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Llegiu atentament aquest fragment de la biografia de Charlie Chaplin. 
 
 Va nàixer el 16 d’abril de 1889 a Nalwort, Londres, segons que afirmà ell mateix, 
encara que no hi ha cap certificat que en done fe. Els seus agents publicitaris van datar el seu 
lloc de naixement en ciutats diferents. De fet, al principi de la seua carrera, Chaplin declarà 
que havia nascut a Fontainebleau, a França. 
 És indubtable que visqué els primers anys de la seua vida al sud de Londres, al barri 
popular de Kennington, on vivien nombrosos actors i actrius de music-hall de l’era 
victoriana. El seu pare era un cantant d’aquest gènere, fins que l’alcoholisme s’apoderà d’ell. 
Sembla que va tenir molt d’èxit i que la seua família vivia bé quan va nàixer Charlie. 
Tanmateix, al cap d’un o dos anys els pares de Chaplin se separaren. El pare va morir quan 
Charlie tenia dotze anys. I quan la senyora Chaplin sucumbí a tensions i va perdre la raó, 
Charlie i el seu germà hagueren de passar llargs períodes a l’orfenat i a d’altres institucions. 
 Chaplin pareixia predestinat a dedicar-se a l’espectacle. La seua primera aparició 
davant el públic fou als cinc anys. Als 20 anys entrà a formar part dels Huit Xics de 
Lancashire, de Jackson, una de les colles juvenils més populars en aquells moments. 
 
 
Després de llegir el text, digueu si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses 
(F), marcant amb una creueta la casella adequada. 
 
 V F 
1. La major part dels biògrafs de Charles Chaplin admeten com a fet cert que aquest 

va nàixer a Fontainebleau (França). 
  

2. Chaplin passà la seua infantesa a Londres, a l’elegant i distingit barri de 
Kensington. 

  

3. El pare de Chaplin es dedicava al music-hall.   
4. La infantesa de Chaplin va estar marcada per la separació dels seus pares i per la 

mort de son pare. 
  

5. Chaplin era fill únic.   
6. Chaplin va haver de passar un temps considerable en orfenats.   
 


