
1r cicle de Primària

El viatge de Gulliver a Lil·liput
Jonathan Swift
Versió d’Enric Lluch
Dibuixos de Jesús Aguado 
24 pàg.
978-84-15975-91-5

El jove Gulliver no imaginava que, en embar-
car a la recerca d’aventures, acabaria a Lil·li-
put, un país poblat per homenets diminuts. 
Després de la por inicial davant d’aquell ge-
gant, els lil·liputencs veuran en Gulliver un 
aliat en qui poden confiar.

TEMÀTICA: els viatges d’aventures i les 
diferències entre pobles.

GÈNERE: narrativa, fantasia.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: la resolució de 
conflictes, la importància de la imaginació 
i la comunicació.

CLAUS PER A LA LECTURA
Viatjar per mar i amb la imaginació
Gulliver és un jove que vol viure aventures i que, des-
prés d’un naufragi, arriba a un país estrany. El viatge, 
com d’altres en literatura, és el motor de la narració, 
malgrat ser un viatge imaginari a un país on viuen és-
sers dotze cops més petits que una persona.

La importància de comunicar-se
Gulliver arriba a un país desconegut i no entén el que 
li diuen els lil·liputencs. Al principi ha de comunicar-se 
amb gestos, però a poc a poc aprendrà la llengua de 
Lil·liput. Els seus esforços per comunicar-se faran que 
els petits habitans de l’illa l’acceptin i l’acabin allibe-
rant. Tanmateix, fracassa a l’hora de mirar de fer que 
els lil·liputencs resolguin parlant els seus problemes 
amb Blefuscu.

Un conte per a la canalla?
Els viatges de Gulliver és una obra satírica i de crítica 
moral i política. Tanmateix, s’ha llegit com una mena 
de conte infantil per la capacitat fabuladora de l’autor. 
Al capítol de Lil·liput es critica com són d’absurds els 
motius que provoquen les guerres, reflexió moral que 
pot entendre perfectament qualsevol infant.

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables a  
www.animallibres.cat.

  Arrietty i el món dels remenuts (2011), 
pel·lícula d’Hiromasa Yonebayashi dels 
estudis Ghibli sobre un nen que coneix uns 
éssers molt petits.

  Gulliver’s Travels (2010), pel·lícula 
protagonitzada per Jack Black, darrera 
adaptació del clàssic de Jonathan Swift a la 
gran pantalla.

  «El lleó», col·lecció d’Animallibres amb 
altres títols de clàssics de la literatura 
adaptats per als primers lectors.


