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Conten que fa milers d’anys 
existia un guerrer que no 
coneixia rival: Ulisses. 
Després de lluitar en la terrible 
Guerra de Troia, ell i el seu 
exèrcit van haver de superar mil 
i una adversitats per aconseguir 
tornar a la seva pàtria. 
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 1. L’Odissea
Homer

 2. Don Quixot 
Miguel de Cervantes 

 3. El viatge de Gulliver a Lil•liput 
Jonathan Swift 

 4. L’illa del tresor 
Robert L. Stevenson 

 5. Romeu i Julieta
William Shakespeare 

 6. El jove rei Artús
Popular

 7. Frankenstein
Mary W. Shelley

 8. Tirant lo Blanc
Joanot Martorell 

 9. La volta al món en 80 dies 
Jules Verne

 10. El geperut de Notre-Dame
Victor Hugo



Fa molts anys, a Troia, hi va haver una guerra terrible. 
En acabar, els guerrers van embarcar per tornar als seus 
regnes. Un dels més valents era Ulisses, rei d’Ítaca.

Durant la tornada es van aturar en una illa. Allà vivia, 
dins d’una cova, Polifem, un personatge monstruós. Com 
tots els ciclops, només tenia un ull. Polifem, en descobrir els 
guerrers, els va atacar rabiós.

Ulisses se’n va defensar amb coratge. En la lluita li va 
poder clavar una llança a l’ull. 

–Maleïts forasters, morireu! –cridava Polifem, mentre 
llançava pedrotes a cegues.

Així va ser com Ulisses i els 
seus van poder escapar-se.



A punta d’espasa, Ulisses va obligar la deessa a 
desfer l’encanteri. Amb un altre beuratge, els mariners 
van deixar de ser porcs i tots van poder abandonar 
aquella illa.

Dies després, una tempesta va fer que els navegants es 
perdessin enmig de la mar. Van desembarcar a l’illa de la 
deessa Circe. I alguns mariners van anar al seu palau a per 
menjar.

Circe els va oferir una poció i, a l’acte, els mariners es 
van convertir en porcs. 

–Vinga, a la cortiella, que és on hi heu d’estar!
Com que no tornaven, Ulisses va anar a buscar-los.
–Mala bruixa! –va exclamar en veure els companys.


