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Miguel de Cervantes

Don Quixot, que es creu cavaller 
de tant llegir, i Sanxo Panza, el 
seu escuder, van pels camins 
a la recerca d’aventures. En 
realitat, les peripècies que el 
protagonista creu superar són 
fruit de la seva imaginació i 
només el seu fidel escuder 
el salvarà dels embolics que 
provoca.

 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
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Don Quixot



En un lloc de la Manxa, fa molt temps, hi vivia un 
bon home. Tenia cinquanta anys, era prim, amb les 
cames llargues i la cara eixuta. 

No era ric, però tenia una llança i un escut antics. 
També tenia un cavall escanyolit i un gos de caça.

Vivia amb una neboda de vint anys, amb una 
criada de quaranta i amb un criat que servia per a 
tot.

Com que passava molt temps a casa, es va 
aficionar a llegir novel·les de cavallers. Llegia de 
nit i de dia. Fins que li va agafar la mania de fer-se 
cavaller errant.



Va sortir a buscar aventures. Volia imitar els cavallers 
antics i, ell mateix, es va anomenar don Quixot de la 
Manxa. També va dir que la dama de qui estava enamorat 
es diria Dulcinea.

Mentre el seu cavall, Rocinante, triava el camí, va pensar 
que encara no era un cavaller com calia.

–No passa res! –es va dir–. En aquell castell em faran 
cavaller.

Però el castell en realitat era un hostal. I quan hi va 
arribar, unes noies es van riure d’ell. Per evitar que passés 
cap desgràcia, l’hostaler va fer com si el nomenés cavaller.


