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El jove Gulliver no imaginava 
que en embarcar a la recerca 
d’aventures acabaria a Lil·liput, 
un país poblat per homenets 
diminuts. Després de la por 
inicial davant d’aquell gegant, 
els lil·liputencs veuran en 
Gulliver un aliat en qui poden 
confiar. 

 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

El viatge 
de Gulliver 
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Jonathan Swift
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El viatge de 
Gulliver a Lil·liput



Gulliver era un jove que volia navegar. Un dia, un capità 
que tenia un vaixell amb moltes veles li va preguntar:

–Vols venir a conèixer món?
Gulliver va agafar roba i menjar i va pujar al vaixell.
–Tot a punt! –va cridar el capità–. Posem-nos en 

marxa!
Van navegar i navegar sense veure ni una sola illa.
Però un dia un dels mariners va mirar el cel i va dir:
–Ui, ui, ui! Vénen uns núvols més negres que el 

carbó.
Un altre mariner va afegir:
–Tindrem una tempesta de les grosses.



Al migdia, els núvols van arribar al vaixell. A mitja tarda, 
els llamps van il·luminar el cel, i els trons sonaven com els 
timbals dels gegants. Al vespre, les ones saltaven per 
damunt de la nau.

El capità va exclamar:
–Campi qui pugui!
El capità i els mariners es van llançar de 

cap a l’aigua. Gulliver va mirar a un costat i 
a l’altre, i finalment va fer com la resta.

Va nedar i nedar fins que va perdre l’alè. I quan ja 
creia que s’ofegaria, va notar que amb els peus tocava 
terra.


