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Gargantua i Pantagruel és un conjunt de cinc novel·les 
escrites en el segle xvi per François Rabelais. En aques-
tes s’explica la història de dos gegants, Gargantua i el 
seu fill Pantagruel, i les seues extravagants aventures, 
narrades sempre de manera còmica. Jesús Cortés 
adapta ara als lectors del primer cicle d’ESO aquest 
clàssic de la literatura universal.

TEMÀTICA: l’humor, l’amistat, la família, les 
aventures èpiques...

GÈNERE: clàssic literari, humor, aventures.

EDUCACIÓ EMOCIONAL: un clàssic de la 
literatura universal que parla dels instints humans 
des d’una perspectiva còmica.

CLAUS PER A LA LECTURA
Un clàssic universal
Gargantua i Pantagruel està considerat un clàssic de 
la literatura universal tot i que, quan es va publicar 
per primera vegada, va generar molta polèmica pel 
seu to còmic i burlesc, en moltes ocasions paròdic i 
exagerat. De fet, l’obra va ser censurada a causa d’ai-
xò i de les al·lusions a la defensa de les classes treba-
lladores.

Glossari
Encara que Jesús Cortés ha elaborat una versió apta 
per a lectors de primer cicle d’ESO, l’obra inclou un 
glossari amb alguns termes que poden provocar 
dubtes en els joves, com gonella o espingarda, que 
fan referència a elements ja en desús de la indumen-
tària del segle xvi. D’aquesta manera, es facilita la lec-
tura del relat.

Pantagruèlic
Com a curiositat, cal afegir que, arran de l’èxit obtin-
gut pels relats de Rabelais, el terme pantagruèlic es 
va popularitzar (i continua utilitzant-se en l’actualitat) 
per a referir-se a un àpat grandíssim, excessiu.  

MÉS RECURSOS
  Propostes didàctiques descarregables en 
www.bromera.com.

  En aquesta mateixa col·lecció trobareu 
adaptacions per als joves lectors i lectores 
d’altres clàssics de la literatura universal 
com El comte de Montecristo i Oliver Twist.

  En www.catalunyaplural.cat trobareu un 
interessant article sobre el context històric 
en què va ser escrita aquesta obra.

  En el periòdic digital ABC trobareu un 
article titulat «Pantagruel y Gargantúa: 
el gran banquete literario de François 
Rabelais» que desgrana la importància 
d’aquesta obra en la literatura universal.

  A més, en YouTube trobareu nombrosos 
booktubes de l’obra realitzats per lectors 
i lectores adolescents que poden servir 
d’exemple perquè el vostre alumnat faça la 
seua pròpia ressenya del llibre.


