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El viatge de Gulliver a Lil·liput
Jonathan Swift / Versió d’Enric Lluch
Dibuixos de Jesús Aguado

ET DONEM LA BENVINGUDA!
Per a ajudar-te a conéixer millor este llibre, et proposem unes activitats fantàstiques.
A partir d’ara respondràs preguntes, llegiràs en veu alta i parlaràs, inventaràs
històries… i aprendràs un grapat de coses!
Au, va, acompanya’ns!

COMPRENC EL QUE LLIG
1. Escriu el nom del personatge principal i encerca’l.

2. Per què va pujar Gulliver al vaixell del capità?
Perquè li agradava molt l’aigua.
Perquè el capità era el seu millor amic.
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Perquè volia conéixer món.

3. A quina illa arriba Gulliver? Troba el camí i escriu el nom.

4. Què va veure Gulliver quan es va despertar després de llançar-se a l’aigua?

5. Per què els habitants de Lil·liput anomenen Gulliver Home-Muntanya?
Perquè havia aparegut darrere d’una muntanya.
Perquè era molt alt i gran, com una muntanya.
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Perquè era molt baixet i volien fer broma.

6. Per què lluita el país de Lil·liput contra el de Blefuscu?

7. Què es diu per a animar a escapar d’un perill? Pinta la correcta.
A l’atac!

Que se salve
qui puga!

Més clar
que l’aigua!

8. Què vol dir «venen uns núvols més negres que el carbó»?
Que s’està formant una gran tempesta.
Que estan molt contaminats pel fum de les fàbriques.
Que estan a punt d’arribar a terra.

9. Encercla estos elements.
• Els dos botons del jupetí de Gulliver.
• Quatre teulades acabades en punta.
• Cinc lil·liputencs.
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• Un poal.

LLEGIM EN VEU ALTA
Abans de començar a llegir en veu alta...
• Subratlla les paraules difícils i pronuncia-les.
• Fixa’t bé en la puntuació.
• Assegura’t que entens tot el text.

1. Llig en veu baixeta, encercla les paraules difícils i practica-les.
Va eixir fora de l’aigua, es deixà caure i es va adormir. Obrí un ull, però
no va poder alçar-se. Tenia els cabells, les cames i els braços lligats
amb uns fils enganxats amb estaques. Va obrir l’altre ull i, aleshores,
va veure uns homenets que no alçaven un pam de terra.

2. Feu grups de 5 i repartiu-vos les vocals i les oracions del fragment. Després, torneu a llegir-lo per torns, però canviant les vocals originals de les
paraules per aquella que vos ha tocat.

3. Per parelles, poseu-vos d’acord amb la manera com llegireu el text (molt
ràpid, com si fóreu déus de l’Olimp, com si tinguéreu molta por...) i poseu-ho en pràctica. Utilitzeu les melodies de fons a l’espai Emociona’t.

4. Representeu aquest breu diàleg i feu l’entonació adequada segons allò
que expressen.

Mira la lectura animada de l’espai Emociona’t. A més, pots veure un
booktube d’aquesta mateixa lectura. Anima’t i fes-ne un tu també!
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Gulliver. Per què lluiteu contra els de Blefuscu?
Emperador. Perquè es mengen els ous durs per la part redona. Ara que
els hem derrotat, se’ls hauran de menjar per la part punteguda.
Gulliver. Quin poc trellat de guerra!

PARLEM DEL LLIBRE
1. Després de llegir el llibre...
• Seieu en rogle per a començar l’activitat.
• Per torns, llegiu els fragments que vos
hagen cridat l’atenció, i digueu per què.
• Després de cada lectura, doneu les
vostres opinions.

2. Contesteu estes preguntes entre tota la classe.
• Heu visitat alguna vegada un altre país?
• Quines són les diferències principals que vau notar respecte del lloc on
vosaltres viviu?
• Teniu companys o companyes nouvinguts? Com penseu que se senten en
un país nou per a ells? Què podem fer perquè se senten segurs i tranquils?

3. Gulliver no sap parlar la llengua dels lil·liputencs i els fa gestos per a indicar que té gana.
• Com penseu que es pot comunicar una persona muda?
• Coneixeu el llenguatge de signes?

Recorda:
• Escolta els altres participants.
• Totes les opinions són vàlides.
• Respecta el torn de paraula.
• Aporta arguments raonats a la discussió i parla amb respecte.
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• Busqueu a YouTube la cançó «Els pirates amb llengua de signes catalana
(LSC)» com a exemple.

CREEM TEXTOS
1. Imagina’t que eres Gulliver i decideixes quedar-te a viure a Lil·liput. Escriu
una carta als teus amics on els expliques què t’agrada del nou país i què
prefereixes de l’antic.

Benvolgut
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2. Decora un missatge de pau perquè s’acaben les guerres sense sentit.
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El viatge de Gulliver a Lil·liput
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.

Jonathan Swift (autor)
És un escriptor irlandés de reconegut prestigi. La seua obra més coneguda
és Els viatges de Gulliver, que forma part de la literatura clàssica universal.

Enric Lluch (adaptador)
Ha publicat més de cent llibres per a infants i joves, alguns dels quals han
sigut transcrits al sistema Braille.

Jesús Aguado (il·lustrador)
Va estudiar Belles Arts i ha guanyat diversos concursos d’il·lustració.

