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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. Romeo 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

 11. Heidi
Johanna Spyri

 12. El llibre de la selva
Rudyard Kipling
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Heidi

Heidi
Johanna Spyri

Heidi és una xiqueta òrfena que 
viu amb sa tia, � ns que un bon 
dia se’n va a viure amb el seu 
iaio a les muntanyes. Allí farà 
molts amics i serà feliç, però ha 
de tornar a la ciutat i enyorarà la 
vida a l’aire lliure. Podrà tornar 
algun dia a les muntanyes?
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Heidi vivia amb la tia Dete des de la mort dels seus pares. 
Quan tenia cinc anys, Dete trobà faena de criada a 
Frankfurt i li digué:

–A partir d’ara ja no et podré cuidar, Heidi. Aniràs a viure 
amb l’avi.

Heidi no coneixia l’avi, però no protestà. Amb la tia 
Dete, protestar no servia de res.

Feren un viatge llarg, perquè l’avi vivia en una cabanya 
perduda als Alps suïssos. Al poble veí era conegut com 
el Vell dels Alps, i tenia fama d’antipàtic i de fugir de la 
companyia de les persones.



Heidi s’entusiasmà de seguida amb aquell 
paisatge tan impressionant. Mentre pujaven 
cap a la cabanya de l’avi, toparen amb Pere, 
un xiquet que pasturava un ramat de cabres.

–Que bonic que és tot açò! –li digué Heidi, mentre 
jugava amb les cabres–. M’alegre de vindre a viure amb el 
meu avi!

Pere es quedà amb la boca oberta. No es podia creure 
que el Vell dels Alps, tan sever i tan seriós, tinguera una 
neta tan graciosa com aquella xiqueta. I, menys encara, que 
volguera viure amb ella!


