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Textos íntegres, 
sense adaptacions.

Il·lustracions  
en color.

Quadern 
documental sobre 
l’autor, l’obra i la 

seva època.

Notes a peu de 
pàgina sobre lèxic, 

interpretació 
i referències 

culturals.

CLÀSSICS 
UNIVERSALS
Els clàssics universals de Bambú són grans traduccions de joies de la literatura, lectures 
recomanades per a l’assignatura de Llengua catalana i Literatura i Literatura universal.

Aquesta col·lecció de llibres es compon de 12 títols amb les següents característiques:

Guies de lectura adaptades al model educatiu de les competències  
i les directrius de PISA, material de suport imprescindible  

per treballar les lectures a l’aula.



LES GUIES DE LECTURA 
Cada activitat de la guia de lectura treballa un procés de comprensió lectora de PISA:

Indicadors d’avaluació PISA

ELS QUADERNS DOCUMENTALS 

Ajuden a contextualitzar l’obra d’una manera amena.

RV  Reflexió i valoració sobre 
la forma i el contingut

IT  Interpretació del text

OI  Obtenció d’identificació
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Arthur Conan Doyle
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 9  Llegeix	el	fragment	en	què	Sherlock	Holmes	reflexiona	en	veu	alta	sobre	una	de	les	claus	del	

crim	misteriós	a	què	s’enfronten.«–Déu	del	Cel,	amic	Watson,	és	possible	que	no	us	hàgiu	adonat	que	la	clau	d’aquest	cas	

rau	en	 l’halter	desaparegut?	Bé,	bé,	no	cal	que	us	desanimeu	gaire.	Entre	nosaltres,	no	

crec	que	ni	l’inspector	Mac	ni	l’excel·lent	investigador	local	hagin	percebut	la	transcenden-

tal	importància	d’aquell	detall.	Un	halter,	Watson!	Imagineu-vos	un	gimnasta	només	amb	

un	halter:	pensi	en	el	desenvolupament	desigual,	en	el	perill	d’imminent	desviació	de	la	

columna.	Terrible,	Watson,	terrible!»
	 	 	Comenta	la	manera	de	parlar	del	detectiu	i,	sobretot,	la	seva	actitud	envers	el	doctor	Watson.

 10  Al	 llarg	 de	 la	 investigació,	 Sherlock	 Holmes	 expressa	 opinions	 que	 ens	 permeten	 conèixe’l	

millor.

(Parlant	de	 la	senyora	Douglas)	«No	 feia	pas	 la	 impressió	de	ser	una	esposa	exemplar,	

mentre	ens	donava	el	seu	testimoni.	Jo	no	sóc	precisament	un	admirador	incondicional	de	

la	condició	femenina,	ja	ho	sabeu,	però	la	meva	experiència	de	la	vida	m’ha	ensenyat	que	

ben	poques	esposes	que	s’estimin	els	seus	marits	permetrien	que	les	paraules	d’un	home	

qualsevol	els	impedissin	d’acostar-se	al	seu	cos	sense	vida.	[…]	Es	tracta	d’un	comporta-

ment	tan	inusual,	que	l’absència	dels	habituals	planys	femenins	faria	estranyar	fins	i	tot	

l’investigador	més	sapastre.»	 	 Què	n’opines,	tu,	de	les	paraules	de	Sherlock	Holmes?	Creus	que	avui	dia	diria	el	mateix?

(Resposta	orientativa:)	La	manera	de	parlar	de	Holmes	és	molt	vehement	i	plena	de	

passió	(exclamacions).	La	seva	actitud	cap	a	Watson	és	condescendent,	fins	i	tot	humi-

liant:	ell	veu	les	coses	molt	clares	i	li	estranya	que	el	seu	amic	no	s’hagi	adonat	d’una	

cosa	tan	evident.

Resposta	oberta.

La Vall de la Por
Arthur Conan Doyle
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 6	 	Relaciona	cada	habitant	de	Birlstone	amb	el	que	el	narrador	ens	en	diu.
a	 John	Douglas	 majordom	delicat,	respectable	i	capaçb	 Ivy	Douglas	 un	home	notable,	tant	pel	seu	caràcter	com	per	la	seva	presènciac	 Cecil	Barker	 una	dona	rodanxona	i	alegre

d Ames	 un	home	de	riquesa	considerable	i	del	qual	deien	que	era	soltere Senyora	Allen		 una	dona	bonica,	morena	i	esvelta

 7	 	Marca	amb	una	creu	les	afirmacions	que	no	corresponen	a	l’escena	del	crim	de	Birlstone.	 	 	 L’arma	del	crim	era	al	costat	del	cadàver.
	 	 	 El	cadàver	estava	panxa	enlaire	al	centre	de	l’habitació.	 	 	 Les	extremitats	de	la	víctima	estaven	esteses.
	 	 	 El	mort	duia	posats	una	bata	i	un	pijama.
	 	 	 L’arma	homicida	era	una	escopeta	de	canons	retallats.	 	 	 La	porta	de	l’habitació	no	estava	oberta.
	 	 	 John	Douglas	no	anava	descalç:	duia	mitjons	i	sabatilles.	 	 	 La	víctima	tenia	la	cara	desfigurada	per	un	tret.

 8	 	A	què	al·ludeixen	els	títols	dels	capítols	següents	de	la	primera	part?

Capítol	4.	«Foscor»:

Capítol	6.	«Una	escletxa	de	claror»:

d

a

e

c

b

El	 capítol	duu	aquest	 títol	perquè	els	 investigadors	no	paren	de	donar	voltes	a	 les	hipòtesis	sense	arribar	a	cap	conclusió	clara:	és	com	si	estiguessin	a	les	fosques.

Holmes	nota	que	la	senyora	Douglas	i	Barker	estan	conspirant	per	ocultar	alguna	cosa;	això	comença	a	orientar-lo:	comença	a	veure	la	llum	al	final	del	túnel.

La Vall de la Por
Arthur Conan Doyle

3

CLÀSSICS UNIVERSALS

 3	 	En	aquesta	novel·la,	Conan	Doyle	parla	per	primera	vegada	del	gran	enemic	de	Sherlock	Holmes,	

el	professor	Moriarty.	Busca	les	paraules	exactes	que	utilitza	el	protagonista	quan	s’hi	refereix.

 4	 	Segons	la	importància	que	tenen	en	l’acció	de	l’obra,	els	personatges	es	divideixen	en	princi-

pals	i	secundaris.	On	situaries	Sherlock	Holmes,	Watson,	Moriarty	i	Porlock?

PERSONATGES	PRINCIPALS PERSONATGES	SECUNDARIS

protagonista antagonista col·laborador decoratiu

L’acció	gira	al	seu	

voltant	i	hi	té	un	

paper	fonamental.

S’enfronta	al	prota-

gonista	i	li	impedeix	

assolir	els	seus	

objectius.

Pot	ajudar	el	prota-

gonista	o	l’antago-

nista.

Quasi	no	intervé	en	

l’acció,	però	dóna	

credibilitat	a	l’obra.

protagonista antagonista col·laborador decoratiu

Sherlock	Holmes Moriarty Watson Porlock

 5	 	Mentre	interroguen	la	senyora	Douglas,	ella	reprodueix	les	paraules	que	en	una	ocasió	va	pro-

nunciar	el	seu	marit:

«He	estat	a	la	Vall	de	la	Por	i	no	n’he	sortit	pas,	encara.»
Capítol	5,	pàg.	86.

	 	 	És	la	primera	vegada	que	surt	el	títol	de	la	novel·la:	quina	sensació	es	transmet	al	lector?

(Moriarty	és)	«El	més	gran...

Aquest	és	el	nostre	home.»	(Capítol	1,	pàgina	13)

intrigant	de	tots	els	temps,	l’organitzador	de	tota	mena	de	maldats,	el	cervell	dels	baixos	

fons…	un	cervell	que	pot	haver	fet	o	desfet	el	destí	de	nacions.

(Resposta	orientativa:)	El	títol	de	la	novel·la	transmet	sensació	d’inquietud:	tots	els	perso-

natges	que	parlen	de	la	Vall	de	la	Por	ho	fan	realment	espantats,	i	això	pretén	crear	inquietud	

en	el	lector.

La Vall de la Por
Arthur Conan Doyle
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 1	 Llegeix	el	fragment	següent	del	primer	capítol	de	la	primera	part	de	la	novel·la:

	 	 	Tenint	en	compte	que	en	el	fragment	es	parla	de	Sherlock	Holmes	i	que	qui	en	parla	és	el	seu	
amic	Watson,	de	quin	tipus	és	el	narrador	de	la	novel·la?	Marca	la	resposta	que	creguis	correcta.

narrador	omniscient	(ho	sap	absolutament	tot,	3a	persona	del	singular)

narrador	observador	(només	explica	el	que	veu,	3a	persona	del	singular)

narrador	testimoni	(un	personatge	no	protagonista	explica	els	fets,	1a	persona	del	singular)

narrador	protagonista	(el	protagonista	explica	els	fets,	1a	persona	del	singular)

 2	 	De	quina	manera	Sherlock	Holmes	i	Watson	aconsegueixen	desxifrar	el	missatge	de	Porlock?	
Ordena	els	passos	que	segueixen	per	fer-ho.

a	 És	un	llibre	d’ús	habitual,	però	descarten	la	Bíblia	perquè	n’hi	ha	massa	edicions.

b	 L’autor	del	missatge	havia	utilitzat	l’edició	de	l’any	anterior.

c	 Finalment	conclouen	que	el	llibre	és	l’Almanac	Whitaker	d’aquell	any.

d	 Dedueixen	que	les	xifres	fan	referència	a	un	llibre	extens	(534:	pàgina	534).

e	 No	pot	ser	un	directori	de	ferrocarrils	perquè	té	un	vocabulari	massa	limitat.

f	 Es	tracta	d’un	llibre	escrit	a	doble	columna	(C2:	columna	2).

Ordre	correcte d f a e c b

Primera part. La	tragèdia	de	Birlstone

«Em	tinc	per	un	dels	mortals	amb	més	paciència,	però	haig	d’admetre	que	em	vaig	moles-
tar	davant	d’aquella	interrupció	tan	sarcàstica.	[…]

»Però	ell	estava	massa	capficat	amb	els	seus	pensaments	per	donar	una	resposta	imme-
diata	al	meu	retret.	Amb	el	cap	repenjat	a	la	mà	i	l’esmorzar	al	davant	sense	tastar,	clavava	
la	mirada	en	un	full	de	paper	que	tot	just	acabava	de	treure	d’un	sobre.»
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CoNtE dE NAdAL
Charles Dickens
Curs recomanat

1r ESO

> Traducció: Maria-Antònia Oliver
> Il·lustracions: Pep Montserrat
> Gènere literari: novel·la d’aventures 

+ fantàstica
> Valors: respecte, civisme, justícia, 

honradesa, humanitat

Versió íntegra del clàssic de Dickens en traducció de la gran 
escriptora i traductora Maria-Antònia Oliver, guanyadora dels 
premis Ramon Llull i Jaume Fuster, entre d’altres, i distingida 
amb la Creu de Sant Jordi.

ISBN  978-84-8343-106-1

LES AVENtURES  
dE tom SAwyER
Mark Twain

2n ESO
Curs recomanat

ISBN  978-84-8343-110-8

> Traducció: Ernest Riera
> Il·lustracions: Fabio Sardo
> Gènere literari: novel·la 

d’aventures + misteri
> Valors: amistat, realització 

personal, valentia, humanitat, 
llibertat, companyonia

Esplèndida traducció d’Ernest Riera.

L’odISSEA
Homer

Curs recomanat

3r ESO

ISBN  978-84-8343-181-8

Versió adaptada en prosa per Albert Jané, 
Premi Crítica Serra d’Or 2009, que ha ordenat 
cronològicament els episodis d’aquest clàssic grec, 
amb un llenguatge accessible i respectuós amb els 
trets característics de l’original.

> Traducció: Albert Jané
> Il·lustracions: Pep Montserrat
> Gènere literari: relat mitològic  

+ relat d’aventures
> Valors: família, valentia, lleialtat, 

integritat, aventura

LA VALL dE LA PoR
Arthur Conan Doyle
Curs recomanat

4t ESO

ISBN  978-84-8343-078-1

Per primer cop en català, la versió íntegra d’aquest clàssic 
protagonitzat per Sherlock Holmes, en traducció del prestigiós 
escriptor i traductor Lluís-Anton Baulenas, guanyador dels 
premis Ramon Llull i Sant Jordi, entre d’altres.

> Traducció: Lluís-Anton Baulenas
> Il·lustracions: Fernando Vicente
> Gènere literari: novel·la d’aventures 

+ detectivesca + misteri
> Valors: amistat, justícia, valentia, 

lideratge, decisió

L’UNIVERS dE PoE
Edgar Allan Poe

3r ESO
Curs recomanat

ISBN  978-84-8343-080-4

> Traducció: Margarida Trias
> Il·lustracions: Pep Montserrat
> Gènere literari: relat breu 

d’aventures + fantàstic + 
detectivesc + misteri + humor

> Valors: confiança, treball-esforç, 
llibertat, companyonia

Únic volum en el mercat català que ofereix una visió 
calidoscòpica de tots els gèneres conreats per Edgar Allan 
Poe, a través d’una original selecció que combina 5 dels seus 
relats més representatius: «L’escarabat d’or» (aventures),  
«La carta robada» (misteri), «El retrat oval» (terror gòtic),  
«La setmana dels tres diumenges» (humor) i «La veritat sobre 
el cas del Sr. Valdemar» (ciència-ficció).

Lectura inclosa a Llengua catalana i Literatura 2

EL CRIm dE LoRd  
ARthUR SAVILE  
I ALtRES RELAtS
Oscar Wilde
Curs recomanat

3r ESO

ISBN  978-84-8343-074-3

Nova edició d’aquest recull clàssic de relats d’Oscar Wilde, en 
traducció d’Ernest Riera i il·lustracions en clau de còmic de 
Roger Ibáñez.

> Traducció: Ernest Riera
> Il·lustracions: Roger Ibáñez
> Gènere literari: relat breu de 

misteri + humor
> Valors: responsabilitat, respecte, 

justícia, humanitat

Lectura inclosa a Llengua catalana i Literatura 3



AmoR A LA VIdA  
I ALtRES RELAtS
Jack London
Curs recomanat

4t ESO

L’EStRANy CAS  
dEL dR. JEkyLL  
I EL SR. hydE
Robert Louis Stevenson

Curs recomanat

4t ESO
RomEU I JULIEtA
William Shakespeare
Curs recomanat

4t ESO

ISBN  978-84-8343-076-7

ISBN  978-84-8343-179-5ISBN  978-84-8343-072-9

EL mALALt  
ImAgINARI
Molière

3r ESO
Curs recomanat

ISBN  978-84-8343-104-7

> Traducció: Anna Casassas
> Il·lustracions: Fernando Vicente
> Gènere literari: teatre, humor
> Valors: família, convivència, respecte, 

tolerància, honradesa

Gran traducció d’Anna Casassas, premi de Traducció Vidal 
Alcover i Premi Mots Passants de la Universitat Autònoma 
de Barcelona.

oRgULL I PREJUdICI
Jane Austen
Curs recomanat

4t ESO

ISBN  978-84-8343-108-5

Esplèndida traducció de Margarida Trias i epíleg de David 
Owen, Doctor en Filologia Anglesa i especialista en l’obra 
de Jane Austen, que proporciona les claus per entendre 
l’obra i analitza detalladament els trets de caràcter dels 
personatges principals. 

> Traducció: Margarida Trias
> Il·lustracions: Jordi Vila i Delclòs
> Gènere literari: novel·la 

costumista, amor
> Valors: tolerància, honradesa, 

igualtat entre sexes, identitat, 
decisió

EL mAgNEtItzAdoR
E.T.A. Hoffmann
Curs recomanat

4t ESO

ISBN  978-84-8343-102-3

Traducció de Joan Fontcuberta, Doctor en Filología 
Anglogermánica y Premi Ciutat de Barcelona de Traducció.

> Traducció: Joan Fontcuberta
> Il·lustracions: Miguel Navia
> Gènere literari: novel·la 

fantàstica + misteri
> Valors: amistat, integritat, 

llibertat, identitat

Única traducció al català en el mercat d’aquest recull de 8 relats 
de Jack London, que tracten la força de voluntat i l’instint de 
supervivència de l’home enfront de les pitjors adversitats.

> Traducció: Dolors Gallart
> Il·lustracions: Enrique Breccia
> Curs recomanat: 4t ESO
> Gènere literari: relat breu 

d’aventures + psicològic
> Valors: educació mediambiental, 

autonomia, valentia, humanitat, 
companyonia

Esplèndida traducció en prosa del prestigiós escriptor 
i traductor Miquel Desclot, Premi Crítica Serra d’Or de 
traducció, i Premi Nacional de Literatura Infantil (Ministerio 
de Cultura).

> Traducció: Miquel Desclot
> Il·lustracions: Toni Deu
> Gènere literari: teatre
> Valors: valentia, no a la violència, 

llibertat individual

Nova edició en català d’aquest gran clàssic de terror  
en traducció de Mireia Porta.

> Traducció: Mireia Porta
> Il·lustracions: Fernando Vicente
> Gènere literari: novel·la fantàstica 

+ misteri + filosòfica
> Valors: justícia, no a la violència, 

honradesa, humanitat, identitat

Lectura inclosa a Llengua catalana i Literatura 3
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