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Pinyata i Cucanya són dues col·leccions que pretenen aplegar
una sèrie de lectures caracteritzades per la seva qualitat literària,
per una atractiva presentació formal i per l’excel·lència de les
nombroses il·lustracions que contenen.

A Pinyata i Cucanya es publiquen relats d’escriptors tan
reconeguts com Oscar Wilde, Isaac Asimov, Charles Dickens,
Rudyard Kipling, Margerie Bianco i J. R. R. Tolkien, els quals,
alhora que ens commouen amb la bellesa de les seves històries,
ens proporcionen sàvies lliçons sobre la naturalesa de l’ésser humà.

La necessitat de ser solidaris, de lluitar contra les injustícies i
d’aprendre a confiar en un mateix són missatges habituals en
unes col·leccions que inclouen atractius exemples dels diversos
gèneres literaris: el misteri i la intriga dels relats policíacs, la
comicitat i desimboltura dels contes d’humor, els prodigis de la
ciència-ficció, les meravelles dels contes de fades, el terror de les
històries de fantasmes, l’enginy hilarant de les faules d’animals...

Aquestes col·leccions es fonamenten en allò que constitueix
l’essència de la literatura: una atenció preferent al llenguatge i
unes històries seductores que amplien els horitzons dels joves
lectors, els ajuden a comprendre’s millor, els fan viure altres vides.
Cucanya i Pinyata aspiren, per damunt de tot, a fomentar el
plaer de la lectura i a estimular la imaginació i la fantasia. Però
també es proposen incitar a la reflexió sobre el que s’ha llegit,
contribuir a educar el gust literari de nois i noies i ampliar el seu
bagatge lingüístic.

Amb la col·lecció Cucanya Biografies, finalment, ens pro-
posem donar a conèixer la vida i els èxits d’alguns personatges
històrics rellevants.
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P inyata està pensada per als nens i nenes
que s’inicien en la lectura. Per això els

textos estan escrits en un llenguatge
senzill, tenen una extensió limitada i
s’han compost amb una lletra molt
llegible i de dimensions generoses.

Per tal que la lectura sigui doblement
plaent, els llibres compten amb un gran
nombre d’il·lustracions d’artistes de renom
internacional.

Tots els volums contenen una secció
d’activitats amb les quals es pretén que
els petits lectors:

- Assegurin la comprensió de la història.

- Captin els valors que el llibre conté.

- Desenvolupin la capacitat de creació
a partir de suggeriments que neixen
del relat.

2014Col·lecció Pinyata

Tots els volums
tenen una

guia didàctica

Les nombroses il·lustracions
en color han estat elaborades
per prestigiosos il·lustradors

nacionals i estrangers.
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El text literari s’imprimeix
amb una lletra que es llegeix
amb molta facilitat.

Totes les activitats pretenen
assegurar la comprensió del relat
i tenen una orientació lúdica.
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Des de 7 anys ISBN: 978-84-316-6821-1

2. El conill de peluix
Margerie Williams Bianco

Conte fantàstic

El dia de Nadal, el nen protagonista d’aquesta
tendra història rep, entre d’altres regals, un conill
de peluix preciós. Però la fascinació que les joguines
mecàniques exerceixen sobre el nen molt aviat li
fa oblidar el peluix, que es consola amb l’amistat i
la companyia d’un vell cavall de cartró. Del cavall,
el conillet n’aprendrà que, per ser una joguina «de
debò», només cal aconseguir que un nen l’estimi
«de debò»...

Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-6814-3

1. No m’agrada llegir!
Rita Marshall

Conte fantàstic

A en Víctor Oller no li agrada llegir, i no hi ha
ningú que el pugui convèncer que llegir és divertit.
Però un bon dia el nen obre a contracor un llibre
i descobreix que les paraules que hi ha escrites
contenen un món meravellós que es desplega davant
els seus ulls admirats. L’aventura i uns personatges
fantàstics captiven tant la seva imaginació que, a
partir d’aleshores, no hi haurà ningú que el pugui
convèncer que... pari de llegir.
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4. Hortènsia i Úrsula
Kate Summers

Faula

La rateta Úrsula deixa la casa on viu a la gran ciutat
per visitar la seva amiga Hortènsia, que s’està en un
prat preciós. Totes dues estan convençudes que s’ho
passaran d’allò més bé, però l’Úrsula descobrirà aviat
que el camp no és un lloc tan tranquil com sembla a
primera vista.

Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-6893-8

Versió lletra manuscrita ISBN: 978-84-682-1377-4

ÈÅmb±Æ
|> ¬¬æt®å
5Ånusc®itå

3. Cisco Sis Sopars
Inga Moore

Conte d’humor

En Cisco és un gat molt espavilat que pertany a sis
amos, viu a sis cases i cada dia sopa sis vegades.
Com que cadascun dels seus amos creu que el gat
és seu i només seu, en Cisco viu a cor què vols...,
fins que un dia es refreda i, com que tothom el
porta al veterinari, se li veu el llautó...!

Des de 5 anys ISBN: 978-84-316-6823-5

Versió lletra manuscrita ISBN: 978-84-682-1376-7

ÈÅmb±Æ
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Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-7238-6

6. El castell de Farfutalles
Malachy Doyle

Conte d’enginy

L’avi d’en Miquel, en Barba-rauxa, és un home molt
divertit que parla amb un llenguatge ple de paraules
inventades. Què deu ser «l’enfundapesquis»? I qui
és la «Totupispa»? En Miquel haurà d’aprendre a
marxes forçades l’original llenguatge del seu avi si
vol salvar el castell de Farfutalles del «rosegacaliu»
que l’amenaça.

Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-6895-2

5. El cavall de sorra
Ann Turnbull

Conte fantàstic

Us heu fixat que les crestes de les onades semblen
cavalls de crineres blanques que cavalquen sobre
el mar? I que les figures de sorra que molts artistes
creen a la platja sembla que tenen vida pròpia? En
aquest llibre altament poètic es narra la captivadora
història d’un cavall de sorra que desitjava reunir-se
amb els seus companys del mar.

Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-7259-1

7. El regal del follet
Tanya Robyn Batt

Conte fantàstic

Un llenyataire molt pobre treballa durament per
tirar endavant la seva família. Però un bon dia salva
la vida a un follet, i aquest personatge màgic, per
mostrar-li el seu agraïment, li concedeix un desig.
Quin desig podrà satisfer totes les necessitats del
llenyataire? El seu enginy i bon cor aconseguiran
trobar la resposta adequada.

8. Els meus amics els pirates
Melinda Long

Conte d’aventures

En Jordi viu l’aventura de la seva vida un dia en què
els pirates d’en Barbatrenada li demanen que els
acompanyi a enterrar un tresor. A bord del vaixell
pirata, en Jordi aprèn el divertit llenguatge dels
corsaris, imita el seu comportament barroer i només
menja el que li ve de gust. Però quan ja té decidit que
serà un pirata tota la vida, passa una cosa que fa que
canviï d’opinió…

Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-7691-9

Versió lletra manuscrita ISBN: 978-84-682-0898-5
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Des de 5 anys ISBN: 978-84-316-8109-8

10. Tots per un i un per tots
Brigitte Weninger

Conte d’animals

Tot i que el ratolí Valentí té dificultats per caminar,
un bon dia emprèn un viatge per conèixer món.
Tot caminant troba un talp curt de vista però que té
molt bon olfacte, una granota sorda però àgil com
una mona, un eriçó poruc però amb una arma-
dura de punxes molt resistent... Així doncs, tots
decideixen unir-se i ajudar-se els uns als altres per
aconseguir fer possibles els seus somnis.
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9. Simó l’agró i Tomeu la guineu
Laurence Tichit

Faula

En Simó l’agró i en Tomeu la guineu són veïns, però
no són pas amics. De fet, sembla una cosa ben normal,
perquè són tan diferents! A en Tomeu li agrada cuinar,
treballar a l’hort i banyar-se a la piscina; a en Simó,
en canvi, no li agrada gens l’aigua, s’ho passa d’allò
més bé gronxant-se i fuig de la cuina. Potser sí que
en Tomeu i en Simó són massa diferents com per ser
amics… Bé, com a mínim això és el que ells pensen…

ÈÅmb±Æ
|> ¬¬æt®å
5Ånusc®itå

Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-7730-5

Versió lletra manuscrita ISBN: 978-84-682-1378-1

Des de 5 anys ISBN: 978-84-316-8134-0

12. El soldadet de plom
H. C. Andersen

Conte moral

Una nit màgica en què les joguines adquireixen
vida, un soldadet de plom s’enamora d’una ballarina
de paper retallat. Però la maledicció d’un follet
malèvol interromp l’idil·li amb prou feines iniciat i
fa passar el soldadet per un rosari de penalitats.
Podrà el soldadet valent superar-les? Aconseguirà
que el seu amor per la bonica ballarina sigui
correspost?

Des de 5 anys ISBN: 978-84-316-8110-4

11. Un nen és un nen
Brigitte Weninger

Conte d’animals

Ni la Merla, ni el Talp ni l’Eriçó saben com ajudar
dues granotetes que han quedat abandonades,
perquè ells són molt diferents. Tot i amb això, la
mare Ratolí els fa veure que tots els petits necessiten
les mateixes coses (un lloc on viure i jugar, bons
aliments i molt afecte) i que, si tots col·laboren una
mica, les granotetes trobaran una gran família.
Al cap i a la fi, no som tan diferents!
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Des de 5 anys ISBN: 978-84-316-1018-0

14. El millor gos del món
Miriam Moss

Conte d’aprenentatge

En Pau fa veure que és molt valent però té por a
la foscor i als gossos, sobretot a en Tro, el gos del
seu avi. A en Tro li passa una cosa semblant: no fa
més que bordar a tothom que passa pel carrer,
però té por als nens i als gats. Tot i així, un dia en
Pau i en Tro se’n van d’excursió amb l’avi i esclata
una tempesta que farà canviar el nen i el gos per
sempre...

Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-8136-4

13. L’aneguet lleig
H. C. Andersen

Conte moral

Tot just sortit de l’ou, l’aneguet protagonista
d’aquesta història és rebutjat per tothom: els ànecs
del corral el picotegen, les gallines se’n burlen, una
noia li clava puntades de peu... Cansat que tothom
el maltracti, l’aneguet fuig de la granja, però arreu
on va troba el mateix menyspreu i la mateixa
intolerància. Fins que un dia descobreix que no
és un aneguet com tothom es pensava...

Des de 8 anys ISBN: 978-84-316-8540-9

15. La butxaca màgica
Roberto Piumini

Contes d’aprenentatge

En aquesta originalíssima col·lecció de contes,
que combina la prosa i el vers, s’hi narren relats
llegendaris o mitològics com el de Sant Francesc o
el d’Ícar, i s’explica la història d’un pirata bonàs,
la dels dos peus mal avinguts o la d’una dona que
parlava pels ulls. En tots els contes, la bondat i la
virtut sempre són recompensades, tot i que molt
sovint necessitin l’ajut de la màgia.

Des de 8 anys ISBN: 978-84-316-8764-9

16. En Jan i les mongetes màgiques
Edith Nesbit

Conte fantàstic

En Jan és un noi gandul i somiador que un bon dia
accepta un grapat de mongetes a canvi d’una vaca.
Indignada, la seva mare llença les mongetes per la
finestra, i l’endemà descobreixen que ha crescut una
mongetera gegant al jardí. El noi s’enfila per la planta
i arriba a un estrany país dominat per un ogre cruel.
Aconseguirà l’intrèpid Jan escapar de les urpes de
l’ogre i prendre-li l’arpa parlant i la gallina dels ous d’or?
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Des de 7 anys ISBN: 978-84-316-9265-0

18. L’home abella
Frank R. Stockton

Conte fantàstic

Un ancià que viu envoltat d’abelles se sent feliç fins
que, un bon dia, un estudiant de màgia li revela que
en el passat ell va ser un altre ésser i que algú el va
transformar. Intranquil, l’home abella es pregunta
si ell va ser temps enrere un príncep poderós, o
més aviat una serp traïdorenca. Per trobar resposta
a aquest dubte inquietant, l’home abella emprèn
un viatge ple d’aventures perilloses que li permetrà
descobrir els seus veritables orígens.

Des de 8 anys ISBN: 978-84-316-9093-9

17. Nadal de fantasmes
Charles Dickens
Adaptació de José María Pérez Zúñiga

Relat fantàstic i moral

El vell Ebenezer Scrooge és un egoista incorregible
que explota el seu empleat i que no pensa mai en
els altres. Però una nit de Nadal se li apareixen
diversos fantasmes que li fan comprendre que
el món està ple de persones que necessiten el
seu ajut i el seu afecte…, i el cor del vell avar es
transforma per sempre.
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Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-9389-3

19. Tapallunes
Éric Puybaret

Conte fantàstic i solidari

En Max és un noi amb sort. L’acaben de nomenar
Tapallunes, l’ofici amb què sempre havia somiat.
D’ara endavant, haurà de tapar cada nit una part de la
Lluna perquè la vegem minvar i créixer des de la Terra.
Malauradament, en Max perd la pastilla que li ha de
permetre volar fins a la Lluna i no sap què fer. Llavors,
els habitants del poble decideixen donar-li un cop de
mà, i d’aquesta manera ens ensenyen que no hi ha res
impossible si treballem en grup i unim esforços.

Ctlg_Literatura_prim_cat_2014.indd 10 26/11/13 16:27



21. L’Elmer
David McKee

Conte d’humor

L’Elmer no és un elefant qualsevol. Té la pell de
pedaços de colors: groc, blau, vermell, verd, rosa,
negre… Cansat de ser diferent, un dia l’Elmer
decideix pintar-se de color gris i fer una broma als
altres elefants, i tots riuen de cor amb l’ocurrència
de l’Elmer. I és que l’Elmer no només té la pell de
colors, sinó que és l’elefant més divertit i enginyós
de tota la bandada.

Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-9978-9

Versió lletra manuscrita ISBN: 978-84-682-0886-2

ÈÅmb±Æ
|> ¬¬æt®å
5Ånusc®itå

Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-9644-3

20. La lladre de llàgrimes
Carol Ann Duffy

Conte fantàstic

Cada nit, entre l’hora de sopar i la de ficar-se al
llit, la invisible lladre de llàgrimes surt al carrer
amb un sac platejat a les espatlles, se’n va a totes
les cases on sent plorar algun nen o nena, els roba
les llàgrimes i les fica dins del sac. Però què deu fer
amb totes les llàgrimes que acumula dins d’aquest
sac invisible? I per què aprecia, sobretot,
les llàgrimes dels nens que ploren de tristesa?

22. L’Elmer torna
David McKee

Conte d’humor

L’Elmer, l’elefant de pedaços de colors, s’avorreix
com un lluç mentre els seus companys pensen com
pintar-se la pell per al Dia de l’Elmer. De manera
que, per distreure’s i divertir els seus amics, decideix
fer-los una broma que els estalviarà la feina de
pintar-se per a la festa anual que està a punt de
celebrar-se. L’enginy i l’humor de l’elefant multicolor
ens faran riure en aquesta nova aventura de l’Elmer.

Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-8494-5
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Des de 7 anys ISBN: 978-84-682-1334-7

23. En Tristany s’encongeix
Florence Parry Heide

Conte moral i de fantasia

Un bon dia, el petit Tristany descobreix que ja no
arriba a la prestatgeria de les llaminadures i que la
roba li va gran. En Tristany s’està encongint! Però els
seus pares no li fan cas, el conductor de l’autobús
el confon amb el seu germà petit i la seva mestra li
recorda que encongir-se no està permès. L’endemà,
en Tristany recupera la seva alçada original, però
quan es mira al mirall s’adona que té la pell de color
verd! Què farà aleshores el nen?

NOVETAT!
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Des de 6 anys ISBN: 978-84-682-0997-5

24. Els conqueridors
David McKee

Conte moral

Després de conquerir mig món, el General d’un país
molt poderós decideix envair un petit país. Però
quan les tropes del General l’envaeixen, els seus
habitants conviden els soldats a casa seva i els
ensenyen els seus costums. A partir d’aquest
moment, tot canviarà al país dels conqueridors...
David McKee, el famós autor de L’Elmer, ridiculitza
en aquest conte el bel·licisme i ens proposa un món
basat en la diversitat i la germanor entre els pobles.
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Des de 7 anys ISBN: 978-84-682-1336-1

25. El rei amb orelles de cavall
Eric Maddern

Conte fantàstic

El rei Marc té moltes virtuts, però se sent tan aver-
gonyit de les seves orelles de cavall que no les mos-
tra mai en públic. Només el barber del rei coneix
el secret del seu senyor, però és tan difícil guardar
un secret...! Sense poder-ho suportar més, un dia el
barber s’encamina cap al bosc i s’allibera del secret
explicant-lo als arbres i a les plantes. Ara bé, seran
les plantes capaces de guardar el secret més gran
del rei?

NOVETAT!
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2014Col·lecció Cucanya

El text literari es presenta amb una lletra
fàcilment llegible.

Les nombroses il·lustracions en color
pertanyen a il·lustradors prestigiosos.

Les notes estan redactades d’una
manera clara i senzilla.

Les activitats s’ofereixen com a complement
a la lectura i s’estructuren en tres apartats:

- Al primer, «Argument», es repassen els
episodis o les situacions clau que fan
progressar l’acció.

- A «Comentari» es transcendeix la
comprensió superficial de l’obra i,
en funció de l’edat a què s’adreça cada
lectura, es reflexiona sobre personatges,
temes, valors ètics, etc.

- A l’apartat «Expressió» es proposen tota
una sèrie d’activitats creatives al voltant
de l’obra: escriure textos breus, fer debats,
dramatitzacions, etc.

Tots els volums
tenen una

guia didàctica

El text literari
s’imprimeix amb una
lletra que es llegeix

molt fàcilment.

Les notes es
redacten de manera

clara i senzilla.
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VicensVives

Les nombroses il·lustracions
en color han estat elaborades
per prestigiosos il·lustradors
nacionals i estrangers.

Les activitats, dividides en tres
seccions, constitueixen una guia
senzilla i amena per treure el
màxim rendiment a la lectura.
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Des de 9 anys ISBN: 978-84-316-4752-0

2. Relats de fantasmes
Steven Zorn

Misteri, terror i humor

Un viatger comparteix la cabina d’un vaixell
amb un mort vivent… Un petit orfe rep la visita
de dos nens fantasmes que intenten salvar-li la
vida… Atreveix-te a entrar en el món misteriós i
fantàstic dels vuit contes d’aquest llibre inquietant.
En tots i cadascun dels seus racons, hi trobaràs
una sorpresa.

1. El Gegant egoista i altres contes
Oscar Wilde

Contes morals i fantàstics

Aquest llibre aplega els contes més bonics
i entranyables de Wilde, un conjunt de relats
impregnats de valors morals. Els protagonistes
d’aquests contes aconsegueixen la felicitat
i l’amor quan, renunciant a l’egoisme, es
mostren amables i generosos i es preocupen
pel bé dels altres.

Des de 9 anys ISBN: 978-84-316-4699-8
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Des de 8 anys ISBN: 978-84-316-4860-2

4. Melissanda
Edith Nesbit

Conte fantàstic

Fades bones i perverses, una bella princesa víctima
d’un malefici i un príncep intel·ligent i astut són
alguns dels personatges d’aquest original conte
que, bo i lligant situacions i episodis de La Bella
Dorment, Repunxeta, Els viatges de Gulliver i Alícia
al País de les Meravelles, es converteix en un conte
de contes.

Des de 10 anys ISBN: 978-84-316-4754-4

3. Aprenent de detectiu
Un robatori molt costós

William Irish

Aventura, misteri i humor negre

La intriga, l’emoció i el suspens atrapen el lector
des de la primera fins a l’última línia d’aquests dos
magnífics relats policíacs. En el primer viurem
l’aventura d’un veritable «aprenent de detectiu».
L’humor negre d’Un robatori molt costós, en canvi,
ens portarà a un desenllaç esgarrifós.
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Des de 9 anys ISBN: 978-84-316-5067-4

6. La Bíblia.
Històries de l’Antic Testament

Adaptació de Martin Waddell

Relats morals

Aquest llibre recrea disset històries de l’Antic Testament,
que abracen des de la Creació a la vida del profeta
Jonàs, passant per episodis com el Diluvi Universal o
l’Èxode. La deliciosa adaptació dels relats conserva tota
la força narrativa del llibre més llegit de la literatura
universal.

Des de 10 anys ISBN: 978-84-316-4826-8

5. Amics robots
Isaac Asimov

Ciència-ficció

Asimov ens descriu una societat futura en la qual els
robots es converteixen en fidels servidors dels éssers
humans fins a l’extrem de suplir-ne les mancances
afectives. Aquest és el cas de Robbie, un dels contes
més tendres d’Asimov, i també de Sally, un relat en
què uns cotxes protegeixen el seu amo de l’atac
d’uns delinqüents.

Des de 10 anys ISBN: 978-84-316-5359-0

8. L’ull de vidre
Charlie sortirà aquesta nit

Cornell Woolrich

Relat policíac i intriga

Aquests dos apassionants relats policíacs demostren
el mestratge de Cornell Woolrich en l’ús del suspens
i la intriga. A L’ull de vidre, un noi enginyós i valent
segueix el rastre d’un assassí, mentre que a Charlie
sortirà aquesta nit un capità de policia pressent que
el seu propi fill és un perillós atracador.

Des de 10 anys ISBN: 978-84-316-4978-4

7. Gil, el pagès de Ham
J. R. R. Tolkien

Fantasia i humor

L’univers fantàstic de Tolkien apareix en aquest relat
impregnat d’un humor deliciós, irònic i fresc que
recorre tota l’obra. Aquesta llegenda ens narra la
història de Gil, un pagès taujà que haurà de lluitar
contra un gegant terrible i contra un drac astut i
famolenc, que està arrasant el regne davant la
passivitat dels cavallers.
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Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-5940-0

10. Els timbalers
Reiner Zimnik

Relat utòpic

Cansats de les injustícies del món en què viuen,
un nombrós grup de persones abandona la seva
ciutat i emprèn un llarg viatge en cerca d’una vida
millor. Reiner Zimnik ens relata les esperances
i dificultats d’aquests homes que lluiten sense
descans per aconseguir una societat igualitària
en una història tan senzilla i emocionant com
profunda i alliçonadora.

Des de 9 anys ISBN: 978-84-682-0207-5

9. El mag d’Oz
L. Frank Baum
Adaptació de James Riordan

Fantasia i aventura

De la mà de la petita Dorothy, Baum ens porta de
viatge al màgic regne d’Oz, un lloc on les bruixes
es barallen amb les fades i on el més estrany és
possible. Una successió d’aventures emocionants i
de personatges inoblidables ens ensenya que tots els
nostres somnis poden esdevenir reals si lluitem per
fer-los possibles amb il·lusió i esforç.
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Des de 8 anys ISBN: 978-84-316-5947-9

11. Una estirada de cua
Mary Hoffman

Faules i contes d’animals

Què passa quan un llop golafre pretén cruspir-se
una ovella coqueta? I quan una guineu presumeix
de la seva velocitat davant d’un cranc?
En aquest llibre es recullen onze divertides històries
d’animals que ajudaran el lector a descobrir que
quan algú vol ser massa espavilat, massa avariciós
o es comporta com un fanfarró pot sortir-ne molt
malparat.
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Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-5945-5

13. Les aventures de Mowgli
Rudyard Kipling

Relats d’aventures i formació

Aquest llibre aplega els relats més apassionants
d’El llibre de la jungla: «Els germans de Mowgli»,
«La caça de Kaa» i «Al tigre, al tigre!». Hi podrem
reviure les aventures de Mowgli, el cadell d’home
que és adoptat pels llops i adoctrinat en la Llei de la
Jungla per l’ós Balu, la pantera Baguira i la serp Kaa.
Però l’amenaça del sinistre tigre Xere Kan plana
sobre la plàcida vida del jove...

Des de 9 anys ISBN: 978-84-316-6023-9

14. La Reina de les Neus
H. C. Andersen

Conte d’aventures

El petit Kay és seduït i segrestat per la Reina de les
Neus, una dona molt bella però de cor insensible.
Per alliberar el seu amic Kay, Gerda emprèn un llarg
viatge i afronta molts perills quan al seu pas troba
bruixes, bandolers i animals que parlen. Però
finalment aconsegueix trobar el seu amic i fer-li
veure que la Reina és tan freda i perversa com les
Neus que governa.

Des de 10 anys ISBN: 978-84-316-5922-6

12. El geperut
i altres contes de «Les mil i una nits»

Anònim

Contes d’aventures, fantasia i humor

En aquests deu contes de Les mil i una nits,
les anècdotes més divertides i les faules d’animals
més alliçonadores conviuen amb històries tan
meravelloses com la del geperut que mor quatre
vegades i que al final ressuscita, la de l’home que ho
perd tot per culpa de les seves sabates i la del
llenyataire que es fa ric tot cridant: «Obre’t, sèsam!»

Des de 7 anys ISBN: 978-84-316-6128-1

15. La Bella i la Bèstia
i altres contes meravellosos

Diversos autors

Contes tradicionals

Potser no hi ha res al món que fascini tant els infants
com les meravelles dels contes de fades. I és que, amb
els seus ogres i bruixes, els seus encanteris i els seus
regnes de somni, aquests contes estimulen la
imaginació de nens i nenes, els ensenyen l’irresistible
valor de la virtut o l’enginy i els demostren que la força
de l’amor és capaç de vèncer totes les adversitats.
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Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-6805-1

17. Robinson Crusoe
Daniel Defoe
Adaptació d’Eduardo Alonso

Novel·la d’aventures

Dominat per l’ambició i l’afany d’aventures, el jove
Robinson Crusoe abandona la seva llar i, després
d’afrontar diverses peripècies, naufraga en una illa
deserta. Per sobreviure a l’illa i dominar una
naturalesa hostil, Crusoe es veurà obligat a avivar
l’enginy i a desenvolupar una gran quantitat
d’habilitats.

Des de 8 anys ISBN: 978-84-316-6368-1

16. Riquet del Floquet
Charles Perrault

Conte tradicional

Sense que el fet de ser coix i geperut li provoqui
cap complex, el príncep Riquet demana a una
princesa molt bonica que es casi amb ell.
Aconseguirà ser correspost? En aquest conte clàssic
de Perrault els bons sentiments s’alien amb els
diàlegs més enginyosos, perquè ens adonem que el
cor hi veu més bé que els ulls i que el poder de
l’amor no té límits.
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Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-6921-8

18. Sindbad el marí
Anònim
Adaptació d’Agustín Sánchez Aguilar

Aventures

Desitjós de conèixer món, Sindbad es fa a la
mar set vegades, però l’experiència no li resulta
fàcil. Tempestes terribles, simis salvatges,
gegants que s’alimenten d’éssers humans,
ocells enormes i elefants furiosos són alguns dels
perills que haurà d’esquivar si desitja viure per
explicar-ho.

Des de 9 anys ISBN: 978-84-316-7213-3

19. Faules d’Isop
Jerry Pinkney

Contes morals i faules

En aquest bonic llibre s’han seleccionat seixanta
faules d’Isop, un gènere i un autor imitats sense
parar. La seva popularitat no és gens estranya,
perquè cada relat ens ofereix una infinitat de
sorpreses: un moliner i el seu fill decideixen portar
un ase a coll, un llop es disfressa amb una pell
d’ovella, una oca pon ous d’or, una tortuga venç
una llebre en una cursa…
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Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-7156-3

21. Conte de Nadal
Charles Dickens
Adaptació de Pau Anton Pascual

Conte moral i de fantasia

Al vell avar Ebenezer Scrooge se li apareixen una
nit quatre espectres que l’obliguen a reflexionar
sobre la seva conducta i l’avisen del sinistre futur
que té a tocar si continua essent tan egoista. Amb
aquest tendre relat, Dickens va intentar remoure les
consciències dels seus lectors: els volia convèncer de
la necessitat de ser bondadós i practicar la caritat en
un món injust i insolidari.

Des d’11 anys ISBN: 978-84-682-0022-4

20. El geperut de Notre Dame
Victor Hugo
Adaptació de Miguel Tristán

Novel·la d’aventures

Al París de la fi de l’Edat Mitjana, l’atzar creua les vides
d’un poeta de poca fortuna, una bella gitana, un clergue
turmentat, un noi deforme que viu reclòs en una
catedral, un capità d’arquers i una colla de bergants.
Les alegries i misèries d’aquest grup tan variat de
personatges s’entrellacen en una història apassionant que
barreja riure i plor, amor i aventura, misteris i venjances.

Des de 8 anys ISBN: 978-84-316-7227-0

22. La veu dels somnis
i altres contes prodigiosos

Hugh Lupton

Contes tradicionals i fantasia

Com pot ser que un cec pugui veure-hi millor que
un caçador? És possible que ploguin pastissets i que
els peixos nedin enmig de l’herba dels boscos? Les
captivadores històries d’aquest llibre ens prevenen
contra les persones indiscretes, ens suggereixen que
confiar en els somnis no sempre és un disbarat i ens
ensenyen que el més savi és aquell que mira amb els
ulls de la ment… i del cor.

Des de 10 anys ISBN: 978-84-316-7260-7

23. Relats de monstres
Steven Zorn

Terror, humor i fantasia

Per les pàgines d’aquest llibre volten tota mena de
monstres: un drac màgic, uns follets entremaliats, la
criatura del Dr. Frankenstein, un home llop
temible… Els sis relats que narren les aparicions
d’aquests éssers monstruosos faran que tremolis,
et diverteixis i t’emocionis, però, sobretot,
aconseguiran que comprenguis que no tots els
monstres són tan espantosos ni nocius com els
pinten. A què esperes per descobrir-ho?
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Des de 6 anys ISBN: 978-84-316-7838-8

25. El príncep i el gegant
Brendan Behan

Conte tradicional

Un bon dia comença a sonar pertot arreu una
música celestial preciosa. D’on ve? No ho sap
ningú, però el príncep Miquel decideix esbrinar-ho
i emprèn un llarg viatge a través d’un món
subterrani on se succeeixen tot d’episodis
meravellosos. Un cavall més viu que una centella,
una princesa enamorada i un gegant sense escrúpols
aconseguiran que l’aventura d’en Miquel resulti
màgica i inoblidable.

Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-7734-3

24. Els gossos rojos
L’ankus del rei

Rudyard Kipling

Relats d’aventures

Les aventures de Mowgli prossegueixen en aquests
dos relats d’El llibre de la jungla. A Els gossos rojos,
Mowgli i els seus amics han d’afrontar uns gossos
salvatges i, en el combat èpic que es veuen obligats
a entaular, el jove Mowgli i els llops donen mostres
d’un heroisme admirable. A L’ankus del rei, Mowgli
haurà d’aprendre que la cobdícia dels homes sovint
acaba tenint conseqüències nefastes.
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Des de 7 anys ISBN: 978-84-316-7839-5

26. El rossinyol
i altres contes

H. C. Andersen

Contes morals i de fantasia

Aquest llibre aplega els contes més coneguts i bells
de Hans Christian Andersen, una tria de contes en
què l’escriptor danès proclama el valor suprem de
l’amor (El soldadet de plom, La sireneta), enalteix la
bondat i la bellesa (El rossinyol), es burla de l’orgull
i l’estupidesa (El vestit nou de l’emperador) o toca
la nostra fibra sensible amb històries tan
commovedores com La venedora de llumins.
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Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-8147-0

28. Els viatges de Gulliver
Jonathan Swift
Adaptació de Martin Jenkins

Novel·la d’aventures, fantasia i sàtira social

Després de naufragar a l’illa de Lil·liput, el doctor
Lemuel Gulliver en coneix els diminuts i mesquins
habitants, capaços de declarar la guerra al país veí
perquè no es posen d’acord sobre la millor manera
de trencar els ous. En viatges successius, Gulliver
conviu amb altres personatges extraordinaris,
a través dels quals satiritza, amb humor i enginy,
els defectes dels éssers humans.

Des de 9 anys ISBN: 978-84-316-0974-0

30. Un àngel, probablement
Mino Milani

Relat moral

En un país africà es lliura una guerra absurda que
provoca multitud d’orfes i mutilats. Alguns d’ells es
refugien a la casa d’en Mario, un enginyer molt ric
que dóna sentit a la seva pròpia vida practicant la
solidaritat. Però als militars no els agrada la tasca
que fa el bondadós enginyer i decideixen destruir-li
la casa on viu. Aconseguirà en Mario salvar la seva
obra i oferir un futur millor als nens? Només un
miracle pot aconseguir-ho…

Des d’11 anys ISBN: 978-84-682-0021-7

27. Les aventures del baró
de Munchausen

Gottfried A. Bürger
Adaptació d’Eduardo Murias

Relat d’aventures, fantasia i humor

Després de lluitar contra els turcs, el baró de
Munchausen s’entreté explicant als seus amics les
aventures que diu haver viscut, si l’una és increïble,
l’altra encara ho és més. L’exuberant invenció i
fantasia que el baró exhibeix ens corprenen tant
com la naturalitat i la gràcia amb què narra les
històries més delirants que mai s’hagin escrit.

Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-8146-3

29. Oliver Twist
Charles Dickens
Adaptació de Pau Anton Pascual

Novel·la realista

Aquesta commovedora novel·la narra les
desventures d’Oliver Twist, un nen que creix en un
refugi de captaires i que pateix penalitats sens fi fins
que s’uneix, sense saber-ho, a una banda de lladres.
Amb un hàbil maneig de la intriga i el misteri,
Dickens traça un retrat satíric d’una societat incapaç
de comprendre que només l’amor pot vèncer els
pitjors instints humans.

C
O

L·
LE

C
C
IÓ

C
U

C
AN

YA

Ctlg_Literatura_prim_cat_2014.indd 23 26/11/13 16:28



24

Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-8485-3

32. Tirant lo Blanc
Joanot Martorell
Adaptació d’Ismael Torres

Novel·la de cavalleries

Tirant lo Blanc ens explica la història d’un cavaller
bretó que, amb astúcia i grans dots d’estratega,
arriba a ser el millor cavaller del món. Però, a banda
de ser una extraordinària novel·la d’aventures, el
llibre conté grans dosis d’humor i amor. Aquesta
acurada adaptació, revisada per Albert Hauf, sap
extreure el bo i millor de l’original perquè els joves
lectors quedin seduïts per la gran obra de Martorell.

Des de 10 anys ISBN: 978-84-682-0600-4

31. Kim
Rudyard Kipling
Adaptació d’Eduardo Alonso

Novel·la d’aventures i de formació

En Kim és un trapella orfe que emprèn un viatge per
l’Índia acompanyat d’un ingenu i vell lama. Mentre
el lama va buscant el riu miraculós que li permeti
aconseguir la il·luminació espiritual, l’eixerit d’en
Kim viu moltes aventures al servei de l’espionatge
britànic. Durant el viatge, tots dos se submergeixen
en el riu de la vida d’un país multicolor i estableixen
la relació més tendra de la història de la literatura.
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Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-9063-2

34. Miquel Strogoff
Jules Verne
Adaptació de José María Pérez Zúñiga

Novel·la d’aventures

El capità Miquel Strogoff realitza un viatge llarg i
perillós per l’estepa siberiana per prevenir el governa-
dor d’Irkutsk contra el traïdor Ivan Ogareff, que s’ha
aliat amb els invasors tàrtars. En el transcurs del viat-
ge, el correu del tsar és capturat i cegat amb un sabre
incandescent. Tot i amb això, la tenacitat de Miquel
Strogoff i l’ajut de la jove Nàdia permeten que l’heroi
s’escapi, s’enfronti a Ogareff i aturi la invasió tàrtara.

Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-8484-6

33. Ivanhoe
Walter Scott
Adaptació de Manuel Broncano

Novel·la històrica i romàntica

De retorn de les croades, el coratjós Ivanhoe lluita
per recuperar la seva estimada Rowena i posar fre
a l’ambició del príncep Joan, que pretén usurpar el
tron al seu germà Ricard Cor de Lleó. En aquesta
aventura heroica, Ivanhoe rep l’ajut d’un misteriós
Cavaller Negre, d’una bella jueva que li salva la vida
i d’una banda de proscrits capitanejada per Robin
Hood i el divertit fra Tuck.
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Des de 8 anys ISBN: 978-84-316-9068-7

36. Pinotxo
Carlo Collodi
Adaptació d’Agustín Sánchez Aguilar

Relat de fantasia i formació

Pinotxo és un ninot de fusta que es mou, parla,
pensa i pren les seves pròpies decisions. El pitjor és
que cada dos per tres es fica de ple en un embolic.
Les seves aventures sorprenents ens descobreixen
que fàcil que és ficar-se de peus a la galleda quan es
té poca experiència en la vida, però ens ensenyen
també que, amb esforç, qualsevol pot fer realitat les
seves il·lusions.

Des de 8 anys ISBN: 978-84-316-8658-1

35. L’alegre Roger
Colin McNaughton

Conte d’humor i d’enginy

Cansat de passar-la magra, el petit Roger decideix
enrolar-se en un vaixell pirata per trobar un tresor
i buscar de passada el seu pare, desaparegut
quan encara era un nen. Però abans que se n’adoni,
el xicot és segrestat per una banda de pirates
esgarrifosos, bruts i pudents que, entendrits
per la història del Roger, intenten ajudar-lo.
Però, aconseguiran vèncer la resistència de la
mare i trobar el pare?

Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-9070-0

38. Història de dues ciutats
Charles Dickens
Adaptació de Juan Ramón Torregrosa

Novel·la històrica

Londres i París, als convulsos anys de la Revolució
Francesa, són l’escenari d’una commovedora història
d’amor, lleialtat, aventura i sacrifici. Les peripècies
de Darnay i Carton, tots dos enamorats de la bella
Lucie, serveixen a Dickens per oferir-nos un viu
retrat de l’època, al mateix temps que per denunciar
els abusos de la noblesa i els excessos dels
revolucionaris.

Des d’11 anys ISBN: 978-84-316-9066-3

37. Mites grecs
Maria Angelidou
Adaptació de Miguel Tristán

Relats mitològics

Tota la màgia i la bellesa de la mitologia apareixen
reflectides en els catorze mites grecs d’aquesta
antologia, que han estat recreats de manera amena
i captivadora. El llibre explica, entre d’altres històries,
la lluita de Teseu contra el Minotaure, la llegenda
de la capsa de Pandora, el desafortunat vol d’Ícar,
el viatge d’Orfeu als inferns i l’ardit del cavall de
fusta amb què Ulisses va posar fi a la guerra de Troia.
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Des de 8 anys ISBN: 978-84-682-0098-9

39. Peter Pan
J. M. Barry
Adaptació d’Agustín Sánchez Aguilar

Novel·la d’aventures i fantasia

En una illa allunyada viu un nen que es nega a créixer
anomenat Peter Pan. El seu país està ple de fades
entremaliades i pirates despietats, sirenes que canten
i estels que parlen. Qui es pot negar a visitar un territori
així? Des de fa més d’un segle, nens de tot el món han
acceptat el viatge que els proposa Peter Pan, un llibre
ple de sorpreses que ens recorda fins a quin punt és
difícil deixar enrere la infantesa.

Des de 9 anys ISBN: 978-84-682-0019-4

40. La sireneta
H. C. Andersen

Relat de fantasia

La sireneta viu al fons del mar envoltada de bellesa
i estimada per tota la seva família, però un bon dia
ascendeix a la superfície i s’enamora d’un príncep.
Per aconseguir que l’estimi es veu obligada a
renunciar al seu món i a perdre la seva magnífica
veu, però malgrat que la sireneta accepta aquests
sacrificis tan cruels, encara es veurà obligada a
aprendre que l’amor veritable no és més que un acte
d’entrega i generositat que no sempre és correspost.
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Des de 9 anys ISBN: 978-84-316-9982-6

42. El rei dels captaires
i altres contes hebreus

Peninnah Schram

Contes folklòrics i morals

D’aquesta col·lecció de contes ens captiven les
històries alliçonadores, sobrenaturals, enginyoses,
humorístiques..., com «El gra de magrana» o «La
copa sense copeta», on es posa a prova la sagacitat
i la intel·ligència dels seus protagonistes, o contes
divertits com «La ciutat dels ximples», on se’ns parla
d’una població habitada per uns beneits la delirant
lògica dels quals fa que el lector es peti de riure.

Des de 10 anys ISBN: 978-84-682-0033-0

41. El burret de plata
Sonya Hartnett

Novel·la de formació

Cocó i la seva germana Marcelle troben en un bosc
de Normandia un soldat anglès que fuig de la
guerra i decideixen ajudar-lo. Agraït, el soldat els
explica quatre relats commovedors, relacionats amb
un amulet que guarda com un tresor: un burret de
plata. A mesura que les germanes s’esforcen per
ajudar el soldat, descobreixen els valors que els
contes i aquest preuat amulet amaguen: l’amor als
altres, la generositat, el valor i la lleialtat.
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Des de 10 anys ISBN: 978-84-682-0107-8

43. El misteri dels ballarins
Estel de Plata

Arthur Conan Doyle

Relats policíacs

La capacitat d’observació i el talent deductiu de
Sherlock Holmes brillen en aquests dos relats sub-
jugants. A El misteri dels ballarins, el famós detectiu
resol un intrigant assassinat gràcies a l’enginyós
desxiframent d’un criptograma, mentre que a
Estel de Plata Holmes ha de recórrer a tota la seva
perspicàcia per rebutjar les proves que acusen el
presumpte culpable i identificar el veritable assassí.

Des de 9 anys ISBN: 978-84-682-0103-0

44. L’illa del tresor
R. L. Stevenson
Adaptació de Paco Anton

Novel·la d’aventures

Després de descobrir el mapa d’una illa amb indica-
cions del lloc on hi ha enterrat un tresor, el jove Jim
Hawkins s’embarca amb l’objectiu de trobar-lo. Un
cop a l’illa, es veu immers en una acarnissada lluita
entre la tripulació amotinada i el bàndol dels lleials al
capità. Encisat per la poderosa personalitat del pirata
John Silver, el jove heroi viu una aventura trepidant
que li deixarà un record inesborrable.

EN PREPARACIÓ

Des d’11 anys ISBN: 978-84-682-0106-1

45. El llibre dels relats perduts
d’en Bambert

Reinhardt Jung

Relats morals, de fantasia i misteri

Desenganyat i aïllat de la gent a l’àtic de casa seva,
en Bambert es consola escrivint relats fantàstics i miste-
riosos que succeeixen en una època i un lloc del món
inconcrets. Així que decideix lligar-los a uns globus i
deixar-los volar als quatre vents. A poc a poc, els relats
li són retornats per carta des de països distants, i això
li serveix de marc per a les seves històries. Però l’última
relata la seva pròpia vida i encara està per escriure...
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Des de 10 anys ISBN: 978-84-682-0101-6

46. El jardí secret
Frances Hodgson Burnett
Adaptació de Rebeca Martín

Novel·la de formació

Quan Mary Lennox arriba a Anglaterra per viure amb
el seu oncle, tothom pensa que és una nena molt
desagradable. Sola i sense amics, Mary vagareja per
tota la casa i pels voltants fins que un dia troba un jardí
amagat i inaccessible. Amb l’ajut de l’alegre Dickon i
de Colin, el seu cosí invàlid i malcriat, Mary aconsegueix
tornar la vida a aquest jardí secret, i, mentre ho fa, des-
cobreix el misteri que amaga i es troba a ella mateixa.

NOVETAT!
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Des d’11 anys ISBN: 978-84-682-0750-6

49. Grans esperances
Charles Dickens
Adaptació de José María Pérez Zúñiga

Relat d’aventures i de formació

L’orfe Pip és enviat a servir la senyoreta Havisham, una
rica anciana amb qui conviu la jove Estel·la. Enamorat de
la noia, en Pip es desviu per conquistar-la, i amb aquest
propòsit decideix distanciar-se de la classe social humil a
la qual pertany. Aquesta ambició el porta a desdenyar a
qui l’estima i a deixar-se humiliar per qui el menysprea,
cosa que el fa sentir culpable i descobrir, a la fi, que el
secret de la felicitat resideix en els bons sentiments.

Des de 9 anys ISBN: 978-84-682-0105-4

47. Tom Sawyer
Mark Twain
Adaptació de José María Pérez Zúñiga

Novel·la d’aventures i humor

La vida per a Tom Sawyer i el seu inseparable amic Huck Finn
és un cúmul d’aventures: entren en un cementiri a mitjanit
i presencien un assassinat, s’escapen a una illa i les seves
famílies els donen per morts, tornen al poble i contemplen
el seu propi funeral… Tom passa per un seguit de situacions
compromeses, descobreix l’amor i la gelosia, aprèn a ser
valent i generós, i potser perquè menysprea el món injust
dels adults, no renuncia a crear una banda de pirates.

PROPERA
PUBLICACIÓ

Des d’11 anys ISBN: 978-84-682-0624-0

48. L’Home de Ferro
Ted Hughes

Relat de fantasia i de ciència-ficció

Un Home de Ferro gegantí apareix de sobte a la
Terra i atemoreix la gent. Tots fan el possible per
destruir-lo, però un noi anomenat Hogarth s’adona
que és inofensiu, i l’intenta ajudar. Agraït pel suport
i l’amistat de Hogarth, l’Home de Ferro demostra la
seva bondat i capacitat de sacrifici quan s’enfronta
a un drac terrible i monstruós que està arrasant la
Terra... Aquest famós relat del poeta Ted Hughes és
un al·legat en defensa de la pau i la tolerància.

Des de 10 anys ISBN: 978-84-682-1940-0

50. Contes i llegendes de l’antic Egipte
Robert Swindells

Relats mitològics

Fa milers d’anys va néixer a Egipte una de les mitologies
més fascinants que coneixem. Aquest llibre recull el bo
i millor d’aquesta tradició: ens parla de la creació de la
Terra i del Cel, del naixement del déu Sol, del cadàver
errant d’Osiris, de les guerres que Set va entaular amb
Horus... L’afany de justícia i l’ambició insaciable, l'amor
sincer i la set de poder omplen aquestes històries
apassionants, que ens parlen de déus però que, alhora,
retraten les passions dels homes.

PROPERA
PUBLICACIÓ
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1.El Gegant egoista
i altres contes
Oscar Wilde

Contes
morals i

de fantasia
. . . . . . .

15.La Bella i la Bèstia
i altres contes meravellosos
Diversos autors

Contes
tradicionals . . . . . . . . .

2.Relats de fantasmes
Steven Zorn

Misteri,
terror

i humor
. . . . .

3.Aprenent de detectiu
Un robatori molt costós
William Irish

Aventura,
misteri
i humor
negre

. . . . . . . .
4.Melissanda

Edith Nesbit
Conte

fantàstic . . . .
5.Amics robots

Isaac Asimov
Ciència-

ficció . . . . . . . . . . .
6.La Bíblia

Històries de l’Antic Testament
Adaptació de Martin Waddell

Relats
morals . . . . . . . . .

7.Gil, el pagès de Ham
J. R. R. Tolkien

Fantasia
i humor . . . .

8.L’ull de vidre
Charlie sortirà aquesta nit
Cornell Woolrich

Relat
policíac
i intriga

. . . . . . .
9.El mag d’Oz

L. Frank Baum
Fantasia

i aventura . . . . . . . . . . . .
10.Els timbalers

Reiner Zimnik
Relat

utòpic . . . . . . .
11.Una estirada de cua

Mary Hoffman

Faules
i contes

d’animals
. . . . . . . . .

12.El geperut i altres contes
de «Les mil i una nits»
Anònim

Contes
d’aventures,

fantasia
i humor

. . . . . . .
13.Les aventures de Mowgli

Rudyard Kipling

Relats
d’aventures
i formació

. . . . . . . . . . . . .
14.La Reina de les Neus

H. C. Andersen
Conte

d’aventures . . . . . . . .

TAULA DE VALORS
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16.Riquet del Floquet
Charles Perrault

Conte
tradicional . . . . .

17.Robinson Crusoe
Daniel Defoe

Novel·la
d’aventures . . . . . . . . .
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20.El geperut de Notre Dame
Victor Hugo

Novel·la
d’aventures . . . . . . . . . .

19.Faules d’Isop
Jerry Pinkney

Contes
morals
i faules

. . . . . . . . . . .

22.La veu dels somnis
i altres contes prodigiosos
Hugh Lupton

Contes
tradicionals

i fantasia
. . . . . . . . . . . . .

21.Conte de Nadal
Charles Dickens

Conte
moral i

de fantasia
. . . . . . . .

23.Relats de monstres
Steven Zorn

Terror,
humor i
fantasia

. . . . . . . . . .
24.Els gossos rojos

L’ankus del rei
Rudyard Kipling

Relats
d’aventures . . . . . . . .

25.El príncep i el gegant
Brendan Behan

Conte
tradicional . . . . . . .
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26.El rossinyol i altres contes
H. C. Andersen

Contes de
fantasia
i morals

. . . . . . . . . . . . . .
27.Les aventures del

Baró de Munchausen
Gottfried A. Bürger

Relat
d’aventures,

fantasia i
humor

. . . . . .
28.Els viatges de Gulliver

Jonathan Swift

Novel·la
d’aventures,

fantasia i
sàtira social

. . . . . . . . . . . .
29.Oliver Twist

Charles Dickens
Novel·la
realista . . . . . . . . . . .

30.Un àngel, probablement
Mino Milani

Relat
moral . . . . . . . . . . . . .

31.Kim
Rudyard Kipling

Novel·la
d’aventures
i formació

. . . . . . . . . . .

33. Ivanhoe
Walter Scott

Novel·la
històrica i
romàntica

. . . . . . . . . . .
34.Miquel Strogoff

Jules Verne
Novel·la

d’aventures . . . . . . . . . . .

32.Tirant lo Blanc
Joanot Martorell

Novel·la de
cavalleries . . . . . . . . . . .

18.Sindbad el marí
Anònim

Aventures . . . . . . . . . .
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39.Peter Pan
J. M. Barry

Novel·la
d’aventures

i fantasia
. . . . . . . . . . .

41.El burret de plata
Sonya Hartnett

Novel·la de
formació . . . . . . .

42.El rei dels captaires
i altres contes hebreus
Peninnah Schram

Contes
folklòrics
i morals

. . . . . . . . . . . . .
43.El misteri dels ballarins

Estel de Plata
Arthur Conan Doyle

Relats
policíacs . . . . . . . . . . .

40.La sireneta
H. C. Andersen

Relat de
fantasia . . . . . . . . .

44.L’illa del tresor
R. L. Stevenson

Novel·la
d’aventures . . . . . . . . . . . .

45.El llibre dels relats
perduts d’en Bambert
Reinhardt Jung

Relats
morals, de

fantasia
i misteri

. . . . . . . . . . . . . . . .

35.L’alegre Roger
Colin McNaughton

Conte
d’humor i

enginy
. . . . . .

37.Mites grecs
Maria Angelidou

Relats
mitològics . . . . . . . . . .

36.Pinotxo
Carlo Collodi

Relat de
fantasia i
formació

. . . . . . . . . . . . . . .

38.Història de dues ciutats
Charles Dickens

Novel·la
històrica . . . . . . . . . .
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46.El jardí secret
Frances Hodgson Burnett

Novel·la de
formació . . . . .

47.Tom Sawyer
Mark Twain

Novel·la
d’aventures

i humor
. . . . . . . . . .

48.L’Home de Ferro
Ted Hughes

Relat de
fantasia i de

ciència-
ficció

. . . . . . . . . . . .
49.Grans esperances

Charles Dickens

Relat
d’aventures i

formació
. . . . . . . .

50.Contes i llegendes
de l’antic Egipte
Robert Swindells

Relats
mitològics . . . . . . .
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2014

Col·lecció
Cucanya Biografies
La col·lecció Cucanya Biografies recrea la vida,

els èxits i algunes de les lliçons que es po-
den aprendre de la vida d’alguns personatges
històrics molt destacats: exploradors, científics,
aventurers, artistes, líders polítics…

Els textos combinen l’atractiu d’una bona narra-
ció fidel als fets històrics amb el valor informatiu i
didàctic d’un apartat complementari.

Cada volum consta de dues parts ben diferenciades:

- Un relat que detalla amb notable força
narrativa els fets principals de la vida
del personatge. El text s’acompanya amb
nombroses il·lustracions d’artistes inter-
nacionals de prestigi.

- Una àmplia secció informativa que situa el
personatge en el seu context històric.
Aquest apartat es completa amb fotografies,
mapes, activitats i altres materials pedagògics
que permeten aprofundir en el coneixement
dels fets històrics relatats i
reflexionar sobre la seva
transcendència moral.

El text narratiu
s’integra amb
il·lustracions
que recreen

l’ambient i l’època
del personatge

biografiat.

Les activitats
plantegen reflexions

sobre el text biogràfic i
sobre l’apartat informatiu.
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VicensVives

Les abundants il·lustracions
i fotografies d’època es
complementen amb textos
que aporten dades addicionals
i curiositats.

En el segon apartat del llibre
se situa el personatge en el
seu context històric.
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Des d’11 anys ISBN: 978-84-682-1390-3

4. Rosa Parks
La lluita contra el racisme

Paola Capriolo i Gloria García Orellana

Els negres que vivien als Estats Units cap al 1950 no podien
estudiar a les mateixes escoles que els blancs, ni beure a les
mateixes fonts. L’1 de desembre de 1955, una costurera negra,
Rosa Parks, es va rebel·lar contra aquella injustícia. Quan el con-
ductor d’un autobús li va exigir que s’aixequés d’un seient que
estava reservat als blancs, Rosa va contestar: «No». Va ser un acte
impulsiu i mínim, però tan carregat de dignitat que va mobilitzar
tota la comunitat negra en contra de la segregació racial. Un nou
temps històric, més humà i més just, estava a punt d’iniciar-se.

NOVETAT!

Des d’11 anys ISBN: 978-84-682-1389-7

2. Scott i Amundsen
La conquesta del pol sud

K. T. Hao i Montserrat Fullà

El 1912, el britànic Robert Scott i el noruec Roald
Amundsen van rivalitzar sobre les neus de l’Antàrtida
per ser el primer home a trepitjar el pol sud. Els dos
aventurers van arriscar la seva vida i la dels seus
acompanyants en una cursa tan angoixant com te-
merària que va acabar amb una victòria rotunda i una
derrota tràgica. La història trepidant d’aquesta pugna
es completa al llibre amb la narració d’altres intents
arriscats per conquerir el pol sud.

NOVETAT!

Des d’11 anys ISBN: 978-84-682-1385-9

3. Marco Polo
La ruta de les meravelles

Yue Hain-jun i Joan Manuel Soldevilla

Quan el venecià Marco Polo va emprendre a finals del
segle XIII el viatge més extraordinari que s’hagi realitzat
mai, era ben poca cosa allò que a Occident se sabia
d’Àsia. Per això, la mirada del viatger es passeja, admira-
da, per la fabulosa civilització xinesa, i ens en descriu els
costums més exòtics, les riqueses més preuades (la seda,
la porcellana, les espècies...), els seus avenços científics, les
seves llegendes fantàstiques i plats exòtics... Marco Polo
ens mostra en aquest llibre el fascinant món d’Orient.

NOVETAT!

Des d’11 anys ISBN: 978-84-682-1381-1

1. El cap Seattle
La veu d’un poble desterrat

Liu Si-yuan i Montserrat Fullà

La vida del cap Seattle és un reflex del destí tràgic
dels indis nord-americans. Després d’acollir amb
generositat els blancs, Seattle i el seu poble van
ser expulsats de les terres on havien viscut sempre
pels mateixos a qui havien rebut amb hospitalitat.
Davant d’una injustícia tan gran, el cabdill indi va
pronunciar un discurs memorable en què va denun-
ciar la cobdícia dels blancs.

NOVETAT!
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4.Rosa Parks
La lluita contra el racisme
Paola Capriolo i Gloria García Orellana

. . . . . . . . . . .

TAULA DE VALORS

Col·lecció
Cucanya Biografies
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1.El cap Seattle
La veu d’un poble desterrat
Liu Si-yuan i Montserrat Fullà

2.Scott i Amundsen
La conquesta del pol sud
K. T. Hao i Montserrat Fullà

3.Marco Polo
La ruta de les meravelles

Yue Hain-jun i Juan Manuel Soldevilla

Ctlg_Literatura_prim_cat_2014.indd 35 26/11/13 16:28



Av. de Sarrià, 130 • Tel. 93  252 37 00 • Fax  93  252 37 11 • e@vicensvives.es • www.vicensvives.com • 08017 Barcelona

Nova llibreria online de Vicens Vives.

Pel fet de comprar a vicensvivesonline.com, 5% de descompte
i enviament gratuït en llibres i materials de paper.

Ctlg_Literatura_prim_cat_2014.indd 36 26/11/13 16:28


	p_001
	p_002
	p_003
	p_004
	p_005
	p_006
	p_007
	p_008
	p_009
	p_010
	p_011
	p_012
	p_013
	p_014
	p_015
	p_016
	p_017
	p_018
	p_019
	p_020
	p_021
	p_022
	p_023
	p_024
	p_025
	p_026
	p_027
	p_028
	p_029
	p_030
	p_031
	p_032
	p_033
	p_034
	p_035
	p_036

