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Novetats 

Literatura infantil
i juvenil

Col·lecció Cucanya

Les reconegudes col·leccions de literatura infantil i juvenil de 
Vicens Vives apleguen 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.

En aquest catàleg presentem les novetats literàries de les 
col·leccions Pinyata, Cucanya i Cucanya biografies per a 
2021 i també els títols en format digital, que són accessibles 
des de qualsevol dispositiu i que tenint 
en compte les especials 
circumstàncies que estem 
vivint, suposen una eina 
indispensable per 
als joves lectors.

66. El carteller
Bruno Tognolini 
Il·lustracions de Gianni De Conno

Quan tan sols té onze anys, en 
Xavier s’escapa de casa i deixa una 
nota que diu: «Ja n’hi ha prou». El 
seu pare, el carteller Pere Cola, entén 
el «ja n’hi ha prou» del seu fill: ja n’hi 
ha prou d’estar sol a casa, ja n’hi ha 
prou de les inacabables jornades 
escolars, ja n’hi ha prou d’adults 
silenciosos i enfadats, ja n’hi ha prou 
de diumenges a la tarda davant la 
tele... I malgrat que és un home de 
poques paraules, en Pere no deixa 
de pensar què pot fer per demanar 
perdó al seu fill i aconseguir que tor-
ni a casa. Als cartells que en Pere i els 
seus companys col·loquen incansa-
blement per la ciutat hi ha la solució.

Des de 10 anys Faula familiar

64 pàgines ISBN: 978-84-682-5155-4

Valors: Confiança, constància, criteri 
propi, imaginació, responsabilitat.

67. La Ilíada
Homer 
Adaptació de Gillian Cross 
Il·lustracions de Neil Packer

En aquest relat èpic es narren els dos 
últims mesos de la guerra de Troia, 
quan el gran heroi Aquil·les abandona 
el combat contra els troians i contem-
pla impassible com els grecs sofreixen 
severes derrotes. Tan sols la mort del seu 
amic Patrocle el farà tornar al front de 
guerra, on posarà fi a la vida del príncep 
Hèctor. En aquesta gran epopeia, origen 
de tota la literatura d’Occident, Homer 
ens descriu la sort d’uns personatges de 
coratge extraordinari que, sotmesos al 
caprici dels déus, ens revelen la condició 
tràgica de l’home.

Valors: Amistat, companyonia, creativitat, 
generositat, imaginació, valentia.

La Ilíada
Homer
Adaptació de Gillian Cross

ISBN: 978-84-682-7274-0

9 788468 272740
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Il·lustracions de Neil Packer

La Ilíada

A La Ilíada, el poeta grec Homer narra els dos últims 
mesos de la guerra de Troia, una contesa llegendària 
que va transcórrer cap al segle XII aC i que va durar deu anys. 
Homer centra la seva epopeia en els dies en què Aquil·les, el 
més aguerrit i temible dels herois grecs, discuteix amb el rei 
Agamèmnon i decideix retirar-se del combat per contemplar im-
passible com els troians infligeixen severes derrotes als grecs. 
No obstant això, quan el seu amic Patrocle sucumbeix en la llui-
ta, Aquil·les torna al front de guerra per sembrar el terror en-
tre els seus enemics i aniquilar el príncep Hèctor, l’heroi troià 
de més renom. En el relat, la mirada del poeta no es fixa en el 
fragor de les nombroses batalles, sinó en els herois que les 
protagonitzen, personatges semidivins de coratge extraordina-
ri però amb sentiments i febleses humanes. El seu destí fatal, 
sotmès al caprici dels déus, ens revela finalment la condició 
tràgica de l’home. 

Aquesta adaptació amena i fidel de La Ilíada ha estat escrita per 
Gillian Cross, una novel·lista britànica que ha obtingut diver-
sos guardons per la seva obra narrativa. El llibre l’ha il·lustrat 

Neil Packer, un jove artista amb un talent extraordinari 
que ha sabut infondre nova vida a un dels clàssics més 
cèlebres de la història de la literatura. El volum es 
completa amb notes, glossaris i activitats.  
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Des de 10 anys Narració èpica

192 pàgines ISBN: 978-84-682-7274-0
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68. L’Odissea
Homer 
Adaptació de Gillian Cross 
Il·lustracions de Neil Packer

Un cop acabada la guerra de Troia, un 
dels herois grecs més destacats, Ulisses, 
emprèn el retorn al seu regne d’Ítaca 
amb una flota de dotze naus. Durant la 
seva accidentada travessia, l’heroi grec ha 
d’afrontar tempestes, naufragis i monstres 
terribles, al mateix temps que, a la seva 
pàtria, Penèlope, la seva dona, pugna per 
mantenir a ratlla els pretendents que pre-
tenen casar-se amb ella i asseure’s al tron 
del rei. L’enginy, l’astúcia i la perseverança 
d’Ulisses li permetran arribar a Ítaca, re-
cuperar el seu regne i reunir-se finalment 
amb la seva dona i el seu fill.

Valors: Companyonia, constància, 
imaginació, justícia, responsabilitat, valentia.

69. El regal dels Reis Mags. 
El miracle nadalenc 
d’en Jonàs Tristany

O. Henry - Susan Wojciechowski 
Il·lustracions de P. J. Lynch

La Della i el seu marit, en Jim, estan 
disposats a sacrificar les seves 
possessions més preuades per fer-se els 
millors regals de Nadal. Però quan arriba 
el dia assenyalat descobreixen que els 
veritables regals nadalencs (la 
generositat, l’amor i el sacrifici) no es 
troben en una botiga luxosa, sinó en un 
cor humil com el seu. El cèlebre conte 
del nord-americà O. Henry es 
complementa amb la commovedora 
història d’un tallista de fusta molt afligit 
que rep la visita d’una vídua i el seu fill, 
que li encarreguen un pessebre, i això 
li canviarà la vida.

Valors: Creativitat, generositat, imaginació.

L’Odissea
Homer
Adaptació de Gillian Cross

ISBN: 978-84-682-7273-3

9 788468 272733
1 2 5 1 5
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Il·lustracions de Neil Packer

L’Odissea

Quan l’escriptor grec Homer va escriure 
l’Odissea ignorava que el seu poema èpic 
captivaria tots els seus lectors durant més de dos mil·lennis. 
En la seva narració, el poeta parteix del final de la guerra de 
Troia, una contesa inacabable on els grecs es van acabar im-
posant. Ulisses, un dels seus cabdills més destacats, emprèn 
el retorn al seu enyorat regne d’Ítaca amb un estol de dotze 
naus. Durant la seva llarga i accidentada travessia, l’heroi 
grec es veurà obligat a afrontar tempestes i naufragis, mons-
tres terrorífics i la fúria de Posidó, el déu del mar. I mentre 
lluita contra el ciclop Polifem i intenta resistir-se als encants 
de les sirenes, la seva esposa Penèlope pugna per tenir a 
ratlla la multitud de pretendents que, aprofitant l’absència 
d’Ulisses, competeixen per casar-se amb ella i asseure’s així 
al tron del rei. L’enginy, l’astúcia i la perseverança d’Ulisses 
li permetran a la fi arribar a Ítaca, recuperar el regne i retro-
bar-se amb la seva esposa i amb el seu fill.

La responsable d’aquesta adaptació fidel i atractiva és 
Gillian Cross, una escriptora britànica que ha obtingut 

diversos guardons, i el llibre l’ha il·lustrat Neil Packer, 
un jove artista amb un talent extraordinari que ha sabut 
infondre nova vida a un dels clàssics més cèlebres de 
tota la història de la literatura. El volum es comple-
menta amb notes, glossaris i activitats.  

68 El regal dels Reis Mags
El miracle nadalenc d’en Jonàs Tristany  

ISBN: 978-84-682-7236-8

9 788468 272368
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Ilustracions de P. J. Lynch

O. Henry
Susan Wojciechowski

El regal dels Reis Mags
El miracle nadalenc d’en Jonàs Tristany

La jove Della plora desconsolada mentre compta les 
escasses monedes que ha aconseguit estalviar per com-
prar un regal de Nadal a en Jim, el seu marit. L’amor que 
sent per en Jim és tan profund que la Della està disposada  
a sacrificar la seva possessió més preuada per complau-
re’l. Per la seva banda, en Jim també fa una renúncia 
amarga per obsequiar la seva dona com es mereix. Quan 
arriba el dia de Nadal i s’intercanvien els regals, tots dos desco-
breixen que els veritables regals nadalencs (l’amor, la genero-
sitat i el sacrifici) no es troben en una botiga luxosa, sinó en una 
llar humil com la seva. Aquest volum es completa amb «El mi-
racle nadalenc d’en Jonàs Tristany», la història d’un tallista de 
fusta trist i solitari, afligit per la mort de la seva dona i del seu 
fill. Però miraculosament això canviarà quan un dia una vídua i 
el seu fill truquen a la porta de casa seva per fer-li un encàrrec 
que omplirà de goig el seu cor apesarat.

El conte més cèlebre del nord-americà O. Henry (1862-1910) 
i l’emotiu relat de l’escriptora Susan Wojciechowski han estat 
il·lustrats amb el seu virtuosisme habitual per l’artista irlandès 
P. J. Lynch, el qual, per la feina que va fer a «El miracle nada-
lenc d’en Jonàs Tristany», va obtenir sis premis internacionals. 

El volum es completa amb una sèrie d’activitats on 
s’analitzen els valors literaris dels dos contes.  
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Des de 10 anys Narració èpica

196 pàgines ISBN: 978-84-682-7273-3
Des de 10 anys Contes nadalencs

96 pàgines ISBN: 978-84-682-7236-8

9. Marie Curie 
Una vida consagrada a la ciència

Eduardo Alonso

Il·lustracions d’Alfonso Ruano

Dona dotada d’un talent i una tena- 
citat extraordinaris, Marie Curie va 
néixer a Polònia al si d’una família 
de professors. Després d’una infància 
plena de desgràcies i privacions, es 
va traslladar a París per desenvolupar 
la seva vocació científica. A la capital 
francesa es va graduar a la Sorbona i 
es va casar amb Pierre Curie, amb qui 
va compartir les investigacions sobre 
la radioactivitat que, posteriorment, 
li van valer dos Premis Nobel. La vida 
de Marie Curie va ser un exemple 
de dedicació a la ciència i de 
generositat sense límits.

Valors: Constància, criteri propi, 
generositat, justícia, responsabilitat, 
valentia.
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Qui era Marie Curie? Rere el retrat més difós de la cèlebre científica, vestida 
de negre i amb el rostre seriós, concentrada en els tubs i provetes del seu 
laboratori, s’amagava una dona d’una intel·ligència, un talent i una tenaci-
tat desbordants que va gaudir d’una vida apassionant i plena. Ja des de la 
seva infantesa en una Varsòvia grisa ocupada pels russos, Maria Sklodows-
ka va donar mostres de les seves aptituds extraordinàries per a la ciència. 
No obstant això, per desenvolupar la seva vocació científica va haver de fer 
front a un camí sembrat d’obstacles: la mort de la mare i d’una de les seves 
germanes, les limitacions econòmiques de la família i les barreres infran-
quejables que posava la universitat polonesa a les noies que volien estudiar. 
A París, una ciutat en ebullició científica i intel·lectual a finals del segle XIX, 
Marie no sols va aconseguir estudiar a la Sorbona, sinó també deixar boca-
badats els professors i companys en un món que seguia sense veure amb 
bons ulls que les dones es dediquessin a la ciència. La unió de Marie i Pierre 
Curie, un matrimoni basat en l’amor i en el respecte mutu, va ser l’esperó 
definitiu d’una carrera enlluernadora que donaria com a principals fruits 
la investigació de la radioactivitat i el descobriment de dos nous elements 
químics: el radi i el poloni.

L’escriptor Eduardo Alonso és l’autor d’aquesta captivadora biografia no-
vel·lada de Marie Curie, il·lustrada pel guardonat artista Alfonso Ruano. El 
llibre es completa amb unes activitats en les quals es desentranyen el context 
científic i intel·lectual de la vida de la científica, la seva dimensió humana i la 
seva condició de dona en un món dominat pels homes.

ISBN: 978-84-682-7276-4

9 788468 272764
1 2 5 1 8
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Marie Curie
 Una vida consagrada a la ciència

Vicens Vives

Eduardo Alonso
 Il·lustracions de Alfonso Ruano

 Marie Curie
   Una vida consagrada a la ciència

Des d’11 anys

128 pàgines ISBN: 978-84-682-7276-4



Accedeix a la literatura 
de Vicens Vives i tria 
el format que s’adapti 
millor a les teves 
necessitats

Accés a més de 200 títols
des de qualsevol dispositiu.

Compra disponible 
en

Compra disponible 
en paper

4



 35. La Princesa de les Aigües
         Mary Finch

 36. La tortuga assenyada
         Lari Don

 40. La trampa de l’enginyosa Dara
         Liz Flanagan

Edubook 
a les col•leccions Pinyata, Cucanya i Cucanya biografies

Títols Pinyata Títols Pinyata

 1. No m’agrada llegir!
         Rita Marshall

 2. El conill de peluix
         Margerie Williams Bianco

 10. Tots per un i un per tots
         Brigitte Weninger

 11. Un nen és un nen
         Brigitte Weninger

 12. El soldadet de plom
         H. C. Andersen

 16. En Jan i les mongetes màgiques
         Edith Nesbit

 17. Nadal de fantasmes
         Charles Dickens

 18. L’home abella
         Frank R. Stockton

 20. La lladre de llàgrimes
         Carol Ann Duffy

 25. L’Ada i el fil vermell
         Anne Gaëlle Balpe

 27. Una visita inesperada
         Eric Maddern

 28. El corb irisat
         Naomi Howarth

 31. El flautista d’Hamelín
         Michael Morpurgo

 32. L’Òscar i el peix
         Géraldine Elschner

 33. L’ovella i el llop
         Lari Don

 34. El tigre desagraït
         Lari Don

5

9788468281926

9788468281933

9788468281940

9788468281957

9788468281964

9788468281971

9788468281988

9788468281995

9788468282008

9788468282015

9788468282022

9788468282039

9788468282046

9788468282053

9788468282060

9788468282077

9788468282084

9788468282107

9788468282114



 3. Aprenent de detectiu
          Un robatori molt costós
          William Irish

 4. Melissanda
          Edith Nesbit

 5. Amics robots
          Isaac Asimov

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

 9. El mag d’Oz
          L. Frank Baum

 11. Una estirada de cua
          Mary Hoffman

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

 16. Riquet del Floquet
          Charles Perrault

 17. Robinson Crusoe
          Daniel Defoe

 18. Sindbad el marí
          Anònim

 20. El geperut de Notre Dame
          Victor Hugo

 21. Conte de Nadal
          Charles Dickens

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

 24. Els gossos rojos. L’ankus del rei
          Rudyard Kipling

 25. El príncep i el gegant
          Brendan Behan

 27. Les aventures del baró
          de Munchausen
          Gottfried A. Bürger

 28. Els viatges de Gulliver
          Jonathan Swift

 29. Oliver Twist
          Charles Dickens

Títols Cucanya

 31. Kim
          Rudyard Kipling

 32. Tirant lo Blanc
          Joanot Martorell

 33. Ivanhoe
          Walter Scott

 34. Miquel Strogoff
          Jules Verne 

 35. L’alegre Roger
          Colin McNaughton

 36. Pinotxo
          Carlo Collodi

 37. Mites grecs
          Maria Angelidou

 38. Història de dues ciutats
          Charles Dickens

 39. Peter Pan
          J. M. Barry

 40. La sireneta
          H. C. Andersen

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

 43. El misteri dels ballarins
          Estel de plata
          Arthur Conan Doyle

 46. El jardí secret
          Frances Hodgson Burnett

 47. Tom Sawyer
          Mark Twain

 48. L’Home de Ferro
          Ted Hughes

 49. Grans esperances
          Charles Dickens

 50. El diable de l’ampolla
          El lladre de cadàvers
          Robert Louis Stevenson

 51. L’home del llavi tort. El robí blau
          Arthur Conan Doyle

Títols Cucanya

6

9788468281520

9788468281537

9788468281544

9788468281551

9788468281568

9788468281575

9788468281582

9788468281599

9788468281605

9788468281612

9788468281629

9788468281636

9788468281643

9788468281650

9788468281667

9788468281674

9788468281681

9788468278445

9788468281698

9788468278469

9788468281704

9788468281711

9788468281728

9788468281735

9788468278421

9788468281742

9788468281759

9788468281766

9788468281773

9788468281780

9788468281797

9788468281803

9788468281810

9788468281827

9788468281834

9788468281841



 52. Llanterna màgica
          Antologia poètica
          Diversos autors

 58. Vint mil llegües de viatge submarí
          Jules Verne

 59. El drac encantador
          Kenneth Grahame

 60. Viatge al centre de la Terra
          Jules Verne

 61. Contes savis
          Mary Joslin

 64. Bellesa Negra
          Anna Sewell

 65. El ball dels fantasmes
          i altres contes esgarrifosos
          Saviour Pirotta

 66. El carteller
          Bruno Tognolini

 67. La Ilíada
          Homer

 68. L’Odissea
          Homer

 69. El regal dels Reis Mags. El miracle
          nadalenc d’en Jonàs Tristany
          O. Henry - Susan Wojciechowski

 1. El cap Seattle
       La veu d’un poble desterrat
       Li Si-yuan - Montserrat Fullà

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

 3. Marco Polo
       La ruta de les meravelles 
       Yue Hain-jun - Juan Manuel Soldevilla

 5. Shakespeare
       Vida i obra d’un escriptor genial
       Michael Rosen

 6. Anna Frank
       La memòria de l’Holocaust
       Eduardo Alonso

 9. Marie Curie
       Una vida consagrada a la ciència
       Eduardo Alonso

Títols Cucanya BiografiesTítols Cucanya
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9788468281872

9788468281889

9788468281896

9788468281902

9788468278490

9788468278506

9788468278407

9788468281858

9788468281865

9788468278483

9788468278353

9788468278339

9788468278360

9788468279664

9788468278513

9788468278520

9788468278544



Tots els materials en paper de l’Editorial Vicens Vives 
estan impresos en paper ecològic reciclable 

i amb tintes exemptes d’elements pesants solubles. 
Directiva Europea 88/378/UE, norma revisada EN/71

Accedeix al catàleg complet de Literatura 
infantil i juvenil 2021 a través d’aquest codi

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