
Obres
Literàries

de caràcter Històric

SeLecció per a L'educació Secundària

Cataleg Noveles Historiques CAT.indd 1 14/02/13  15:22



2

29. charles dickens, Oliver Twist

Després de créixer en un hospici on passa fam i pateix maltra c-

taments, Oliver Twist fuig a Londres i cau a les xarxes d’una

banda de lla dres. Estem, doncs, davant d’un relat ple d’a cció

i suspens, on predominen els elements dramàtics però no hi

falten les notes d’humor i esperança, perquè en el món dur

que descriu Dickens també hi ha moltes persones disposa des

a ajudar la gent que pateix. En a questa novel·la captiva dora,

l’autor britànic denuncia les penalitats dels des heretats a les

ciutats industrials angleses del segle XIX i retrata l’ambient dels

baixos fons de la societat.

3O.Milo Milani, Un àngel, probablement

L’escriptor italià Milo Milani denuncia en a questa novel·la com-

movedora la crueltat dels conflictes tribals a l’Àfrica, unes guer-

res que a ca ben amb les vides de molts a dults i nens innocents

i posen en perill els projectes humanitaris d’algunes organit-

za cions no-governamentals europees. El relat ens obre els ulls

a la crua realitat que es viu en molts països africans i pretén

conscienciar-nos sobre la necessitat urgent d’una solidaritat

autèntica que no quedi condicionada per interessos econòmics.

31. rudyard Kipling, Kim

La novel·la de Kipling transcorre cap al 1885 a l’Índia i consti-

tueix un retrat magnífic del colonialisme britànic. Kim, el jove

protagonista, fill d’un sergent britànic i una dona índia, es de-

bat entre la influència de la cultura occidental, que estimula

les seves ànsies d’a cció i aventura, i la fascina ció que sent tant

per la bulliciosa vida dels indis com per l’espiritualitat orien-

tal, encarnada a la novel·la pel lama bonda dós i ingenu que

l’a companya. El conflicte interior del personatge és una bona

mostra dels problemes generats pel colonialisme i la difícil con-

vivència entre cultures molt diferents.

CUCANYA JUVENIL

industrialització
a anglaterra, s. XiX

15 - 16 anys

4t eSO

Guerres tribals

a l’àfrica

14 - 16 anys

3r i 4t eSO

colonialisme

britànic a l’Índia

15 - 16 anys

4t eSO

iSBn: 978-84-316-8146-3

iSBn: 978-84-316-0974-0

iSBn: 978-84-682-0600-4
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33.Walter Scott, Ivanhoe

La lluita entre saxons i normands a l’Anglaterra del segle XII

és el context històric en què s’ambienta a questa novel·la pro-

tagonitza da pel cavaller saxó Ivanhoe i el llegendari Robin

Hood, que combat els normands instal·lats al tron britànic. Tot

just després de tornar de les croades, Ivanhoe i Ricard Cor de

Lleó s’enfronten al príncep Joan i a l’Orde del Temple, que han

comès tota mena d’a busos en a bsència del rei. Aquesta novel·la

d’aventures i amor és molt útil per familiaritzar-se amb el món

de les croa des i amb el poder que els ordes militars van arribar

a tenir en aquella època, així com per conèixer el menyspreu

i la persecució que van patir els jueus durant l’edat mitjana.

angl aterra del segle Xii

13 - 14 anys

2n eSO

CUCANYA JUVENIL

32. Joanot Martorell, Tirant lo Blanc

Tirant lo Blanc és una novel·la ambientada a l’època de la caigu-

da de Constantinoble al segle XV i de la consegüent expansió

de l’Imperi turc per tota la Mediterrània. El cavaller bretó venç

en un torneig a Anglaterra els cavallers més nobles i valerosos

d’Europa, i posteriorment ajudarà l’empera dor de l’Imperi grec

a frenar la invasió dels otomans, que estan a punt de conque-

rir el cor de l'Imperi. Aquesta a cura da adapta ció de la cèlebre

novel·la cavalleresca de Joanot Martorell, carrega da d’humor

i amor, resulta útil per conèixer tant els ideals del món cavalle-

resc medieval com el tomb que va donar a la història europea

l’enfonsament de l’Imperi d’Orient.

Món cavalleresc
medieval

13 - 14 anys

2n eSO

38.charles dickens, Història de dues ciutats

En a quest llibre, Dickens relata la història del doctor Manette,

un home honrat i solidari que és condemnat a presó a la França

de l’Antic Règim. Després de passar molts anys en una cel·la

i gairebé a ca bar boig, Manette recupera la llibertat i es refugia

a Londres, però poc després un assumpte familiar l’obliga a

tornar a París en un moment de plena efervescència revolu-

cionària. Atrapats en un país on no deixa de córrer la sang,

enfrontats a uns nous inquisidors que decideixen arbitrària-

ment sobre la vida dels altres, el doctor Manette i la seva

família hauran de lluitar amb coratge per sobreviure al terror

revolucionari.

revolució francesa

15 - 16 anys

4t eSO

iSBn: 978-84-316-8485-3

iSBn: 978-84-316-8484-6

iSBn: 978-84-316-9070-0
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Genocidi dels indis
nord-americans

15 - 16 anys

4t eSO

conquesta del pol sud

15 - 16 anys

4t eSO

La ruta de la Seda,
segle Xiii

13 - 14 anys

2n eSO

CUCANYA BIOGRAFIES

Seattle va ser un savi i coratjós cabdill de diverses tribus instal·la-

des a l’actual estat de Washington. El 1833 va acollir amb gene-

rositat els primers blancs que van arribar al seu territori, però

vint anys més tard els forasters van expulsar el seu poble i el van

confinar en una reserva. Davant d’una injustícia com aquella,

Seattle va pronunciar un discurs que es va fer molt famós en què

reivindicava els vincles de l’home amb la terra, renegava contra

el principi de la propietat de la terra i defensava amb fervor el

respecte a la naturalesa de què tots formem part. La biografia

i el discurs de Seattle s’emmarquen en el procés d’assetjament

contra els indis nord-americans que va provocar l’extermini de

tres quartes parts de la població indígena.

iSBn: 978-84-682-1381-1

1. Liu Si-yuan i Montserrat Fullà, El cap Seattle. La veu d'un poble desterrat

El 1912, el britànic Robert Scott i el noruec Roald Amund-

sen van rivalitzar sobre les neus de l’Antàrtida per ser el pri-

mer 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 temerària que va acabar amb una victòria rotun-

da i una derrota tràgica. La trepidant història d’aquesta pugna

es completa al llibre amb la narració d’altres intents arriscats

de conquerir el pol sud, com la increïble aventura viscuda per

Shackleton el 1914, quan va intentar travessar l’Antàrtida d’un

extrem a l’altre i, tot just quan es disposava a iniciar la travessia,

va veure com el vaixell que els transportava quedava atrapat

en una banquisa.

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

Quan el venecià Marco Polo va emprendre a finals del segle

XIII el viatge més fascinant que s’hagi realitzat mai, era ben

poca cosa allò que a Occident se sabia d’Àsia. Per a quest motiu,

la mira da del viatger es passeja, a dmirada, per la fa bulosa civi-

lització xinesa, i ens en descriu els costums més peculiars, les

principals riqueses i avenços científics, algunes llegendes fan-

tàstiques i plats exòtics...  El llibre es completa amb una breu

descripció de la Xina de Khublai Khan i un comentari meditat

sobre la versemblança de les a bundants meravelles que conté el

llibre del viatger més famós de tots els temps.

3. Yue Hain-jun i Joan Manuel Soldevilla, Marco Polo. La ruta de les meravelles

iSBn: 978-84-682-1389-7

iSBn: 978-84-682-1385-9
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Lluita contra el
racisme, segle XX

15 - 16 anys

4t eSO

CUCANYA BIOGRAFIES

5

iSBn: 978-84-682-1390-3

L’apassionant biografia de Rosa Parks demostra com els canvis
històrics més transcendentals poden produir-se de vega des a
partir d’un incident mínim. El llibre descriu la lluita que van
entaular els afroamericans dels Estats U nits durant la dèca da
del 1950 per reivindicar els seus drets civils. El fil conductor
és la història de Rosa Parks, una costurera humil que, després
d’haver viscut sempre en la resignació, va plantar cara a la discri-
minació racial d’una manera tan digna i inesperada que va acon-
seguir despertar la consciència mig endormiscada dels seus com-
patriotes i reorientar la història de tot un país. El llibre es comple-
ta amb un vibrant relat de la història de la llarga lluita dels negres
nord-americans per alliberar-se del jou de l’esclavitud.

4. paola capriolo i Gloria García, Rosa Parks. La lluita contra el racisme

Cataleg Noveles Historiques CAT.indd 5 14/02/13  15:22
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AULA LITERÀRIA

anglaterra victoriana

15 - 16 anys

4t eSO

La febre d’or

15 - 16 anys

4t eSO

1. John Steinbeck, Homes i ratolins

L’escriptor nord-americà John Steinbeck (1902-1968) va assolir

la consagra ció definitiva com a escriptor en publicar l’any 1937

Homes i ratolins, una novel·la ambienta da a Califòrnia i a l’època

de la Gran Depressió. En a quest context, però, la història de

dos treballadors temporers que somien amb la idea de comprar

una granja arriba a tenir una transcendència insospita da. I és

que el dramàtic fracàs de les aspiracions de George i de Lennie

no evidencia només la fragilitat dels somnis i el miratge de la

terra promesa americana, sinó també l’amarga soledat que im-

posa una societat insolidària que a bandona els des heretats. La

novel·la, doncs, resulta molt a dequa da per conèixer el drama

humà que va comportar la Gran Depressió.

3. Jack London, La crida salvatge

Ambienta da al territori del Yukon (Cana dà) durant la «febre

d’or» del 1897, La crida salvatge relata amb cruesa i realisme la

lluita per la supervivència de Buck, un gos que uns desapren-

sius rapten a Califòrnia i venen a les gla çades terres del nord.

La llei de la selva que impera al Yukon i el poder de l’instint de

Buck acaben modificant radicalment el caràcter i els sentiments

del gos. La crida salvatge és una novel·la idònia per conèixer les

terribles condicions climàtiques que van haver d’afrontar nom-

brosos aventurers o simples indigents que es van internar a les

terres àrtiques atrets per l’or. A més, en Buck, el seu protagonis-

ta, London va voler encarnar les idees del darwinisme social de

Spencer, que en aquells anys estava molt en voga.

16.charles dickens, Cançó de Nadal

U ndels mèrits de Charles Dickens, que comparteixen molt

pocs escriptors, és el d’haver creat un mite com l’inoblida ble

Ebenezer Scrooge, a quell «peca dor vell i cobdiciós» que un dia

somia amb els horrors que haurà de patir si continua compor-

tant-se com un vell avariciós i egoista. Motivat per la seva pro-

funda preocupació social, Dickens va compondre a quest relat

tendre i commovedor amb la intenció de conscienciar els lec-

tors de l’Anglaterra victoriana sobre les profundes mancances

de la gent humil i la peremptòria necessitat d’ajudar-la.

iSBn: 978-84-316-8321-4

iSBn: 978-84-682-0980-7

La Gran depressió

14 - 16 anys

3r i 4t eSO

iSBn: 978-84-316-7251-5
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CLÀSSICS ADAPTATS

Guerra de Troia

12 - 13 anys

1r eSO

França del segle XVii

13 - 14 anys

8. alexandre dumas, Els tres mosqueters

U na nov el·la d’aventures a dmirable, plena de suspens, drama-

tisme i humor, que entrella ça a la perfecció els episodis ficticis

amb els escenaris reals i els personatges històrics. Basant-se en

una feina de documentació conscienciosa, el novel·lista francès

Alexandre Dumas recrea magistralment la França dels temps

de Lluís XIII i retrata, per extensió, la dinàmica política i social

de tot l’Antic Règim.

7

Vaixells negres davant Troia és una a dapta ció esplèndida de la

Ilíada, el genial poema en què Homer va immortalitzar el con-

flicte bèl·lic més famós de l’antiguitat: la guerra de Troia. El

llibre ens parla de l’enorme pes que tenen les motiva cions per-

sonals en la vida dels pobles i recrea sense maniqueismes el

pòsit de servituds i sofriments que deixen totes les guerres.

1. rosemary Sutcliff, Vaixells negres davant Troia. La hi stòria de la "Ilíada"

iSBn: 978-84-682-0599-1

2n eSO

iSBn: 978-84-316-8986-5
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