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E DAT ANTIGA

Vaixells negres davant Troia
La història de la Ilíada
Rosemary Sutcliff

A la Ilíada, el poeta grec Homer va
immortalitzar la guerra de Troia,
el conflicte bèl·lic més famós de
l’antiguitat. La novel·lista britànica
Rosemary Sutcliff recrea aquest episodi
tal com el narra la Ilíada, però, a més,
en recupera els orígens mítics i el des-
enllaç, recollit a l’Odissea pel mateix
Homer. Amb un alè poètic excepcio-
nal, Vaixells negres davant Troia trans-
cendeix el fragor de la batalla i retrata
herois que, com Hèctor i Aquil·les,
afronten amb orgull el seu destí.

Guerra de Troya

Col·lecció Clàssics Adaptats
ISBN: 978-84-682-0599-1

Mitologia egípcia

Col·lecció Cucanya
ISBN: 978-84-682-1955-4

Mitologia grega

Col·lecció Cucanya
ISBN: 978-84-316-9066-3

A la recerca d'una pàtria
La història de l'Eneida
Penelope Lively

Després d’un setge que dura més de
deu anys, els grecs entren a mata-
degolla a Troia i arrasen la ciutat.
L’endemà, els supervivents de la
matança es congreguen al voltant del
noble Eneas, que, convençut que els
fats l’han escollit per fundar un imperi
immens, decideix fer-se a la mar a la
recerca d’una nova pàtria. Penelope
Lively ens presenta una recreació
emocionant de l’Eneida de Virgili,
la gran epopeia de Roma i una joia
indiscutible de la literatura clàssica..

Fundació llegendària de Roma

Col·lecció Clàssics Adaptats
ISBN: 978-84-316-8140-1

Metamorfosis
Ovidi

És difícil oblidar històries com la
d’Aracne, la teixidora que es creia
millor que els déus, la de Narcís,
l’adolescent que va forjar la seva des-
gràcia pel fet d’estimar-se massa a si
mateix, o la d’Orfeu, que va viatjar fins
a l’infern perquè pensava que l’amor és
més poderós que la mort. Aquests mi-
tes i molts d’altres van ser narrats per
Ovidi en una obra que ha deixat una
empremta inesborrable en la cultura
occidental, i de la qual aquí es presenta
una poètica selecció adaptada.

Mitologia grega

Col·lecció Clàssics Adaptadts
ISBN: 978-84-316-9696-2

Mites i llegendes de l'Antic
Egipte
Robert Swindells

A Egipte, la terra dels faraons i les
piràmides, va néixer fa milers d’anys
una mitologia fascinant. Mites i
llegendes de l’Antic Egipte recull el
millor d’aquesta tradició: s’hi parla
de la creació de la Terra i el Cel, del
naixement del déu Sol, del cadàver
errant d’Osiris, de les lluites entre Set i
Horus… L’afany de justícia i l’ambició
desmesurada, l’amor i la set de poder,
es fonen en aquestes històries apas-
sionants, que narren fets de déus però
retraten les passions dels homes.

Mites grecs
Maria Angelidou

Tota la màgia i la bellesa de la mitolo-
gia 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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Les aventures d'Ulisses
La història de l'Odissea
Rosemary Sutcliff

Després de combatre a la guerra de
Troia, Ulisses emprèn el retorn a la
seva enyorada Ítaca. Durant la llarga
travessia, esquiva nombrosos perills
gràcies a una astúcia, un enginy i un
caràcter polièdric que el converteixen
en un dels herois més memorables
de la literatura universal. En aquesta
adaptació de l’Odissea, Rosemary Sut-
cliff aconsegueix meravellar els joves
lectors amb les aventures d’Ulisses i
l’esplèndida recreació de personatges
tan atractius com el ciclop Polifem, la
fetillera Circe o les temibles sirenes.

Mitologia grega

Col·lecció Clàssics Adaptats
ISBN: 978-84-682-0048-4

Els dotze treballs d'Hèrcules
James Riordan

Tot i rebre l’educació d’un guerrer, Hè-
rcules sembla destinat a dur una vida
plàcida. Amb tot, la venjativa deessa
Hera l’indueix a cometre un crim atroç
que turmenta la seva consciència. Per
redimir-se, l’heroi afronta dotze gestes
que l’obligaran a desplegar totes les
seves habilitats i a vèncer les criatu-
res més increïbles i fabuloses. James
Riordan s’inspira en les fonts clàssi-
ques del mite per nar-rar, de manera
molt amena i amb un ritme trepidant,
l’excepcional història d’Hèrcules.

Mitologia grega

Col·lecció Clàssics Adaptats
ISBN: 978-84-316-7269-0

Jàson i els argonautes
James Riordan

El jove Jàson es llança a l’encalç del
velló d’or, una relíquia famosa arreu
del món, acompanyat pels homes
més valents de Grècia. Durant la
recerca, Jàson i els argonautes es
veuran obligats a posar a prova la
seva astúcia, força i perseverança per
enfrontar-se als monstres més feroços
i aconseguir el favor dels déus. James
Riordan fusiona amb mestratge Les
Argonàutiques d’Apol·loni de Rodes
amb altres relats mitològics per tal
d’oferir-nos una narració completa
de l’apassionant vida de Jàson.

Mitologia grega

Col·lecció Clàssics Adaptats
ISBN: 978-84-682-0051-4
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E DAT MODERNA

Shakespeare
Vida i obra d'un escriptor genial
Michael Rosen

William Shakespeare va ser un geni
universal, però d’on prové l’estranya
màgia que irradien les seves obres, capaç
de fascinar tota mena d’espectadors
a través dels segles? Aquest llibre
fascinant comenta tant les relacions
entre la vida i l’obra de l’escriptor
com l’agitat context històric i social
en què es van gestar els seus drames.
Amarada de citacions captivadores del
dramaturg, la biografia analitza també
obres tan notables com Romeo i Julieta,
Somni d’una nit d’estiu o El rei Lear.

Ivanhoe
Walter Scott

La lluita entre saxons i normands a
l’Anglaterra del segle XII és el context
històric en què s’ambienta aquesta
novel·la protagonitzada pel cavaller sa-
xó 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’abusos en absència del rei.
Aquesta novel·la d’aventures i amor és
molt útil per familiaritzar-se amb el
món de les croades 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.

Tirant lo Blanc
Joanot Martorell

Tirant lo Blanc és una novel·la ambien-
tada a l’època de la caiguda de Constan-
tinoble 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 posterior-
ment ajudarà l’emperador de l’Imperi
grec a frenar la invasió dels otomans,
que estan a punt de conquerir el cor de
l'Imperi. Aquesta acurada adaptació de
la cèlebre novel·la cavalleresca de Joanot
Martorell, carregada d’humor i amor,
resulta útil per conèixer tant els ideals
del món cavalleresc medieval com el
tomb que va donar a la història europea
l’enfonsament de l’Imperi d’Orient.

E DAT MITJANA

Anglaterra del segle XII

Col·lecció Cucanya
ISBN: 978-84-316-8484-6

Món cavalleresc medieval

Col·lecció Cucanya
ISBN: 978-84-316-8485-3

Marco Polo
La ruta de les meravelles
Yue Hain-jun / Joan Manuel Soldevilla

Quan el venecià Marco Polo va empren-
dre 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 aquest motiu, la mirada
del viatger es passeja, admirada, per
la fabulosa civilització xinesa, i ens en
descriu els costums més peculiars, les
principals riqueses i avenços cientí-
fics, algunes llegendes fantàstiques 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 abun-
dants meravelles que conté el llibre del
viatger més famós de tots els temps.

La ruta de la Seda, segle XII

Col·lecció Cucanya Biografies
ISBN: 978-84-682-1385-9

Ambient sociopolític i teatral a
Anglaterra, segles XVI-XVII
Col·lecció Cucanya Biografies
ISBN: 978-84- 682-4098-5
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E DAT CONTEMPORÀNIA

Els tres mosqueters
Alexandre Dumas

A la França del segle XVII, d’Artagnan
veu frustrat el seu somni d’ingressar
en el cos de mosqueters, uns soldats
d’elit que vetllen per la seguretat del
rei. Amb tot, es fa amic de tres mos-
queters que tenen per lema «Tots per
un i un per tots». Un dia, d’Artagnan
es veu involucrat en una fosca intriga
cortesana que l’obligarà a aguditzar la
seva astúcia i a desembeinar l’espasa
per defensar el bé. Aquesta adaptació
redueix l’extensa obra de Dumas però
recull tot el suspens de la seva trama.

França segle XVII

Col·lecció Clàssics Adaptats
ISBN: 978-84-316-8986-5

Història de dues ciutats
Charles Dickens

En aquest 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 acabar boig, Manette
recupera la llibertat i es refugia a Lon-
dres, però poc després un assumpte
familiar l’obliga a tornar a París en
un moment de plena efervescència
revolucionària. Atrapats en un país on
no deixa de córrer la sang, enfrontats
a uns nous inquisidors que decidei-
xen arbitràriament sobre la vida dels
altres, el doctor Manette i la seva
família hauran de lluitar amb coratge
per sobreviure al terror revolucionari.

Revolució francesa

Col·lecció Cucanya
ISBN: 978-84-316-9070-0

El cap Seattle
La veu d'un poble desterrat
Liu Si-yuan / Montserrat Fullà

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
generositat 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 defen-
sava 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.

Genocidi dels indis
nord-americans
Col·lecció Cucanya Biografies
ISBN: 978-84-682-1381-1

Anglaterra victoriana

Col·lecció Aula Literària
ISBN: 978-84-682-0980-7

Cançó de Nadal
Charles Dickens

Un dels mèrits de Charles Dickens,
que comparteixen molt pocs escrip-
tors, és el d’haver creat un mite com
l’inoblidable Ebenezer Scrooge, aquell
«pecador vell i cobdiciós» que un dia
somia amb els horrors que haurà de
patir si continua comportant-se com
un vell avariciós i egoista. Motivat
per la seva profunda preocupació
social, Dickens va compondre aquest
relat tendre i commovedor amb la
intenció de conscienciar els lectors
de l’Anglaterra victoriana sobre les
profundes mancances de la gent humil
i la peremptòria necessitat d’ajudar-la.
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E DAT CONTEMPORÀNIA

Homes i ratolins
John Steinbeck

L’escriptor nord-americà John Steinbeck
(1902-1968) va assolir la consagració
definitiva com a escriptor en publicar
l’any 1937 Homes i ratolins, una novel·la
ambientada a Califòrnia i a l’època de
la Gran Depressió. En aquest context,
però, la història de dos treballadors
temporers que somien amb la idea de
comprar una granja arriba a tenir una
transcendència insospitada. 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 imposa una socie-
tat insolidària que abandona els deshe-
retats. La novel·la, doncs, resulta molt
adequada per conèixer el drama humà
que va comportar la Gran Depressió.

Industrialització a Anglaterra,
segle XIX
Col·lecció Cucanya
ISBN: 978-84-316-8146-3

Opressió a la Rússia tsarista

Col·lecció Cucanya
ISBN: 978-84-316-9063-2

Miquel Strogoff
Jules Verne

El capità Miquel Strogoff realitza
un viatge llarg i perillós per l’estepa
siberiana per prevenir el gover-
nador d’Irkutsk contra el traïdor
Ivan Ogareff, que s’ha aliat amb els
invasors tàrtars. En el transcurs del
viatge, 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 per-
meten que l’heroi s’escapi, s’enfronti
a Ogareff i aturi la invasió tàrtara.

Colonialisme britànic a l'Índia

Col·lecció Cucanya
ISBN: 978-84-682-0600-4

Conquesta del pol sud

Col·lecció Cucanya Biografies
ISBN: 978-84-682-1389-7

La Gran Depressió

Col·lecció Aula Literària
ISBN: 978-84-316-7251-5

Oliver Twist
Charles Dickens

Després de créixer en un hospici on
passa fam i pateix maltractaments,
Oliver Twist fuig a Londres i cau a les
xarxes d’una banda de lladres. Estem,
doncs, davant d’un relat ple d’acció 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 disposades a
ajudar la gent que pateix. En aquesta
novel·la captivadora, l’autor britànic
denuncia les penalitats dels deshe-
retats a les ciutats industrials angle-
ses del segle XIX i retrata l’ambient
dels baixos fons de la societat.

Kim
Rudyard Kipling

La novel·la de Kipling transcorre cap
al 1885 a l’Índia i constitueix un retrat
magnífic del colonialisme britànic.
Kim, el jove protagonista, fill d’un
sergent britànic i una dona índia, es
debat entre la influència de la cultura
occidental, que estimula les seves
ànsies d’acció i aventura, i la fascinació
que sent tant per la bulliciosa vida dels
indis com per l’espiritualitat orien-
tal, encarnada a la novel·la pel lama
bondadós i ingenu que l’acompanya. El
conflicte interior del personatge és una
bona mostra dels problemes generats
pel colonialisme i la difícil convivèn-
cia entre cultures molt diferents.

Scott i Amundsen
La conquesta del pol sud
K. T. Hao / 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 temerària que
va acabar amb una victòria rotunda
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 Shackle-
ton 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 transpor-
tava quedava atrapat en una banquisa.
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Anna Frank
La memòria de l’Holocaust

VicensVives

Eduardo Alonso
Apèndix de Gabriel Casas i Jorge León Gustà
Il·lustracions de Tha

Anna Frank
La memòria de l'Holocaust
Eduardo Alonso

Víctima de la persecució desferma-
da per les lleis antijueves dels nazis,
la família d’Anna Frank es va veure
obligada a exiliar-se a Amsterdam el
1933. Quan Holanda va ser envaïda
pels alemanys el 1942, els Frank es van
haver d’amagar en un edifici annex a
la seva fàbrica, fins que després de dos
anys de reclusió van ser descoberts i
enviats a camps de concentració. La
dramàtica història d’Anna Frank, que
ella mateixa va relatar en un diari que
s’ha fet cèlebre, ha estat novel·lada
amb gran rigor històric per Eduardo
Alonso en aquest llibre subjugant.

L'Holocaust

Col·lecció Cucanya Biografies
ISBN: 978-84-682-4456-3

Un àngel, probablement
Mino Milani

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 la casa on viu. Aconseguirà
en Mario salvar la seva obra i ofe-
rir un futur millor als nens? Només
un miracle pot aconseguir-ho…

Guerres tribals a Àfrica

Col·lecció Cucanya
ISBN: 978-84-316-0974-0

Rosa Parks
La lluita contra el racisme
Paola Capriolo / Gloria García

L’apassionant biografia de Rosa Parks
demostra com els canvis històrics més
transcendentals poden produir-se de
vegades a partir d’un incident mínim. El
llibre descriu la lluita que van entaular
els afroamericans dels Estats Units du-
rant la dècada del 1950 per reivindicar
els seus drets civils. El fil conductor és
la història de Rosa Parks, una costure-
ra humil que, després d’haver viscut
sempre en la resignació, va plantar
cara a la discriminació racial d’una
manera tan digna i inesperada que va
aconseguir despertar la consciència mig
endormiscada dels seus compatriotes
i reorientar la història de tot un país.

Lluita contra el racisme, segle XX

Col·lecció Cucanya Biografies
ISBN: 978-84-682-1390-3
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