
Literatura
infantil i juvenil

Pinyata Aitana
Cucanya Aitana

Novetats 2021



2

Novetats 

Literatura infantil
i juvenil

Les reconegudes col·leccions de literatura infantil i juvenil de 

Vicens Vives apleguen una sèrie de lectures caracteritzades 

per la seua 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 Aitana i Cucanya Aitana 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.



Col·lecció Pinyata Aitana
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Valors: Constància, creativitat,  
criteri propi imaginació. 

24. L’ovella i el llop
Lari Don 
Il·lustracions de Melanie Williamson

Un jove llop, terriblement afamat, 
decideix eixir a caçar. Quan arriba 
a un prat al costat del riu veu una 
ovelleta que li sembla precisament 
el que necessita: un plat de 
primera! Però l’astuta ovella no està 
disposada a permetre que un llop 
la devore fàcilment, i s’inventa mil 
i un ardits per enganyar el seu 
ingenu enemic i deixar-lo amb un 
pam de nas. Basada en un conte 
del folklore nord-americà, aquesta 
història divertidíssima ens ensenya 
que l’astúcia i el poder de la paraula 
poden véncer amb facilitat la força.  

Des de 7 anys Conte d’enginy

56 pàgines ISBN: 978-84-682-4389-4

Valors: Creativitat, generositat, 
imaginació, responsabilitat.

25. El tigre desagraït
Lari Don 
Il·lustracions de Melanie Williamson

De camí cap al mercat, un 
mercader troba un tigre atrapat en 
un forat molt profund. Davant les 
súpliques de l’animal, el mercader 
l’ajuda a eixir del forat; però en lloc 
de mostrar-se agraït, el tigre, que 
està famolenc, decideix devorar a 
qui li acaba de salvar la vida. És just 
que el bé es pague amb el mal?, 
pregunta llavors el mercader al 
tigre. Per resoldre la disputa, 
demanen l’opinió a un bou, a un 
arbre i finalment a una llebre, que 
de manera enginyosa, donarà una 
lliçó inoblidable al tigre.  

Des de 7 anys Conte moral

56 pàgines ISBN: 978-84-682-5158-5

Valors: Creativitat, imaginació, justícia.

Des de 7 anys Conte mitològic

56 pàgines ISBN: 978-84-682-5163-9

26. La Princesa  
de les Aigües

Mary Finch 
Il·lustracions de Martina Peluso

El Gegant del Sol s’enamora d’Ibura, 
la Princesa de les Aigües, 
i se l’emporta a viure amb ell al seu 
palau d’or del cel. Cada primavera, 
Ibura torna a la terra per visitar 
la seua mare, i llavors l’aigua brolla 
de les fonts i la naturalesa reviu. Un 
dia, la mare d’Ibura desapareix 
i la princesa, afligida, vessa tantes 
llàgrimes que els rius i els mars es 
desborden i tota la terra queda 
coberta per les aigües. Serà capaç 
la princesa de trobar la seua mare 
i deixar de plorar?
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43. Contes savis
Mary Joslin 
Il·lustracions de Christina Balit

Des de temps immemorials, els 
contes folklòrics i literaris han distret 
tota classe de lectors i els han donat 
savis consells per transitar pels ca-
mins de la vida. Els relats d’aquesta 
selecció compleixen aquest doble 
objectiu: a les entretingudíssimes 
històries d’aquest llibre, protagonit-
zades per personatges necis, insen-
sats o bondadosos, coneixerem les 
nefastes conseqüències de prendre 
decisions errònies i aprendrem que 
si ens deixem guiar per la bondat, la 
bellesa, la justícia i la generositat ens 
convertirem en persones més sàvies 
i felices.

Des de 9 anys Contes morals

112 pàgines ISBN: 978-84-682-5179-0

Valors: Amistat, creativitat, diversitat, 
generositat, justícia, tolerància.

44. El ball
dels fantasmes
i altres contes esgarrifosos

Saviour Pirotta 
Il·lustracions de Paul Hess

Els fantasmes són comuns en les 
cultures més diverses. En aquests 
contes procedents de regions i 
països de tot el món (Irlanda, Xina, 
Romania, Àfrica Oriental, Estats 
Units...) hi trobem esquelets ansio-
sos de ballar la nit de Halloween; 
espectres benèvols i protectors; 
ànimes errants que busquen la pau, 
penedides de les males accions 
que van cometre en vida; calave-
res juganeres i bromistes; esperits 
ingenus malgrat la seua aparença 
terrorífica...

Des de 9 anys Contes fantàstics

112 pàgines ISBN: 978-84-682-5529-3

Valors: Confiança, creativitat, diversitat, 
honradesa, imaginació, valentia.

45. Viatge al centre  
de la Terra

Jules Verne 
Adaptació d’Eduardo Alonso 
Il·lustracions de Iassen Ghiuselev

Un vell manuscrit fa que el geòleg 
Otto Lidenbrock intente arribar fins 
al centre de la Terra. L’acompanyen 
el seu nebot Àxel, un jove curiós i 
enamoradís, i Hans, un guia islandés 
robust i impassible. A través de 
laberints subterranis, els viatgers 
descobriran un món fascinant ple 
de criatures prehistòriques. Aquesta 
obra, una de les novel·les més 
imaginatives de Verne, és també 
una exaltació de l’afany d’aventura 
i un relat ple de romanticisme.

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

Des d’11 anys Aventures i ciència-ficció

192 pàgines ISBN: 978-84-682-5540-8

46. 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.

Des de 10 anys Narració èpica

192 pàgines ISBN: 978-84-682-7424-9

Col·lecció Cucanya Aitana
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47. L’Odissea
Homer 
Adaptació de Gillian Cross 
Il·lustracions de Neil Packer

Una vegada acabada la guerra de Troia, 
un dels herois grecs més destacats, 
Ulisses, mamprén el retorn al seu regne 
d’Ítaca amb una flota de dotze naus. Du-
rant la seua accidentada travessia, l’heroi 
grec ha d’afrontar tempestes, naufragis i 
monstres terribles, al mateix temps que, 
a la seua pàtria, Penèlope, la seua dona, 
pugna per mantindre a ratlla els preten-
dents que pretenen 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, recuperar el seu regne i 
reunir-se finalment amb la seua dona i el 
seu fill.

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

Des de 10 anys Narració èpica

196 pàgines ISBN: 978-84-682-7350-1

48. El regal dels Reis Mags. 
El miracle nadalenc 
de Jonàs Tristany

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

Della i el seu marit, Jim, estan disposats 
a sacrificar les seues 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 
viuda i el seu fill, que li encarreguen 
un pessebre, i això 
li canviarà la vida.

Valors: Creativitat, generositat, imaginació.

Des de 10 anys Contes nadalencs

96 pàgines ISBN: 978-84-682-7610-6

49. El jardí secret
Frances Hodgson Burnett 
Adaptació de Rebeca Martín 
Il·lustracions d’Inga Moore

Quan Mary Lennox arriba a 
Anglaterra per viure amb el seu 
oncle, tots pensen que és una 
xiqueta 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’ajuda 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, descobreix el misteri que 
amaga i es troba a ella mateixa.

Valors: Amistat, companyonia, 
confiança, generositat, imaginació.

Des de 10 anys Novel·la de formació

176 pàgines ISBN: 978-84-682-7752-3

50. Kim
Ruyard Kipling 
Adaptació d’Eduardo Alonso 
Il·lustracions de Francisco Solé i Fuencisla 
del Amo

Kim és un orfe molt trapasser que 
mamprén un viatge per l’Índia 
acompanyat d’un lama ingenu i vell. 
Mentre el lama va buscant el riu 
miraculós que li permetrà 
aconseguir la il·luminació espiritual, 
Kim viu moltes aventures al servici 
de l’espionatge britànic. Durant el 
viatge, els 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.

Valors: Amistat, companyonia, 
confiança, constància, criteri propi, 
diversitat, generositat, honradesa, 
justícia, responsabilitat, valentia.

Des de 10 anys Aventures i formació

192 pàgines ISBN: 978-84-682-4489-1

Col·lecció Pinyata Aitana
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Accedeix a la literatura 
de Vicens Vives i tria 
el format que s’adapte 
millor a les teues 
necessitats

Accés a més de 200 títols
des de qualsevol dispositiu.

Compra disponible 
en

Compra disponible 
en paper



Edubook a les col•leccions Pinyata Aitana i Cucanya Aitana
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 3. No m’agrada llegir!
         Rita Marshall

 5. Tots per a un i un per a tots
         Brigitte Weninger

 7. El conill de peluix
         Margerie Williams Bianco

 10. El soldadet de plom
         H. C. Andersen

 11. Nadal de fantasmes
         Charles Dickens

 13. La lladre de llàgrimes
         Carol Ann Duffy

 19. El corb irisat
         Naomi Howarth

 22. Òscar i el peix
         Géraldine Elschner

 24. L’ovella i el llop
         Lari Don

 25. El tigre desagraït
         Lari Don

 26. La Princesa de les Aigües
         Mary Finch

Títols Pinyata Aitana

 8. Conte de Nadal
          Charles Dickens

 9. Aprenent de detectiu
          Un robatori molt costós
          William Irish

 11. Una estirada de cua
          Mary Hoffman

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

 14. Sinbad el marí
          Anònim

 15. L’ull de vidre
          Charlie eixirà aquesta nit
          Cornell Woolrich

 18. Pinotxo
          Carlo Collodi

 19. Amics robots
          Isaac Asimov

 21. Ivanhoe
          Walter Scott

 22. Miquel Strogoff
          Jules Verne

 23. Mites grecs
          Maria Angelidou

 24. Els viatges de Gulliver
          Jonathan Swift 

 25. El mag d’Oz
          L. Frank Baum

 26. La sireneta
          H. C. Andersen

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

 28. Peter Pan
          J. M. Barry

Títols Cucanya Aitana

 29. Tom Sawyer
          Mark Twain

 31. L’Home de Ferro
          Ted Hughes

 33. Grans esperances
          Charles Dickens

 34. El dimoni de la botella
          El lladre de cadàvers
          Robert Louis Stevenson

 35. Llanterna màgica
          Antologia poètica
          Diversos autors

 39. Vint mil llegües
          de viatge submari
          Jules Verne

 42. Bellesa Negra
          Anna Sewell

 43. Contes savis
          Mary Joslin

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

 45. Viatge al centre de la Terra
          Jules Verne

 46. La Ilíada
          Homer

 47. L’Odissea
          Homer

 48. El regal dels Reis Mags.
          El miracle nadalenc
          de Jonàs Tristany
          O. Henry - Susan Wojciechowski

 49. El jardí secret
          Frances Hodgson Burnett

 50. Kim
          Rudyard Kipling

Títols Cucanya Aitana

 1. Tirant lo Blanc
          Joanot Martorell

 4. Oliver Twist
          Charles Dickens

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

 7. Robinson Crusoe
          Daniel Defoe

Títols Cucanya Aitana

9788468282145

9788468282152

9788468282169

9788468282176

9788468282183

9788468282190

9788468282206

9788468282213

9788468282220

9788468282237

9788468282244

9788468278476

9788468282251

9788468278575

9788468282268

9788468282275

9788468282282

9788468282299

9788468282305

9788468282312

9788468282329

9788468278582

9788468282336

9788468282343

9788468282350

9788468278438

9788468282367

9788468277585

9788468282374

9788468282381

9788468282398

9788468278599

9788468282404

9788468282411

9788468282428

9788468282435

9788468282442

9788468277561

9788468282497

9788468282459

9788468282466

9788468282473

9788468278537

9788468278551

9788468282480

9788468282503
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Pel fet de comprar a vicensvivesonline.com, 5% de descompte i 
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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


