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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’am-
bició desmesurada, l’amor i la set de 
poder, es fonen en aquestes històries 
apassionants, 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.

 E DAT ANTIGA
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Metamorfosis 
Ovidi

És difícil oblidar històries com la 
d’Aracne, la teixidora que es creia 
millor que els déus, la de Narcís, l’ado-
lescent que va forjar la seva desgràcia 
pel fet d’estimar-se massa a si mateix, 
o la d’Orfeu, que va viatjar fins a l’in-
fern perquè pensava que l’amor és més 
poderós que la mort. Aquests mites 
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.

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’antigui-
tat. La novel·lista britànica Rosemary 
Sutcliff recrea aquest episodi tal com 
el narra la Ilíada, però, a més, en recu-
pera els orígens mítics i el desenllaç, 
recollit a l’Odissea pel mateix Ho-
mer. Amb un alè poètic excepcional, 
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.

La Ilíada 
Homer

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 epo-
peia, origen de tota la literatura d’Oc-
cident, 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.

L’Odissea 
Homer

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 ma-
teix temps que, a la seva pàtria, Penè-
lope, la seva dona, pugna per mantenir 
a ratlla els pretendents que pretenen 
casar-se amb ella i asseure’s al tron 
del rei. L’enginy, l’astúcia i la perseve-
rança d’Ulisses li permetran arribar a 
Ítaca, recuperar el seu regne i reunir-se 
finalment amb la seva dona i el seu fill. 

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 
Sutcliff aconsegueix meravellar els jo-
ves 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.

La Ilíada
Homer
Adaptació de Gillian Cross

ISBN: 978-84-682-7274-0

9 788468 272740
1 2 5 1 6

L
a

 I
lí

a
d

a
   

  H
o

m
e

r

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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L’Odissea
Homer
Adaptació de Gillian Cross
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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.  
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Guerra de Troia

Col·lecció Clàssics Adaptats

ISBN: 978-84-682-0599-1
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Els dotze treballs d'Hèrcules 
James Riordan

Tot i rebre l’educació d’un guerrer, 
Hèrcules sembla destinat a dur una vi-
da 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 narrar, de manera 
molt amena i amb un ritme trepidant, 
l’excepcional història d’Hèrcules.

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.

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.

Mitologia grega

Col·lecció Clàssics Adaptats

ISBN: 978-84-316-7269-0

Mitologia grega

Col·lecció Clàssics Adaptats

ISBN: 978-84-682-0051-4
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Fundació llegendària de Roma

Col·lecció Clàssics Adaptats

ISBN: 978-84-316-8140-1
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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 
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’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 am-
bientada a l’època de la caiguda 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’emperador de l’Imperi grec a frenar la 
invasió dels otomans, que estan a punt 
de conquerir el cor de l'Imperi. Aques-
ta acurada adaptació de la cèlebre 
novel·la cavalleresca de Joanot Marto-
rell, 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.

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.

 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

La ruta de la Seda, segle XII

Col·lecció Cucanya Biografies

ISBN: 978-84-682-1385-9
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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’especta-
dors 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.

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.

 E DAT MODERNA

Ambient sociopolític i teatral a 
Anglaterra, segles XVI-XVII

Col·lecció Cucanya Biografies

ISBN: 978-84- 682-4098-5

França segle XVII

Col·lecció Clàssics Adaptats

ISBN: 978-84-316-8986-5
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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 dispo-
sades a ajudar la gent que pateix. En 
aquesta novel·la captivadora, l’autor 
britànic denuncia les penalitats dels 
desheretats a les ciutats industrials 
angleses del segle XIX i retrata l’am-
bient dels baixos fons de la societat.

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·lades a l’actual 
estat de Washington. El 1833 va acollir 
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 pronun-
ciar 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 el 
respecte a la naturalesa. 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.

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.

Conte de Nadal 
Charles Dickens

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 sinis-
tre 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 cari-
tat en un món injust i insolidari.

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’An-
glaterra victoriana sobre les profun-
des mancances de la gent humil i la 
peremptòria necessitat d’ajudar-la.

 Cançó de Nadal
Charles DickensCançó de Nadal 

Hi ha pocs escriptors que puguin presumir d’haver creat un mite. 
Però Charles Dickens (1812-1870) n’és un exemple amb el seu 
Ebenezer Scrooge, l’incorregible «pecador vell i cobdiciós» que 
un bon dia somia amb tots els horrors que haurà de patir si con-
tinua sent tan egoista. Esperonat per la seva preocupació social, 
Dickens va crear una història melodramàtica, deliciosa i inobli-
dable, en la qual els personatges i els seus comportaments són 
contemplats amb una mirada infantil. La seva intenció era cons-
cienciar els lectors sobre les nombroses mancances dels necessi-
tats, però, sens dubte, va aconseguir una altra cosa: convertir el 
Nadal en una festa joiosa plena de bondat i de bons propòsits, 
però també d’exquisideses que assaborim tant com la prosa ma-
tisada i poètica amb què les descriu.

Aula Literària
Per assolir l’objectiu pedagògic que es proposa Aula Literària, 
aquesta edició va acompanyada d’una introducció i d’unes notes 
explicatives, amb una part final d’activitats que analitzen l’obra des 
del punt de vista literari, històric i ètic. L’edició incorpora un gran 
nombre d’aquarel·les del reconegut artista irlandès P. J. Lynch.

ISBN: 978-84-682-0980-7

9 788468 209807
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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.

Un enemic del poble
Henrik Ibsen

El doctor Stockmann, un home de 
principis ferms, descobreix que les 
aigües del balneari de moda d’un petit 
poble estan contaminades per un bac-
teri que posa en perill la salut humana. 
Però ningú no sembla interessat a fer 
que la veritat es divulgui: hi ha massa 
interessos en joc. Estrenat a Oslo el 
1883, aquest drama ibsenià tracta un 
tema plenament actual: la corrupció i 
la immoralitat d’aquells que posen per 
davant els seus interessos econòmics 
al benestar i la seguretat públics.

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.

 E DAT CONTEMPORÀNIA

Colonialisme britànic a l'Índia

Col·lecció Cucanya

ISBN: 978-84-682-0600-4

Manipulació de la democràcia. 
Corrupció política

Col·lecció Aula Literària

ISBN: 978-84-682-4524-9

Opressió a la Rússia tsarista

Col·lecció Cucanya 

ISBN: 978-84-316-9063-2
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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, el 1914, 
per Shakleton, quan va intentar traves-
sar l’Antàrtida d’un extrem a l’altre i va 
veure com el vaixell que els transpor-
tava quedava atrapat en una banquisa.

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. 

La volta al món
en vuitanta dies
Jules Verne

Esperonats per una aposta, Phileas 
Fogg i el seu criat emprenen un viatge 
al voltant del món que hauran de 
completar en tan sols vuitanta dies. 
Per guanyar l’aposta, no només hauran 
de superar els obstacles propis del 
viatge, sinó també burlar els paranys 
que li ordeix Fix, un detectiu conven-
çut que Fogg és un lladre consumat. 
En el transcurs d’aquesta apassionant 
cursa contra el temps, els protagonistes 
coneixeran països exòtics i cultures 
i creences religioses molt diverses.

Els timbalers  
Reiner Zimnik

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.

Marie Curie 
Una vida consagrada a la ciència 
Eduardo Alonso

Dona dotada d’un talent i una tenacitat 
extraordinaris, Marie Curie va néixer a 
Polònia al si d’una família de profes-
sors. Després d’una infància plena de 
desgràcies i privacions, es va traslla-
dar 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 compar-
tir les investigacions sobre la radioac-
tivitat 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.
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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

 E DAT CONTEMPORÀNIA

Conquesta del pol sud

Col·lecció Cucanya Biografies 

ISBN: 978-84-682-1389-7

La gran Depressió de 1930 als 
Estats Units

Col·lecció Aula Literària 

ISBN: 978-84-316-7251-5

Diversitat ètnica i de costums al 
segle XIX

Col·lecció Aula Literària

ISBN: 978-84-316-6294-3

Dificultat per crear una societat 
utòpica

Col·lecció Cucanya

ISBN: 978-84-316-5940-0

La lluita tenaç d'una científica a 
l'Europa de principis del segle XX

Col·lecció Cucanya Biografies

ISBN: 978-84-682-7276-4
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Anna Frank 
La memòria de l'Holocaust 
Eduardo Alonso

Víctima de la persecució desfermada 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 con-
centració. 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.

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…

La perla
John Steinbeck

Basada en una llegenda mexicana, 
aquesta petita obra mestra narra 
les peripècies d’un pobre pescador 
indígena que, després de trobar la 
perla més bella del món, és víctima 
de l’assetjament d’una societat voraç 
i materialista, molt diferent a la seva. 
Narrat amb un lirisme extrem, aquest 
relat commovedor del premi Nobel 
John Steinbeck té un sentit al·legòric 
alliçonador: la saviesa comporta la 
pèrdua de la innocència i, com la 
mateixa perla, es gesta en el sofriment.

El burret de plata 
Sonya Hartnett

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 
a 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.

Una bossa de bales
Joseph Joffo

Aquest emotiu relat autobiogràfic ens 
trasllada als tràgics anys de la França 
ocupada pels nazis. La família jueva 
del jove narrador es veu obligada 
a lluitar per la supervivència, i ell 
mateix, juntament amb un dels seus 
germans, ha d’emprendre una llarga 
fugida. Escrita amb frescor, humor 
poètic i detallisme, aquesta obra és 
un al·legat valent a favor de la lliber-
tat, una exaltació de la resistència 
enfront del totalitarisme i el testimoni 
d’una dura sortida de la infància. Ha 
estat publicada a tot el món i traslla-
dada diverses vegades al cinema.
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L’extinent de l’exèrcit Otto Frank sempre s’havia sentit tan jueu com alemany, 
però l’arribada dels nazis al poder el 1933 el va desenganyar totalment. Adolf 
Hitler tenia la intenció d’anihilar els jueus, i per aconseguir-ho els va assetjar,  
els va robar les propietats i els va tancar en camps de concentració. Cons-
cient de la greu amenaça que planava damunt de la seva família, l’Otto Frank 
va decidir que havien d’exiliar-se a Amsterdam, on va fundar una petita 
companyia de pectina. A la capital holandesa, les seves dues filles, la Margot 
i l’Anna, no van trigar a fer amistats i a adaptar-se a l’escola. La més peti-
ta, l’Anna, era una nena divertida i molt xerraire, aficionada a la lectura i de 
caràcter fort. Amb tot, quan les tropes alemanyes van envair Holanda, la fa-
mília Frank es va veure obligada a amagar-se en una casa annexa a l’edifici 
de la seva empresa en companyia dels van Pels i del dentista Fritz Pfeffer. 
Enclaustrada durant dos anys i en una edat conflictiva, l’Anna va abocar al 
seu famós diari les seves queixes davant les dificultats de la convivència, els 
seus estats d’ànim canviants, els seus somnis irrenunciables, els dolorosos 
enfrontaments amb la seva mare, l’enyorança de les amigues, el descobri-
ment torbador de l’amor... i l’amarga pregunta de per què els jueus eren 
perseguits. La seva vida breu i el seu testimoni commovedor mantindran 
sempre viva la memòria de l’Holocaust.

La biografia novel·lada de l’Anna Frank es completa amb la fascinant i dra- 
màtica història dels jueus, un poble menyspreat i perseguit des de fa 
mil·lennis. Amb aquest relat subjugant s’intenta respondre la pregunta que 
més turmentava la jove protagonista i que de segur inquietarà els lectors.
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 La perla
John Steinbeck

La perla
Basada en una llegenda mexicana, aquesta petita obra mestra 
de John Steinbeck (1902-1968) narra les peripècies d’un pobre 
pescador indígena que troba la perla més bella del món però és 
víctima de l’engany i de la pressió d’una societat materialista, 
molt diferent a la seva. No obstant això, el pescador, Kino, no 
renuncia a un món d’il·lusions que només els diners i la societat 
dels blancs li poden proporcionar, i aquesta paradoxa provoca el 
conflicte interior del personatge. Narrat amb un lirisme extrem, 
aquest relat commovedor, d’estudiada simplicitat, té un sentit 
al·legòric alliçonador: la saviesa comporta la pèrdua de la inno-
cència i, com la mateixa perla, es gesta en el sofriment.

Aula Literària
D’acord amb l’orientació didàctica que caracteritza Aula Literària, 
aquesta edició va acompanyada d’una introducció i d’unes notes ex-
plicatives, amb una part final de propostes de treball que analitzen 
l’obra des de la perspectiva literària i ètica. 

ISBN: 978-84-682-4281-1

9 788468 242811
1 1 8 4 7
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Una bossa de bales  
Durant la primavera de 1941 s’intensifica la persecució dels jueus 
a la França ocupada pels nazis. Atemorit per un assetjament tan 
terrible, el perruquer jueu Rouman Joffo decideix enviar els seus 
fills a la «França lliure». Així doncs, en Joseph i en Maurice, que 
tot just tenen deu i dotze anys, emprenen un viatge cap al sud que 
es converteix en una odissea plena de perills: la Gestapo està a 
punt de detenir-los al tren; a l’estació de Marsella escapen a una 
batuda policial; un cop instal·lats a Menton es veuen obligats a 
fugir precipitadament a Niça, ciutat on finalment cauen en mans 
de les SS... Malgrat la por que passen i els riscos que corren, els 
dos protagonistes, que són molt espavilats, es prenen aquestes 
vivències torbadores com una aventura que els dona l’oportunitat 
d’estrènyer els llaços que els uneixen, madurar a marxes força-
des i, sobretot, descobrir el valor de la solidaritat humana, sense 
la qual no haurien aconseguit sobreviure. D’altra banda, aquesta 
obra tendra i autobiogràfica no està mancada d’humor ni d’una 
visió optimista de l’existència.

Aula Literària
Aquesta edició d’Una bossa de bales (1973), llibre del qual s’han 
venut més de vint milions d’exemplars, ha estat il·lustrada per 
Jesús Gabán, i compta amb una introducció i unes notes que 
aclareixen el context històric de l’obra, en comenten els valors 
ètics i literaris i revelen la identitat real d’alguns personatges. 
L’edició es completa amb una secció d’activitats que analitzen 
l’obra a fons.
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Una bossa de bales
Joseph Joffo
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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.

Supervivents 
Relats prodigiosos de supervivència 
David Long

Extraviats enmig de la selva o el desert, 
atrapats en grutes profundes o perduts 
a la deriva en un oceà, els protagonistes 
de les històries reals recollides en aquest 
llibre aconsegueixen sobreviure gràcies a 
una tenacitat i a un valor a tota prova. A 
Supervivents descobrirem, entre d’altres, 
la història d’una jove que va sobreviure 
després de caure d’un avió a 3000 m 
d’altura, les penalitats d’un home que 
durant quatre mesos va navegar a la 
deriva en un bot, o la història impres-
sionant de l’equip de futbol que va ser 
rescatat d’una cova inundada gràcies a 
la col·laboració de deu mil persones.
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Extraviats enmig de la selva o el desert, atrapats en grutes profundes 
o perduts en un bot enmig de l’oceà, els protagonistes de les històries 
reals recollides en aquest llibre van aconseguir sobreviure gràcies a 
una tenacitat i a un valor a tota prova. En alguns casos eren conscients 
dels riscos que assumien, però en altres va ser simplement la mala 
sort la que els va fer patir fora mida. A Supervivents descobrirem, entre 
altres, la història d’una jove que va sobreviure després de caure d’un 
avió que volava a tres mil metres d’altura, les penalitats d’un home que 
durant més de quatre mesos va navegar a la deriva en un bot, o la his-
tòria impressionant de l’equip de futbol que va ser rescatat d’una cova 
inundada gràcies a la col·laboració desinteressada de deu mil perso-
nes. Alguns dels supervivents van sortir il·lesos d’aquestes situacions 
extremes, d’altres, amb greus ferides i seqüeles, però les històries in-
creïbles que van protagonitzar són en qualsevol cas una prova irrefuta-
ble de la capacitat de superació i resistència de l’ésser humà. 

Els relats extraordinaris d’aquest volum es completen amb una secció 
d’activitats on s’aporta informació addicional sobre les històries narrades 
i on s’explica què s’ha de fer per sobreviure en situacions tan extremes 
com les descrites. La secció conté també activitats que remeten a docu-
mentals i pel·lícules relacionats amb els casos relatats al llibre.
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