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HISTÒRIA DE LA GALERA 
 
Fundada el 1963 per Andreu Dòria i Dexeus, La Galera forma part de la 

història de la literatura catalana infantil i juvenil moderna. Va ser una de les 

primeres editorials que molts han anomenat “el renaixement de la literatura 

catalana per a nens i joves després de la repressió del franquisme”. I és que La 

Galera va formar part d’un canvi literari iniciat a principis dels anys seixanta en 

què participaren escriptors, editorials, escoles, mestres i mitjans de 

comunicació.  

Ja des de la seva fundació en temps polítics i culturals complexos, La 
Galera es va proposar l’objectiu de renovar el panorama de l’edició infantil i 

juvenil amb una literatura moderna i de qualitat que, al mateix temps, donés 

servei a l’escola catalana, tan limitada literàriament a causa de la Dictadura. 

Per a fer-ho, des del principi es va decantar per la política d’autor, amb 

escriptors  i il·lustradors que amb el temps s’han convertit en clàssics de la 

literatura infantil i juvenil catalana: Josep Vallverdú, Sebastià Sorribes, Josep 

Albanell, Joaquim Carbó, Emili Teixidor o Gabriel Janer Manila, i en el camp de 

la il·lustració Pilarín Bayés, Fina Rifà, Maria Rius o Carme Solé.   

Malgrat el vertiginós creixement que el sector infantil i juvenil va patir a 

partir dels anys setanta (els autors, les editorials i les traduccions d’altres 

llengües es van multiplicar incontrolablement), La Galera va saber mantenir-se 

fidel als seus objectius principals amb la creació de noves col·leccions, com “A 

poc a poc”, “El cargol” i “El bagul”, i la publicació de llibres d’èxit, com Viatge 

per la història de Catalunya, de Maria Novell i Oriol Vergés.  

El creixement iniciat els anys setanta va arribar al seu punt més àlgid a 

principis dels noranta. El gran nivell de competitivitat va portar La Galera a 

integrar-se, el 1992, al Grup Enciclopèdia Catalana per a seguir lluitant 

enfront d’una situació cada cop més difícil per al llibre infantil i juvenil. La 

societat es va tornar cada cop menys lectora a causa de l’aparició de referents 

culturals nous. A més, cada vegada hi havia més títols d’aquí i de fora i es feia 

difícil distingir la literatura de qualitat. A tot això, cal afegir que els mitjans de 

comunicació dedicaven cada cop menys espai a la literatura en general, i a la 

literatura infantil i juvenil en concret.  
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Malgrat la situació, La Galera va aconseguir sobreviure, mentre moltes altres 

editorials germanes van haver de tancar les portes definitivament. I ho va fer 

renovant i actualitzant el seu fons literari i renovant i creant col·leccions, per 

respondre així a les necessitats de diferents generacions de nens i nenes. 

Aquest increment del fons i de les col·leccions s’ha centrat, sobretot, els darrers 

anys en dos eixos bàsics de l’editorial: la narrativa i els àlbums il·lustrats, els 

dos puntals de La Galera també en l’actualitat.  

Els seus quaranta-sis anys de vida i la seva trajectòria constant, han 

convertit La Galera en una editorial de referència indiscutible en la literatura 

infantil i juvenil del nostre país, tant en l’àmbit escolar com en el públic. Alguns 

dels seus títols i autors són clàssics per a més de quatre generacions diferents. 

Des de la seva fundació, La Galera ha publicat més de 1.500 títols i ha creat 

més d’un centenar de col·leccions. La seva tasca de difusió de la literatura 

catalana entre els més joves li ha valgut nombrosos reconeixements, com el 

Premi Nacional del Llibre, atorgat per la Generalitat de Catalunya i que ha rebut 

en diverses ocasions, el Premi Crítica Serra d’Or i la Creu de Sant Jordi, 

rebuda el 1988. A més, convoca cada any un dels premis de narrativa infantil 

més antic i de més prestigi de la literatura catalana: el premi Folch i Torres, que 

té al seu càrrec des del 1965. Així mateix, convoca el Joaquim Ruyra de 

narrativa juvenil, edita el premi Ciutat d’Olot i el Guillem Cifre de Colonya i, des 

del 1998, convoca el premi de contes per a infants Hospital Sant Joan de Déu, 

juntament amb l’Hospital i el Cercle de Lectors. A més, des de fa dos anys 

l’editorial atorga el Premio La Galera Jóvenes Lectores, el cinquè més ben 

dotat del país.  

A la constància en els objectius fundacionals, cal afegir que La Galera 

també ha sabut adaptar-se als nous temps i als nous formats. L’any 2000 va 

introduir-se en el món de la producció audiovisual infantil amb la pel·lícula 

televisiva El zoo d’en Pitus, inspirada en la famosa novel·la de Sebastià 

Sorribes i adquirida per TV3, i amb la sèrie de dibuixos animats Rovelló, 

inspirada en l’obra del mateix nom, de Josep Vallverdú.  

 

I la història de La Galera continua. Amb nous aires per portar l’editorial a 
tots els ports del nostre país.  
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LA NOVA GALERA – ESTRATÈGIES BÀSIQUES 
La Nova Galera, que neix aquest 2010, té com a objectiu tornar a ser una 

editorial de referència al nostre país. Per fer-ho, recupera els eixos fonamentals 

de la seva història: la creació de noves col·leccions, la renovació de 

col·leccions ja existents, l’impuls de la política d’autor, la revaloració dels 

nostres premis literaris i la creació d’un catàleg de novetats complet i 

competitiu.  

 

1. CREACIÓ DE NOVES COL·LECCIONS:  
La Galera ha creat quatre noves col·leccions per a aquest 2010. 
Lluna Roja   

La col·lecció “Lluna Roja” recull les tendències 

editorials del mercat, adaptant-s’hi en cada moment. 

Així, actualment, la col·lecció se centra en les 

novel·les romàntiques amb vampirs, zombis i àngels 

caiguts, de producció pròpia i estrangera.  

 

La nova col·lecció editarà en català “Lluna Roja”, i en 

castellà  “Luna Roja”.    

 

Bridge  
 
“Bridge” és la nostra col·lecció pont o crossover. Es tracta de 

novel·les destinades tant a joves com a adults, i que per tant 

estableixen un pont literari entre els dos públics lectors.  
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Còmic
 
Col·lecció de còmics per al públic infantil, tant de 

producció pròpia com traduccions. “Còmic” és una 

altra de les apostes atrevides i importants de La 

Galera. El còmic per al públic més petit.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Novel·la gràfica  
 
 
“Novel·la gràfica” és la col·lecció de novel·la amb vinyetes per a joves. 

Un gènere on en aquests moments qualsevol editor d’infantil i juvenil 

hi ha de ser. L’altre braç de l’aposta gràfica que fa La Galera en 

aquesta etapa.   
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2. REDISSENY DE LES COL·LECCIONS CLÀSSIQUES: Pel que fa a la 

renovació de col·leccions ja existents, s’ha redissenyat la imatge de “Grumets”, 

i “Corsaris”, i s’ha identificat amb un logotip la col·lecció “Narrativa Singular”.  
 
Dissenys anteriors  
 
 
 
 
 
 
Dissenys nous 

 

 
 
 
 

Logo NARRATIVA SINGULAR 
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3. REVALORACIÓ DELS PREMIS DE LA GALERA: La Nova Galera també 

s’ha marcat com a objectiu revalorar els seus principals premis, el Folch i 
Torres de narrativa infantil, i el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, dos 

referents en el món d’aquesta literatura. Augmentarem la dotació econòmica 

d’aquests dos guardons i els reposicionarem en el lloc que es mereixen. Sense 

oblidar-nos tampoc del premi en narrativa castellana de la casa, el Premio La 
Galera Jóvenes Lectores, que continuarem potenciant. Aquest guardó només 

té dos anys de vida, però estem convençuts que en poc temps es convertirà 

també en un referent per la narrativa en castellà del nostre país. El cinquè 

premi més ben dotat del país (15.000 euros), amb un jurat format per més de 

dos-cents nens d’entre dotze i quinze anys, i, per tant, un premi únic.  
 

En aquesta nova etapa també volem augmentar les SINERGIES AMB LA 
GALERA TEXT. Establir una relació entre edició de llibreries - 7 - i 
col·leccions d’escola que mantingui un paral·lelisme entre el trade i la 

butxaca.  
 

4. IMPULS DE LA POLÍTICA D’AUTOR: La política d’autor sempre ha estat un 

dels puntals de La Galera des de la seva fundació. Amb la nova etapa volem 

potenciar de nou aquesta política tant en llibres comercials com en llibres de 

text. A banda dels autors de sempre, que ja són marca de la casa, inclourem 

dins el nou programa editorial autors referents del nostre país i autors 

emergents de gran potencial.   
 
Amb la realització d’aquestes estratègies volem reposicionar La Galera en 
català i fer créixer l’editorial en castellà.  
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LA GALERA JUVENIL 2010 
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MIDDLE 
RANGE 

 

 

 

 

Middle Range (Franja d’edat de 8 a 12 anys ) 

 

Un gran equip 

GOL!  
Luigi Garlando 

PVP: 7,95 € 

Data de publicació: 8 de març de 2010 

Edició en català: La Galera 

Edició en castellà: Montena 

 

Una col·lecció per als qui somien en convertir-

se en estrelles del futbol. 

 

 
“GOL!” és una de les noves col·leccions de l’editorial italiana 
PIEME, creadora de Geronimo Stilton i “Bat Pat”, que arriba a 
casa nostra poc abans del Mundial de Futbol 2010 a Sud-àfrica.  
El futbol com a temàtica principal, però també els valors de participació, treball 

en equip i esforç per a aconseguir l’èxit, tan vigents actualment, són alguns dels 

ingredients que fan que “GOL!” sigui tan atractiva per als nens i les nenes. A 

més cada llibre combina el text narratiu amb el còmic, fent els llibres més 

visuals i per tant més entretinguts.   

En el primer títol de la sèrie, Un gran equip, un cuiner francès, exjugador de 

futbol, té el somni de formar un equip en què juguin nois i noies per divertir-se. 

Ho aconseguirà? Ho descobrirem a GOL! Un gran equip. 
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MIDDLE 
RANGE  

Un somni sobre puntes  

ESCOLA DE DANSA  
Aurora Marsotto 

PVP: 8,95 € 

Data de publicació: març del 2010 

Edició en català i castellà La Galera 

 

Per a totes les nenes que somien algun dia 

convertir-se en ballarines professionals. 

 

La passió pel ball torna a viure moments 
dolços gràcies a programes de televisió 
com FAMA i tot el moviment revival que 

comporta. Per a totes les nenes que somien convertir-se algun dia en 
ballarines professionals, arriba “Escola de dansa”, la versió femenina de 
“GOL!”, també de l’editorial Pieme, creadora de Geronimo Stilton i “Bat 
Pat”. Una sèrie narrativa en què viurem totes les aventures de les 
protagonistes.  
“Escola de dansa” també combina novel·la tradicional amb còmic, com “GOL!” i 

a  les últimes pàgines de cada exemplar trobareu el "Diari de la Violeta", amb 

consells a tot color per a les joves ballarines (manera de lligar-se les sabatilles 

de ballet, forma de recollir-se els cabells...) i altres informacions sobre la 

història de la dansa o sobre ballarines famoses. És la versió femenina de 
“GOL!”. 
El primer títol de la col·lecció és Un somni sobre puntes. La Violeta té onze 

anys i el seu gran somni és entrar a la prestigiosa escola de Teatre de la seva 

ciutat. L'esperen noies i nois de tot el món, amb els quals comparteix la passió 

per la dansa i el desig de debutar un dia sobre un escenari de veritat. Però per 

a aconseguir-ho haurà de superar unes proves d'admissió duríssimes! "Més 

enllà d'aquella porta hi havia un món desconegut per a elles, un món fet de 

música, color, fantasia, al qual totes volien pertànyer. I ara, per fi, estaven a 

punt de descobrir-lo." 
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MIDDLE 
RANGE 

 
 

Hotel de cinc espectres 

WILL MOOGLEY. AGÈNCIA DE FANTASMES 
Pierdomenico Baccalario 

PVP: 9,95 € 

Data de publicació: 18 de març de 2010 

Edició en català: La Galera 

Edició en castellà: RBA  

 

El creador d’Ulisses Moore ens sorprèn ara 

amb una original col·lecció sobre fantasmes.  

 

Arriba la nova proposta de Pierdomenico 

Baccalario, un dels referents de la literatura infantil i juvenil actual. Després de 

l’èxit de “Los guardianes del tiempo” i  “Ulysses Moore”,  de la qual s’han 
venut més de 300.000 exemplars a Espanya, Baccalario ens proposa “WILL 
MOOGLEY. Agència de Fantasmes”, un divertida i original sèrie que creiem 

que també serà un èxit per la qualitat del text, però també per l’encant de les 

il·lustracions i l’edició i enquadernació en tapa flexible.  

 

L'Agència de fantasmes d'en Will Moogley és com una mena d'agència d'actors 

i d'actrius. No, és més fantasmagòric que tot això: en Will va heretar el negoci 

del seu tiet, just quan aquest va passar a millor i espectral vida, una Agència de 

fantasmes. Ara, als maldecaps habituals de gestionar el servei de fantasmes a 

domicili, s'hi suma la competència ferotge d’altres agències. Com se’n sortirà, 

en Will, de tots aquests embolics? Descobreix amb “Will Moogley” com es 

gestiona una agència tan peculiar com aquesta! 
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 MIDDLE 
RANGE  

L’amenaça del virus mutant 

EMI I MAX 
Gemma Lienas  

PVP: 19,95 € 

Data de publicació: maig del 2010  

 

Continuen les aventures de l’Emi i en Max, la 

col·lecció de Gemma Lienas, una de les 

autores més reconegudes del nostre país. 

 

“Emi i Max” és l’última col·lecció de Gemma 

Lienas, una de les autores més venudes del 
país. El seu personatge Carlota ha venut més de 100.000 exemplars. Confiem 

plenament que “Emi i Max” seguirà els mateixos passos amb aquest llibre de 

presentació espectacular, en tapa dura i amb més de cent il·lustracions i 

fotografies en color. El tema d'aquesta nova aventura és molt actual: els 
virus "de laboratori" capaços de crear grans epidèmies. Entre el pes de 

l’autora, el tema escollit i la presentació de llibre regal que hem preparat, 

creiem que EMI i MAX seguirà recollint nous èxits.  
 

En l’Amenaça del virus mutant, l’Emi i en Max tornen a casa una tarda i 

descobreixen que els seus pares han estat segrestats. Solament tenen una 

pista: un missatge en clau que hauran de desxifrar. En la seva aventura més 

espectacular, l'Emi i en Max viatjaran a ciutats dels cinc continents per desvelar 

un complot pervers: la creació d'un virus artificial supersecret, capaç de 

provocar una epidèmia a tot el planeta. 
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Lluna Roja  
RETRUM. CUANDO ESTUVIMOS MUERTOS 

Francesc Miralles 

PVP: 17,95 € 

Data de publicació: març del 2010 

Edició en castellà: La Galera 

Edició en català: Estrella Polar  

 
 

Retrum és la gran aposta de producció pròpia 

de La Galera per a aquest 2010, i el títol amb 

què inaugurem la nova col·lecció ”Luna Roja”. 

No et resisteixis i entra al món Retrum... 

 

Retrum et sorprendrà, t’atraparà i et seduirà del principi a la fi. És una novel·la 

romàntica que avança com un thriller trepidant ambientat en un món gòtic. Una 

combinació ideal tant per als seguidors de sagues de l’estil “El crepúsculo” com 

per als qui busquen una obra més sòlida i de qualitat. A més, Retrum és 

avalada per la trajectòria del seu autor, Francesc Miralles, un dels nous talents 

consolidats en narrativa tant juvenil –amb premis com Gran Angular o Columna 

Jove– com adulta –últim premi Torrevieja–. Una novetat en la qual confiem 

plenament i que arriba amb un tractament de gran aposta, amb una coberta i 

edició espectacular que no passarà desapercebuda i una gran campanya 

promocional, que ja ha començat a www.retrum.com.  

El protagonista de Retrum és en Christian, un jove que se sent aïllat del món i 

coneix per casualitat un grup de tres joves gòtics anomenats Retrum, que es 

dediquen a dormir sobre tombes de grans personatges esperant que aquests 

els donin resposta a les seves preguntes.  Durant un viatge del grup pels 

cementiris més famosos d’Europa la mort els tocarà de manera molt més 

directa: una companya del grup serà assassinada i, a poc a poc, s’aniran 

desvelant els grans secrets sobre Retrum.  
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LEGACY 

Cayla Kluver 

PVP: 18,95 € 

Data de publicació: 18 de març de 2010 

Edició en català: La Galera 

Edició en castellà: Roca  

 

Després de vendre més de 100.000 exemplars 

i rebre els principals premis de literatura infantil 

i juvenil als Estats Units, aquest any Legacy 

traspassa fronteres i arriba a casa nostra.  

 

Sembla mentida que l’autora d’aquest fenomen, Cayla Kluver, escrivís Legacy 

només amb 13 anys, se l’autoedités i el donés a conèixer amb l’ajuda de la 

seva família i internet. L’editorial americana Amazon va ser la primera a veure 

el potencial de la jove escriptora i nosaltres confiem que Legacy tindrà el mateix 

èxit entre nosaltres. Conjuntament amb l’editorial castellana, Roca, estem 

negociant portar l’autora al nostre país, per a promoure el llibre. Una jove amb 

un encant especial, com les seves novel·les.  

 

A Legacy la princesa Alera d'Hytanica està 

obligada a casar-se amb el successor al tron que 

triï el seu pare, el rei. Però això no és el que li 

diu el seu cor. S'imposa una decisió, però les 

conseqüències, en un palau ple d'intrigues i 

perills a cada cantonada, poden ser 

devastadores: per a Alera, per al regne i per a tot 

el món.

Cayla Kluver 

 



 

 

 

WINGS 

Lluna Roja 
Aprilynne Pike  

PVP: Pendent   

Data de publicació: 6 de maig de 2010  

Edició en català: La Galera  

Edició en castellà: Urano 

 
Una novel·la que aviat tindrà versió 

cinematogràfica, dels mateixos productors que 

’”El crepúsculo” i amb la Miley Cyrus (Hannah Montana)  com a protagonista.  

 
Tot apunta que Wings es convertirà aviat en el nou “Crepuscle". Sobretot 

perquè en aquesta ocasió la mateixa Stephanie Meyer ho avala. A Amèrica, 

Wings va arribar a ser el número u de vendes en només dues setmanes. Ha 
estat traduïda ja a vint llengües i serà publicada a gairebé tots els països en 

dates semblants per ampliar-ne el ressò.  

 
Wings és la història de la Laurel, una noia de quinze anys que ha viscut sempre 

aïllada al bosc amb la seva família. Quan els seus pares se'n van a viure a 

Califòrnia, s'ha d'adaptar a un estil de vida molt diferent. Es fa amiga d'en 

David, un noi intel·ligent i atractiu que l'ajudarà. Tot es complica quan, de sobte, 

a la Laurel li surt una enorme flor a l'esquena. I, al cap de poc, coneix en 

Tamani, un personatge misteriós pel qual se sent atreta immediatament i que li 

explica que, de fet, ella és una fada i que ha de complir una missió molt 

important al món humà. Així doncs, la Laurel s'embranca en una gran aventura, 

i alhora intenta esbrinar la seva pròpia identitat i els seus sentiments envers en 

David i en Tamani. 
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H  HUSH 

ió: 3 de maig de 2010 

 del gènere de vampirs, 

 

 és un altre dels títols de la nova col·lecció “Lluna Roja” en què 

 la protagonista de Hush hush i no s'havia sentit mai atreta per cap 

HUS

Becca Fitzpatrick 

PVP: Pendent  

Data de publicac

Edició en català: La Galera  

Edició en castella: Ediciones B  

 

 

Novel·la de qualitat dins

zombis i àngels caiguts. Un altre pretendent a 

convertir-se en el “Nou Crepúsculo”. 

Hush hush

confiem des de l’editorial per a aquest 2010. Les xifres l’avalen: amb cinc 
edicions ha venut 130.000 exemplars als Estats Units i l’han comprat ja vint 
països, a part del nostre. El secret de Hush hush és la unió perfecta de misteri 

i romanticisme amb protagonistes atractius, una combinació que fa que la 

novel·la arribi a un grup de lectors molt ampli de qualsevol edat.  
 

La Nora és

noi de l'institut. Per això, ella és la primera sorpresa quan s'enamora d'en 

Patch, un noi molt atractiu però reservat i difícil. En Patch sembla que sap més 

coses de la Nora que ella mateixa, sembla que quan ella el busca sempre hi 

és... De mica en mica, la Nora anirà esbrinant el gran secret d'en Patch: és un 

àngel caigut de debò. I s'anirà veient embolicada en l'eterna lluita del Bé contra 

el Mal. 
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ROIG RUBÍ 

 

ció: 7 d’octubre de 2010  

rimera part d’una de les trilogies de més èxit a 

tica d’aventures amb una història d’amor entre 

cament la 

que amaga la seva família i la lògia i els podrà afrontar.  

Kerstin Gier  

PVP: 18,95 € 

Data de publica

Edició en català: La Galera  

Edició castellana: Montena 

 

P

Alemanya. 

 

Roig Rubí és una novel·la fantàs

adolescents, atractiva tant per a joves com per a adults. Combina la qualitat 
literària amb un disseny exquisit, i té cura de tots els detalls. Per això a La 

Galera conservarem la portada original (color rosa i negre) mentre que en altres 

edicions s’ha canviat el rosa pel vermell. A més, inclou un breu índex dels 

personatges de la novel·la, un llistat de les lògies màgiques que apareixen en el 

llibre i un arbre genealògic femení i un altre de masculí, i cada capítol comença 

amb un fragment dels principis de la lògia de Los guardianes del Templo, a la 

qual pertany la protagonista. Kerstin Gier, una de les autores més prolífiques i 

premiades d’Alemanya, sap combinar a la perfecció l’època contemporània 

amb períodes del passat, generar misteri i suspens i crear personatges 

carismàtics, a més de conèixer molt bé la realitat dels joves actuals.  

Gwendolyn Sheperd descobreix a 16 anys que ha heretat genèti

capacitat de transportar-se en el temps. La seva família la presentarà a la lògia 

Los guardianes del Templo, que la instruiran i li encarregaran missions. 

Gwendolyn viurà moltes aventures al costat del jove Gideon de Villiers, d’una 

altra família i més gran que ella, però amb els mateixos poders. Hi haurà gent 

que l’ajudarà i d’altres que voldran eliminar-la, però anirà descobrint els secrets 
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Bridge 

HE JUGAT AMB ELS LLOPS 
Gabriel Janer Manila 

 

Premi Joaquim Ruyra 2009 

PVP: 13,95 € 

Data de publicació: 25 de març de 2010 

à i castellà: La Galera 

mor a 

 natura, basada en un fet real i que commourà 

 és una història duríssima però alhora d'una sensibilitat 

extrema que va captivar el jurat del premi Joaquim Ruyra 2009. Amb ella 

 colpidora narrada per la ploma 

xperta de Janer Manila i que, a més, aviat 

Edició en catal

 

Una novel·la de supervivència, d’amistat i d’a

la

grans i petits. 

 

He jugat amb els llops

inaugurem la nova col·lecció “Bridge”. I és que Gabriel Janer Manila retrata 

magistralment  la història real de Marcos, un home nascut el 1946 que durant 

12 anys de la seva infantesa va viure sol a les muntanyes de la Sierra de 

Córdoba amb l’única companyia dels animals.  

 

Una història

e

tindrà versió cinematogràfica. Gerardo 

Olivares està acabant de rodar Entre Lobos, 

una pel·lícula protagonitzada per Juan José 

Ballesta en el paper de Marcos, amb Carlos 

Bardem i Sancho Gracia, entre altres 

actors.   
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Han passat trenta anys des que Gabriel Janer Manila va tenir contacte per 

rimer cop amb la història de Marcos, arran de la seva tesi doctoral basada en 

ls nens que han viscut en estat salvatge. Tres dècades que li han servit per 

l mateix èxtasi davant la lluna clara, 

 la mateixa alegria 

p

e

trobar la millor fórmula per crear el text literari final.   
He jugat amb llops captivarà tant petits com grans.  

 

 

«sempre la mateixa passió pel camp obert, 

e

davant una vall coberta de neu,

quan el vent anunciava la tempesta». 

Jean Itard. Informe sobre l’infant salvatge de l’Aveyron 
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 Novel·la g
 

ràfica 

BIG NATE 

Lincoln Peirce 
PVP: Pendent 

licació: Pendent 

 La Galera  

là: RBA  

omanat per Jeff 

ri de Greg. 

t t. 

Finalment, La Galera l’edita e  la nova 

col·lecció “Novel·la gràfica”. I és que Big Nate és un dels còmics americans 

s classes. La majoria de 

inyetes de Big Nate transcorren a l’escola on estudia el protagonista. Allà  

Data de pub

Edició en català:

Edició en castel

 

Tot un clàssic del gènere, rec

Kinney, el creador d’El dia

 

Big Nate va ser un dels hot itles de la Fira de Frankfurt de l’any passa

n català com a principal novetat de

més famosos dels últims anys i ha aparegut com a tira còmica en nombrosos 

diaris nord-americans durant els últims anys. La productora americana 

Poptropica ja ha creat un videojoc en línia de Big Nate, amb el nom de Big 

Nate Island. El seu autor és Lincoln Pierce un reconegut dibuixant i dissenyador 

d’Iowa, que sovint passeja Big Nate per les escoles. 

 

El protagonista de Big Nate és Nate Wright, un noi rebel de sisè de primària, 

molt intel·ligent però a qui no li interessen gaire le

v

coneixerem els seus millors amics: Francisco i Teddy, i alguns del seus 

professors, el director Nichols, la Srta. Rosa, la professora Shipulski i la 

professora Zerwick.  
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ONDINA 

Sergio A. Sierra i Meritxell Ribas 
VP: Pendent  

blicació: Pendent  

  

P

Data de pu

Edició en català i castellà: La Galera

 
Dels creadors de Pinzell de guineu arriba una 

nova novel·la gràfica sobre la llegenda 

clàssica d’Ondina  amb la tècnica del 

grattage. 

 

 

Autor i il·lustradora   
 

Sergio A. Sierra i Meritxell Ribas es van fer famosos gràcies a Pinzell de 

guineu, un llibre regal preciós que es van autoeditar i que va ser tot un èxit de 

vendes durant un mes sencer a l’FNAC. Són un dels creadors de literatura 

infantil i juvenil més destacats del moment. Ara ens proposen una nova versió 

de la llegenda clàssica d’Ondina en còmic, igual que van fer abans amb el 

també clàssic Frankenstein.  La qualitat literària de sempre de la mà de Sergio 

A. Serra, i el traç elegant i inconfusible de Meritxell Ribas amb la tècnica del 

grattage.  
 
El nou còmic del tàndem Sierra i Ribas és una nova versió de la llegenda 

d’Ondina, la història d’una antiga heroïna de l’est de França, que es va 

onvertir en nimfa del riu Niddeck després que la seva àvia la deslliurés d’un c

encanteri d’amor. Diuen que des d’aleshores, els dies de tempesta, el seu 

reflex es veu en les cascades d’aquest riu.  
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Narrativa singular 

CORNÈLIUS I EL REBOST 

D’IMPOSSIBLES 

Carles Sala i Vila 

rres 2009  

: 25 de març de 2010 

catalans 

remiats dels últims 

mps i guanyadora del premi Folch i Torres 

o

ingredients d’una novel·la infantil d’èxit: una bona 

istòria, uns bons personatges, enginy, màgia, 

 

Premi Josep Maria Folch i To

PVP: 12,95 €  

Data de publicació

Edició en català: La Galera  

 

Una novel·la fantàstica, d’un dels autors 

de novel·la infantil més p

te

2009.  

ssibles té tots els 

 

Cornèlius i el rebost d’imp

h

tendresa, valors, originalitat, cura en els detalls 

etc.  

Va captivar el jurat del darrer premi Folch i Torres, 

alguns membres del qual van dir frases com 

aquestes:  

’elements realistes i fantàstics, integrats en 

cta harmonia, per a aconduir al lector a una reflexió 

 
“Una novel·la que crea un món propi a partir d’una hàbil 

combinació d

perfe

 tot nucli de convivència.” Mercè lúdica sobre les persones i les relacions socials imperants en

Anguera.  
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“Té molts nivells de lectura i crea una atmosfera, un món peculiar; fa una boníssima 

acterització dels personatges, principalment a través del llenguatge i em sembla que té una 
rça poètica, l’estructura és àgil, el llenguatge és fresc, fa servir molt hàbilment elements 

i arriben dos personatges peculiars, en Cornèlius, un 

en, i el seu acompanyant, que té aparença de mag. Connecten ràpidament 

s més petits. I ho va encertar, perquè des d’aleshores ha 
uanyat els principals premis de narrativa infantil del país. Només en tres 

car
gran fo

simbòlics...” Núria Pradas. 
 

Tort és un poble de muntanya amb una característica molt concreta: no hi ha 

res recte! Un bon dia h

n

amb una nena del poble, la Mar, i el seu avi, que és cec però sap veure allò 

que és important en les persones i en les coses. Els nouvinguts inauguren  un 

establiment fantàstic: un rebost d'impossibles, on la gent del poble troba allò 

que necessita, amb relació als sentiments, i hi deixa, a canvi, allò que li sobra. 

El rebost funciona molt bé, i hi passen la major part dels veïns del poble, que 

gaudeixen, durant un temps, d’una felicitat i un equilibri notables. Però la 

situació s'espatlla força, perquè no tothom entén ni troba bé la iniciativa i 

perquè, malauradament, qui controlava la situació deixa de fer-ho i això porta 

conseqüències. 

 

Carles Sala va deixar les classes per dedicar-se a l’artesania i a escriure 
històries per al
g
anys ha guanyat quatre dels principals premis: el Barcanova (2007 i 2009), el 

Cifre de Colonya, el Vaixell de Vapor i el Folch i Torres.  
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LA CASA DE LA TORRASSA 

Isabel del Río 

PVP: Pendent  

010  

 i castellà: La Galera  

 molt a 

arlar. 

 és la primera novel·la d’Isabel del Río i una de les 

s  per al 2010. L’estil 

d’aquesta escriptora ha estat comparat amb el de Neil Gaiman per la manera 

ie 

Data de publicació: Octubre de 2

Edició en català

 

 

Un nou talent literari del qual sentirem

p

 

 

La casa de la torrassa

apostes de producció pròpia mé  importants de La Galera

com barreja la fantasia i la realitat, tot amanit amb unes gotes de terror i 

escenes inoblidables. Però, a més, La casa de la torrassa també ens recorda 

Alícia al país de les meravelles i David Lynch. Des de l’editorial confiem en el 

gran potencial d’aquesta autora de només 26 anys que inventa històries 

fantàstiques des de petita que, a partir d’ara, compartirà amb tots nosaltres.  

A La casa de la torrassa Isabel del Río, ens obre les portes a un malson que 

l’ha acompanyat durant gairebé tota la vida. La Marina és una jove universitària 

que, després d'una caiguda, apareix de sobte en una nova realitat, una espèc

de reflex fosc de la nostra, on als pocs éssers humans que troba només els 

preocupa sobreviure a unes estranyes criatures caníbals. A través de la seva 

lluita per la supervivència, la Marina farà sorprenents descobriments sobre el 

seu estrany nou món i sobre ella mateixa.  
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 AUTÒDROM 

Octavi Botana  
PVP: Pendent  

ció: 21 d’octubre de 

i castellà: La Galera  

Data de publica

2010  

Edició en català 

 

Una novel·la que sorprendrà tant grans co s  

 

m petit

Un dels títols importants de la nova col·lecció “Narrativa Singular”. Octavi 
Botana s’estrena a La Galera amb Autòdrom, un llibre de doble lectura: 
una lectura màgica i d'aventures per a nens i nenes i una lectura més 
simbòlica i amb un missatge ocult per a adults. Autòdrom ens explica la 

història de tres germans d’entre vuit i onze anys que volen conèixer el món més 

enllà de la urbanització on viuen. Decideixen emprendre un viatge iniciàtic al 

llarg del qual coneixeran tota mena de llocs i personatges fantàstics. Pel camí, 

paradoxalment, tant els personatges com els propis lectors obtindran valuosos i 

útils consells per a la vida real. Un llibre original, amb una gran qualitat 
literària i que dóna peu a la reflexió. 
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FUN BOY & GOTH GIRL  
Barry Liga  
PVP: Pendent  

Data de publicació: 11 novembre 2010 

Edició en català i català: La Galera  

** Portada de l'edició americana 
 

La novel·la ideal per a tots els amants del 

còmic. Parla de còmics però no és un còmic.  

 

De gran qualitat literària, amb personatges 

carismàtics i propers i amb el còmic com a 

tema de fons, arriba FUN BOY & GOTH GIRL, una gran sorpresa als Estats 

Units que a casa nostra es presenta de la mà de La Galera.  FUN BOY & 

GOTH GIRL és una novel·la per a joves que també captivarà els amants del 

còmic en general, tant els nostàlgics de les tires del segle xx com els 

avantguardistes dels moviments gràfics actuals. Un títol diferent i molt 

engrescador de la col·lecció “Narrativa Singular”.  

 
FUN BOY és un adolescent molt inteŀligent però amb molts problemes alhora 

de relacionar-se. És el blanc favorit de les bromes de mal gust dels seus 

ompanys d’institut, el seu millor amic s’ha passat al bàndol dels esportistes 

conèixer el seu costat més obscur.    

c

amb popularitat que ell detesta i, per a acabar-ho d’adobar, la seva mare està 

embarassada i aviat tindrà un germanet. Però FAN BOY té un secret: està 

creant un còmic que està convençut que serà tot un èxit i que li donarà la fama i 

els diners necessaris per a allunyar-se de la seva ciutat i dels companys de 

classe que li fan la vida impossible. Un dia FAN BOY coneix la Kyra, a qui 

anomenen GOTH GIRL, una noia molt especial amb qui comparteix moltes 

coses i que, a més, admira la seva feina amb el còmic. Aviat se sentirà atret per 

ella, l’única que l’entén. Però la Kyra també té secrets que portaran FAN BOY a 
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Llibre regal/ Aniversari:  

 

 LOT TOM SAWYER. Les a

Tom Sawyer i Les aventures

Huckelberry Finn 

ark Twain 

Octubre de 2010  

alà i castellà: La Galera  

amosa sèrie  

ain per celebrar el centenari de la 

d nica del 

grattage.  

 
 

Les 

de Tom Sawyer i Les aventures de Huckelberry Finn. I és que 

nguany se celebra el centenari de la mort d’aquest autor universal. Per 

ventures de 

 de 

M

Amb il·lustracions de Meritxell Ribes  

PVP: Pendent   

Data de publicació: 

Edició en cat

 

** Imatge de la f
de televisió Tom Sawyer 
 

LLIBRE REG
ANIVERSAR

AL 
I 

Una edició de luxe dels clàssics de Mark Tw

seva mort. La primera oportunitat e veure Tom Sawyer amb la tèc

Igual que vam fer l’any passat amb Michael Ende, al mes de setembre editem

un llibre regal del mateix format amb dos clàssics de Mark Twain: 

aventures 

e

celebrar-ho, La Galera ha decidit reeditar dues de les seves novel·les més 

famoses, amb una edició molt especial que, a més, inclourà il·lustracions de 

Meritxell Ribas. La primera oportunitat de veure en Tom Sawyer amb la tècnica 

del grattage.   
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LA GALERA INFANTIL 2010 
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Llicències de qualitat: Dos clàssics de la literatura infantil mundial ara a la 

alera 
 

PETITA PRINCESA  

PVP: 5,95 € 

ata de publicació: 11 de febrer de 

alà: La Galera  

tellà: Beascoa  

sic anglès de Tony Ross, ara 

 

 la literatura infantil de l’il·lustrador 

països de tot el món. S’ha fet molt fam isió del 

mateix nom, emesa al nostre país per ió Espanyola. Tony Ross ha 

 No em vull pentinar i Jocs al castell.  

 

G

Tony Ross  

D

2010 

Edició en cat

Edició en cas

 

El clàs

en català i a un preu molt bo.

 

LLICÈNCIES DE 
QUALITAT 

Petita Princesa és un clàssic mundial de

anglès Tony Ross i del qual s’han venut més de 4 milions d’exemplars a 100 

ós gràcies a la sèrie de telev

 Televis

trobat  la recepta de l’èxit i actualment és tot un referent a Europa en el món de 

la il·lustració.  

 

Durant el primer trimestre del 2010 La Galera publicarà 6 títols de la col·lecció 

“PETITA PRINCESA”: Vull una trompeta, No m’agrada l’amanida, Vull fer màgia, 

Vull un trineu,
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MUMIN 

Tove Jansson 

PVP: 5,95 €  

ata de publicació: 5 de maig de 2010  

 català i castellà: La Galera  

c més importants de la literatura 

 a La 

M

per l’escriptora i il·lustradora finl

són uns personatges tendres i en es que han captivat milions de lectors 

de tot el món. Les seves històries s'han traduït a 34 llengües, se n'han fet 

 Carroll. L'any 1966 va rebre el premi Hans Christian 

Un estiu magnífic i Un dia atrafegat. Els Mumins són tot un èxit a nivell 
mundial que ara arriben a casa nostra de la mà de La Galera!  

D

Edició en

 

Un dels clàssi

infantil nòrdica, ara en català i castellà

Galera. 

 

LLICÈNCIES DE 
QUALITAT 

umin a tot el món, l’any del personatge creat 

andesa Tove Jansson fa 65 anys. Els Mumin 

tranyabl

Aquest 2010 se celebra l’Any 

adaptacions televisives, pel·lícules, òpera i ràdio. És una de les creacions 

finlandeses més reeixides dels últims anys, i ha tingut un èxit extraordinari tant 

als països nòrdics com a la resta del món. Actualment hi ha més de 200 
llicències de Mumins a tot el món. A més, se n'han fet milers de productes de 

marxandatge, com ara roba, material de papereria, joguines o accessoris de 

cuina. Per fi arriba a casa nostra perquè els primers lectors puguin gaudir de 

les seves aventures.  

 Tove Jansson és coneguda per la seva gran contribució a la literatura infantil i 

juvenil amb els Mumin, però també com a il·lustradora dels seus propis llibres i 

llibres d'altres, com El hòbbit de J.R.R. Tolkien, o Alícia al país de les 

meravelles, de Lewis

Andersen de literatura infantil pel conjunt de la seva obra. 

Durant el 2010 La Galera publicarà 6 títols de Mumins: Petit llibre de paraules, 

Petit llibre de nombres, Mumin juga a fet i amagar, Mumin i el botó d’aniversari, 
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 PRIMERS 
Col·leccions per primers lectors 
 

EL PETIT DRAC COCO 

Ingo Siegner  

PVP: 7,95 € 

Data de publicació: 11 febrer de 2010 

Edició en català i castellà: La Galera  

 

El llibre ideal per als lectors que han 

iniciar-se en la lectura. començat a 

 

Un altre dels títols clau del catàleg infantil de 

la Galera. La combinació d’humor i tendresa, 

lletra gran i imatges espectaculars 

LECTORS 

estudiades per facilitar la lectura als més petits, converteixen aquesta col·lecció 

en la “primera novel·la” ideal dels nenes i les nenes. A més ve avalada pel 

premi de Literatura Infantil Bad burger 2003. El petit drac COCO és tot un èxit a 

Alemanya i s'ha venut a França, 

Ingo Siegner és un exbanquer qu

llibres del Petit Drac Coco ha arriba

Itàlia, la República Txeca, Turquia i la Xina.  

e viu i treballa a Hannover i amb els seus 

t al cor dels joves lectors i lectores.  

La Galera publicarà durant el 2010 quatre títols de COCO, el petit Drac: COCO 

el petit Drac. Les seves aventures, El cavaller negre, ideal per la campanya 
de Sant Jordi, No tinguis por i El gran mag.  
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LA CASA DE L’ÀLEX 

Philip Ardagh 

PVP: 7,95 

Data de publicació: 6 maig de 2010 

Edició en català i castellà: La Galera  

 

Un llibre educatiu, divertit i original, amb tapa 

flexible i a un preu molt competitiu. 

 

 

 

PRIMERS 
LECTORS 

 

” La casa de l’Àlex” és una sèrie per a primers lectors de No – ficció.  Es tracta 

d'una col·lecció que combina el ixements format còmic amb el llibre de cone

convencional, per a aprendre mentre es diverteixen. A més, és editat amb tapa 

flexible i surt a un preu molt assequible. La casa de l'Alex és una idea de la 

prestigiosa editorial anglesa Scholastic i tots els títols de la col·lecció han estat 

assessorats per científics.  

 una tomba egípcia, la representació del sistema 

uditiu humà o una col·lecció de tiranosaures vius i amb cara de pocs amics. 

 

I és que La casa de l’Àlex és màgica. A cada habitació pots trobar una cosa 

diferent. Hi ha l'Àlex, el seu gos Engrunes i l'encarregat, Bernat. Els pares de 

l'Àlex són uns científics especials, que gairebé sempre estan d'expedició, i 

l'Àlex pot anar amunt i avall per la casa. Les habitacions són curioses: darrere 

d'una porta pot amagar-se

a

Uns llibres de coneixements en format de còmic que agraden molt tant els nens 

com les nenes. 

 

La Galera publicarà durant el 2010 quatre títols de la col·lecció: El cos, Egipcis, 

Dinosaures i Bitxos.  
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Còmic 

Benny and Penny i Silly Lilly  

TOON BOOKS 
PVP: 9,95 €  

Data de publicació: octubre del 2010 

Edició en català i castellà: La Galera  

Portada de l'edició americana 

 

 

Arriba a casa nostra la prestigiosa col·lecció 

“TOON BOOKS” d'Art Spiegelman (creador de 

Maus) i la seva dona. Una proposta per a 

apropar els millors creadors de còmic del món 

als nens. 

 

TOON BOOKS és un segell no

creador de Maus, i la seva dona

de més de 4 anys. És la primer

rd-americà creat el 2008 per Art Spiegelman, 

.  Està dedicat als còmics infantils per a nens 

a col·lecció que edita còmics pels més petits, 

amb una qualitat exquisida i amb un disseny molt atractiu. Els còmics, molt 

originals, són tant d’autors vete de nous talents i d’il·lustradors de rans com 

prestigi. “TOON BOOKS” va néixer amb l'afany de recuperar la tradició del 

còmic infantil, i La Galera editarà aquest 2010 les aventures de Silly Lilly, Little 

House, Benny and Penny i Stinky. 
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RITA PINYADA 

Marta Balaguer 

Il·lustracions de Cristina Losantos 

PVP: 12,95 €  

Data de publicació:octubre de 2010  

dició en català: La Galera  

torietes de la Rita Pinyada 

at de llibre 

is gaudir quan vulguis. 

d nens i les nenes 

catalans. I és que aquest ratpenat és un dels personatges més valorats pels 

més menuts. Ara. La Galera rec

el Tatano. La sèrie de producció

 

E

 

Les millors his

aparegudes a Tatano, ara en form

perquè en pugu

 
Les vinyetes de la Rita Pinya a són un clàssic entre els 

ull les millors vinyetes aparegudes a la revista 

 pròpia de la col·lecció “Còmic”.  
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No-ficció local per a petits:  

 

LA MEVA PRIMERA GUIA 

D’OCELLS  

Josep Lluís Gallego 

PVP: 14,95 € 

Data de publicació: 21  

novembre de 2010 

Edició en català i castellà 

 

 

 

Coneix t  Lluís ots els ocells amb Josep

Gallego en amb el i escolta com cant

CD que 

 

Una aposta original i divertida per als 

és petits de la casa. Una primera 

Lluís Gallego. 

na guia acompanyada d’un suport 

inclou la guia.  

NO FICCIÓ 
INFANTIL 

m

guia per a reconèixer els ocells de la 

mà del naturalista i periodista 

mediambiental Josep 

U

audiovisual amb les imatges i els sons 

dels ocells que surten a la guia. Un 
regal entretingut i molt educatiu.  
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Llibres regal 
 

SANT JORDI I EL DRAC 
Anna Canyelles i Roser Calafell  

PVP: 5,95 €  

Data de publicació: 25 de març de 201

Edició en català: La Galera  

 

a llegenda de Sant Jordi per a primers lectors 

ll 

s obreixin la llegenda de Sant Jordi, 

il·lustrat per Roser Calafell, au l meu 

mes, un dels grans èxits de ven alera, amb més de 

180.000 exemplars venuts. A més, Sant Jordi i el Drac arriba amb un preu 

molt competitiu.  
 

 

0  

L

il·lustrada per Roser Calafe

 

Llibre ideal per a primers lector , perquè desc

tora també de la il·lustració de la sèrie d’E

des dels darrers anys de la G

EL LLIBRE DEL BEBÈ 

Il·lustracions de Purificación  

Hernández 

PVP: 14,95 € 

Data de publicació: 17 juny de 2010 

Edició en català i castellà: La Galera 

E  molt 

competitiu. Un clàssic que no passa de mo

 

 

 

 

 

LLIBRES 
REGAL 

n format regal i a un preuLlibre ideal per als més petits de la casa. 

da.  
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Llibres d’activitats 

 

Quadern de vacances 
PVP: 9,95 € 

Data de publicació: 11 novembre de 2010 

Edició en català i castellà  

 

Els llibres d’activitats més divertits i amb el millor 

preu.   

 

Llibres d’activitats, creats per l’editorial anglesa 

Priddy Books. Llibres innovadors que proposen 

jocs per a nens de 0 a 10 a s sobre nys. Formats molt atractius, amb activitat

lletres, nombres, colors, joc s d'enginy i jocs amb s per pintar, recórrer, joc

adhesius. I sempre a un preu molt assequible. 

TINS 

Lili Chantilly 

 

MALE

PVP: 12 € 

Data de publicació: 3 juny de 2010 

Edició en català i castellà 

 

 

Noves entregues de l'èxit comercial de SIGMA, 

per completar la col·lecció PRIN ES o LA MODA.  

 

CESES, FAD

Aquest any arriben nous malet ts, com el de Joies o Mandales.  A ins d’activita

França la col·lecció és tot un èx l’octubre i el it! I aquí també ho està sent! Entre 

desembre de l'any passat es va  unitats, i alguns títols n vendre més de 160.000

apareixen a les llistes de llibres més venuts. Nosaltres portem més de 60.000 
exemplars venuts.  

LLIBRES 
IVITATSD’ACT
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