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Nat el gran  

Lincoln Peirce 
PVP: 14,90 € 

Data de publicació: 21/10/2010 

Edició en català: La Galera 

Edició en castellà: RBA 

 
Tot un clàssic del gènere. La gran aposta 

d’aquesta tardor en “Novel·la Gràfica”,  

recomanada per Jeff Kinney, creador d’El 
diari de Grec. 

 
Nat el gran era un dels hot titles de la Fira de 

Frankfurt de l’any passat. La Galera l’edita en català com a aposta principal de 

la nova col·lecció “Novel·la Gràfica”. I és que Nat el gran és un dels còmics 

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

nombrosos diaris dels Estat Units. La productora americana Poptropica ja n’ ha 

creat un videojoc: Big Nate Island. El seu autor és Lincoln Pierce, un reconegut 

dibuixant i dissenyador de Iowa que es dedica a donar a conèixer el seu 

personatge a les escoles.  

El protagonista d’aquest còmic és Nate Wright, un jove rebel de sisè de 

primària, molt intel·ligent però a qui no li interessen els estudis. La majoria de 

les vinyetes de Nat el gran transcorren a l’escola on estudia. Allà coneixerem 

els seus millors amics, Fran i Teddy, i alguns dels seus professors, el director 

Nichols, la senyoreta Rosa, la professora Shipulski i la professora Zerwick.  

 

 

 

 

 

 

 

 



DE 8 A 12 
ANYS 

LA GALERA JUVENIL 
 

La meva casa embruixada / L’espasa de 

la gruta 

“Les aventures de l’Araminta” 
Angie Sage 
PVP: 10,95 € 

Data de publicació: 28/10/2010 

Edició en català: La Galera 

Edició en castellà: Montena 

Arriba la nova sèrie d’Angie Sage, amb 

aventures plenes de bon humor i 

inteŀligència i amb il·lustracions especta- 

culars. 

 

 

“Les aventures de l’Araminta” és una sèrie 

per a lectors iniciats que ens explica les 

aventures diàries d’una nena molt especial, 

l’Araminta Spookie, que viu amb els seus 

tiets dins d’una casa encantada plena de 

passadissos secrets, fantasmes i ratpenats. 

Amb il·lustracions molt cuidades, textos 

plens de bon humor i intel·ligència, temàtica 

fantasmagòrica de fons i un preu molt 

competitiu, la sèrie té tots els ingredients per 

a convertir-se en un gran èxit. “Les 

aventures de l’Araminta” és la segona sèrie 

d’Angie Sage, autora anglesa de gran èxit al 

nostre país. De la seva sèrie anterior, “Septimus”, se n’han venut més de 
100.000 exemplars.  
 

 

 



A la tardor La Galera publica els dos primers títols de “Les aventures de 

a meva casa embruixada: L'Araminta Spookie viu en una vella casa 

’espasa de la gruta: Sir Horace és a punt de fer cinc-cents anys! L'Araminta i 

l’Araminta”:  
 
L

encantada que és fabulosa, però la seva tia Tabby, una rondinaire, vol 

traslladar-se. La tia Tabby està decidida a vendre la casa: l'Araminta l'ha 

d'aturar com sigui! Amb l'ajuda d'una armadura embruixada anomenada Sir 

Horace, un fantasma que es diu Edmund, i amb molta imaginació, l'Araminta 

s'empesca un complot per muntar una Terrible Emboscada, que és tan 

macabra que fins i tot potser funciona! 

 

L

la Wanda volen fer-li el regal perfecte. L'Araminta troba una vella espasa en 

una gruta amagada a sota la seva casa encantada; aconseguir-la hauria de ser 

bufar i fer ampolles. Però no comptava amb una reixa i una marea creixent a la 

gruta. Seran capaces, l'Araminta i la Wanda, d'obtenir l'espasa per regalar-li a 

Sir Horace en la seva festa d'aniversari? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TÍTOLS 7 i 8: A reveure capità / Un fitxatge 

lando 

cació: 4/11/2010 

 

 sèries estrella 

ú: 

a sèrie GOL! s’ha convertit en tot un èxit 

a 
de 
 

l 

. És 

e 

b

sorprenent 

“GOL!” 
Luigi Gar

PVP: 7,95 € 

Data de publi

Edició en català: La Galera 

Edició en castellà: Montena 

Dos nous títols d’una de les

d’aquest any. Vuit nens amb una gran 

passió pel futbol i amb un somni en com

Ser els millors!  

 

L
també al nostre país. Després de vendre 
més de 750.000 exemplars a Itàlia, els sis 
primers títols de la col·lecció han tingut un
gran acceptació a casa nostra, amb més 
20.000 exemplars venuts. Dels dos primers

títols, La Galera en va fer una segona edició a

cap d’un mes de la seva publicació. Del 
primer títol ja n’ha sortit la tercera edició. 
GOL! ho té tot per atraure el públic infantil

una sèrie sobre futbol per a nens i nenes, qu

fomenta la participació i la diversió i a més és 

 algunes pàgines en format de còmic. En 

l’edició de La Galera la col·lecció està adaptada a la realitat catalana i hi 

apareixen jugadors del Barça. Esperit Guardiola 100%!  

 

DE 8 A 12 
ANYS 

molt divertida i fàcil de llegir am

 

 

 

 



A la tardor, continuen les aventures de les Cebetes, l’equip de “GOL!”, 

 reveure capità: En Tomi ha pres una decisió important que afectarà l'equip de 

on té un 

n fitxatge sorprenent: En Tomi ja ha començat els entrenaments amb el Barça 

amb dos títols més:  
 
A

les Cebetes. I és que una oferta d'anar a jugar amb les categories inferiors del 

Barça no passa cada dia. Com s'ho prendran, els seus companys i 

companyes? Abans de marxar, però, l'equip d'en Gaston Champign

repte curiós i divertit, jugar contra un equip d'adults: els Ceballots! 

 

U

i la competència dins del nou equip serà dura. Però ell continua fidel a l'esperit 

de les Cebetes. Tot just a l'inici d'un nou campionat, el seus antics companys i 

en Gaston han de fer una elecció difícil i sorprenent: en Loris els ha demanat 

de formar part de l'equip. I no tothom ho veu clar... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE 8 A 12 
ANYS 

 

ÍTOLS 7 i 8: Passió pel musical / Un Romeu 

” 

cació: 4/11/2010 

na col·lecció per a totes les nenes que 

e dansa” ja és tot un èxit al nostre 

La sèrie combina la novel·la tra es pàgines de 

T

per a dues Julietes  

“ESCOLA DE DANSA
Aurora Marsotto 

PVP: 8,95 € 

Data de publi

Idiomes: Castellà i català 

 

U

somien convertir-se en ballarines profes- 

sionals. 
 

“Escola d
país amb més de 30.000 exemplars venuts 
dels primers 6 títols. I és que la passió pel ball 

torna a viure moments dolços gràcies en part a 

programes de televisió com Fama i tot el 

moviment “revival” que ha generat. A la tardor 

apareixeran dos nous títols, Passió pel musical i 

Un romeu per a dues julietes. “Escola de dansa” 

és una proposta de l’editorial PIEMME, 

creadora de “Geronimo Stilton” i “Bat Pat”. Una 

sèrie narrativa amb la que viurem totes les 

aventures de les protagonistes.  

dicional amb el còmic, i a les últim

cada títol s’inclou el “Diari de la Violeta”, amb consells a tot color per a les joves 

ballarines (com lligar-se les sabatilles de ballet, com recollir-se el cabell...) i 

altres informaciones sobre la història de la dansa o sobre ballarines famoses.  

 

 

 

 

 



La Galera publica a la tardor els títols 7 i 8 de la col·lecció:  

assió pel musical: Ja és oficial: a la senyoreta Marylin li han donat un paper al 

n Romeu per a dues Julietes: Des de fa uns quants dies, a l'Escola del Teatre, 

 

P

musical Cats! La Violeta i els seus companys ho celebren amb ella, però 

encara no saben què els espera: mentre la monitora se sotmetrà a assaigs 

esgotadors, els nois també hauran d'estudiar molt, perquè el director ha decidit 

que participaran en l'espectacle... Que dura que és la vida d'artista! 

 

U

la Violeta i els seus amics només senten a parlar del nou espectacle que es 

representarà: Romeu i Julieta. Entre els nois corre el rumor que el paper de 

Romeu serà per al mestre Oliver; però que no s'havia retirat dels escenaris per 

sempre? I qui farà de Julieta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TÍTOLS 3 i 4: El fantasma del gratacel / Els 

ario  

cació: 7/10/2010 

ontinuen les aventures de Will Moogley, 

Pierdomenico Baccalario és una marca en el 

 

fantasmes també tenen por  

“WILL MOOGLEY” 
Pierdomenico Baccal

PVP: 9,95 € 

Data de publi

Edició en català: La Galera  

Edició en castellà: RBA  

 

C

la nova sèrie sobre fantasmes del creador 

d’”Ulysses Moore” 

 
 

món de la literatura juvenil. La seva sèrie 
“Ulysses Moore” ha arribat als més de 
300.000 exemplars venuts a Espanya! 
Aquest any ens sorprèn amb aquesta nova 

col·lecció, “Will Moogley”, divertida i original 

que destaca per la qualitat del text, però 

també per l’encant de les il·lustracions i 

l’edició i enquadernació en tapa flexible. Una 

col·lecció sobre fantasmes, una temàtica que 

no passa mai de moda i que atreu moltíssim 

als nens i nenes.  

 

DE 8 A 12 
ANYS 

 
 
 
 



A la tardor La Galera edita dos títols més de la col·lecció:  

tate Building, el 

ratacel més famós de Nova York. I sembla que l'única persona que pot fer-lo 

oogley no hi ha ni un instant de respir. 

ot d'una el fantasma de la senyora Huracani trenca la tranquil·litat per 

 
El fantasma del gratacel: Un fantasma està infestant l'Empire S

g

fora és en Will Moogley, el propietari de l'Agència de Fantasmes Will Moogley. 

Ell i en Tuper provaran una nova arma contra fantasmes, però amb aquest 

parell res no és tan senzill com sembla. 
 

Els fantasmes també tenen por: A Can M

T

anunciar que el seu fill ha desaparegut. En Will i en Tuper hauran d'anar a la 

casa que estava causant estralls. Allí trobaran les restes d'un líquid estrany, la 

“lyxospectrina”, el terrible component de la màquina que resuscita. Sembla que 

ha arribat un caçafantasmes a la ciutat! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

LOT TOM SAWYER 
es aventures de Tom Sawyer / Les 

erry Finn 

as 

  

 

Una edició de luxe d’aquests 

os grans clàssics de Mark 

mes de 

o

Twain: Les aventures de Tom Sawyer i Les ave

L

aventures de Hucleb

Mark Twain 
Amb il·lustracions de Meritxell Rib

PVP DEL LOT: 29,95 € 

Data de publicació: 23/09/2010 

Idiomes: català i castellà

 

 

 

d

Twain per commemorar el 

centenari de la seva mort. La 

primera oportunitat de llegir 

Tom Sawyer il·lustrat amb la 

tècnica del grattage.  

Igual que vam fer l’any passat 

amb Michael Ende, al 

setembre editarem un llibre regal del mateix f rmat amb dos clàssics de Mark 

ntures de Huckleberry Finn. I és 

que aquest any es commemora el centenari de la mort d’aquest autor universal 

i La Galera ha decidit reeditar dues de les seves novel·les més famoses, amb 

una edició molt especial de regal que, a més, inclourà il·lustracions de Meritxell 

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

grattage. Més informació a la web www.lagalera.cat. 

 

 

 



 

 

Autòdrom 

ctavi Botana / Il·lustració: Isidre Monés 

 i castellà 

 meravellosa que 

scinarà als lectors joves i adults. 

Un dels títols importants de la col·lecció 

“Narrativa Singular” per aquesta tardor. 

r

atractiu en què els textos i les il·lust

 

O
PVP: 14,90 € 

Data de publicació: 21 d’octubre de 2010 

Idiomes: català

 

Una novel·la iniciàtica

fa

 

  

 

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 missatge 
à com a llibre regal, amb un disseny molt 

racions queden perfectament integrats. 

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 amb els seus avis. 

Per fer-ho, decideixen començar un viatge que els portarà a viure nombroses 

aventures i a conèixer llocs tant insòlits i misteriosos com  la fàbrica de 

caramels de blat o un vell autòdrom abandonat, on culminarà el seu viatge 

iniciàtic. Pel camí, tant els personatges com els mateixos lectors obtindran 

consells útils i valuosos per la vida real.  

Un llibre original, de gran qualitat literària i que propicia la reflexió. 
L’opera prima d’un autor prometedor. 

ocult per a adults. A més, es publica

 

 



 

a casa de la torre 

ol Malet  

ació: 7/10/2010 

n nou talent literari del qual sentirem molt a 

a casa de la torre és la primera novel·la d’Isabel 

es de l’editorial confiem en el gran potencial d’aquesta autora de només 27 

L

Isabel Del Río 
Il·lustració: Ori
PVP: 14,90 € 

Data de public

Idiomes: castellà i català 

 

U

parlar. 

 

 

L

del Río i una de les apostes de producció pròpia 

més importants de La Galera per al 2010. L’estil 

d’aquesta escriptora ha estat comparat amb el de 

Neil Gaiman per la manera com barreja la fantasia i 

la realitat, tot amanit amb unes gotes de terror i 

escenes inoblidables. Però, a més, La casa de la 

torre també ens recorda Alícia al país de les 

meravelles i David Lynch.  

 

D

anys que inventa històries fantàstiques des de petita, que a partir d’ara 

compartirà amb tots nosaltres. L’edició de La Galera promou totalment la 

condició d’obra de culte d’aquesta novel·la, amb una presentació de luxe, molt 

cuidada i amb il·lustracions espectaculars d’Oriol Malet. A més, la personalitat 

magnètica de l’autora atraurà els mitjans de comunicació. Això i l’empenta que 

La Galera donarà al llibre garanteixen que La casa de la torre es converteixi en 

un fenomen aquesta tardor.  

 

 

 



A La casa de la torre 

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 espècie 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

an Boy i Goth Girl 

 

ió: 4/11/2010 

a novel·la ideal per a tots els amants del 

 

ària, amb personatges carismàtics i propers i amb la 

 captivarà els 

an Boy és un adolescent molt inteŀligent però amb molts problemes a l’hora de 

F

Barry Liga 
PVP: 14,90 €

Data de publicac

Idiomes: català i castellà 

 

L

còmic, recomanada pels autors més 

prestigiosos d’aquest gènere. 

 

 

De gran qualitat liter

temàtica del còmic de fons, arriba FanBoy i Goth Girl, una gran sorpresa als 

Estat Units que es publica al nostre país de la mà de La Galera.  

FanBoy i Goth Girl és una novel·la per a joves però que també

amants del còmic en general, els nostàlgics de les vinyetes del segle XX i els 

avantguardistes seguidors dels moviments gràfics actuals. Als Estats Units ha 

estat un gran èxit dins d’aquests circuits, amb elogis d’autors tan prestigiosos 

com Jeff Smith (Bone) o Terry Moore (Strangers in Paradise). Però l’encant 

d’aquesta novel·la és universal. La seva espectacular coberta i els seus diàlegs 

divertidíssims atrauran els adolescents, que s’hi sentiran molt identificats. Un 

títol diferent i molt estimulant de la col·lecció “Narrativa Singular”. Als Estats 

Units FanBoy ha estat a la llista dels més venuts durant molt de temps.  

 

F

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

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

amb popularitat que ell odia i, per 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 creu que serà tot un èxit i 

que li donarà la fama i els diners necessaris per allunyar-se de la seva ciutat i 

dels companys de classe que li fan la vida impossible. Un dia coneix la Kyra, 

una noia  molt especial a qui anomenen Goth Girl i amb qui comparteix moltes 

coses, i que, a més, l’admira per la seva feina amb el còmic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Cornelius y la despensa de imposibles 

Carles Sala  i Vila 
PVP: 12,95 € 

Data de publicació: 21/10/2010 

Idiomes: català i castellà  

 

La novel·la de Carles Sala guanyadora del 

Premi Folch i Torres 2009, ara en castellà.  

 

Cornèlius i el rebost d’impossibles té tots els 

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

bona història, uns bons personatges, enginy, 

màgia, tendresa, valors, originalitat, cura en els detalls, etc.  Va captivar el jurat 

del darrer premi Folch i Torres,  i des de la seva publicació en català no ha 

parat de rebre elogis de la crítica. A la tardor La Galera la publica en castellà.  

 

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

res recte! Un bon dia hi arriben dos personatges peculiars, en Cornèlius, un 

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

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 té 

conseqüències. 

 

 

 

 



Carles Sala va deixar les 
classes per dedicar-se a 
l’artesania i escriure històries 
per als més petits. I ho va 
encertar, perquè des 
d’aleshores ha guanyat els 
principals premis de narrativa 
infantil del país. Només en tres 

anys ha guanyat quatre dels 

principals premis: el Barcanova, el Cifre de Colonya, el Vaixell de Vapor i el 

Folch i Torres.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Els mons perduts d’Alison Blix 

Francesc Miralles 
PVP: 16,95 € 

Data de publicació: 11/11/2010 

Idiomes: català i castellà  

 

De l’autor de Retrum, arriba aquesta 

fantàstica història de misteri i amor sobre 

mons perduts, protagonitzada per una noia 

amb una gran passió per la música.  

 

 

 

Els mons perduts d’Alison Blix és la nova 

novel·la juvenil de Francesc Miralles després 

de l’èxit de Retrum. Cuando estuvimos 

muertos. La novel·la ens explica la història de 

l’Alison Blix, una noia de la classe alta 

barcelonina que viu amb el seu avi des que els 

seus pares van desaparèixer. Introvertida i 

molt especial, l’Alison Blix somia algun dia en 

convertir-se en una estrella de la cançó. Un 

bon dia rep una estranya oferta per anar a 

cantar a Suècia. Un cop allà descobrirà que 

darrera de la oferta s’amaguen molts secrets i 

misteris. Des d’allà, l’Alison descobrirà un món paral·lel, un mon perdut a l’estil 

de l’Atlàntida, Thule o Iperboria i sabrà que els seus pares hi tenen molt a 

veure. Un llibre fantàstic que, a més, està il·lustrat per Oriol Malet.  
 
 
 
 



 
 

Roig Robí 

Kerstin Gier 
PVP: 17,95 € 

Data de publicació: 7/10/2010 

Edició en català: La Galera 

Edició en castellà: Montena 

 

Traspassa les fronteres del temps i troba 

l’amor de veritat! 

Primera part d’una de les trilogies de més 

èxit a Alemanya, amb més de 300.000 

exemplars venuts.  

 

Roig Robí és una novel·la fantàstica d’aventures amb una història d’amor entre 

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 

Lluna Roja, conservarem la portada original mentre que en altres edicions no 

ho han fet. 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 La societat dels guardians, 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 17 anys que ha heretat genèticament la 

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

La societat dels guardians, que la instruiran i li encarregaran diferents 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 que amaga la seva família i la lògia, i els podrà afrontar.  

 

L'escriptora alemanya Kerstin Gier, nascuda el 

1966, va començar a escriure el 1995, quan es 

trobava més o menys a l'atur després de diplomar-

se en Pedagogia. Va tenir un gran èxit: la seva 

primera obra Männer und andere Katastrophen 

('Homes i altres catàstrofes') va ser duta al cinema, 

amb Heike Makatsch de protagonista. Les seves 

novel·les Für jede Lösung ein Problem ('Un 

problema per a cada solució') o Gegensätze 

ziehen sich aus ('Els contraris es repel·leixen') 

apareixen regularment a les llistes de llibres més 

venuts. Premiada amb el DeLIA, viu amb el seu 

marit, el seu fill i un gat en un poble a prop de 

Bergisch Gladbach (Rin del Nord-Westfàlia). 

http://kerstingier.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Skyland: Illes en el cel 

David Carlyle 
PVP: 16,95 € 

Data de publicació: 21/10/2010 

Idiomes: català i castellà 

 

Sèrie narrativa de ciència-ficció amb tots 

els ingredients d’un bon thriller i amb 

temes de gran actualitat. 

 

El misteri que envolta l’autor de la col·lecció 

Skyland té una explicació: darrere hi ha, ni 

més ni menys, que els creadors de fenòmens com “Geronimo Stilton”, “Bat 

Pat”, “Escola de dansa” i “Gol!” en la seva primera incursió en la literatura 

juvenil. Les històries de “Skyland” transcorren en dos plans temporals, el 2078 i 

el 2251, que David Carlyle enllaça amb gran habilitat perquè tot tingui sentit. La 

sèrie està pensada per a joves a partir de 14 anys, tot i que tant els 

personatges com les seves peripècies, amb història d’amor inclosa, resulten 

molt atractius també per al lector adult.  

 

Illes en el cel és el primer títol de la sèrie narrativa “Skyland”, un thriller de 

ciència-ficció molt entretingut i amb històries i personatges ben construïts que a 

més plantegen problemes molt actuals, com el canvi climàtic, la lluita pel poder 

de l’aigua, els monopolis creats pel control del petroli, les relacions de 

desigualtat, els perills de la ciència mal aplicada, el poder de la religió, 

l’assetjament o bullying. És l’any 2251: Un gran desastre ha transformat el 

nostre planeta en un territori nou anomenat Skyland, format per fragments de 

terra aïllats que floten a l’aire, els únics llocs habitats del món. Un buscador 

d’aigua jove i humil, Llorenç, i una noia seijin (cultura japonesa), Valeria, 

creuaran els seus destins i trobaran l’informe Carlyle, recollit fa més de 100 

anys per una investigadora i que desvela veritats ocultes i molt perilloses sobre 

el seu passat. 

 



 

 

L’evolució de la Calpurnia Tate 

Jacqueline Kelly 
PVP: 16,95 € 

Data de publicació: 28/10/2010 

Edició en català: La Galera 

Edició en castellà: Roca (ha venut més de 15.000 

exemplars en només 5 mesos)  

Una novel·la traduïda a més de 10 idiomes i de 

la qual s’han venut milions d’exemplars a tot 

el món. Amb tots els ingredients per convertir-      

se en el fenomen literari de la tardor. 
 

L’evolució de la Calpurnia Tate arriba a La Galera avalada pel gran èxit que ha 

anat recollint a nivell mundial des de la seva publicació. L’edició anglesa ha 

estat en la llista de llibres més venuts del New York Times diverses setmanes. 

De l’edició castellana que edita Roca, se n’han venut més de 15.000 exemplars 

en només dos mesos i compta amb més de 10 traduccions. I és que L’evolució 

de la Calpurnia Tate té tots els ingredients per convertir-se en un long-seller. És 

la primera novel·la de Jacqueline Kelly, amb la qual ha aconseguit la Medalla 

d’Honor NewBerry.  

Ser l’única noia de sis germans a Texas al principi del segle XX no és gens 

fàcil. La mare de la Calpurnia Tate (els amics l’anomenen Callie) vol que 

aprengui “coses de senyoretes”. Però ella té l’esperit inquiet i li agraden les 

baralles dels seus germans, observar la natura i capturar animals. L’únic que li 

fa cas és el seu avi, que li regala un quadern perquè apunti les seves 

observacions naturals. Però el tràfec de l’entorn familiar la distraurà en més 

d’una ocasió.  

 

 

 

 



 

Arbres de mongetes  

Barbara Kingsolver 
PVP: 14,90 € 

Data de publicació: 30/09/2010 

Idiomes: català i castellà 

 

Tot un clàssic de la narrativa juvenil 

americana que ara ens arriba al nostre país.  

 

Arbres de mongetes es va publicar per primera 

vegada el 1988 i és la primera novel·la de 

Barbara Kingsolver. És una obra de referència 

als Estat Units, com va ser en el seu moment El vigilant en el camp de sègol. 

Després de vint anys de la primera publicació se n’han venut milers 

d’exemplars, i és un dels llibres de lectura obligatòria per a tots els joves 

americans.  

La protagonista de la novel·la és Taylor Creer, una nativa de Kentucky que 

viatja sense rumb fix per trobar-se a si mateixa. Mentre travessa Oklahoma 

s’atura en territori cherokee i una dona índia li entrega una nena molt petita. 

Aquí comencen les aventures de Taylor i aquest nena, a qui anomenarà Turtle 

(Tortuga). La història inclou un repartiment molt ric de personatges de diverses 

cultures. 

Barbara Kingsolver (Maryland, EUA, 1955) és 

autora de novel·les, assaig i poesia. Segons ella 

mateixa, tota la seva obra es basa a buscar un 

món millor, però sense amagar els aspectes més 

cruels de l'actual. Arbres de mongetes va ser la 

seva primera novel·la, el 1985, amb la qual va 

guanyar-se el reconeixement mundial i una gran 

quantitat de premis literaris; avui és lectura 

obligatòria als instituts dels EUA. Continua 

escrivint obres d'èxit, al mateix temps que canta amb el grup que va formar 

juntament amb l'Amy Tan i l'Stephen King. 



LA CLAU 
MESTRA 

 
Maria Rosa 

Àngel Guimerà  
LA CLAU MESTRA 
PVP: 9,50 € 

Data de publicació: 23/09/2010 

Un clàssic del nostre teatre en una versió editada 

i anotada per als estudiants de batxillerat
 

Maria Rosa (1894) és un drama social i amorós, 

ambientat en la classe obrera, que forma part del 

cicle més reeixit d'Àngel Guimerà, al costat de Terra baixa i La filla del mar.  

Introducció, edició, notes i proposta didàctica d'Anton Carbonell, un dels 

principals experts en Guimerà del nostre país.  

 

Visions & Cants  

Joan Maragall 
LA CLAU MESTRA  
PVP: 12 € 

Data de publicació: 23/09/2010 

Una de les obres més importants de Joan 

Maragall en una versió adaptada als estudiants de 

batxillerat.
Visions & Cants (1900) és el segon llibre de poemes 

de Joan Maragall i s'ha considerat, amb el anys, un 

dels exemples més paradigmàtics de la poesia modernista d'arrel vitalista. S'hi 

recullen poemes basats en mites autòctons com "El comte Arnau", d'altres que 

representen la col·lectivitat a través de la cançó, com el "Cant de la Senyera", i 

d'altres que palesen les tensions entre Catalunya i Espanya, com "Oda a 

Espanya". Amb una introducció, notes i proposta didàctica de Ferran Gadea. 

 

 

 



La col·lecció: La clau mestra és una col·lecció al servei de l'ensenyament de la 

literatura, que ofereix edicions d'obres literàries, guies de lectura i propostes 

didàctiques de les principals obres de la literatura catalana i universal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LLIBRE REGAL 

 

 

 

Les mil i una nits 

Wafa’ Tarnowska 
Il·lustracions de Carole Hénaff 
PVP: 17,95 € 

Data de publicació: 11/11/2010 

Idiomes: Català i Castellà 

Llibre regal espectacular de l’autora 

libanesa de Las set princeses sàvies, 

amb dibuixos de Carole Hénaff que et 

faran somiar. 

 

La Galera publica aquest any l’últim llibre de 

Wafa’ Tarnowska, Les mil i una nits, un llibre 

regal preciós, amb il·lustracions de la 

dissenyadora francesa Carole Hénaff 

especialista en recrear l’atmosfera oriental i 

amb una gran sensibilitat per combinar els 

colors. Un àlbum excepcional pel format i per 

la il·lustració, feta amb acrílics que potencien 

els colors. Una selecció de contes de Les Mil 

i una nits, entre els quals destaca el d’Aladí i 

la làmpada meravellosa. Un clàssic de la literatura universal adaptat per als 

més petits.  

 

Wafa’ Tarnowska es va donar a conèixer mundialment l’any 2000 amb el llibre 

Les set princeses sàvies, una història basada en versos èpics medievals 

perses. Aquesta autora és tot un exemple pel treball que fa per establir ponts 

culturals entre Orient i Occident, intentant trencar les imatges estereotipades 

que es tenen de les dues cultures.  

 

 



 

Sota el títol Les mil i una nits, s’han recollit els millors contes de la tradició àrab, 

persa i asiàtica. Dins d’aquest àlbum il·lustrat oferim una selecció de contes 

que Xahrasad narrava al seu marit Xahriar. Aquest, enganyat per la seva dona, 

va decidir que cada dia es casaria amb una verge i la mataria de matinada. 

Fins que va conèixer a Xahrasad que intel·ligentment, li explicava contes que 

deixava amb el final obert. Xahriar desitjava saber com acabava el conte i no se 

n’adonava que així aplaçava la mort de la seva dona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LLIBRE 
REGAL 

 

 

Monstermania 

PVP: 14,90 € 

Data de publicació: 11/11/2010 

Idiomes: castellà i català 

 

Tot el que sempre has volgut saber sobre 

vampirs, fantasmes, homes llop i bruixes. 

 

Monstermania és un gran catàleg de tot el 

que més ven actualment: vampirs, 

fantasmes, homes llop i bruixes. Presentat en 

forma de llibre de coneixements i tractat amb senzillesa i certa comicitat, 

combina el detallisme amb l’espectacularitat. Il·lustracions i fotografies de gran 

qualitat, presentació en tapa dura i a tot color i un preu únic. Tot això fa que 

Monstermania sigui una de les apostes més segures d’aquest Nadal com a 

llibre regal.  

Vampirs, fantasmes, homes llop i bruixes. A Monstermania trobaràs tot el que 

volies saber: d’on venen els monstres, les seves característiques i costums, 

històries reals de totes bandes... i, per descomptat, com eliminar-los. Un gran 

llibre “novelty” per aquesta tardor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GALERA INFANTIL 

 

 

 

 

 



 

LA GALERA INFANTIL 

Beni i Peni  

“Toon Books” 
Geoffrey Hayes 
PVP: 9,95 € 

Data de publicació: 7/10/2010 

Idiomes: Català i castellà 

 

Arriba al nostre país la prestigiosa 

col·lecció “Toon Books” creada per Art 

Spiegelman (autor de Maus) i la seva 

dona. Una proposta per acostar als nens 

els millors creadors de còmic del món. 

 

Mariona de Llimona 

Agnés Rossenstiehl 
“Toon Books” és un 

segell americà creat el 

2008 per Art Spiegelman, 

autor de Maus, i la seva 

dona. Està dedicat als 

còmics infantils per a 

nens i nenes de més de 

4 anys. És el primer 

segell que edita còmics per als més petits, amb una gran qualitat i amb un 

disseny molt atractiu. Els còmics són originals i estan creats pels millors autors 

de còmic del món, tant autors veterans com nous talents, amb il·lustradors de 

gran prestigi. “Toon Books” neix amb l’objectiu de recuperar la tradició del 

còmic infantil, i La Galera comença amb aquests dos títols a la tardor: Beni i 

Peni, Mariona de Llimona. 

 

 
 



LLIBRES 
REGAL 

 

Salvem el bosc! 

Gina Tarongina 
Helen Bailey 
Il·lustració: Kirsten Richards 
PVP: 12,95 € 

Data de publicació: 11/11/2010 

Idiomes: català i castellà 

El nou personatge de Helen Bailey, una de 

les creadores de Dolça Picarol. Un llibre 

molt atractiu amb il·lustracions molt dolces. 

 

Llibre de pop-ups, finestretes i espurnes de purpurina a la coberta. Gina 

Tarongina és el nou personatge de Helen Bailey, coautora de Dolça Picarol 

amb Emma Thomson.  

Gina Tarongina és una fada que viu a Vilafresca del Bosc. Amb els seus amics, 

lluita per salvar el bosc de les escombraries, les males olors, la contaminació. 

De ben segur la Gina captivarà els menuts i es convertirà amb la seva màgia 

en un personatge de referència en el llibre infantil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PETITS 
UNIVERSALS  

 

Alícia al país de les meravelles 

Lewis Carrol 
Il·lustració: Javier Andrada  
PVP: 10,40 € 

Data de publicació: 23/09/2010 

Idiomes: català i castellà 

El clàssic de l’Alícia adaptat per a lectors 

a partir de 8 anys i amb un format 

magnífic. 

 

 

Amb l’estrena de la versió cinematogràfica de Tim Burton d’Alícia al país de les 

meravelles, aquest clàssic universal torna a estar molt de moda entre els més 

petits. La col·lecció “Petits universals” de La Galera presenta la versió dels 

millors clàssics de la literatura universal per a lectors a partir de vuit anys, amb 

selectes il·lustracions de Javier Andrada i Tha. Aprofitant el moment que viu 

Alícia al país de les meravelles, aquesta tardor editem el clàssic de Lewis 

Carrol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NO FICCIÓ  

 

Bitxos / Dinosaures 

“La casa de l’Àlex” 
Philip Ardag / Il·lustracions de Mike Gordon 
Il·lustració: Mike Gordon 
PVP: 7,95 € 

Data de publicació: 16/09/2010 

Idiomes: català i castellà 

 

Llibres educatius, divertits i originals, amb 

tapa flexible i a un preu molt competitiu 
 

 

 

“La casa de l’Àlex és una sèrie de NO-FICCIÓ 

per a primers lectors. Una col·lecció que 

combina el format del còmic amb el llibre de 

coneixements convencional, per aprendre 

mentre es diverteixen. A més, l’editem amb 

tapa flexible i surt a un preu molt competitiu. 

  “La casa de l’Àlex” és màgica i, a cada 

habitació, pots trobar-hi alguna cosa diferent. 

Trobarem 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 de la casa lliurement. Les habitacions són molt curioses: darrere 

d’una porta es pot amagar una col·lecció de tiranosaures vius i amb cara de 

pocs amics, una tomba egípcia, la representació del sistema auditiu humà i al 

jardí pot trobar-se una eruga gegant!. Uns llibres de coneixements en format 

còmic, que faran entusiasmar els nens i les nenes.  



 
ÀLBUM 

IL·LUSTRAT 
 

 

La Nit del lloro  

Son, vine son 
Cristina Sans / Óscar Julve 

PVP: 9,95 € 

Data de publicació: 16 / 09 / 2010 

Idiomes: català i castellà 

 

 

 

 

 

La Negri té malsons 

Marcelo Mazzanti / Rebeca Luciani 
 

 

Una col·lecció preciosa i útil. Parla 

dels diferents problemes dels nens i 

les nenes a l’hora de dormir. 

 

De manera tendra i divertida “Son, vine 

son” parla dels problemes de trastorn del 

son amb què es poden identificar molts nens i nenes. Els il·lustradors d’aquesta 

col·lecció tenen un gran prestigi, des de Rebeca Luciani fins a Emilio 

Urberuaga i Pep Montserrat. Les cobertes de cada llibre tenen estrelles que 

brillen en l’obscuritat. En definitiva, una col·lecció necessària a les llibreries: 

pràctica, de prestigi, divertida i amb un preu molt competitiu.  

 

 

 
 
 
 



Aquesta tardor La Galera publica dos títols més:  
 

La nit del lloro. En Xavier va a dormir a casa de la Mercè i han de compartir 

habitació. El problema és que en Xavier parla, crida i fa tota mena d'acrobàcies 

en somnis! Amb tant de soroll, la Mercè passarà la nit del lloro. 

 

La Negri té malsons. Un grup de monstres que van a un festival de cinema de 

terror es perden i arriben als somnis de la Negri, que converteixen en veritables 

malsons. Però la Negri no permetrà que aquestes criatures li espatllin la nit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMERS 
LECTORS 

 
El vampir / Fa la volta al món 

“El petit drac Coco” 
Ingo Siegner 

PVP: 7,95 €  

Data de publicació: 21/10/2010 

Idiomes: català i castellà 

 

La col·lecció ideal per als lectors més petits 

Una de les sèries clau del catàleg infantil de La 

Galera. La combinació d’humor i tendresa, lletra 

gran i imatges espectaculars estudiades per 

facilitar la lectura als més petits converteixen 

aquesta col·lecció en la “primera novel·la” ideal per 

a nens i nenes a partir de 5 anys. A més, ve 

avalada pel premi Bad Burger de Literatura Infantil  

(2003). “El petit drac Coco” és un èxit a Alemanya 

i s’ha venut a França, Itàlia, la República Checa, 

Turquia i la Xina, entre d’altres. A La Galera, dels 

primers títols se’n va fer segona edició a només un 

mes de la sortida.  
** Llibre “novelty” de gran 

format que inclou cartes 

del drac Coco / 12,95 € 

 
Ingo Siegner, antic treballador de banca, viu  i treballa a Hannover i els seus 

llibres de “El petit drac Coco” han arribat al cor dels petits lectors i lectores.  

 

 

 

 

 

 

 



A la tardor La Galera publica dos títols més:  

El petit drac Coco i el vampir: A l'illa del Drac, on viuen el drac Coco i la porc 

espí Matilde, ha aparegut un vampir! Resultarà una amenaça o es convertirà en 

un nou amic dels nostres protagonistes? El que està clar és que aquests ullals 

a la seva boca no desperten gaire confiança... 

 

El petit drac Coco fa la volta al món: Llibre “novelty” de gran format que 
inclou cartes del drac Coco. A l'Òscar, amic d'en Coco, l’han segrestat! El 

nostre petit drac, és clar, decideix alliberar-lo. Però, per on començar? Per sort, 

troba una carta amb una pista que pot seguir. Aquesta el conduirà a Londres, i 

d'allà a París i, després, a la Xina. Una aventura extragran que inclou, a més, 

les veritables cartes amb les pistes, reals, escrites a mà i amb els seus sobres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ÀLBUM 

IL·LUSTRAT 
 

 

Avui faig bona cara /  Buscant en Ricard 

“Quina gana!” 
Pere Prats Sobrepere 

PVP: 7,95 € 

Data de publicació: 07/10/2010 

Idiomes: català i castellà 

 

El primer llibre de receptes per als més 

petits.  

 

“Quina gana!” és una col·lecció de contes 

curts i senzills il·lustrats amb plats fàcils de 

preparar. La combinació perfecte perquè els 

nens i les nenes gaudeixin menjant. A més, al 

final de cada conte hi ha les receptes dels 

plats. L’autor d’aquesta col·lecció, Pere Prats, 

és garantia d’èxit. És l’il·lustrador d’una 

col·lecció mítica de La Galera reeditada 

contínuament: “A poc a poc”, de la qual s’han 

venut més de tres milions d’exemplars! 
 
La galera edita aquesta tardor dos títols més de “Quina gana”!:  
Avui faig bona cara. El protagonista del conte es disposa a començar un nou 

dia. I anirà saludant tothom qui trobarà en el seu camí cap a l'escola: des del 

veí, fins a la farmacèutica i el conductor de l'autobús. Tothom tindrà el seu 

retrat d'aliments. 

 

Buscant en Ricard. El protagonista busca en Ricard. Seguint una sèrie de 

pistes il·lustrades amb plats ben atractius, mirarà de localitzar en Ricard. Per 

què tanta pressa i misteri? Què amaga en Ricard que sigui tan necessari per al 

nostre esforçat detectiu? 

 



 
LLIBRE REGAL 

 

 

1000 paraules 

El meu primer diccionari visual  

Pere Puig 

PVP: 12,95 € 

Data de publicació: 23/09/2010 

Idiomes: català i castellà 

Un llibre – regal excepcional de gran format i  

cartoné. El primer diccionari visual de mil           

paraules per a nens i nenes  

 
Mil paraules per aprendre i divertir-se. Classificades en àmbits (sala d'estar, 

cuina, classe, pati, carrer...), un munt de paraules estan esperant que algú les 

descobreixi. A través de les imatges, els nens i les nenes podran identificar els 

objectes i conceptes (lluny, a prop, etc.) dins d'escenes plenes de color i de 

detalls fantàstics. Un llibre pensat i fet des de La Galera!  

 

 



 
LLIBRE REGAL 

 

 

Llibre de tresors per a nens / Llibre de tresors 

per a nenes 

PVP: 9,95 € 

Data de publicació: 23/09/2010 

Idiomes: català i castellà 

 

 

Llibre joc de gran format, tot cartró i a tot color 

perquè els nens i les nenes es diverteixin buscant 

els objectes que el llibre els proposa. Un altre èxit de 

SIGMA amb un preu molt competitiu.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
LLIBRE REGAL  

 
 
Dinosaures  

Panoràmic 
PVP: 14,90 € 

Data de publicació: 21/10/2010 

Idiomes: català i castellà 

 

Llibre joc desplegable de dos metres 

i mig, ideal per a aprendre  i  

divertir-se 
 

La Galera torna a sorprendre amb un nou llibre-joc  desplegable de gran format 

i a un preu molt assequible. De tapa dura i amb il·lustracions a tot color, els 

PANORÀMIC són llibres didàctics per a nens i nenes de dos a sis anys que es 

despleguen i es poden llegir al llarg de dos metres o amb els quals es pot fer un 

cercle dins del qual el nen el pot llegir. El primer títol és Dinosaures. Un dels 

universos preferits dels nens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LLIBRE 
REGAL  

 

 

Valset 

Lluís Gavaldà 
Il·lustració Xavier Salamó 
PVP: 14,90 € 

Data de publicació: 4/11/2010 

Idiomes: català 

 

 

 

 

Un llibre regal únic per aquest Nadal que combina la música amb unes 

il·lustracions fantàstiques 

 

Àlbum il·lustrat que seduirà els més petits per la tendresa de la música i de les 

il·lustracions, i que també atraurà la generació de pares i mares que ara tenen 

trenta anys i que van créixer amb la música d’Els Pets.  

 

"Nin rondinaire, petit dictador, sempre trencant-me la son." Així comença la 

cançó Valset que Lluís Gavaldà, cantant del grup Els Pets, va dedicar al seu fill 

Lluc (publicada en el disc Com anar al cel i tornar, 2007).  

Aquest llibre conté la lletra de la cançó, deliciosament il·lustrada, i un CD amb 

la música de Valset, en una versió acústica enregistrada especialment per a 

aquesta ocasió. Un llibre que encantarà grans i petits. 



 
LLIBRE REGAL  

 

 
 

El caganer  

Anna Canyelles / Roser Calafell 
PVP: 5,95 € 

Data de publicació: 4/11/2010 

Idiomes: català 

 

Després de l’èxit del nostre Sant Jordi 

amb més de 15.000 exemplars venuts, ara 

arriba El caganer.  
 

La llegenda del CAGANER explicada per primer cop i a un preu 

excepcional!
 

El Caganer és la gran aposta de La Galera per a aquest Nadal.  

Per primera vegada una editorial s'atreveix amb la llegenda del Caganer del 

pessebre. A més a més el tàndem Anna Canyelles / Roser Calafell ja van 

triomfar amb un àlbum de les mateixes característiques: La llegenda de Sant 

Jordi. Tot plegat, garantia d’èxit!  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




