
                       

Continua la col·lecció del nen pirata que ha encantat a crítica i públic.

«Jan Plata» és un èxit dins i fora de les nostres fronteres. 
El primer llibre ben aviat es publicarà al Brasil i 13 països estan in-
teressats en la seva traducció.

«Ser pirata és sentir-se, a vegades, orfe. 
Asseure’s davant la lluna i preguntar-se “Qui sóc jo?”.

Ser pirata és saber que algun dia arribarà un veler fabulós 
com l’Estrella del Mar, 

i et portarà on cap humà no ha estat abans...»

BOOKTRAILER a youtube.com/user/LaGaleraEditorial

«El libro contiene muchos guiños a R.L. Stevenson y a Joseph Conrad. 
Pero también al Moby Dick de Melville y a todas las grandes historias 
del mundo y a la mitología griega. Es como una pequeña Odisea llena de 
monstruos.»

L’autor, Josep Lluís Badal - TODO LITERATURA

«Jan Plata. La crida dels pirates transpira qualitat literària en molts sen-
tits, com ara les descripcions, els diàlegs, fins i tot les onomatopeies, afe-
gits al ritme altíssim de l’acció gairebé constant, la creació de personat-
ges, el plantejament de conflictes i l’humor, molt d’humor.»

Lluís Llort - EL PUNT AVUI

«Es tracta d’una narració delicada, enigmàtica, poètica, atractiva, plena 
de sensibilitat i que, malgrat que es tracti d’un història de pirates, esdevé 
un cant al mar, a la navegació i al món dels somnis i de la fantasia. I un 
cant, és clar, a la llibertat».

Josep Maria Aloy - MASCARÓ DE PROA

«Jan Plata» és, sens dubte, un d’aquells llibres que tots els nens hau-
rien de llegir per continuar somiant.
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TÍTOL ANTERIOR 

«Del cel va caure un gran espetec. El zum-zum 
s’havia convertit en un gran batec acompassat. 
D’entre els núvols va aparèixer el ventre d’una ba-
lena. 

Després la balena sencera, gegant.
Se sostenia en l’aire amb tot d’aletes que tenia 

al costat del cos, en la línia de flotació, i que di-
buixaven en el cel uns cercles graciosos, com ma-
netes infantils que nedessin en els núvols sense 
esforç. El llom sencer de la balena era d’un mate-
rial transparent com el cristall.

El ventre era de fusta, recordava el ventre 
d’algunes barcasses, i estava pintat, és clar, de co-
lor de ventre de balena. Uns fils d’or recorrien la 
pell de la bèstia, bategaven com si la llum corre-
gués pel seu interior. En el cap, els grans finestrals 
mostraven el petit timoner:

–Leonardo! –El Jan va començar a moure els 
braços desesperadament.»

Després de descobrir que el seu pare era un pirata autèntic, 
de lluitar contra monstres marins i autòmats gegants, i de conèixer sirenes, 
en Jan comença aquesta segona entrega perdut enmig de la immensitat del mar. 

Navega sobre una barqueta i el ronda un tauró amb dues cues. 
No li queda ni aigua ni menjar. 
Ha fugit del vaixell, de L’Estrella del Mar, i del seu pare, en Tros de Sabre. 

Està envoltat de perills, al caire de la mort... 
Però és un Plata, i això és sinònim d’aventura en estat pur.



                       

J. L. Badal és llicenciat en Filologia. És professor de llengua i literatura. Ha publicat 
textos de crítica i creació literària en revistes especialitzades. Va treballar durant un 
temps com a editor. Ha escrit novel·la, poesia i relats per a adults. És autor d’El pirata 
Gorgo i L’orquestra Ursina, dins la col·lecció «Grumets» i Els llibres d’A, al març del 
2014.

Jordi Lafebre és il·lustrador i dissenyador gràfic. Especialitzat en còmic, té una 
trajectòria molt sòlida en el mercat francobelga, el més especialitzat en el món del 
còmic.

Per a més informació i entrevistes

Departament de premsa de la Galera
Mariona Mas 93 505 74 13 / 651 06 77 38

premsa@lagaleraeditorial.com

Carmen García-Trevijano
Tf. 91 632 74 47 / 618 116 884

Carmen@gtrevijano.es

premsalagalera.blogspot.com
facebook.com/editoriallagalera

twitter.com/editorialgalera

http://premsalagalera.blogspot.com
facebook.com/editoriallagalera
http://twitter.com/editorialgalera

