
                       

Una obra inclassificable, un himne universal amb reminiscències de molts clàs-
sics, però diferent a tots els altres. De l’autor de «Jan Plata», J.L Badal, l’únic es-
criptor del país representat per l’agència literària anglesa Rights People. A més 
molt aviat es publicarà a Brasil. 

Els llibres d’A

PUBLICACIÓ: 18 de març

PVP: 19,95 €
PÀGINES: 576

IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 12 anys 

#LlibresdA

Això no és un llibre. És tot un món. Que canviarà per sempre el teu. 

La Galera es complau a presentar un dels seus llançaments més ambiciosos 
fins ara: Els llibres d’A, la nova obra de Josep Lluís Badal, l’autor que ha revifat 
la novel·la clàssica de pirates a casa nostra amb la seva sèrie «Jan Plata». 

Una novel·la amb dotzenes i dotzenes de personatges inoblidables: un arbre 
que parla, un nen fet de iogurt, una nena feta de vainilla, la senyoreta Emily 
Dickinson, el déu Gilgamesh de jove, un caçador de dracs anomenat Ahab, el 
famós insecte Kafka o el follet Foix. Una història infinita, plena de referències, 
de vegades emocionants, de vegades hilarants, i amb influències que van des 
de la narrativa índia tradicional fins a Les mil i una nits, de Jan Potocki a C.S. 
Lewis. 

Un edició preciosista, molt cuidada i plena de detalls. Amb il·lustracions fan-
tàstiques, en blanc i negre i a tot color, de Zuzanna Celej, l’autora d’origen po-
lonès que és un dels nous talents més reconeguts del nostre país, i guanyadora 
de diversos premis internacionals. 
 

J.L. Badal / Zuzanna Celej (il·lustr.)

Booktrailer 



J. L. Badal  és autor de prosa i poesia per a infants i adults, editor i profes-
sor, i ha exercit de crític literari. A la Galera, hi ha publicat diversos llibres 
(El pirata Gorgo, L’orquestra Ursina) i la sèrie «Jan plata», de gran èxit. Els 
llibres d’A representa un tour de force en la seva obra. 

Zuzanna Celej va néixer a Polònia, però ha viscut a casa nostra des dels 
cinc anys. Il·lustra sempre amb tècniques tradicionals, que donen al seu 
art un atractiu únic. Ha publicat a diversos països i aquest és el seu debut 
amb la Galera. 

Això no és un llibre.  

És un lloc molt llunyà, tant, que és el pati de darrere de casa. En aquest 
pati hi ha un arbre gegant que parla, però només quan té coses a dir. Hi 
ha un nen fet de iogurt i una nena feta de vainilla.  Hi ha monstres que 
en comptes de devorar persones devoren paraules.  Hi ha centenars de 
personatges creats amb una imaginació desbordant, i d’altres del món 
real (Emily Dickinson), de llegenda (Gilgameix) i de la literatura (el ca-
pità Ahab).  Hi ha un cant a la llibertat, un grapat de dracs malvats i, fins 
i tot, algun de bo.  Hi ha moltes reflexions, i moltes rialles i, de vegades 
no saps què és què.  I hi ha molt més. Perquè aquesta obra única, que no 
s’assembla a res que hagis llegit abans, és molt més que un llibre: 

És tot un món. Que canviarà per sempre el teu. 
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