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El llibre que esperaven milions de fans de Paula Bonet, milers de fans de 
Truffaut i milions de fans de l’amor. 

813
Truffaut per 
Paula Bonet
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IDIOMES: català i castellà 

EDAT: crossover
#813

Paula Bonet 

Amb una gran projecció i prestigi internacional, Paula Bonet és un au-
tèntic fenomen amb desenes de milers de seguidors a  les xarxes socials. 

Després del superèxit de vendes de The end, ara arriba 813, la seva aposta 
més personal. Un llibre regal que ens proposa una visió molt particular de 
François Truffaut i les seves complexes relacions sentimentals. 

Un llibre que reflexiona sobre l’amor i els triangles amorosos, en general. 

Admiradora incondicional de Truffaut, Paula Bonet ha revisitat la seva 
filmografia una vegada i una altra, ha viatjat a París, s’ha impregnat amb 
l’aire, els sons i la llum de la capital francesa i ho ha traslladat tot al seu 
quadern personal. Un quadern sense tabús: una artista s’aproxima a un 
altre artista. 

Paula Bonet Il·lustracions interiors 



                      

Els episodis més importants de la història de Catalunya descrits des de la cui-
na per la iaia de Les putes receptes de la iaia, amb el seu llenguatge tan... par-
ticular. Pròleg de Toni Soler. 

Les putes receptes de la iaia és un dels grans fenòmens dels darrers mesos, amb 
més de 15.000 exemplars venuts i dos mesos als primers llocs de les llistes 
d’èxits. La web té més de dos milions de visites i el Facebook ha aconseguit 
30.000 seguidors en només 6 mesos. 

En el llibre, la iaia explica com s’ha cuinat la història de Catalunya, els ingre-
dients i el temps de cocció, la gent que hi ha posat un parell de pebrots, els epi-
sodis més picants, les escenes de sang i fetge, els xoriços més impresentables... 
En fi, la nostra història explicada des de la cuina per una mestra a dir les coses 
pel seu nom, joder!

Darrere de la iaia, el puto nét, Jofre Martell, i el seu puto amic, Oliver Vergés, 
recullen el seu testimoni a La puta història de Catalunya de la iaia, il·lustrat de 
nou per Pere Mejan. 

«Aquests joves d’avui en dia no sabien ni cardar un ou ferrat fins que vaig es-
criure el llibre de les putes receptes. Sí, ara ja saben cuinar, però estan tan em-
panats que no tenen ni puta idea d’història de Catalunya. Ni Guifré el Pilós, ni 
Felip de Can Felip, ni el timbaler del Bruc, ni la mare que els va parir. Bueno, què 
hi farem, Catalunya em necessita. Però primer deixeu-me anar a tancar el foc, 
que encara se’m cremaran les llenties, cagontot!»

La puta història de 
Catalunya de la iaia 

PUBLICACIÓ: març

PVP: 17,95 €
IDIOMES: català
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#Laputahistoriadecatalunya

Jofre Martell / Oliver Vergés /
Pere Mejan (il·lustr.) 
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Dues heroïnes, un país. La història que no es va explicar mai. Descobreix la vida 
de Catalunya després del 1714 a càrrec de l’experta en bestsellers històrics del 
nostre país, Maria  Carme Roca.

1715. Barcelona és una ombra del que va ser: les ferides de la desfeta de l’Onze 
de Setembre solquen el paisatge urbà i l’anímic. La població s’adapta a un nou 
temps: el dels vencedors. Per aquest món transita Caterina, una jove i atractiva 
monja, desnonada del convent de Santa Clara, destruït per ordre borbònica per 
construir-hi la ciutadella. De seguida se sentirà atreta per Marianna de Copons, 
una aristòcrata amb un passat antiborbònic que amaga més d’un secret.

La merla blava és la novel·la de l’any després dels fets de l’Onze de Setembre de 
1714, explicada per una de les veus més reconegudes de la literatura històrica, 
Maria Carme Roca, autora de grandíssims èxits com Barcino i L’enigma Colom.

Un llibre ple d’acció, d’intriga política, d’amor, de sentiments a flor de pell i 
amb personatges i situacions reals que converteixen la novel·la en una atractiva 
lliçó d’història, i la història en una apassionant novel·la. 

Amb dues protagonistes femenines que provenen de mons molt diferents, però 
amb moltes coses en comú. Dues heroïnes del seu temps que lluiten per la lli-
bertat. 

Hi ha moltes novel·les del 1714. Aquesta és la novel·la del 1715. 

La merla blava

PUBLICACIÓ: febrer
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#Lamerlablava

Maria Carme Roca 

Araceli Segarra neix a Lleida. Diploma-
da en fisioteràpia, alpinista, il·lustradora 
de contes infantils, conferenciant i 
model ocasional. Als 15 anys s’inicia 
en els esports de muntanya amb un 
curs d’espeleologia. Més tard, segueix 
amb l’esquí de muntanya, l’escalada en 
roca i l’escalada en gel. Als 26 anys es 
converteix en la primera catalana que 
puja a l’Everest mentre està rodant un  
documental en format IMAX, després 
de formar part del rescat de la tragèdia 
més greu de la història de l’Everest, 
en què van morir 13 persones. Des de 
llavors ha treballat en diferents mitjans 
de comunicació, ha publicat contes 
il·lustrats, imparteix conferències arreu 
del món i ha realitzat més de 25 expe-
dicions alpines, algunes d’elles per 
obrir rutes noves.
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Quants cops t’has donat per 
vençut abans de començar?
Quants cops has pensat que 
tu no pots fer-ho?
L’Araceli Segarra ens explica 
que no hi ha res... Ni tan alt ni 
tan difícil.
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«Llegir aquest llibre és com anar a dinar 
amb l’Araceli, és proper. Estic convençut 
que molts dels lectors compartiran la 
meva impressió a mesura que avancin 
per les planes d’aquest llibre. Cada 
pàgina seran algunes passes al costat de 
l’Araceli. Carregant les motxilles, els ma-
pes, les provisions, les confidències, les 
pors, les eufòries... Així és la vida. Diuen 
els que en saben, que el millor de la vida 
és el viatge, el camí, no tant l’objectiu. 
Com sempre, és molt fàcil de dir i molt 
difícil d’apreciar-ho. Aquest llibre és ideal 
per tornar-ho a intentar. Cal gaudir del 
viatge i molt més, al costat d’una perso-
na que sap com fer-ho.»

(Del pròleg d’Andreu Buenafuente.)

«Sé que aquest llibre reflecteix les seves 
vivències, algunes de les quals no ha-
via explicat mai, encara. I me n’alegro. 
Aquest llibre us acompanyarà en un 
viatge que alguns ja han viscut, però 
que molts no han fet mai. Ara en teniu 
l’oportunitat.»

(Jamling Tenzing Norgay, xerpa que va 
fer el cim de l’Everest amb l’Araceli.)

Maria Carme ROCA

Maria Carme Roca ha publicat 50  llibres. 
Ha escrit contes, novel·les i assaigs, tan 
per a públic infantil, juvenil com adult. Ha 
guanyat nombrosos premis literaris. Espe-
cialista en novel·la històrica, és una de les 
veus més reconegudes del nostre país en 
aquest gènere, amb títols com L’enigma Co-
lom, Escollida pels déus, Barcino i  Intrigues 
de palau (premi Néstor Luján, 2006).
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Continua la lumikkimania amb la segona entrega de la trilogia Sóc la Lumikki, de 
Salla Simukka, el nou fenomen del thriller nòrdic, publicat a més de 50 països. 

EL BESTSELLER QUE VA VENIR DEL FRED 

El thriller nòrdic és un dels corrents literaris amb més èxit dels últims anys, 
amb noms com Stieg Larsson, Henning Mankell, Jo Nesbø, Åsa Larsson i Cami-
lla Läckberg, i milions de seguidors a tot el món. 

Salla Simukka és l’autora del nou fenomen del gènere. Sóc la Lumikki triomfa 
als més de 50 països en què s’està publicant. 

Com va passar amb Lisbeth Salander de la trilogia Millennium, Lumikki «Blan-
caneus» Andersson, la protagonista, és un dels personatges més originals del 
món del thriller, destinada a convertir-se en una icona. 

A Blanc com la neu, segon títol de la trilogia, la Lumikki fuig a Praga, on coneix 
algú que afirma ser la seva germanastra i que la introdueix al món de les sectes 
més perilloses.  

2. Blanc com la neu
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SALLA SIMUKKA
Trilogia Sóc la Lumikki

Salla Simukka és una de les escriptores 
més importants de la literatura juvenil 
finlandesa. Amb la seva trilogia Sóc la Lu-
mikki ha fet el salt a la fama internacional. 

Booktrailer 



                      

Una joia de la literatura per a totes les edats traduïda a 19 llengües.

Gaudeix de les petites coses, 
perquè potser un dia giris la vista enrere 
i t’adonis que eren les coses grans.
RobeRt bRault 

Amb aquesta cita tant contundent comença aquesta novel·la de Francesc 
Miralles traduïda a 19 llengües. Un relat sobre les petites coses que fan gran 
l’existència. Un real del que de cada diàleg i frase se’n pot extreure reflexions per 
tal de donar valor al que realment s’ho val.
“Quan parlem de totxanes, lletres o àtoms, el que compta és qui els ordena i 
quin ús en fem. Dit d’una altra manera, no importa el que som, sinó què fem 
amb el que som. Es igual viure 650.000 hores que sis hores i mitja. Les hores no 
serveixen per res si no saps que fer amb elles. “ FRancesc MiRalles

 

 PUBLICACIÓ: 23 de març de 
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Amor en minúscules
Francesc Miralles

Francesc Miralles (Barcelona, 1968) és 
escriptor, guionista i músic, líder del grup 
Nikosia. És autor de diverses novel·les de 
gran èxit, com ara Un haiku per a l’Alícia 
(premi Gran Angular 2002), Interrail (pre-
mi Columna Jove 2007), les dos entregues 
de Retrum i Els mons perduts d’Alison 
Blix. Entre les seves obres de no ficció 
destaca El laberint de la felicitat (2007), 
traduït a deu llengües i coescrit amb Álex 
Rovira. Amor en minúscula és ja un refe-
rent de la ficció actual que s’ha traduït ja a 
19 llengües.



Novetats
juvenils 



Lluna Roja 



                       

Dels autors del fenomen Adolescents. cat arriba una sèrie destinada a conver-
tir-se en la Sensación de vivir d’aquesta generació. Inspirada en vivències reals 
dels joves i amb protagonistes de carn i ossos que parlen el seu llenguatge. 

Adolescents. cat és un fenomen entre els joves, amb més de 50.000 exemplars 
venuts i presentacions multitudinàries. Els seus autors, Ernest Codina i Roger 
Carandell, són professionals de la ràdio, grans comunicadors i autors del web 
que porta el mateix nom, amb un milió de visites al mes.

El càsting és el primer llibre d’una sèrie de ficció basada en l’univers dels ado-
lescents i en el gran coneixement dels seus autors sobre les experiències reals 
dels joves. Amb el mateix llenguatge directe i el mateix grafisme dels manuals 
que tan bé connecten amb el seu públic.

La sèrie inclou fotografies reals dels protagonistes, a l’estil Instagram. 

El càsting
Quan la Núria torna de vacances té un desengany amorós important. El noi 
francès amb qui s’havia estat petonejant i amb qui esperava mantenir una re-
lació a distància no ha trigat gaire a penjar al Facebook una foto amb una altra 
noia. Sort que aquest any la tornada a l’institut té un al·licient: en Pol Nubiala, 
un actor de serials de TV3, anirà a la seva classe. És guapo i famós, i a més té 
l’encàrrec de buscar una noia que faci un paper secundari en la sèrie que està 
rodant. La Núria i la seva amiga Sara es presenten al càsting, i ben aviat desco-
breixen que les proves són molt especials...

El càsting
Adolescents. La sèrie

PUBLICACIÓ: març

PVP: 17,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 14 anys 

#Elcàsting 
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Primer “diari adolescent” de l’autor supervendes James Patterson. 
Amb esplèndides il·lustracions de Keino.

La nova proposta juvenil de l’autor que més ven a tot el món. Després del gran 
èxit de Los peores años de mi vida i Me parto, arriba el primer “diari per a ado-
lescents” de James Patterson. Per primera vegada l’autor aplica al públic adoles-
cent femení l’estil que tan èxit li ha donat.

«M’agrada inventar-me finals alternatius a les meves pel·lícules preferides. 
M’agrada conversar amb els protagonistes dels llibres que llegeixo. M’agrada 
emprendre iniciatives com l’Operació Felicitat perquè tot el món sigui feliç. 
Això vol dir que estic boja? Crec que l’època de passar tot el dia plorant per 
qualsevol cosa ha quedat enrere..» 

Sinopsi: A causa d’una crisi nerviosa, Cabra Clarke ha estat un temps en una 
institució mental, però ara té ganes de girar full. Davant del mal rotllo dels as-
setjadors, els professors terrorífics i les aventures i desventures de l’institut, el 
millor és escriure i dibuixar en el seu diari. I quan les coses es van mal dades, en 
moments d’incertesa, li són de gran ajuda les converses imaginàries que té amb 
els seus personatges literaris preferits, fins que una de les seves millors amigues 
és víctima d’una broma molt pesada d’un assetjador, i decideix posar fi a tot.

James Patterson (Newburgh, Nova York), és un dels escriptors més prolífics i 
de més a tot el món. Ha guanyat nombrosos premis, entre els quals destaca el 
Children’s Choice Author of the Year (dues vegades), atorgat per un jurat inte-
grat per més de 15.000 joves lectors. 

Diario de Cabra 
Clarke

PUBLICACIÓ: març

PVP: 17,95 €
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#DiarioCabraClark

James Patterson / Lisa Papademetriou  
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Gràfica



                     

 Elvis torna amb més destrucció i riures que mai. Elvis és (com l’anomenen molts 
dels seus 70.000 fans) “El Diari de Greg espanyol”.

Nova entrega de la sèrie més trencadora de la Galera, després d’un gran any amb 
la publicació de la col·lecció a França per Hachette (entre altres països) i el de-
senvolupament d’una sèrie de dibuixos animats per diverses productores euro-
pees (recentment, premi Disney Channel al millor projecte).

La ruïna de Pinkerton
De la nit al dia, el Professor Pinkerton, l’home més ric d’Icària, es veu a la ruïna! 
I amb ell, és clar, el seu fill Lagunilla, un dels pitjors amics? millors enemics? de 
l’Elvis. Hi ha moltes especulacions sobre com ha pogut succeir una cosa així, al-
gunes més creïbles que d’altres. Però el fet indiscutible és que ha succeït. L’Elvis 
i els seus amics decideixen ajudar-los a sortir de la misèria. O aquesta és la in-
tenció: quan l’Elvis, per error, crema la mansió Pinkerton per tercera vegada, en 
Lagunilla té raons per pensar en el topicàs “amb amics com aquests...”

JO, ELVIS RIBOLDI
11. La ruïna de Pinkerton    

PUBLICACIÓ: març

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 8 anys 

#ElvisRiboldi

Bono Bidari / Òscar Julve (il·lustr.)

Booktrailer
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Los peores años 
de mi vida
5. Desafío final 
L’enfrontament final entre els dos germans protagonistes d’una de les sèries 
de més èxit! Una batalla en el qual els lectors decideixen el guanyador. 

PUBLICACIÓ: febrer 

PVP: 14,90 €
IDIOMES: castellà 

EDAT: a partir de 10 anys 

#LosPeoresAñosdemiVida

James Patterson / Julia Bergen 

Cinquè títol d’aquesta divertida sèrie, plena de situacions al límit i de perso-
natges transgressors, tot i que darrere les actituds desafiadores i els desastres 
hi ha sovint una història plena d’humanitat. Les gamberrades no són del tot 
gratuïtes. 

Desafío final presenta més de 80 anècdotes esbojarrades en el duel entre els ger-
mans Rafe i Georgia Khatchadorian. Inclou espais perquè el lector pugui opinar 
i comentar l’enfrontament. 

Desafío final
Només hi ha una cosa més divertida que llegir les infinites baralles d’en Rafe 
i la Georgia K. sobre tots els temes inimaginables: unir-se a la discussió. Des 
de l’assetjament fins al menjar de la cafeteria, passant pel codi de vestimenta, 
tot són excuses perfectes per a una infinitat de desafiaments i burles d’anada i 
tornada en forma de textos, dibuixos i jocs. 

James Patterson (Newburgh, Nova York). És un dels escriptors més prolífics i de 
més vendes a tot el món. Ha guanyat nombrosos premis, entre els quals destaca 
el Children’s Choice Author of the Year (dues vegades), atorgat per un jurat inte-
grat per més de 15.000 joves lectors. 

TÍTOLS ANTERIORS



                     

Me parto
2. Me parto más
James Patterson / Chris Grabenstein
Segona part del nou gran èxit de Patterson, una sèrie tan divertida, número 1 
en vendes als Estats Units. 

Protagonitzada per Jamie Grimm, un estudiant d’ESO amb dues característi-
ques evidents: va en cadira de rodes...i el seu enginy és més ràpid que cap altre. 
De fet, el seu somni és convertir-se algun dia en un gran monologuista. 

Me parto más 
En el primer volum de la sèrie, Me parto, Jamie Grimm va guanyar la final de 
Nova York del concurs del còmic jove més graciós del món. Ara que ha pres 
embranzida, vol participar en el concurs regional, i fins i tot arribar a les se-
mifinals, que es disputen a Las Vegas. Però un dels seus millors amics està en 
dificultats, i a més el seu oncle té problemes de salut. En Jamie haurà d’aparcar 
les seves ambicions i ajudar les persones que estima. És dur veure com s’escapa 
l’oportunitat de la seva vida. 

James Patterson (Newburgh, Nova York). És un dels escriptors més prolífics i de 
més vendes a tot el món. Ha guanyat nombrosos premis, entre els quals destaca 
el Children’s Choice Author of the Year (dues vegades), atorgat per un jurat inte-
grat per més de 15.000 joves lectors. 

PUBLICACIÓ: març

PVP: 14,90 €
IDIOMES: castellà 

EDAT: a partir de 10 anys 

#MeParto 
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Naufragis, tresors, pirates, segrestos submarins, huracans... La segona part 
de Cazatesoros arriba amb més força, més perill, més acció i més de tot el 
que ha fet un èxit de la primera entrega. 

A la tardor del 2014 arribava Cazatesoros, una sèrie de pura acció i aventures, 
amb el segell particular de Patterson i la seva garantia d’èxit. Ara arriba la sego-
na entrega d’aquesta família de veritables Indiana Jones marítims. 

Peligro en el Nilo
Bick Kidd i els seus germans Beck, Storm i Tommy van aconseguir el seu pri-
mer tresor després que el seu pare es perdés a alta mar. Al final es van retrobar 
amb ell, però la seva mare encara està en mans d’uns pirates menyspreables. El 
seu pla de rescat els conduirà a Egipte, on viatjaran pel Nil des del desert fins a 
la selva, i on hauran d’enfrontar-se amb malalties exòtiques, hipopòtams enfa-
dats i els dolents de la pel·lícula, que, és clar, són especialment dolents. 

James Patterson (Newburgh, Nueva York). És un dels escriptors més prolífics i 
de més vendes a tot el món. Ha guanyat nombrosos premis, entre els quals des-
taca el Children’s Choice Author of the Year (dues vegades), atorgat per un jurat 
integrat per a més de 15.000 joves lectors. 

Cazatesoros
2. Peligro en el Nilo

PUBLICACIÓ: maig

PVP: 17,95 €
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EDAT: a partir de 10 anys 

#Cazatesoros 

James Patterson / Chris Grabenstein
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Desenllaç de l’última col·lecció de Rick Riordan, un dels autors de fantasia més 
venuts a tot el món.

La clau de l’èxit mundial de Riordan és la seva combinació única d’acció, mi-
tologia i ironia, humanitzant els déus amb resultats espectaculars i, a vegades, 
hilarants.  

Rick Riordan està familiaritzat amb les llistes d’èxits més importants, com 
la del The New York Times. Des que va decidir escriure per a joves, les seves 
col·leccions com Percy Jackson, Els déus de l’Olimp i Les cròniques dels Kane 
han venut més de 20 milions de llibres a 35 països de tot el món.

El mateix èxit està tenint amb Els herois de l’Olimp, la seva última sèrie, on 
reapareix l’emblemàtic personatge Percy Jackson. La sang de l’Olimp és l’últim 
títol de la sèrie. La batalla entre els semidéus i l’exèrcit de gegants de Gaia està 
servida. 

Els herois de l’Olimp
5. La sang de l’Olimp

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 16,95 €
IDIOMES: català

EDICIÓ CASTELLANA: Montena

EDAT: a partir de 12 anys 

Rick Riordan

Rick Riordan 
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El conte més 
meravellós mai escrit
El llibre perdut
P. D. Baccalario i Eduardo Jáuregui

PUBLICACIÓ: maig

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 8 anys 

#ElConteMésMeravellósMaiEscrit 

Per primera vegada Pierdomenico Baccalario, l’autor d’Ulysses Moore, crea 
una sèrie amb una editorial del nostre país: la Galera. Coescrita amb l’expert 
de l’humor Eduardo Jáuregui.

El conte més meravellós mai escrit s’ha perdut! I, el que és pitjor, els seus 
personatges s’han barrejat amb els d’alguns dels clàssics més grans de tots els 
temps, i els han espatllat per sempre. L’Alba i l’Antoni, germans i lectors apas-
sionats, hauran d’introduir-se en cadascun d’aquests clàssics i extreure ‘n tots 
els elements intrusos, ajudant-se de la màgia i els déus arcans...i derrotar el 
misteriós i poderosíssim malvat responsable de tot aquest caos. 

D’històries n’hi ha moltes. 
Però només una és el conte més meravellós mai escrit. 

El conte més meravellós mai escrit és una sèrie de fantasia desbordant, un 
gran homenatge al poder dels contes sobre la imaginació humana. Una gran 
aventura que passa en algunes de les llibreries reals més destacades del món, 
però també a l’interior dels llibres mateixos, interactuant amb personatges 
que van des de Peter Pan fins als Tres Mosqueters, des de Pinotxo fins a Long 
John Silver.

A les mans de Baccalario i Eduardo Jáuregui, tots aquests elements es con-
verteixen en una sèrie de 12 llibres middle grade, cridada a crear grans fans. 
I, és que, qui no ha somiat entrar i interactuar amb els seus mons de ficció 
preferits?

Aquest dream team d’autors es completa amb l’il·lustrador Stefano Turconi, 
conegut al nostre país per la sèrie bestseller GOL!, publicada també per la Ga-
lera. 

PORTADA PROVISIONAL 



Pierdomenico Baccalario és un dels autors més importants del 
món en literatura infantil i juvenil. Autor de nombroses obres de 
culte, té alguna cosa a veure amb la sèrie Ulysses Moore, que en-
cara avui llegeixen milions de fans a tot el món.

Eduardo Jáuregui és un dels experts mundials més importants 
del riure, els jocs i el sentit de l’humor. La seva consultoria Humor 
Positivo ofereix formació a grans empreses. És autor de llibres de 
divulgació sobre el tema.

 



                      

Si va triomfar parlant del pèndol de Foucault, imagina’t parlant de dinosaures! 
Arriba la nova i emocionant aventura de Max Picard. 

Fa uns anys l’obra de Sonia Fernández-Vidal, barreja de narrativa i divulga-
ció científica, va ser un dels grans èxits de la Galera. Marc Boada, científic i 
divulgador, segueix la seva empremta amb Max Picard, un personatge curiós 
que, quan no entén una cosa, no para fins a descobrir-la.

Aquesta primavera arriben les seves noves aventures, que ens revelaran els 
secrets més apassionants sobre els dinosaures. Un llibre amè i divertit que 
ens demostra que la ciència és rigorosa però també amena. 

Marc Boada és un gran comunicador i les seves presentacions es convertei-
xen en tallers científics amb experiments increïbles. 

El primer títol, Max Picard i el maleït pèndol de Foucault, es publicarà el 
2015 a Corea. 

Max Picard i l’enigma dels dinosaures
En Max passa l’estiu a la masia del seu avi. Lluny del laboratori, en plena na-
tura, en un lloc solitari, sembla que té tots els números per avorrir-se mortal-
ment. Fins que un dia, passejant per la muntanya amb els seus amics, troba 
una cosa que el fascinarà: fòssils de dinosaures! Però a la muntanya també hi 
ha uns personatges misteriosos, liderats per una científica d’aspecte malèvol. 
Les investigacions d’en Max el portaran a conèixer el món de la paleontolo-
gia i, al mateix temps, el costat fosc de la ciència. 

Marc Boada és un apassionat de la divulgació científica, ja sigui als seus lli-
bres de Max Picard, o bé com a presentador de diferents programes de televi-
sió dedicats a popularitzar la ciència. 

Max Picard i l’enigma 
dels dinosaures 

PUBLICACIÓ: març

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 10 anys 

#MaxPicard

Marc Boada / Pere Mejan (il·lustr.)

TÍTOL ANTERIOR 



                       

En la nostra literatura, cap vaixell pirata ha arribat tan lluny: torna la millor sèrie 
de pirates dels últims temps, amb més de 30.000 exemplars venuts. De l’únic 
autor espanyol representat per l’agència britànica Rights People. 

Alguns mitjans han considerat Jan Plata com la millor sèrie de pirates dels últims 
temps. I no només al nostre país: el primer llibre ja ha estat publicat al Brasil. 

Amb molta acció i gran qualitat literària, Jan Plata fascina tant els fans de la literatura 
clàssica d’aventures com els de novel·la infantil més actual i plena d’acció. Amb una 
edició molt especial a l’estil d’Ulysses Moore i Vampiratas.  

De l’autor de la fantàstica novel·la Els llibres d’A, una joia imprescindible. 

Els senyors del mar
En Jan ha de repetir curs. Les seves absències a classe han fet que hagi descurat els 
estudis. I la vida real és així: si no estudies, suspens. A la vida real no hi ha pirates, ni 
espases poderoses, ni monstres marins que poden devorar el món. Ni sirenes que et 
roben el cor, ni belleses que et roben l’ànima... Ni autòmats entristits per no tenir sen-
timents. Ni balenes mecàniques que adopten balenons. Però, molt aviat, una nova crisi 
reclamarà en Jan, que tornarà a navegar pels mars en l’Estrella de Mar.

Jan Plata
4. Els senyors del mar 

PUBLICACIÓ: març

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 8 anys

#JanPlata 

J.L. Badal / Jordi Lafebre (il·lustr.)

J.L. Badal és professor de llengua i literatura, poeta i autor de novel·la adulta i juvenil. 
Ha publicat textos de crítica i creació literària en revistes especialitzades. Va treballar 
un temps com a editor. La seva magnus opus, Els llibres d’A, ha estat publicada per la 
Galera. 

Jordi Lafebre és il·lustrador i dissenyador gràfic. Especialitzat en còmic, té una tra-
jectòria molt sòlida en el mercat franco-belga, al costat d’autors mítics com Zidrou.  

PORTADA PROVISIONAL 

TÍTOLS ANTERIORS 



                      

Ulysses Moore 
15. Els pirates dels 
mars imaginaris 

PUBLICACIÓ: maig

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català

EDICIÓ CASTELLANA: Montena

EDAT: a partir de 12 anys 

Ulysses Moore

Després de vendre més de 2 milions de llibres i ser un èxit mundial traduït a 
més de 20 llengües, no cal dir gaire més d’Ulysses Moore. El 2014  la Galera va 
iniciar la publicació de la segona sèrie del personatge, ara, per primera vegada, 
en català. 

Els pirates dels mars imaginaris
En Murray, la Mina i el jove capità Connor s’embarquen en el tercer viatge pels 
mars Imaginaris. Els esperen els pirates més salvatges dels set mars, amb Long 
John Silver més decidit que mai a no deixar viure a la Companyia de les Índies 
Imaginàries i el seu superintendent Larry Huxley.

Però, abans de tot, cal esbrinar on s’amaga Ulysses Moore i alliberar la resta de 
rebels. I l’única manera d’aconseguir-ho és descendir al centre de la Terra... 

Ulysses Moore és un autor ple de misteri. Fa anys que no se sap res d’ell. Els 
seus llibres, escrits en un codi misteriós, van ser trobats al bagul de Pierdomeni-
co Baccalario, que ha aconseguit desxifrar el codi i traduir-los. 

Les noves aventures d’Ulysses Moore. I per fi en català!! 

Títols anteriors 

Portada italiana 



                      

Si només coneixes Jo Nesbø pels seu trhillers, t’estàs perdent tota la diversió! 

Jo Nesbø és un dels autors noruecs més importants del moment, amb més de 2,5 
milions d’exemplars venuts i traduïts a tot el món. Doctor Proctor, la seva sèrie 
infantil, ofereix un humor irreverent i sense concessions: la literatura infantil no 
ha de ser de menys qualitat que l’adulta.

Arriba el quart títol de la col·lecció, El doctor Proctor i el gran robatori, número 
u en vendes a totes les categories de Noruega durant diverses setmanes. Noves 
aventures esbojarrades i delirants per a tots els públics.

El doctor Proctor i el gran robatori. El banc més segur del món és a Londres, i amb 
això ja hauries d’endevinar de què va aquest llibre. Exacte: del robatori més gran 
del món. I potser també has endevinat qui planeja robar el banc més segur del 
món... Això mateix: un professor boig, però no del tot, una nena amb cuetes i un 
nen esquifit amb els cabells molt vermells. Però per què dimonis volen fer una 
cosa així? I què hi té a veure la final de la Copa anglesa de futbol?

4. El doctor Proctor 
i el gran robatori 

Jo Nesbø

TÍTOLS ANTERIORS 

Jo Nesbø

PUBLICACIÓ: febrer 

PVP: 14,90 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 10 anys

#DoctorProctor  



                      

Gol! 
29. La mossegada dels Taurons
30. Fora de joc, Cebetes! 
31. Un nou començament
32. Un campionat impressionant

PUBLICACIÓ: gener/maig 

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català 

EDICIÓ CASTELLANA: Montena

EDAD: a partir de 8 anys 

Luigi Garlando 

GOL! és un èxit allà on va. És un fenòmen a Itàlia, amb més de 40 títols i un 
milió d’exemplars venuts, i també a Catalunya, amb 150.000 exemplars ven-
uts i reedicions de gairebé tots els seus títols. 
  
29. La mossegada dels Taurons. Comença la segona volta del torneig i l’equip 
d’en Loris, els Taurons, juga fort. Fins i tot fan bromes de mal gust per posar 
nerviosos els nostres amics. Aquest cop, les Cebetes hauran d’estar més uni-
des que mai per superar les dificultats i fer un bon paper al torneig: sense 
oblidar de divertir-se!

30. Fora de joc, Cebetes! Mentre gaudeixen d’un merescut descans després 
d’haver guanyat el campionat, les Cebetes continuen rebent les bromes pesa-
des i les burles dels Taurons, que volen la revenja. L’equip d’en Champignon 
sempre ha jugat net, però les provocacions els obliguen a prendre una dràs-
tica decisió...

31.Un nou començament. Quina notícia, en Champignon s’ha repensat el fu-
tur de les Cebetes i els permet participar en un nou campionat. Però posa 
una condició: tornar a jugar a futbol 7, com al principi. Això vol dir crear tres 
equips nous. Com s’ho faran? Qui jugarà amb qui? 

32. Un campionat espectacular. Tornar a jugar en camps petits i amb set juga-
dors és un repte. Les Cebetes, ara repartits en tres equips, han d’adaptar-se 
i inventar noves tàctiques. I no tots els equips comencen bé el nou campio-
nat...però es diverteixen, això no preocupa pas els nostres amics i amigues: 
l’esperit Cebetes continua ben viu!

Cinc anys guanyant-ho tot: una de les sèries més longeves i de més èxit de la 
Galera, amb més de 150.000 fans. 



                    

Poques Agathes han triomfat tant el món del misteri. 

Milers i milers d’exemplars venuts de cada nou títol... Uns fans tan lleials que exi-
geixen constantment noves aventures... Emocionants i sofisticats thrillers que te-
nen lloc als escenaris més espectaculars del món sencer...

Definitivament, hi ha més d’un punt en comú entre l’Agatha Christie i l’Agatha 
Mistery, la sèrie de més èxit de la Galera. 

Operació Amazones 
El Brasil, selva amazònica: els cosins Mistery segueixen el rastre del criminal que 
ha calat foc a un laboratori científic després de robar-hi una mostra dels bolets que 
podrien resoldre el problema de la contaminació del planeta! Els científics estan 
convençuts de la identitat del culpable... L’Agatha, però, dubta que les coses siguin 
tan senzilles! 

Complot a Lisboa 
Larry Mistery ha d’anar a Portugal per investigar un cas obert: un assassinat 
comès fa deu anys que la policia no va resoldre. Qui va enverinar el cafè del famós 
ceramista Lureiro i va robar el testament destinat als seus tres joves aprenents? 
Mentre investiguen aquest cas tan insòlit, l’Agatha descobrirà que res no és el que 
sembla...

PUBLICACIÓ: gener

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 8 anys 

#AgathaMistery

Sir Steve Stevenson 

Agatha Mistery 
17. Operació Amazones 
18. Complot a Lisboa 

TÍTOLS ANTERIORS 



                      

Gats detectius

Nous misteris a París per a primers lectors. Dels creadors d’Agatha Mistery 
i Gol! 
   
Imaginem una combinació dels Aristogats amb Sherlock Holmes, a les terrasses 
i paisatges de la ciutat de París. O una combinació de Ratatouille i Els Cinc o de... 
però, què importa això? Els Gats detectius són encantadors, carismàtics, irresisti-
blement adorables, i no hi ha cas (ni ratolí) que se’ls resisteixi!
 
Històries divertides, plenes d’acció, humor i misteri, que faran passar una bona 
estona a tothom: nens, nenes, pares, mares i fins i tot de la mascota de la casa 
(sempre que no sigui un gos!).
 
El cas de les salsitxes desaparegudes
Els millors carnissers es reuneixen a París per celebrar un dels concursos gas-
tronòmics més importants del país. Però, poc abans del començament de la com-
petició, desapareixen unes salsitxes que estaven entre les principals candidates per 
guanyar. 

Gran cop al banc de París
Al barri de Montmartre de París apareixen tres individus misteriosos. Espien els 
seus habitants i es comporten de manera molt sospitosa. Els gats decideixen co-
mençar una investigació immediatament! 

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 7 anys

#GatsDetectius 

A. Gatti i D. Morosinotto /   
Stefano Turconi (il·lustr.)

5. El cas de les salsitxes desaparegudes
6. Gran cop al banc de París

TÍTOLS ANTERIORS 



                       

Dels creadors del gran èxit Agatha Mistery, arriba una nova sèrie plena de mons-
tres i humans que els persegueixen. Però, qui són els bons i qui són els dolents?

Nou títol d’aquesta sèrie ideal tant per a nens com per a nenes, amb humor i 
estètica Tim Burton per a primers lectors. 

Artemius Creep sembla un caçador de monstres més. Però el seu veritable ob-
jectiu és protegir-los de la maldat dels humans. Com diu ell mateix: Quan més 
coneixes els monstres, més por et fan els humans.

Aquesta original i divertida premissa, en mans de l’autor Luca Blengino, s’ha 
convertit en la nova comèdia per als primers lectors dels creadors de sèries tan 
estimades com Gol! i Agatha Mistery, les més longeves i de més vendes de la 
Galera.

La venjança de la Striknina
L’Artemius Creep ha desaparegut! La Priscilla Fizz i en Babú comencen la cerca 
del seu mestre, i una pista els duu a les cavernes de la mansió de l’Esparver...
Un laberint subterrani que conduirà els dos joves fins a la pitjor enemiga de 
l’Artemius: la Striknina, la caçamonstres més terrorífica.

PUBLICACIÓ: gener  

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 7 anys

#ArtemiusCreep 

Artemius Creep
3. La venjança de la Striknina
Luca Blengino

TÍTOLS ANTERIORS 



150.000 exemplars venuts: el secret més mal 
guardat de la literatura infantil

13. El Bosc de les Flors
La reina Malícia torna a fer de les seves. Ha fet sortir d’un llibre de con-
tes de la Paula sis personatges malvats i els ha enviat a Secret Kingdom. 
La Paula, la  Rita i l’Abril han d’impedir que un d’ells, un gegant dolent, 
destrueixi les flors de saba màgica del Bosc de les Flors. 

14. El Palau dels Cignes
La Rita, la Paula i l’Abril visiten el meravellós Palau dels Cignes, i veuen 
que una bruixa està espantant els cignes. Les tres amigues han de salvar 
els cignes i fer tornar la bruixa al llibre de contes. Ho aconseguiran?

15. La Reserva dels Óssos
La Paula, la Rita i l’Abril estan impacients per visitar la Reserva dels Ós-
sos i ajudar a cuidar aquests animals tan preciosos. Però un ogre molt 
golafre s’ha cruspit el seu menjar! Les tres amigues han d’atrapar l’ogre, 
fer-lo tornar al llibre de contes i salvar els óssos. 

16. El Festival del Fènix
La Paula, la Rita i l’Abril tenen moltes ganes de veure el castell de focs 
del Festival del Fènix, però descobreixen que un bruixot malvat està con-
trolant els focs... i que ha segrestat el rei Fèlix! Les tres amigues l’han de 
rescatar i fer tornar el bruixot al llibre de contes. 

La Badia dels Dofins. Títol especial amb un mocador de regal. 
La Paula, la Rita i l’Abril han sortit a navegar amb el iot del rei Fèlix fins 
a la Badia dels Dofins. Aviat apareix la reina Malícia per espatllar la festa. 
Les tres amigues hauran de trencar l’encanteri per salvar les celebra-
cions dels dofins.  

PUBLICACIÓ: febrer/maig

PVP: 9,95 / 12,95 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 7 anys

#SecretKingdom 

Rosie Banks 

Secret Kingdom 
13. El Bosc de les Flors
14. El Palau dels Cignes 
15. La Reserva dels Óssos
16. El Festival del Fènix
La Badia dels Dofins (especial) 

Mocador de regal



Després de vendre més de 240.000 maletins, la Lili 
Chantilly pren vida a les seves novel·les.
   
Cinquena entrega de la sèrie protagonitzada per un dels personatges més popu-
lars de la Galera: la Lili Chantilly.

Històries ambientades en el món de la moda, amb il·lustracions a tot color i a un 
preu molt competitiu. 

Amb un estil clàssic que ens recorda les novel·les d’Enid Blyton, cada llibre in-
clou un apartat final amb manualitats.

Nova moda a classe
Les bones notícies arriben després de les vacances: el pare de la Lili torna per 
instal·lar-se prop d’ella. Però la Mybel està disposada a amargar la seva felicitat 
i instaura una nova moda entre els companys de classe per molestar-la. El seu 
pare intenta animar-la, però com reaccionarà quan sàpiga que la Lili ha estat 
investigant sobre la seva mare desapareguda?

Claire Ubac escriu literatura juvenil des de fa més de vint anys. Totes les seves 
novel·les són com ella: gracioses i tendres.

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 9,95 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 8 anys

#LiliChantilly 

Claire Ubac 

Lili Chantilly
5. Nova moda a classe 

TÍTOLS ANTERIORS



La nova col·lecció de moda, per a les seguidores de Top Model.

Dels creadors de la Lili Chantilly i les nines Minimiki, les vendes de la col·lecció So 
fashion, so chic han revolucionat el món de la moda.

Arriben dos nous títols amb un format completament renovat. Tapa dura, més resis-
tent, i una presentació espectacular.

SINOPSI: Converteix-te en la dissenyadora de la teva model preferida. Deixa volar la 
imaginació i mostra a tothom les teves millors creacions. Amb tot el material neces-
sari per treure la dissenyadora que portes dins: 300 adhesius, 11 patrons, 18 estam-
pats i 42 siluetes per completar.

So fashion, so chic 
6. Fashion Blue
7. Fashion Pink

PUBLICACIÓ: abril

PVP: 10,50 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 8 anys

TÍTOLS ANTERIORS



                      

Dels creadors de la Lili Chantilly, la col·lecció Minimiki és molt especial pel 
seu format i contingut: llibres d’activitats que ens descobreixen a l’interior 
els secrets de les diferents cultures del món. 

Aquesta primavera arriben les novel·les de la col·lecció: quatre llibres 
il·lustrats a tot color per a primeres lectores amb històries senzilles, text 
reduït i personatges entranyables.

Aponi i la ploma màgica: L’Aponi viu en una comunitat índia d’Amèrica. 
Quan neix el seu germà petit, té la sensació que els pares s’obliden d’ella. 
Un dia, mentre ajuda un ocellet, topa amb una àguila que té plomes amb 
poders màgics.

Amy i el petit poltre: L’Amy viu en un ranxo dels Estats Units, però 
l’aterroritza la idea de muntar a cavall. Per ajudar un poltre acabat de néi-
xer necessitarà ser molt valenta i un cop de mà del seu pomer màgic!

Mohea i el ball de la reina: Cada any a Tahití se celebra un concurs de ball. 
Però, per desgràcia, aquest any la Mohea tampoc no podrà participar-hi 
perquè no sap ballar. Un altre cop? Qui ho sap... potser la increïble trobada 
amb la Reina farà que tot canviï.

El jardí secret d’Akiko: En un poble molt llunyà del Japó, l’Akiko s’avorreix 
a casa de l’àvia. Fins que descobreix una cosa meravellosa que canviarà la 
seva vida!

 

PUBLICACIÓ: març

PVP: 7,95 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 6 anys 

Minimiki 
1. Aponi i la ploma màgica 
2. Amy i el petit poltre
3. Mohea i el ball de la reina
4. El jardí secret d’Akiko
Un èxit sense fronteres. Nou format de la col·lecció que ha venut més de 
40.000 exemplars: novel·les per a primers lectors.

Portades originals



                      

I aquesta primavera també arriben els quaderns d’adhesius de les Minimiki. Un 
nou format molt atractiu per a totes les seguidores de la col·lecció, per seguir 
descobrint el món amb elles.

El complement perfecte per les nines col·leccionables. 

Minimiki 
Els vestits de l’Amy 
Els vestits de l’Aponi
Los vestidos de Inés 
Un èxit sense fronteres. Arriben els quaderns d’adhesius de les Minimiki!

PUBLICACIÓ: març

PVP: 8,95 €
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 5 anys 

COL·LECCIÓ DE NINES

                      



La reina de la moda infantil presenta la gran col·lecció del 2015. Nou maletí amb 
format XXL per poder crear les princeses més boniques. 
   

Els contes de les millors princeses, trucs per a dissenyadores, 15 estampats per 
decorar les creacions, més de 200 adhesius per completar dibuixos, 40 pàgines 
de siluetes i 9 pàgines de patrons...

Tots els elements que han fet d’aquests maletins un dels grans èxits de la Galera 
des de fa anys.

Més de 250.000 exemplars venuts d’aquesta col·lecció.

PUBLICACIÓ: gener

PVP: 15,95 €
EDAT: a partir de 7 anys

IDIOMES: català i castellà

#LiliChantilly 

Lili Chantilly

Lili Chantilly
El gran maletí de les 
princeses

MALETINS ANTERIORS 



                       

A 100.000 nens ja els han regalat un drac (o més). La Galera presenta dos nous 
títols d’un dels seus personatges més estimats.

El petit drac Coco, que celebra el seu 10è aniversari amb una pel·lícula de di-
buixos animats, és un clàssic modern per a lectors que acaben de començar. Les 
aventures del més petit d’una família de dracs i els seus companys de viatge: 
amics molt amics i malvats que no ho són tant. Tot això, dintre d’un món fantàs-
tic on caben des de pirates fins a naus espacials, des de cavallers fins a mags... i 
molt, molt humor i tendresa.

Amb lletra gran i il·lustracions espectaculars per facilitar la lectura als més pe-
tits i ser la “primera novel·la” ideal, i presentació molt cuidada, en cartoné, que el 
converteix en el llibre perfecte de regal.

Coco i els dinosaures 
Parlant dels antics dinosaures, l’Òscar aposta que un drac devorador com ell po-
dria vèncer un tiranosaure. Però no compta que en Coco encara guarda el “raig 
lúser” d’una aventura anterior, que li permet viatjar en el temps! Així, en Coco, 
l’Òscar i la Matilde van al passat més llunyà, on viuran una de les seves aventures 
més increïbles. 

Coco va d’excursió 
En Coco farà una excursió escolar a la vall dels Bolets Gegants. No li fa gaire il·lusió: 
segur que el professor Coliflor es passarà tota l’estona parlant d’avorridíssimes 
plantes extingides! Però quan el pare d’en Coco li menciona que a la vall hi viuen 
trolls, la cosa canvia! I el seu nou interès està molt justificat, perquè en Coco i els 
altres dracs viuran un munt d’aventures emocionants, a la vall.

Ingo Siegner va néixer l’any 1965 a Grossburgwedel, a prop de Hannover. Va 
treballar organitzant viatges per a famílies, durant els quals explicava històries 
fantàstiques als nens i les nenes. Tenien tant d’èxit que va decidir escriure-les i 
dibuixar-les. El 2003 va ser guardonat amb el premi de literatura infantil Bad 
Iburger.

PUBLICACIÓ: gener

PVP: 11,50 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 7 anys 

Ingo Siegner

El petit drac Coco
16. Coco i els dinosaures 
17. Coco va d’excursió



                       

Nova sèrie oficial del Barça per a primers lectors. Poques llicències en el món es 
porten tan a dins del cor.

La sèrie Fanculers està protagonitzada per un grup de personatges minúsculs 
que viuen al Camp Nou. Graciosos i amb estil, segur que es convertiran en les 
icones del Barça.

Amb el format de l’exitosa col·lecció El petit drac Coco, una de les col·leccions 
infantils amb més èxit de la Galera. Il·lustracions a color, històries breus i diver-
tides i personatges entranyables que enganxaran els petits culers.

Les històries estan narrades a quatre mans per Carles i Eloi Sala. Carles Sala ha 
guanyat molts premis literaris i ha publicat diverses novel·les. El seu estil, amè i 
dolç, és perfecte per als primers lectors.

La fàbrica de nata
Al mig del Camp Nou cau (sí, sí, cau) un talp. I just a la meitat d’un entrenament 
del Barça. Per sort ningú no se n’ha adonat...ningú? I aquest personatge petitó 
amb orelles punxegudes? És la Fanzina, una follet culer que salva el talp i el con-
vida a quedar-se amb els Fanculers: una colla d’amics tan petits que ningú no 
els veu i que viuen al camp del Barça.

La princesa Ratata
Els Fanculers reben una notícia important: una princesa visitarà el Camp Nou. 
Mentre corren a portar la notícia als amics, queden atrapats per una aspiradora! 
Per sortir-se’n hauran d’usar l’enginy i ajudar-se els uns als altres.

PUBLICACIÓ: maig 

PVP: 12,50 €
IDIOMES: català i castellà

EDAT: a partir de 6 anys

#Fanculers

Fanculers
1. La fàbrica de nata
2. La princesa Ratata
Carles Sala i Eloi Sala / Jose Labari (il·lustr.)

DE NATA
LA FÀBRICA

ISBN 978-84-246-5297-5
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La princesa Ratata arriba al Camp Nou,

   sembla que amb molt males intencions.

 Però els fanculers s’assabenten dels seus plans

       i s’organitzen per aturar-la. Ho aconseguiran?

  Quina colla!
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LA PRINCESA
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La princesa Ratata arriba al Camp Nou,

   sembla que amb molt males intencions.

 Però els fanculers s’assabenten dels seus plans

       i s’organitzen per aturar-la. Ho aconseguiran?

  Quina colla!
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Després del gran èxit de Ni tan alt ni tan difícil, Araceli Segarra torna al catàleg 
infantil de la Galera amb el  personatge més entranyable.

La Tina és una nena intrèpida que viu mil i una aventures pels paratges naturals 
més bonics del nostre planeta. És l’alterego d’Araceli Segarra, autora de les seves 
històries i il·lustracions. 

En el primer títol dintre del format bestseller de la Galera, la Tina desco-
brirà els misteris més ben guardats de la muntanya de Montserrat. Amb un 
mapa exclusiu del lloc perquè els més petits puguin viure les seves pròpies 
aventures. 

PUBLICACIÓ: febrer

PVP: 5,95 € 
IDIOMES: català i anglès

EDAT: a partir dels 5 anys 

La Tina a Montserrat
Araceli Segarra (Text i il·lustració) 
La Tina, la creació d’Araceli per als més petits, debuta a 
la Galera.

Araceli Segarra. És diplomada en Fisioteràpia, alpinista, il·lustradora de contes 
infantils, conferenciant i model ocasional. Amb 15 anys fa un curs d’espeleologia 
que l’introdueix en el món muntanyenc, que es va fer seu des d’aleshores i no el 
pensa abandonar mai. Més tard segueix amb l’esquí de travessa, l’escalada en 
roca i l’escalada en gel. Amb no més de 22 anys, escala el seu primer vuit mil al 
Tibet per una via sense repetició i amb estil alpí pur. Amb 26 anys forma part de 
l’expedició per pujar a l’Everest organitzada per filmar un documental en format 
IMAX. És una de les primeres dones espanyoles a coronar el cim més alt del 
món. A la vegada, es converteix en una experta en sessions motivacionals per a 
grans empreses mundials. El 2013 publica Ni tan alt ni tan difícil, un llibre sobre 
la seva experiència a la muntanya i la vida, del què s’han venut més de 25.000 
exemplars.



La meva primera història de Catalunya és un dels títols de més èxit de la nostra 
col·lecció bestseller, amb més de 20.000 exemplars venuts i ocupant les llistes 
dels més venuts durant setmanes. 

Autor i il·lustradora tornen a treballar junts per explicar-nos les tradicions cata-
lanes més importants a Catalunya, quin país... Un llibre amb pàgines dobles molt 
grans i acolorides. 

Toni Soler és un dels periodistes i escriptors catalans de més èxit. Va treballar 
amb l’Andreu Buenafuente abans de fundar la seva productora, Minoria Absolu-
ta,  creadora de grans èxits com Polònia i Crackòvia.  Al 2014 ha estat comissari 
dels actes del tricentenari a Barcelona. PUBLICACIÓ: març

PVP: 5,95 € 
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 4 anys 

Catalunya, quin país...
Toni Soler / Roser Calafell (il·lustr.)  

Novetats col·lecció
bestseller

Després del gran èxit de La meva primera història de 
Catalunya, torna el tàndem Soler - Calafell. 

                      

Títol anterior 



Olor de roses... caixes plenes de llibres... paradetes al carrer... gent comprant con-
tes... ambient de festa.. Segur que avui és Sant Jordi: la festa del llibre i la rosa! 
En Pep busca el seu autor preferit perquè li signi el llibre... el trobarà entre tanta 
gentada? 

La col·lecció bestseller de la Galera aconsegueix, per fi, unir un dels autors més 
importants de la literatura infantil actual amb la il·lustradora de més èxit del 
moment. 

Un llibre ideal també per als turistes que visiten la ciutat, per conèixer una de les 
festes més importants de Catalunya. 

Per Sant Jordi un llibre, una rosa... i el conte de la Diada!

Carles Sala ha guanyat tots els premis més prestigiosos de la literatura infantil 
amb títols com Bona nit Júlia, Cornèlius i el rebost d’impossibles, Set entrevistes de 
por i Míster Rumba. A la Galera publica també la sèrie Fanculers.  

PUBLICACIÓ: març

PVP: 5,95 € 
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 4 anys 

La Diada de Sant Jordi
Carles Sala / Roser Calafell (il·lustr.)  

Novetats col·lecció
bestseller 

Aquest tàndem de luxe ens explica una de les festes més 
importants de Catalunya: Sant Jordi.  

                      



Dobles pàgines plenes d’objectes entre els quals cal buscar Sant Jordi i moltes 
altres coses. Hores i hores de diversió!

Nou format interactiu de la col·lecció bestseller, després de Pinta i escriu i Súper 
pinta i escriu. Una forma divertida i activa perquè els més petits coneguin les 
nostres tradicions. 

El poble de Montblanc està atemorit: un drac ferotge amenaça de menjar-se la 
princesa. Qui la salvarà? El cavaller Sant Jordi, és clar... Però hi ha un petit proble-
ma: ningú no sap on és. El lector haurà d’ajudar a trobar-lo a cada pàgina. 

PUBLICACIÓ: març

PVP: 5,95 € 
IDIOMES: català

EDAT: a partir de 4 anys 

On és Sant Jordi? 
NOU FORMAT

Novetats col·lecció 
bestseller

El nostre On és Wally?, amb els personatges de la Roser 
Calafell. Diverteix-te amb aquest nou format de la nostra 
col·lecció estrella. 

 

                      

Títol anterior 

Roser Calafell (il·lustr.)  



                      

 

Les Falles  (autor Carles Cano) 
En Tonet i la Roseta tenen moltes ganes de participar a les Falles d’aquest 
any... És clar! Ella serà la fallera major i ell, el president de les festes infantils.  
Acompanya’ls per les festes més boniques de València.  
 
Semana Santa (autor Fran Nuño)
En Curro i la Macarena viuran una tradició meravellosa: la Setmana Santa. Ja 
estan preparats per ser natzarents, per participar a la confradia i no perdre’s cap 
detall de res. Quins nervis! Ja s’acosta el Diumenge de Rams!  

Bailar flamenco (autor Fran Nuño)
En Curro i la Macarena volen participar a totes les festes. I, és clar, també volen 
aprendre a ballar flamenc... per divertir-se amb els amics. 

Don Quijote de la Mancha (autora Ana Campoy)
En un poble de la Manxa hi havia un noble que volia viure les aventures dels 
llibres.  Amb el seu cavall i  el seu escuder,  Sancho Panza, el Quixot va emprendre 
un viatge per enfrontar-se a gegants, a exèrcits i al que fes falta. 

PUBLICACIÓ: febrer / abril 

PVP: 5,95 € 
IDIOMES: català i castellà 

EDAT: a partir de 4 anys 

Les Falles 
Semana Santa
Bailar flamenco
Don Quijote de la Mancha

Altres novetats 
col·lecció bestseller

Roser Calafell (il·lustr.) 
Les temàtiques més populars. 
Una il·lustradora estrella. El format més 
asequible. La fórmula de l’èxit. 



                      

 

                      

Noves entregues del format Pinta i escriu de la nostra 
col·lecció estrella. Perquè els més petits aprenguin les tradi-
cions mentre es diverteixen pintant i seguint el text. 

Pinta i escriu La mona de Pasqua
Pinta i escriu Els castellers 
Pinta i escriu Carnestoltes 

Més grans èxits de la Galera, ara per pintar i escriure! Contes interactius amb 
les il·lustracions de l’interior per pintar i el text en punts per resseguir i practi-
car la cal·ligrafia. 

Pinta i escriu La Mona de Pasqua 
La Mariona espera la mona que li portarà el padrí. Serà gran o molt gran? Vaja, 
vaja, vaja, sembla que arribarà sense color. Ajuda la Mariona i pinta el conte de 
La mona de Pasqua. 

Pinta i escriu Els castellers 
Ja està tot a punt per pujar el castell. Però quina colla és aquesta? No té cap color 
a la camisa? Quin desastre! Ajuda les colles castelleres i pinta el conte. Ara pots 
dissenyar nous models de colles. Aprofita-ho!

Pinta i escriu Carnestoltes 
Ja ha arribat Carnestoltes. Tothom es disfressa i es diverteix! Però passa alguna 
cosa: totes les disfresses són blanques! Pinta-les i ressegueix les lletres per tenir 
un conte ple de colors! 

PUBLICACIÓ: febrer / març / maig 

PVP: 3,95 €
IDIOMES: català 

EDAT: a partir de 3 anys 

Novetats Pinta i escriu

Roser Calafell (il·lustr.)



                      

 

                      

El format de més èxit de la Galera, també per pintar i 
escriure. 

Pinta y escribe La Romería del Rocío
Pinta y escribe La Feria de Abril 

Pinta y escribe La Romería del Rocío 
En Curro i la Macarena tenen el carret a punt. I els vestits. I les ganes de viat-
jar per visitar la Verge del Rocío. Ja està, ja comença la “romeria” més bonica... 
però sense color! Pinta les il·lustracions perquè la “romeria” d’aquest any sigui 
la més especial. Amb lletra per resseguir. 

Pinta y escribe La Feria de Abril 
En Curro i la Macarena estan desitjant que comenci la Feria de Abril: que obrin 
les casetes i que tot s’ompli de llum, música i ball. Però... ai, ai, ai, la fira d’aquest 
any no llueix, no té color... Ajuda’ls a pintar la fira perquè aquest any sigui el 
millor! 

PUBLICACIÓ: març 

PVP: 3,95 €
IDIOMES: castellà 

EDAT: a partir de 3 anys 

Novetats Pinta y escribe

Roser Calafell (il·lustr.)



                      

 

                      

Nous títols de la col·lecció oficial del Barça, il·lustrats per Ro-
ser Calafell. Poques llicències al món es porten tan al cor. 

 

Anem al Museu del Barça
Pinta i escriu Anem al Camp Nou 

Anem al Museu del Barça (autora Cristina Sans)
La Jana i en Pau, els bessons, fan una visita molt especial: al Museu del Barça! 
Quina il·lusió: veure els trofeus, els equipament antics, els jugadors històrics... 
I l’avi els explicarà moltes anècdotes. Amb un tiquet retallable amb un des-
compte per visitar el Museu del Barça (Barça experience).

Pinta i escriu Anem al Camp Nou (autora Cristina Sans) 
L’avi porta els bessons al Camp Nou. Avui hi ha partit! Però hi ha un problema, 
els colors han desaparegut. Com sabran els jugadors qui és qui? I, el més impor-
tant, on són els colors blaugrana? Ajuda el FC Barcelona i pinta el conte! 

PUBLICACIÓ: març / febrer 

PVP: 7,95 € / 4,95 €
IDIOMES: català 

EDAT: a partir de 3 anys

Novetats FC Barcelona

Cristina Sans / Roser Calafell (il·lustr.)
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ouL’avi està neguitós. I encomana els nervis al seus néts:
avui hi ha partit! Juga el Barça, a casa, al Camp Nou.
Anem-hi amb temps i amb ganes de cantar, animar
els jugadors i de veure un bon partit!
Visca el Barça! Museu del

 Anem al

Barça

Títols anteriors 


