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Secretos de la Luna Llena
02 / Encuentros

Iria G. Parente i Selene M. Pascual

Arriba la segona entrega de Secretos de la 
Luna Llena carregada d’acció, traïcions i girs 
inesperats. 

Encuentros posa per primer cop en mans del 
públic la continuació de la història original. 
El títol inèdit que tots els fans estaven 
esperant.

L’Iria i la Selene són dues de les autores de fantasy nacional  
amb més seguidors a les xarxes socials.

La sortida a la venda coincidirà amb la Fira del Llibre de Ma-
drid i la BLC (Blogger Lit Con).

A Anderia, la Fai, la princesa perduda, es desperta al regne dels 
humans. Amagada en un monestir abandonat, la Fai espera que 
el seu germà vagi a buscar-la, però com més coneix els humans 
que la cuiden, més els aprecia; especialment l’humà que va sal-
var-li la vida: l’Svent.

En la seva fugida de Lothaire, uns pirates assalten l’Eirene, el Dra-
ke, el Seaben, el Lowel i l’Inair, però, finalment, acaben ajudant la 
comitiva en la seva lluita contra el Tirà. Sense la medicina que la 
Mab li donava, en Seaben es troba cada dia pitjor i mentre l’Inair 
no aconsegueixi recuperar la seva memòria no podrà reclamar el 
seu legítim lloc com a reina.

La rebel·lió penja d’un fil i, per si no fos prou, una lluita de poder a 
Anderia acaba amb una persona inesperada al tron. Inestabilitat i 
guerra assetgen les terres de Faesia. Quin serà el desenllaç?

Publicació: 03/05/2017
PVP: 17,95 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 14 anys
#Secretosdelalunallena
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Títol anterior

01 / Alianzas
Iria G. Parente i Selene M. Pascual són dues joves escribes dels 
regnes de Madrid i de Vigo, respectivament. El 2012 elles mateixes van difon-
dre entre els pobles d’internet el seu primer escrit, Pétalos de Papel, amb el 
quealvan guanyar gran renom i reconeixement com a descobridores de terres 
impossibles. Més endavant, la Casa Nocturna va convertir-se en la seva me-
cenes publicant Sueños de Piedra (2015) i Títeres de la Magia (2016). Alianzas 
és un manuscrit antigament publicat per la Casa Everest i que va guanyar-se 
les lloances, el 2014, del prestigiós Templo de las Mil Puertas. Ara, la trilogia 
torna a les llars de tots els regnes amb la Casa de la Galera, que acull aquesta 
història com mai s’havia fet.

Secretos de la Luna Llena
02 / Encuentros

Fira del Llibre 2016

Presentació d’Alianzas  
a la trobada BLC.

Presentació Alianzas

Madrid, Novembre 2016.



Els Dons Obscurs
01 / La gàbia daurada

Vic James

Una fascinant trilogia narrada des de diferents 
punts de vista que enganxarà tant als lectors 
de George R.R. Martin com als de Suzanne 
Collins. 

La novel·la es va publicar originalment a 
Wattpad on tenia 20 milions de lectures; a 
més, va guanyar el premi Watti 2014.

Política, acció, romanç. Personatges sòlids dels qui els lec-
tors no voldran separar-se i un món que els deixarà immer-
sos en la crueltat d’una societat esclavista i en les intrigues 
dels aristòcrates i dels plebeus per aconseguir els seus ob-
jectius.

Una trama complexa, explicada saltant del punt de vista 
d’un personatge a un altre, a l’estil de Joc de Trons.

Què passaria en un món on un mag fosc hagués vençut? Al món 
governen els Iguals, aristòcrates amb poders màgics que obli-
guen la resta de la població a servir com esclaus deu anys per 
persona. I ja saps què en diuen: fes els teus dies d’esclavitud 
massa tard i mai els acabaràs, fes-los massa d’hora i mai els 
superaràs...

En una societat distòpica, l’Anglaterra moderna ha erigit un sis-
tema social on aquells que tenen poders, destres, són la classe 
dominant, i tots els que neixen sense poders, ordinaris, han de 
servir 10 anys de les seves vides als Iguals per guanyar-se la 
ciutadania. 

L’Abi treballa de servent de la família més poderosa d’Anglater-
ra i, tot i la seva condició, s’enamora d’un dels fills de la família 
Jardine. Mentre, el seu germà Luke està esclavitzat en una ciutat 
factoria on, separat de la seva família, es fa amic d’altres esclaus 
amb qui desenvoluparà idees sobre la revolució i s’encendrà el 
seu esperit de lluita i la seva voluntat d’alliberament.

Publicació: 17/05/2017
PVP: 17,95 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 14 anys
#Lagabiadaurada
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Els Dons Obscurs
01 / La gàbia daurada

I finalment hi ha en Silyen Jardine, un aristòcrata especialment 
hàbil, els poders del qual desconcerten la resta de nobles. El seu 
do es pot fer servir tant per construir com per destruir, i les deci-
sions que prengui marcaran el seu destí, i el de molts altres.

Una fàbula moderna 
sobre la injustícia 
social i la cerca de la 
llibertat.

Vic James viu a Londres, va estudiar història i anglès al Merton College, el centre d’Oxford 
on Tolkien era professor. Va fer un doctorat a Roma, als Arxius Secrets del Vaticà (que en rea-
litat no tenen res a veure amb El codi daVinci), i llavors va passar cinc anys a Tòquio aprenent 
japonès i treballant de periodista. 

Ha fet submarinisme a l’Illa de Pasqua, ha acampat a l’Everest, ha conduït un trineu per l’Àrtic, 
ha creuat d’Europa a Àsia nedant pels Dardanels... Una vida apassionant, però res li agrada 
tant com quedar-se al llit fins passat migdia amb un llibre i una capsa de les seves galetes 
preferides.



Atados
02 / Atados al mundo

Amie Kaufman i Meagan Spooner

Arriba la trepidant segona entrega de la sèrie 
Atados: el amor contra el universo. La saga 
avança i el romanç intergal·làctic obre el camí 
a un rerefons de lluita social i de cerca de 
justícia.

Benvinguts a Avon, un planeta on el procés de terraformació es 
va vendre amb promeses als colons i afalacs per als nadius. Des-
prés d’anys d’incompliment, els dos grups formen una aliança 
per lluitar, però les poderoses corporacions envien un contingent 
de soldats per reprimir la rebel·lió.

La Jubilee Chase és la capitana de les forces armades. El Flinn 
Cormac és un colon que lidera la rebel·lió. No s’haurien d’haver 
conegut mai. Ell és el carceller, ella, la presonera. Això és la guer-
ra. 

A la segona entrega d’Atados descobrim molt més del món i els 
conflictes d’interessos que precipiten guerres, injustícia i mort.

Amie Kaufman i Meagan Spooner han creat una aventura plena 
d’acció i tensió, amb un world-building molt treballat i un elenc 
de personatges amplíssim que fan que no trobem a faltar la Lila 
i el Tarver. Les autores demostren que són capaces d’enganxar 
diferents tipus de lectors i que aquesta saga és molt més que la 
típica història d’amor.

Amb Atados a las estrellas estem vivint una autèntica revolució a 
les xarxes socials. Aquí deixem diverses ressenyes que n’han fet 
les blogueres:
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Publicació: 22/03/2017
PVP: 16,50 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 14 anys
#Atadosalmundo

“Una història d’amor atempo-
ral sobre l’esperança  
i la supervivència enfront d’u-
na adversitat impensable.”

Laure Even. Midreamsmia 
Blog
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Atados
02 / Atados al mundo

Una trilogia que ha 
estat un bestseller per 
al  New York Times, 
que reuneix ciència-
ficció i romanç.

“Ha estat una lectura fascinant i absorbent des de les prime-
res pàgines i no vaig poder deixar de llegir fins acabar-lo. Em-
bolcallat en una trama misteriosa, amb un toc de romanç 
que el fa encara millor i uns personatges completament ado-
rables als quals estimes més i més a mesura que els vas co-
neixent millor. Estic desitjant llegir els següents llibres.”  
Words of Books

Amie Kaufman i Meagan Spooner són amigues des de fa anys, a 
més de companyes de pis ocasionals. Han viatjat per tot el món (tot i que no per 
tota la galàxia), i entre les dues han trepitjat els cinc continents. Estan segures 
que l’espai exterior ja està molt a prop. Meagan, que és també l’autora de la 
triologia Skylark, viu als afores de Washington D. C., mentre que l’Amie és la 
coautora de la saga Illuminae i viu a Melbourne, Austràlia. Tot i que avui dia viuen 
molt lluny l’una de l’altra, segueixen unides pel seu amor per l’space opera, els 
viatges amb cotxe i els segons esmorzars. Podeu seguir les seves aventures a 
Twitter, @AmieKaufman i @MeaganSpooner.

Títol anterior

01 / Atados a las estrellas



El verano de las segundas 
oportunidades

Morgan Matson

De l’autora bestseller de Desde que 
te fuiste i Amy y Roger. Una història 
d’amor i pèrdua, directa als cors dels 
milers de fans.

La Taylor Edward és especialista a defugir els seus problemes. 
Però quan li diagnostiquen un càncer al seu pare, ella sap que 
d’aquest problema, no se’n pot escapar. Arran d’aquesta terrible 
notícia, la família decideix anar-se’n a passar un últim estiu a la 
casa del llac, a les muntanyes Pocono. En aquest entorn rústic i 
casolà, els membres de la família reconnectaran els uns amb els 
altres i la Taylor tindrà l’oportunitat de retrobar-se amb la seva mi-
llor amiga i el seu primer nòvio a qui, després de cinc anys sense 
veure’s, pensava que havia deixat enrere per sempre.

El viatge de la Taylor, tornant a les ferides del passat i a la con-
frontació amb les del present, li donarà l’oportunitat de ser valen-
ta i créixer, de demanar perdó i perdonar, d’acceptar el patiment 
i seguir endavant.

“Aquesta és una agredolça i poderosa història sobre la devoció fa-
miliar, la dificultat de mantenir les amistats vertaderes i el coratge si-
lenciós d’estimar prou una persona per quedar-te i veure-la morir.” 
Booklist, Starred Review

“Matson escriu sobre les complexes dinàmiques familiars, el dol i la 
perspectiva de perdre un pare d’una manera tan bella com sincera... 
Aquells que siguin lectors de Sarah Dessen i Jenni Han s’apassionaran 
amb aquest elenc de personatges vulnerables que demostren integritat, 
personalitat i perseverància en la seva lluita per escurçar les distàncies 
que els separen.” Publishers Weekly, Starred Review

Publicació: 15/02/2017
PVP: 17,95 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 14 anys
#Veranodelassegundasoportunidades
#MorganMatson
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Morgan Matson va néixer a Nova York i va créixer entre la metròpolis i Greenwich, Con-
necticut. Va estudiar teatre i anglès a Los Angeles, i, mentre treballava al departament infantil 
de Vroman’s Bookstore, es va enamorar de la literatura juvenil, així que va fer un màster en 
Escriptura per a Nens a la The New School i es va dedicar a escriure. Les seves novel·les s’han 
traduït a desenes de llengües. El verano de las segundas oportunidades és la seva segona 
novel·la, i va guanyar el California Book Award (YA category), va ser inclosa a l’ALA Best Fiction 
for Young Adults List, i també va ser seleccionada per l’Oklahoma Sequoia List, així com per 
l’School Library Journal Best Book.



Cartes d’amor

El llibre definitiu per regalar el Dia dels 
Enamorats. 

Seguint l’estela d’Amor. Un llibre escrit entre dos, ara arriba Car-
tes d’amor, un volum que reuneix una col·lecció de cartes d’amor 
reals, escrites per adolescents i bellament il·lustrades, que re-
cullen multitud d’experiències personals amb les quals tots ens 
podrem sentir identificats.

Dividides temàticament, de l’amor més pur al més tràgic desa-
mor: la passió incendiària dels amants secrets, els desitjos no 
correspostos, l’atracció irresistible i la pena i la solitud dels cors 
trencats. 

Una edició molt cuidada, amb interiors en bitò i apostant per un 
disseny romàntic, molt fresc.

Un llibre per tenir a la tauleta de nit, amb el qual riure i plorar 
i, sobretot, enamorar-se.

Publicació: 25/01/2017
PVP: 18,50 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 14 anys 
#Cartesamor
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Pàgines interiors

adolescents.cat



Sentinels

Martín Piñol

La novel·la guanyadora del 43è premi Joaquim 
Ruyra de novel·la juvenil, Sentinels, és mordaç 
i trepidant i tracta del costat fosc de la tele, la 
fama, els realities, els superherois, l’amistat i 
l’amor... I, a més, es pot llegir sense anuncis.

“Un gran poder comporta un gran share.”

En el seu moment més àlgid de fama i fortuna, un presentador de 
tele decideix abandonar el seu programa del cor per convertir-se 
en un heroi justicier, amb el suport de l’audiència, és clar. Amb 
el seu amic i col·laborador des de l’institut creen Sentinels, una 
barreja de reality i talent show que vol trobar 10 participants per 
convertir-los en un equip d’herois que lluitin per la pau, la justícia 
i el share.  

La convivència entre els membres del grup serà caòticament 
apassionant, i les missions a què s’enfrontaran... s’allunyaran 
molt de l’èpica dels còmics de la Marvel i DC. 

Però un enemic sense escrúpols, anomenat Doctor Terror, serà 
capaç de tot per acabar amb ells i aconseguir uns bons resultats 
d’audiència.

En paraules del jurat:

“És una novel·la molt gamberra amb un estil cinematogràfic 
que enganxa des de la primera pàgina.”

“Em vaig pixar de riure. De tant en tant havia de parar de lle-
gir per dir: ‘Com es passa’, però reia una mica més i seguia 
passant les pàgines.” 

“N’haurien de fer una sèrie de televisió. Seria tot un èxit.” 

Publicació: 08/03/2017
PVP: 16,50 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 14 anys
#sentinels
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Lector i col·leccionista incansable de còmics des de petit, Joan Antoni Martín 
Piñol (Barcelona, 1979) s’ha convertit en un dels nous referents de la literatura in-
fantil i juvenil d’aquest país, amb vint-i-cinc llibres publicats. Autor, entre altres obres, 
de les recents Harry Pater y el pañal filosofal, El gran tractat de la caca i Caçadors 
d’acudits (la Galera), l’any passat va rebre el premi Ramon Muntaner per una altra 
novel·la de superherois (Pizzaboy). La seva sèrie d’humor i zombis per a nens La 
cocina de los monstruos s’ha publicat també a la Xina, el Brasil, Mèxic, l’Argentina i 
Portugal, i se’n preparen les adaptacions audiovisual i teatral.



Kimera
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Secció 13
01 / El Gabinet dels Objectes Perduts

James R. Hannibal

Intriga, acció, objectes perduts i un toc 
de màgia. Entra al món dels Ministeris 
Secrets, on res no és el que sembla... 
Si l’Indiana Jones tingués 13 anys, 
s’anomenaria Jack Buckles!

La Secció 13 és una nova trilogia d’acció i d’aventures, ideal 
per als fans de Rick Riordan o d’Eoin Colfer. El llibre ha creat 
tanta expectació que els seus drets cinematogràfics s’han 
venut fins i tot abans de la seva publicació.

Res no es resisteix a les habilitats detectivesques del Jack Bu-
ckles. Gràcies a uns sentits aguditzats, el Jack és molt bo tro-
bant objectes perduts. Ara, però, el seu pare ha desaparegut i 
ni tan sols ell pot trobar-lo. De viatge a Anglaterra, la seva ger-
mana surt darrere un home estranyament semblant al seu pare.  
Perseguint-la, el Jack acaba ensopegant amb el Gabinet dels 
Objectes Perduts, on descobreix que el seu pare ha estat se-
grestat.

Allà s’assebenta que ell mateix posseeix, a més de la seva hiper-
sensibilitat, la capacitat de veure el passat. Formant equip amb 
l’enginyosa Gwen, una noia de la seva edat, el Jack haurà de fer 
servir les seves habilitats de Rastrejador que acaba de descobrir, 
així com la seva experiència i la seva tenacitat per trobar un ob-
jecte místic desaparegut i pagar el rescat que el malvat Rellotger 
exigeix pel seu pare; només així aconseguirà salvar-lo... Però això 
no és l’únic que està en joc: sembla que Londres sencera està 
en perill!

Publicació: 15/02/2017
PVP: 16,00 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 12 anys
#Secció13
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James R. Hannibal és l’autor d’El Gabinet dels Objectes Perduts, una novel·la middle-
grade seleccionada pel Book Expo of America per a la seva prestigiosa llista anual de reco-
manacions Buzz Books. James, que és un expilot d’avions de les forces especials i pilot de 
drons, ha rebut trets, gairebé el toca un missil aeri i ha ajudat a capturar objectius militars molt 
importants. També escriu thrillers i ha estat nominat al Thriller Award per la seva sèrie Nick 
Baron, publicada per Berkley Books.



Rick Riordan

L’autor que ha venut més de cinquanta 
milions de llibres reinventa ara la mitologia 
nòrdica. Un èxit assegurat i un habitual de la 
llista de bestsellers del New York Times

Rick Riordan és un dels autors de fantasy de més èxit a tot el 
món. Les seves sèries, com ara Percy Jackson, ocupen una ve-
gada rere l’altra les llistes d’èxits. 

Ara ens arriba la seva última gran saga, Magnus Chase i els Déus 
d’Asgard, amb tots els elements que l’han fet famós: acció trepi-
dant, un gran sentit de l’humor, personatges entranyables..., i uns 
déus molt humans, en aquest cas de la mitologia nòrdica, que 
triomfa actualment. Als Estats Units s’ha convertit en tot un èxit 
que porta quatre setmanes en el número 1 de la llista dels més 
venuts del The New York Times. 

Magnus Chase sempre ha estat un nen solitari i problemàtic. Des 
que es va morir la seva mare, ha sobreviscut gràcies al seu en-
giny. Després de les aventures per recuperar l’espasa de l’estiu, 
ara el Magnus ha de recórrer a l’ajuda del Loki: el Thor ha desa-
paregut i només ell pot ajudar-los a trobar-lo. 

Publicació: 08/03/2017
PVP: 18,50 €
Idiomes: català
Edat: A partir de 12 anys
#Magnuschase

Novetats 

Magnus Chase i els Déus d’Asgard
02 / El martell de Thor

Títol anterior

01 / L’espasa de l’estiu

Rick Riordan és habitual en les llistes 
d’èxits més importants com la del The New 
York Times. Les seves sagues han venut més 
de 20 milions de llibres a trenta-cinc països di-
ferents.



Novel·la gràfica
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Los peores años de mi vida
08 / Una vida de perros

El Fincreïble Diari de Fin Spencer
03 / Campament d’acció i aventura
Ciaran Murtagh

La pel·lícula de Los peores años de mi 
vida, a Netflix aquest gener.

La vida sembla que finalment beneficia el nostre protagonista: 
el seu pla per guanyar diners passejant gossos s’ha convertit 
en un negoci rendible i la vida a l’institut sembla, si més no, su-
portable… Però, evidentment, tot acaba torçant-se: apareix un 
competidor amb ganes de guerra i, per si no n’hi hagués prou, 
avancen la seva germana de curs i la posen a la mateixa classe 
que el Rafe!

Nova entrega dels desastres i aventures del personatge de més 
èxit de James Patterson. I ja en van vuit.

Publicació: 25/01/2017
PVP: 14,90 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 12 anys
#peoresaños
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James Patterson

Publicació: 22/03/2017
PVP: 9,95 €
Idiomes: castellà i català 
Edat: A partir de 8 anys
#fincreible

Arriba el tercer títol d’El Fincreïble Diari 
de Fin Spencer, amb l’humor de sempre i 
més, moltes més desventures!

El maleït llibre és capaç de canviar el passat, però sempre ho fa 
d’una manera en què el Fin hi perd més que no hi guanya. Però el 
nostre heroi no es rendeix davant les adversitats... al cap i a la fi, 
ELL (i només ell!) és qui es convertirà en un heroi com no se n’ha 
vist mai cap de semblant...

Aquest cop, la classe va d’excursió a l’Stevie Knuckles Action 
Camp, però, després d’haver fet enfadar la senyora Johnson, 
han castigat el Fin i no hi pot anar. Vinga va! Si és el lloc idoni per 
una estrella en auge com el Fin! No li queda més remei que tornar 
a fer servir el diari, tot i que això posi en risc les relacions del Fin 
amb la Clàudia i amb els seus amics i família...



Middle-Grade
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Cerrie Burnell / Laura Ellen Anderson (Il·lustradora)

Publicació: 17/05/2017
PVP: 12,95 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 7 anys
#Harper

Cerrie Burnell és una presentadora de 
televisió de la BBC al Regne Unit, escollida en 
elTop10 de presentadores infantils de l’Obser-
ver i és a la llista de les 100 dones més insipi-
radores de The Guardian. 

Harper i el paraigua màgic

Novetats

Novel·la triada pel World Book Day 2016 
que ha aconseguit el suport de diferents 
famosos a les xarxes socials, per exemple 
el del David Beckham.

Una història plena d’esperança i música, que atraparà els 
lectors amb la seva encantadora protagonista, el seu melò-
dic text i les seves bellíssimes il·lustracions.

La Harper és una nena amb un estrany do: pot sentir la música 
de la pluja i el vent, o escoltar l’esperança al batec de les ales 
d’una papallona. Viu feliç amb la seva tieta àvia, Sassy, i el seu gat 
Midnight a la Ciutat dels Núvols on gairebé cada dia plou.

Un dia, el seu paraigua es trenca i la seva tieta àvia Sassy li diu 
que agafi el paraigua escarlata. Quan ho fa s’endú una sorpresa 
enorme en descobrir que no és un paraigua normal: és màgic!

Amb l’ajuda del paraigua màgic acabat d’obtenir i dels nens del 
seu edifici, la Harper inicia una aventura per descobrir què ha 
passat amb el seu gat Midnight, que ha desaparegut misteriosa-
ment, juntament amb la resta de gats del veïnat.

El llibre ha tingut molt èxit al Regne Unit, on s’ha representat en 
forma de musical a diversos teatres. A més, ha estat triat pel  
World Book Day 2016 i se n’ha fet molt soroll a les xarxes socials, 
on fins i tot ha estat recomanat per algunes celebrities.

“Fabulós i brillant.” The Guardian

Una edició preciosa, 
amb acabats platejats 
a la coberta, i molt 
delicada. 



Tuutikki Tolonen

Monster Nanny era el primer llibre 
amb què la finlandesa Tuutikki Tolonen  
s’endinsava en el món de la literatura 
middle-grade, i ha tingut un èxit 
esfereïdor.

Els drets s’han venut a 14 països, entre els 
quals es troben mercats tan importants 
com el nord-americà, el francès, 
l’alemany i, fins i tot, el xinès. 

Ha estat un fenomen de tal magnitud que fins i tot els drets per 
convertir el llibre en pel·lícula han estat comprats per Scott Free 
Productions.

La Mimi ha seguit el seu nou amic, el Grah, fins al món subter-
rani dels monstres. El guardià de la cova l’acompanya per túnels 
inacabables mentre la resta de nens segueixen buscant-la. Però 
ella està més preocupada per altres coses: on és el Grah? I qui 
controla aquest món de monstres?

Descobreix les aventures que esperen als nostres monstres pre-
ferits i acompanya’ls en un viatge genial, ple de sorpreses i rialles.

Publicació: 17/05/2017
PVP: 14,90 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 12 anys
#Monsternanny

Novetats 

Monster Nanny
02 / Viatge al país dels monstres

Portada original

Títol anterior

01 / Una cangur molt especial

Tuutikki Tolonen (1975) és autora de 
llibres infantils, obres de teatre i articles acadè-
mics. A més d’escriptora, és també professora 
d’escriptura creativa i editora a Vinski, l’única re-
vista finesa sobre literatura infantil. Amb Monster 
Nanny (la Galera), s’endinsa per primera vegada 
a la literatura middle-grade.



L’illa de Paidonèsia

Oriol Canosa

Novetats 

La guanyadora del 54è premi Josep M. Folch i 
Torres de novel·la per a nois i noies

En Nicolau Rouretort, un nen de nou anys, viatja en vaixell amb 
els seus pares. I s’avorreix. Els pares, a més, lluny de divertir-se, 
discuteixen tota l’estona, fins que el Nicolau decideix fer allò que 
li havia passat pel cap: agafar en préstec un dels bots de salva-
ment i anar a una illa petitona. Aquí comença una aventura epis-
tolar en què l’illa s’omple de nens i nenes, els adults no hi poden 
fer res i la cosa s’embolica de mala manera. O de bona manera, 
segons els ulls que ho mirin.

Un relat divertit, que retrata el món dels adults a través dels com-
portaments dels nens, que imiten la societat on viuen. Un relat 
que, després de fer riure, fa pensar, ideal per a lectors a partir de 
8 anys.

En paraules del jurat:

“Un llibre que, un cop el comences, no deixaràs escapar. 
Cartes amunt i cartes avall, manté aquella sensació de veu-
re qui la farà més grossa. Divertida, original i que fa parlar 
molt!”.

“La novel·la, bastida a base de breus cartes i correus, té un 
ritme trepidant i es va embolicant a mida que passes les pà-
gines. T’aixeca més d’un i de dos i de tres somriures. T’a-
trapa des de bon començament fent un retrat inversemblant 
però verídic de certes actuacions del món dels adults”.

Publicació: 08/03/2017
PVP: 17,50 €
Idiomes: català i castellà
Edat: a partir de 8 anys
#illapaidonesia 

Oriol Canosa (Tarragona, 1975.) És autor de 
literatura infantil i llibreter. Ha publicat els contes 
La casa del professor Kürbis (Baula/Edelvives, 
2013) i Apa! Et penses que ens ho creurem? 
(Cruïlla, 2015). També ha publicat la novel·la 
infantil L’illa de les cartes perdudes (Babulinka, 
2014) i ha col·laborat en les revistes Petit Sàpi-
ens, Cavall Fort i BarçaKids.  



Sèries

Novetats  Primavera



 

Dels creadors d’Agatha Mistery, Geroni-
mo Stilton i Bat Pat, arriba Tom O’Clock, 
la nova sèrie d’Atlantyca. 

Sir Steve Stevenson i Stefano Turconi tor-
nen a treballar junts per fer-nos arribar 
una sèrie que canviarà el curs de la his-
tòria.
El Tom, el Josh i l’Annika són tres amics inseparables que tenen 
la seva pròpia agència de detectius: la seva missió és viatjar en el 
temps i impedir que estranys misteris canviïn el curs de la història.

Sir Steve Stevenson ens presenta aquest trio de detectius que, 
combinant els coneixements històrics i la intuïció del Tom, la di-
plomàcia i la retòrica del Josh i la valentia i la tenacitat de l’Annika, 
no s’aturaran davant de res per resoldre els enigmes del passat i 
capturar els vertaders culpables.

En el primer llibre d’aquesta saga, els amics se submergiran al 
París  de la Revolució francesa, on hauran de demostrar la inno-
cència d’un nen a qui acusen injustament d’haver robat una peça 
del Museu de Cera. Mentre que en el segon llibre viatjaran fins a 
Pompeia, el 23 aC a la caça d’un misteriós gladiador fantasma 
que aterreix la ciutat des del seu amfiteatre.

Seguint l’addictiu format d’Agatha Mistery, cada llibre presenta 
i resol un cas, construint una narrativa àgil i accessible per als 
joves lectors.

 

Novetats

Tom O’Clock
01 / Assalt al Museu de Cera
02 / El gladiador fantasma
Sir Steve Stevenson / Stefano Turconi (Il·lustrador)

Publicació: 03/05/2017 
PVP: 9,95 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 8 anys
#Tomoclock

Sir Steve Stevenson és el pseudònim de Mario Pasqualotto, un jove es-
criptor italià que durant més de deu anys ha creat les històries de diversos jocs 
de rol. Actualment, es dedica a la literatura juvenil. A més de la sèrie Agatha 
Mistery també ha publicat Escuela de piratas (publicada a Itàlia per De Agostini). 



Novetats  Series

Bea & Guille
01 / A la Bea li costa perdonar
02 / La Bea no vol ser la gran
María Menéndez Ponte / Emilio Urberuaga (Il·lustrador)

Nova sèrie infantil de María Menéndez 
Ponte, la prestigiosa autora de Pupi, 
l’entranyable personatge blauet que 
ha venut milers d’exemplars. Aquest 
cop formant un tàndem amb Emilio 
Urberuaga, Premio Nacional de 
Ilustración i pare de l’icònic Manolito 
Gafotas.

Aquesta és una col·lecció protagonitzada per dos germans, la 
Bea i el Guille, que tenen els típics problemes i bonances de qual-
sevol parella de germans: rialles i jocs, amor, però també baralles 
i gelosia. En aquesta sèrie per als més petits aprenem què signi-
fica “fer-se gran” i per què quan ens enfadem el món és de color 
de bleda.

El dia a dia d’aquests dos nens serveix de lloc excepcional per-
què els petits desenvolupin valors bàsics mentre es diverteixen 
amb les històries de convivència de la família. A les primeres 
aventures ens esperen lliçons d’autoacceptació i del llarg camí 
d’aprendre a perdonar els altres, però, com se sol dir, queda molt 
més per veure.

I és que la Bea i el Guille ens ofereixen una lliçó de vida cada 
cop!

Bea & Guille 1. A la Bea li costa perdonar

La Bea està de mal humor. No li agrada la pluja, i ara plou a bots 
i barrals. I el Guille, el seu germà petit, vol que jugui amb ell. Els 
germans petits sempre estan molestant, i no és just perquè la 
mare renya la Bea i ella no ha fet res. Per què li costa tant dema-
nar perdó?

Bea & Guille 2. La Bea no vol ser la gran

La Bea no ho pot tolerar més! Cada cop que surten a passejar 
amb la mare i el pare, el Guille acapara tot el protagonisme: que si 
és tan guapo, tan mono... I ella, com que és la gran, ha de sem-
blar responsable... Quin avorriment! La Bea ja n’ha tingut prou, 
cedeix el càrrec al seu germà. Aviam què passa.

Publicació: 17/05/2017
PVP: 8,95 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 3 anys
#Bea&Guille



Novetats  Series

Maria Menéndez Ponte és una escriptora gallega que, després 
de deixar de banda el Dret, va començar a publicar novel·les i 
contes per a públic infantil i juvenil. Durant un temps, va com-
binar aquest treball amb el de subdirectora del departament de 
comunicació a Ediciones SM, i amb la col·laboració en diverses 
revistes literàries.

Molts dels seus llibres són grans èxits de vendes, com Nunca 
seré tu héroe, pel qual va obtenir el Libro de Oro el 2006, en 
superar els 100.000 exemplars venuts. Aquest títol compta ac-
tualment amb més de quaranta edicions a diferents col·leccions. 

Passa el mateix amb els llibres de Pupi, un personatge molt esti-
mat entre els nens. 

El 2007 va ser guardonada amb el premi Cervantes Chico pel 
conjunt de la seva obra.

Emilio Urberuaga va néixer el 1954 a Madrid. A partir del 1982 
va començar el seu treball com a il·lustrador i autor de llibres in-
fantils. Ha treballat en diferents camps de les arts plàstiques, com 
ara el grafisme l’estampació o el gravat.

Ha fet il·lustracions per a diaris, revistes, llibres de text, cartells 
publicitaris i llibres. La seva obra s’ha exposat a diversos paï-
sos europeus; es caracteritza per traços senzills, freqüentment 
en blanc i negre tot i que de vegades afegeix quelcom de color. 
És l’il·lustrador de molts dels llibres d’Elvira Lindo i és el “pare” de 
Manolito Gafotas.

L’obra d’Emilio Urberuaga es troba, entre d’altres centres artís-
tics, al Gabinete de estampas de la Biblioteca Nacional, a la Fun-
dació Juan March, a la Caja de Ahorros de Granada, al Museo 
de Dibujo Castillo de Llares i al Museo del Milenario de Sofia, a 
Bulgària. És l’únic il·lustrador espanyol que té obres al Chihiro Art 
Museum de Tokio. Ha guanyat diversos premis, entre els quals 
destaquen el premi Anaya de literatura infantil i juvenil 2010, el 
CCEI d’il·lustració el 2001 i el 2006, el premi Crítica Serra d’Or 
2006 i el Premio Nacional de Ilustración 2011, pel conjunt de la 
seva obra.

Bea & Guille
01 / La Bea no vol ser la gran
02 / A la Bea li costa demanar perdó

Il·lustració del Pupi, creació de la 
María Menéndez Ponte.

Il·lustració del Manolito Gafotas, de 
l’Emilio Urberuaga.



Agència de Detectius Núm. 2
01 / Un nou cas per a l’agència
02 / El cas de l’home de negre
Jørn Lier Horst / Hans Jørgen Sandnes (Il·lustrador)

Novetats 

La Tiril i l’Oliver són els orgullosos 
propietaris de l’agència de detectius 
que ha enamorat els lectors més joves a 
Noruega. 

Aquests dos inseparables amics, amb el seu gos fidel, el 
Vuit, s’encarreguen de reunir proves i fer detallats treballs 
d’investigació per garantir que el petit poble de Vilariu se-
gueixi tan tranquil com sempre.

Amb la seva tenacitat i intuïció (i l’impressionant olfacte del Vuit!) 
la Tiril i l’Oliver s’enfronten a astutes ments criminals, explicant 
estranyes desaparicions i resolent els misteris dels carrers de Vi-
lariu. Fent, en definitiva, d’autèntics detectius!

Cada llibre tanca un misteri, en un format senzill però molt efectiu 
que encanta als lectors més petits.

En una edició en flexitapa, amb il·lustracions en color, aquesta 
sèrie promet convertir-se en una de les preferides dels nens i 
nenes amb esperit detectivesc.

A més, al final de cada llibre el lector podrà trobar un epíleg amb 
reptes per posar a prova la seva habilitat deductiva.

No hi ha casos massa grans per als petits detectius!

Publicació: 08/03/2017
PVP: 11,50 €
Idiomes: castellà i català
Edat: a partir de 6 anys
#DetectiveAgency

Jørn Lier Horst (Bamble, Noruega 1970). 
Abans de centrar-se en la ficció, va treballar 
com a inspector en cap a la comissaria de Lar-
vik. A més d’escriure ficció adulta (el 2011 va 
aconseguir un extraordinari èxit amb la novel·la 
Closed for Winter, de la qual ha venut més de 
100.000 exemplars a Noruega), és l’autor de 
la prestigiosa sèrie Clue i Agència de Detectius 
Núm. 2, traduïda a 18 països.



Novetats  Series

Secret Princesses
03 / La nit estrellada
04 / La cançó màgica

Rosie Banks

La Rosie Banks és coneguda entre les 
joves lectores per la seva sèrie d’enorme 
èxit, Secret Kingdom. 

Arriben dues noves entregues amb les quals les lectores poden 
seguir les aventures de la Valentina i la Diana en la seva lluita per 
ajudar les seves amigues i aturar la princesa Verí. Amb la màgia 
dels collarets, però, sobretot, amb la força dels seus cors i el 
vincle de l’amistat, aquests personatges s’han guanyat un lloc a 
l’altura de la seva sèrie germana. 

En aquests dos nous títols, la Valentina i la Diana ajudaran la seva 
amiga Laura al campament i hauran d’aconseguir que la Samira 
confiï en ella mateixa i canti per salvar el Palau de l’Estrella Fugaç. 
Seguiran les amigues el seu camí per convertir-se en Princeses 
Secretes de l’Amistat o cauran davant els malvats plans de les 
Princeses Verí i Erm? 

Endisa’t en el món de les Secret Princesses!

 

Publicació: 22/03/2017 
PVP: 9,95 €
Idiomes: castellà i català
Edat: a partir de 6 anys
#secretprincesses

Títols anteriors

01 / El collaret màgic
02 / Aventura amb dofins



Hopi
03 / Kato el guerrer
04 / Hopi i els indis
05 / El porquet-mofeta
06 / La imaginació de Mazzanti
J.L. Badal / Zuzanna Celej (Il·lustradora)

Novetats

El retorn del detectiu caní amb més 
olfacte! Hopi torna a la càrrega amb 
quatre noves històries.

L’autor de diversos èxits editorials com El pirata Gorgo, la col·lec-
ció Jan Plata, o el bonic Els llibres d’A, s’ha atrevit ara amb una 
història per als més petits: Hopi, el millor amic d’un nen orfe que 
no només fa la vida a l’orfenat molt més divertida sinó que també 
té molt bon nas per resoldre misteris! 

Amb les meravelloses il·lustracions de Zuzanna Celej, una de 
les més celebrades il·lustradores del nostre país, presentem una 
edició en tapa dura i assequible, amb interiors decorats i el mateix 
acabat de les primeres entregues, que tan bona resposta han 
generat. 

Aquesta sèrie per a lectors a partir de 6 anys té tot el que es 
necessita per enamorar els més petits de la casa: per suposat, 
l’adorable Hopi, però sense oblidar els entranyables Ferran i Bal-
bina, que s’enfronten al director Salami (amb el seu ridícul accent) 
i al malvat Sibiuda amb valentia, enginy i, sobretot, bon humor. 

Hopi té tot el necessari per convertir-se en el cadell preferit 
d’una generació de nens. 

Publicació: 15/02/2017
PVP: 10,95 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 6 anys
#HopiBooks

Títols anteriors

01 / El misteri de la lluna
02 / El gos verd



Hopi
03 / Kato el guerrer
04 / Hopi i els indis

Il·lustracions interiors 
de Kato el guerrer.

J.L. Badal és llicenciat en Filologia i professor de llengua i literatura. Fa molts anys que viu 
i treballa a Terrasa, tot i que va néixer a Mollet del Vallès. Ha publicat textos de crítica i crea-
ció literària en revistes especialitzades, i va treballar com a editor. Ha escrit novel·la, poesia i 
relats per a adults, i ha publicat llibres per a nens i nenes: El pirata Gorgo, L’orquesta Ursina, 
la col·lecció Jan Plata i el magnífic Els llibres d’A.

 



Publicació: 08/03/2017
PVP: 7,95 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 6 anys
#DragonGirl

Els dracs existeixen. 
Encara que els pares diguin que no.
Encara que els profes diguin que no.
Encara que la portera xafardera digui  
que no.
Perquè si els dracs no existeixen, com 
poden sortir a les pel·lícules? 
 
Groar Dragonson és un actor, fill d’actors. És un drac i està molt 
enfadat. Acaba de conèixer la llegenda de Sant Jordi!
Que Barcelona es prepari...

Martín Piñol i Votric (autors d’altres llibres de la Galera) són tam-
bé els creadors de La cuina dels monstres, una sèrie amb més 
de 200.000 exemplars venuts. 

Il·lustracions a tot color, un guió excel·lent i moltíssim humor.  

Martín Piñol
(Barcelona, 1979) És humorista de ràdio, tele i teatre, i professor de guió en di-
ferents màsters i centres. A més de Caçadors d’acudits, és conegut per la seva 
sèrie d’humor i zombis per a nens i nenes La cuina dels monstres, publicada en 
diferents llengües i països. 

Va estudiar Comunicació Audiovisual i ha treballat com a guionista sobretot a la 
televisió, en sèries d’èxit de TV3 i altres programes d’entreteniment (Club Su-
per3, Saber i ganar, Noche sin tregua...). 

Dragon Girl
1 / Un Sant Jordi bestial

Martín Piñol / Votric (Il·lustrador)



Infantil

Novetats  Primavera



La Mariona i els seus monstres

Una bonica història sobre el que fa més 
por als més petits; una reflexió sobre el 
creixement emocional.

Aquest és el primer projecte en solitari d’Oriol Malet, i no podria 
ser més personal. Malet ha treballat amb la seva filla, Mariona, 
amb qui ha explorat un tema tan important com és la por en els 
nens.  

Després d’il·lustrar l’èxit de vendes La porta dels tres panys, i 
ser un conegut col·laborador habitual de Time Out, el diari Ara o 
Jot Down, entre d’altres, Malet repeteix amb la Galera, aquesta 
vegada aportant tant les il·lustracions com la història. 

La Mariona i els seus monstres té un plantejament distintiu. La 
Mariona és una nena una mica especial: aquests monstres que 
tanta por fan als altres nens i nenes, a ella no n’hi fan gens. De fet, 
són els seus amics. Malgrat això, coses tan habituals com una 
baralla entre els pares li produeixen autèntic terror. 

Tota una aposta per l’educació emocional, començant des 
dels més petits. Una reflexió sobre les emocions humanes 
a partir de la por, seguint l’estela editorial de llibres com El 
monstre de Colors, d’Anna Llenas, que han aconseguit sor-
prenents èxits i s’han instal·lat definitivament entre els més 
venuts de les llibreries. 

 
 

Publicació: 22/03/2017 
PVP: 17,95 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 5 anys
#marionayelsseusmonstres

Oriol Malet

Oriol Malet
Va néixer a Martorell el 1975, es va formar a 
l’Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, i es 
dedica professionalment a la il·lustració des del 
2004. Des de l’equip Malet&Co, ha treballat 
amb editorials com Teide, Barcanova, la Galera, 
Randomhouse, Cruïlla o Animallibres. En prem-
sa ha col·laborat amb Jot Down, TimeOut i La 
Vanguardia.

Il·lustració d’interior



Novetats 

Un meravellós àlbum per conscienciar 
tota la família sobre la realitat dels 
refugiats. Perfecte per comprendre el 
dolor i explicar-lo als més petits. 

Una nena relata com fuig de la seva ciutat. Per por de què? 
Cap a on? Un àlbum fort i tendre per gaudir-lo amb tota la 
família.

Part dels beneficis es destinaran als refugiats.

Per què m’han aixecat del llit amb tanta pressa, si encara és de 
nit? Marxem carregats amb poques coses. No anem d’excur-
sió. Tots tenen cara de por, de tristesa. Tinc por. El papa m’aga-
fa molt fort de la mà. Em fa mal. Tinc ganes de plorar. Però no 
ho faig. On anem? Per què fugim? 

Són les preguntes que es planteja Nena, la protagonista d’a-
questa història fictícia tan real. L’escriptora Tessa Julià i la il·lus-
tradora Anna Gordillo s’han unit per oferir-nos un llibre il·lustrat 
bell i alhora colpidor sobre la crua realitat que pateixen els refu-
giats, amb un petit bri d’esperança.  

La protagonista, una nena de set anys, es pregunta per què un 
bon dia han d’abandonar casa seva i deixar enrere la ciutat que 
l’ha vist créixer. Per què han de caminar tantes hores seguides? 
On van? Ella només vol tornar a casa... 

Publicació: 15/02/2017
PVP: 19,50 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 5 anys
#Refugiada

Refugiada
L’odissea d’una família

Tessa Julià Dinarès / Anna Gordillo (Il·lustradora)

Tessa Julià és llicenciada en Pedagogia i en Art Dramàtic per la Universitat 
de Barcelona, i formada en Arts Escrites a l’Aula de Lletres. Compagina la seva 
vida laboral de docent amb l’escriptura. El 2011 va publicar la seva primera 
novel·la infantil, a la qual van seguir dos relats més i, el 2014, la seva primera 
novel·la per a adults.

Anna Gordillo va estudiar Belles Arts a la Universitat de Barcelona i des-
prés d’uns anys treballant en el sector cultural i de docent, va decidir tornar a 
la il·lustració i la pintura. Va cursar el Màster d’Il·lustració de Contes Infantils 
a la Cambridge School of Arts. El 2016 va guanyar un accèssit al premi d’I-
l·lustració MacMillan (Regne Unit) i va ser seleccionada per formar part d’u-
na exposició sobre il·lustradors infantils emergents a la Universitat Tsinghua    
(Pequín).



Publicació: 07/06/2017
PVP: 16,95 €
Idiomes: castellà i català
Edat: per a totes les edats
#totsalacuina

Novetats 

Tothom a la cuina

Montse Deza

En el món dels llibres de receptes, hi 
presentem una aposta per omplir el forat 
que es troben totes aquelles famílies que 
tenen membres amb intoleràncies  o 
al·lèrgies alimentàries.

“En els últims 10 anys, el nombre de persones amb al·lèrgies 
alimentàries s’ha duplicat. Per la qual cosa, en aquest moment, 
un 6-8% dels nens pateixen algun tipus d’al·lèrgia alimentària.  
De la mateixa manera, el nombre de persones amb intoleràn-
cies alimentàries no para d’augmentar, la intolerància al gluten 
a l’actualitat arriba al 7% de la població. En total, sumant les 
dades de diferents estudis, es calcula que hi ha 140 milions de 
persones en el món amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries”.  
Allergichef.

Tothom a la cuina fa honor al seu títol i convida tothom a parti-
cipar en el procés de creació culinària; a atrevir-se a posar-se el 
davantal i cuinar un plat apte per a tots els estómacs. Avui, més 
que mai, creiem necessari ampliar les opcions que tenen les per-
sones amb intoleràncies i al·lèrgies, tenint present la tendència a 
l’alça dels últims anys.  

El llibre es planteja com una obra de consulta per a aquelles fa-
mílies que conviuen dia a dia amb els problemes d’ajustar la dieta 
a les intoleràncies que hi ha a casa. Aquesta obra posa a dis-
posició dels lectors un centenar de receptes, aptes tant per a 
celíacs, com per a intolerants als ous o a la lactosa. Inclou també 
receptes pensades perquè els més petits de la casa puguin ex-
perimentar a la cuina. 

A més, ve precedit d’una introducció a la cuina per a intolerants: 
un text, elaborat per una nutricionista, ple de consells sobre bons 
hàbits i higiene i, fins i tot, algunes entrevistes a famílies i mestres. 

Una edició molt cuidada, acompanyada d’il·lustracions i a mig 
camí entre el llibre regal i el de consulta, Tothom a la cuina és un 
afegit essencial al catàleg de llibres de cuina. 

 
 

Il·lustració de l’interior



Montse Deza és una educadora plenament dedicada a les intoleràncies alimentàries i a la 
cuina. Promotora de receptes i bons hàbits alimentaris, ha estat escollida com a ambaixadora 
de diferents marques de cuina especialitzades. Organitza tallers i xerrades i té un blog i una 
pàgina de Facebook amb molts seguidors. A més, té publicats a Lectio dos receptaris sense 
gluten i és coneguda per ser una de les primeres persones a publicar llibres per a celíacs. 

Mostra de recepta del seu blog 
El racó sense gluten.



Tradicions
El ratolinet Pérez / Tirant lo Blanc /
Festes de primavera
 Roser Calafell (Il·lustradora)

El títol El ratolinet Pérez, un dels més 
venuts de la sèrie Tradicions, ara en 
format cartoné. 

Tradicions és la sèrie més venuda de la Galera, amb més de 
600.000 exemplars de sell-out. Llibres amb un format atractiu, 
amb interios a tot color i amb un preu molt competitiu.  

Una col·lecció amb textos adaptats per a primers lectors, plens 
de musicalitat per facilitar-ne la lectura, tant en solitari com en 
veu alta. 

El ratolinet Pérez
Publicació: 17/05/2017
PVP: 9,95 €
Idiomes: castellà, català i basc
Edat: A partir de 4 anys

Novetats

Tirant lo Blanc
Publicació: 15/02/2017
PVP: 5,95 €
Idiomes: català 
Edat: per a totes les edats

Festes de primavera
Publicació: 22/03/2017
PVP: 17,95 €
Idiomes: català 
Edat: per a totes les edats



Tradicions
Diada de Sant Jordi LUXE
Santa Jordina
 Roser Calafell / Pilarín Bayés (Il·lustradores)

Diada de Sant Jordi
Publicació: 22/03/2017
PVP: 9,95 €
Idiomes: català
Edat: per a totes les edats

Novetats

Roser Calafell
És la il·lustradora de la colecció El meu mes, un 
dels èxit més espectaculars de la Galera dels 
últims anys, amb més de 220.000 exemplars 
venuts. 

Santa Jordina
Publicació: 22/03/2017
PVP: 9,95 €
Idiomes: català 
Edat: Totes les edats

Pilarín Bayés
(Vic, 1941) va estudiar a l’Escola de Belles Arts 
de Sant Jordi de Barcelona del 1959 al 1964. Els 
seus dibuixos es caracteritzen per un to infantí-
vol i ingenu però alhora ple de gràcia i d’ironia, 
d’encuny molt personal. Ha estat molt lligada a 
la revista Cavall Fort i ha col·laborat amb moltes 
editorials, inclosa la Galera. També ha fet il·lus-
tracions per a alguns diaris, cartells i auques. És 
un referent per a tots els lectors i lectores i ha re-
but nombrosos premis i reconeixements al llarg 
de la seva carrera.



Tradicions
El llapis màgic de Joan Brossa

 Judith Barnés / Roser Calafell (Il·lustradora)

Un llibre per donar a conèixer la figura 
de Joan Brossa als més petits. Una 
història sobre la màgia de mirar el món 
amb ulls diferents.

Joan Brossa és un dels artistes catalans més reconeixibles del 
segle XX i compta amb total vigència: el setembre vinent s’obrirà 
al MACBA una exposició sobre l’autor i, encara ara, els carrers de 
Barcelona estan plens de la seva poesia.

Aquest llibre vol, també, apropar els nens i nenes a la vida i obra 
de l’artista, a través d’un bell conte que ressegueix la infantesa 
del Joan i ens mostra com la seva manera de veure el món ple-
na de goig i una eina tant senzilla com el llapis poden ser tota la 
màgia que necessitem. El llibre apropa l’obra artística de Brossa 
als més petits a través de la il·lusió i la seva manera particular de 
veure la realitat.

L’obra està acabada en el format familiar de Tradicions, ideal per 
als més petits i petites, on poden descobrir les meravelles quoti-
dianes de la vida del poeta català d’una manera interactiva. Co-
mençant des del naixement, el llibre apropa l’obra artística de 
Brossa als més petits a través de la il·lusió i la seva manera parti-
cular de veure la realitat.

Al final del llibre hi ha un apartat amb activitats sobre obres es-
crites i plàstiques de Brossa adaptades per què els nens i nenes 
també guixin una mica amb el seu propi llapis!  

El llapis màgic de Joan Brossa és un projecte que hem dut a ter-
me amb la col·laboració de la Fundació Joan Brossa. El text l’ha 
elaborat, de fet, Judith Barnés que és membre de la Fundació i 
les il·lustracions compten amb el segell de qualitat d’una de les 
il·lustradores més reconegudes de la casa, Roser Calafell.

 

Publicació: 07/06/2017
PVP: 5,95 €
Idiomes: català
Edat: per a totes les edats

Novetats



Guia per descobrir Barcelona o, si ja 
coneixem la ciutat, per revisitar-la en 
família, d’una manera particular.

A través d’una sèrie de recorreguts per la ciutat que ens portaran 
a buscar (i amb una mica de paciència, trobar) fins a vint-i-cinc 
animals distribuïts pels nostres carrers. Un safari urbà en el qual 
veurem des dels cavalls del Parc de la Trinitat al gat de Botero o 
la Sargantana del Parc Güell.  

A més de la ruta, el lector podrà trobar informació i materials de 
cadascun dels animals. Elaborats amb molta cura per la creadora 
de la revista El Culturista, Laia Falcón, aquests materials estan 
pensats per ser compartits amb la família i sorprendran donant 
resposta a incògnites com ara on és del mono de l’hospital de 
Sant Pau o el perquè d’un mussol al Passeig de Sant Joan. 

També es proposen diverses activitats familiars, punts d’interès 
propers o explicacions dels edificis i obres més emblemàtics de 
la ciutat comtal, perquè no s’oblidi res.

Una edició dissenyada i il·lustrada per Jordi Duró. Inclou un gos 
del Museu Picasso i un ocell de la Fundació Miró, així com un 
mapa de Barcelona.  

Al final de cada fitxa dels animals hi ha una manualitat per fer en 
família i treballar tots els animals a casa. 

Aquest llibre no només permetrà a les famílies aventurar-se per 
Barcelona a la caça dels animals, sinó que es convertirà, des-
prés, en un record de l’excursió.

Publicació: 15/02/2017
PVP: 14,90 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir dels 6 anys
#Barzoolona

Novetats

Barzoolona. 
De safari per la ciutat

Jordi Duró / Laia Falcón

El Culturista és l’agenda cultural de Barce-
lona, que anuncia les ofertes d’oci i cultura de la 
ciutat a través del seu portal web (actualitzat a 
diari) i d’una revista bimestral gratuïta disponible 
en un centenar de locals.



Moltes gràcies


