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Arianwyn, 
l’aprenent de bruixa

James Nicol

El 1997, l’editor anglès Barry Cunningham 
va ser l’únic que va decidir donar una 
oportunitat a una nova autora i al manuscrit 
que feia temps que presentava sense èxit 
a una editorial i a una altra. Ella era J.K. 
Rowling, el llibre era Harry Potter… i la resta 
ja és història. Ara, la Galera presenta l’últim 
descobriment de Cunningham: James Nicol.  

“Bruixes de Hylund!”, deia el cartell, “El vostre país us necessita! 
Allisteu-vos avui!”.

La jove Arianwyn suspèn el seu examen final de bruixeria, per 
la qual cosa, en comptes de graduar-se, tot just es queda amb 
l’humiliant títol d’aprenent. 

Per si això no fos prou, la destinen com a protectora a un poble 
remot. I, just quan les coses comencen a anar una mica bé, apa-
reix Gimma, una bruixa acabada de graduar que començarà a 
fer-li la vida impossible.

Però, quan una estranya foscor interfereix en els seus encanteris, 
Arianwyn s’adonarà que hi ha molt més en joc que el seu orgull, 
i haurà d’enfrontar-se a esperits malèfics que viuen al bosc del 
poble. 

A Anglaterra, Arianwyn ha estat lloada pel seu sentit de l’humor i 
la seva tendresa.

   
 

Publicació: 05/10/2016
PVP: 16,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 12 anys
#laprenentdebruixa
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Atados a las estrellas
01 / Atados a las estrellas

Amie Kaufman i Meagan Spooner

“Titanic a l’espai”. “El Lost de l’espai”. S’han 
donat molts noms a aquesta trilogia que uneix 
ciència-ficció i història romàntica, i que va ser 
un súper bestseller del The New York Times. 

La nau més impressionant de l’univers té un accident i acaba es-
tavellant-se en un planeta desert. Només hi ha dos supervivents: 
Lila, la filla de l’home més ric de l’univers, i Tarver, un heroi de 
guerra d’origen molt humil. En Tarver pensa que les noies com la 
Lila no porten més que problemes.

Però ara només es tenen l’un a l’altra. Amb el temps comencen a 
pensar que la seva tragèdia potser té alguna cosa bona, perquè 
els permet una cosa impossible en el seu món d’origen: estar 
junts.  

Prova de l’èxit d’aquesta sèrie és que en aquest moment ja s’es-
tà treballant per convertir-la en una sèrie de televisió.

Atados a las estrellas és una història d’amor atemporal sobre 
l’esperança i la supervivència davant de l’adversitat, i el primer 
volum d’una trologia que enamorarà els fans de la Saga Lux, 
Legend i La Selección.

 
“Em van captivar especialment els meravellosos personat-
ges. Recomano el llibre als amants de les històries d’amor i 
als fans de la ciència-ficció.”  

The Guardian 

“Una de les històries més intenses, emocionants i dolorosa-
ment precioses que he llegit mai. Kaufman i Spooner us tren-
caran el cor amb una gran habilitat, i els donareu les gràcies. 
Absolutament increïble! Si fa falta, vindré a les vostres cases 
i us plantaré el llibre a les mans!” 

Marie Lu, autora bestseller de les sagues Legend i Los jóve-
nes de la élite.

  
 

Publicació: 26/10/2016
PVP: 16,50 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 14 anys
#lasestrellasrotas
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Secretos de la luna llena
01 / Alianzas

Iria G. Parente i Selene M. Pascual

Primer volum, en versió totalment corregida 
i actualitzada, de la gran saga de fantasy del 
tàndem nacional de més èxit del moment, Iria 
G. Parente i Selene M. Pascual. 

El  2012, dues joves autores que venien del fanfiction van decidir 
escriure una novel·la a quatre mans, Pétalos de papel, i penjar-la 
a internet. Van tenir un gran èxit, amb més de 10.000 descàrre-
gues. 

Gràcies a aquella aventura van rebre una oferta d’Everest que 
es va plasmar en el primer llibre de la trilogia, Cuentos de la luna 
llena. De nou, l’èxit va ser indiscutible, tant comercialment com 
en reconeixements: la novel·la, que té una puntuació mitjana de 
4,38 a GoodReads, va ser escollida com una de les millors de la 
literatura juvenil de l’any per Babelia, i va guanyar el Premi a la 
millor novel·la pertanyent a una saga concedit per El Templo de 
las Mil Puertas, la revista online més important de parla hispana 
sobre literatura juvenil. 

L’editorial Everest va plegar abans de publicar les dues últimes 
parts de l’obra, deixant milers de lectors sense conèixer el destí 
d’Eriene, Fay, Seaben i companyia en la cruenta guerra que as-
sola els seus regnes. 

Ara la Galera recupera tota la trilogia, amb el nom de Secretos 
de la luna llena. 

Del primer llibre, en publiquem una edició completament revisada 
per les autores i amb nombrosos canvis que la converteixen en 
l’edició definitiva. 

A aquesta obra, la seguiran els dos volums inèdits de la 
trilogia: Encuentros y Despedidas.

Tot un regal per als lectors de la fantasy nacional, potser el gènere 
amb els fans més lleials. 

Publicació: 23/11/2016
PVP: 18,50 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 14 anys
#Secretosdelalunallena
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¿Ya soy normal?

Holly Bourne

Una novel·la que tracta del trastorn obsessivo-
compulsiu des d’una perspectiva divertida 
i realista a la vegada. I que ha estat lloada 
per la crítica anglesa tant per la seva qualitat 
literària com pel realisme del seu retrat. 

Evie, la protagonista d’aquesta novel·la, i les seves amigues Am-
ber i Lottie, tenen un mètode molt personal d’enfrontar-se a les 
complicacions de la vida: amistat, feminisme i snacks de format-
ge. Després d’un temps de tractament, l’Evie està preparada per 
començar en un nou institut, on ningú la conegui com “la noia 
que es va tornar boja”. 

És el moment ideal per ser normal d’una vegada per totes, amb 
noves classes, nous nois... Però les relacions amb ells poden 
tornar boja qualsevol i per a una bomba de rellotgeria amb potes 
com és l’Evie poden resultar... catastròfiques.

¿Ya soy normal? és una història d’amors i desamors... sobretot 
cap a un mateix. Amb molta amistat, secrets, drama i clubs de 
dones solteres. La novela ha estat finalista al YA Prize, el premi 
més prestigiós de la literatura juvenil del Regne Unit.

“Bourne té el prodigiós talent de fer que l’acció sembli rea-
litat.”

Lancashire Evening Post

“Aquest llibre serveix per acabar amb els estigmes; m’en-
canta.” 

The Guardian

 

Publicació: 09/11/2016
PVP: 17,95 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 14 anys
#yasoynormal
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Les proves d’Apol·lo
01/ La recerca de l’Oracle

Rick Riordan

La nova sèrie de cinc llibres de Rick Riordan, 
l’autor que més profit ha sabut treure de les 
mitologies antigues, i molt aficionat a l’Olimp 
de les lletres juvenils: la llista d’èxits del New 
York Times. 

Un noi cau del cel. Aquesta és la mínima premissa que ha tornat 
a despertar la Riordanmania entre desenes de milions de fans de 
l’autor a tot el planeta.

Amb la sèrie Magnus Chase i els déus d’Asgard que encara ba-
tent rècords (a l’abril feia 24 setmanes que era a les llistes de 
novetats del NY Times, a banda de ser el número 2 a la de llibres 
de butxaca amb Percy Jackson), Rick Riordan anuncia l’aparició 
imminent d’una nova saga: Les proves d’Apol·lo. 

I és que el noi que cau del cel no és altre que el déu Apol·lo. Però 
un Apol·lo molt de l’estil de Riordan: en una discussió amb Zeus, 
aquest l’ha transformat en un jove de 16 anys sense cap mena 
de poder... però amb un munt d’enemics que el persegueixen 
pels carrers de Nova York. Per sort, l’Apol·lo coneix un heroi ano-
menat Percy Jackson.

Per si tot això no fos prou, Riordan avisa els seus fans que aques-
ta nova sèrie serà el clímax de tota la saga de Percy Jackson: al 
final d’aquesta, tots i cadascun dels protagonistes de les dues 
primeres sagues –i que s’han anat recuperant amb comptago-
tes- hauran tornat a la primera fila. 

El primer llibre de la sèrie, La recerca de l’Oracle, serà el desè lli-
bre de Riordan publicat en català per la Galera, molt poc després 
de l’original anglès. 

Publicació: 02/11/2016
PVP: 16,95 €
Idiomes: català
Edat: A partir de 14 anys
#Lesprovesdapol·lo

Sortida amb Montena
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TombQuest
03/ La Vall dels Reis

Michael Northrop

Tercera entrega de TombQuest, la sèrie 
d’aventures mescla d’Indiana Jones i La 
mòmia, de la qual cadascuna ha arribat al 
número 1 de les llistes americanes de vendes.

A qui no li agrada l’antic Egipte, les mòmies, els déus colèrics, les 
plagues bíbliques que arriben als nostres dies...?

TombQuest agafa tots aquests elements (i més!) i els converteix 
en una muntanya russa constant, una història apocalíptica a ca-
vall entre l’Egipte dels faraons i els Estats Units d’avui, on el ritme 
és constant i no hi ha un sol temps mort. 

En aquesta tercera entrega, els dos nens protagonistes, l’Alex i 
la Ren, han de trobar els Encanteris Perduts per poder aturar els 
Caminants de la Mort. 

De camí a la Vall dels Reis, un indret amagat en la immensitat del 
desert egipci, descobreixen que el país és víctima de la bogeria: 
veus que murmuren foscos secrets, llums que centellegen il·lumi-
nant les penombres...

Per si això no fos prou perillós, l’Orde, el misteriós grup secret, 
s’acosta perillosament. No hi ha manera d’escapar-ne ni d’ama-
gar-se. Això només pot voler dir que algú els està traint, revelant 
els seus secrets. L’Alex i la Ren no poden confiar en ningú.

La sèrie només ha arribat al seu equador, i la tensió és insoste-
nible!

Una vegada més, la Galera publica la versió catalana i Urano la 
castellana, una de les seves grans apostes de la temporada. 

Publicació: 26/10/2016
PVP: 12,95 €
Idiomes: català
Edat: A partir de 10 anys
#tombquest
Sortida amb Urano
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Monster Nanny
01/ Una cangur molt especial

Tuutikki Tolonen

A qui el preocupen els monstres sota el llit? Si 
ara vénen caminant i fins i tot fan de cangur!

Com aconseguir una novel·la per a nens que els ofereixi el que 
realment esperen? Potser escoltant-los abans. La finlandesa 
Tuutikki Tolonen, autora de la preciosa i divertidíssima Monster 
Nanny, ho va veure clar quan el seu fill petit li va dir: “He sentit a la 
ràdio que totes les mares marxaran de vacances i les substituiran 
uns monstres”. I aquest va ser exactament el llibre que va escriu-
re. Amb tant d’èxit que ja hi ha acords per publicar-lo en països 
des d’Alemanya fins als Estats Units i la Xina. 

Hilda, Kaarlo i Maikki viuen amb la seva mare (el seu pare SEMPRE 
està de viatge; tant, que guarden una foto seva per reconeixe’l 
si apareix). Un dia, la mare guanya un viatge en un concurs. El 
premi inclou un cangur que s’encarregarà dels nens. Quan arriba, 
resulta que és un monstre gegant i pelut. Malgrat això, la família 
decideix donar-li una oportunitat. I així comença una nova vida 
per als nens, cuidats per un monstre mut que està fascinat per la 
tele i dorm a l’armari de l’entrada. 

Un dels aspectes més valorats del llibre és que funciona perfec-
tament a diferents edats. Els més petits hi trobaran una diverti-
díssima història de monstres, mentre que els grans hi veuran de 
seguida una al·legoria d’alguns dels problemes de les famílies 
actuals. 

Però no ens posem tan seriosos! Al monstre no li agradaria... i ell 
també vol presentar-te la SEVA família. 

Publicació: 09/11/2016
PVP: 14,90 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 10 anys
#Monsternanny

Tuutikki Tolonen
Tuutikki Tolonen (1975) és una autora de llibres 
infantils, obres de teatre i articles acadèmics. A 
més d’escriptora, és també professora d’escrip-
tura creativa i editora de Vinski, l’única revista 
finesa sobre literatura infantil. Amb Monster Nan-
ny s’enfronta per primera vegada a la literatura 
middle-grade.

Novetats



Fennymore o com 
cuinar un gos salsitxa

Kirsten Reinhardt

A totes les generacions que hem crescut entre 
la Pippi Langstrump i pels préssecs gegants, 
Fennymore o com cuinar un gos salsitxa ens 
resultarà tan deliciós com original: poques 
vegades es veuen autors amb un sentit 
de la fantasia tan desbordant, únicament 
comparable al dels seus petits lectors.

Potser la clau de l’èxit de la literatura infantil del nord d’Europa és 
que els seus millors autors saben (com deia el mateix Dahl) que el 
seu públic són els nens, no els seus pares. I cada cert temps sor-
geixen llibres que no s’assemblen a cap altre, triomfadors univer-
sals de la imaginació... i extremament divertits, siguis fill, pare, del 
nord, del sud, bicicleta o préssec.  Fennymore o com cuinar un 
gos salsitxa, de Kirsten Reinhardt, és sense cap mena de dubte 
un d’ells, gràcies al qual va obtenir el premi Oldenburger Kinder 
de literatura infantil el 2009.

Fennymore és un nen d’11 anys que, des que els seus pares van 
desaparèixer, viu sol amb la seva bicicleta. Per sort, la bici parla, 
així que resulta molt millor companyia del que sembla (passarem 
per alt el fet que es pensa que és un cavall). I, a més a més, 
Fennymore visita cada setmana la seva tia i l’ajuda a cuinar gos 
salsitxa a la sal, la seva especialitat. 

Publicació: 21/09/16
PVP: 14,90 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 10 anys
#Fennymore

Kirsten Reinhardt
Va néixer el 1977 en una petita ciutat de la regió alemanya de Lüneburgo. Actualment viu i 
treballa a Berlín, on es dedica plenament a l’escriptura. El seu primer llibre, Fennymore o com 
cuinar un gos salsitxa, ha guanyat el premi de literatura infantil Oldenburger Kinder. 
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Katherine Applegate

Però, quan la seva tia mor, després de menjar un gos a la sal en 
mal estat, Fennymore descobreix la veritat sobre la desaparició 
dels seus pares i decideix salvar-los. Per aconseguir-ho, haurà 
d’enfrontar-se a un tal Hubertus. No sembla un gran problema, 
si no fos que Hubertus és en realitat la Mort, que s’ha retirat i ara 
només treballa a la residència de gent gran del poble...

Tota aquesta successió de meravellosos disbarats està narrada 
de forma natural i senzilla, com si fossin el més normal del món. 
Aquesta senzillesa contribueix en gran mesura a l’atmosfera mà-
gica del llibre... i de nou ens recorda les obres mestres de Dahl i 
Lindgren.

Fennymore es convertirà, sense cap mena de dubte, en un clàs-
sic modern, i farà que més d’un es plantegi que, si la seva bicicle-
ta no li parla, potser és perquè mai no li ha preguntat res.  

Roald Dahl, 
l’esperit d’Astrid 
Lindgren i la 
bicicleta que parla.
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Katherine Applegate

150.000 exemplars venuts. Més de 30 setmanes 
a la llista de best-sellers del New York Times. 
Traduït a 18 idiomes. No està gens malament 
per a un amic imaginari. 

“Els amics imaginaris no venim per voluntat pròpia, ens convi-
den. I ens quedem tant temps com faci falta. Aleshores, només 
aleshores, marxem.” 

El premi Newbery potser no ens sona gaire aquí, però als Estats 
Units està considerat com la més gran distinció en literatura in-
fantil des dels anys vint. Aconseguir-lo és, per als autors, tant un 
reconeixement com una responsabilitat. 

El 2013 el va guanyar l’autora Katherine Applegate; aleshores va 
saber que la seva següent obra hauria de ser molt especial. 

És el moment de presentar en Crenshaw.

En Crenshaw és un gat. I és imaginari. Malgrat aquests petits 
detalls, va ser el millor amic de Jackson quan tenia set anys. 
Però ara el noi ja en té 11 i no el vol veure, perquè sap que això 
significaria que es riurien d’ell o es preocuparien per ell. Tot i que 
potser ara és quan el necessita més que mai, ja que en Jackson 
ha d’enfrontar-se a la malaltia del seu pare i a les grans dificultats 
que estan passant a casa. 

Publicació: 19/10/2016
PVP: 16,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 12 anys
#Crenshaw

Katherine Applegate
Va néixer a Michigan el 19 de juliol de 1956. És 
coautora amb el seu marit de projectes com  
Animorphs i Everworld. En solitari és autora de 
Home of the Brave, pel qual va guanyar dife-
rents premis i El gran e incomparable Iván, amb 
el qual va guanyar el premi Newberry.

Crenshaw
El gat invisible
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Crenshaw és una d’aquestes novel·les (com fa poc a la Galera, 
Circus Mirandus) aparentment infantils però que tenen moltíssims 
fans adults. 

No és estrany: per les seves característiques, la sensibilitat del 
text, l’encant dels seus personatges i la complexitat de les seves 
emocions, Crenshaw ja s’ha comparat amb grans obres (tampoc 
gaire infantils) com El curiós inicident del gos a mitjanit o fins i tot 
la pel·lícula El meu veí Totoro.

Perquè Crenshaw té tots els elements per a convertir-se en un 
llibre de culte: un gran èxit molt real, gens imaginari. 
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El noi del planter

Lluís Prats / Eva Sánchez (il·lustradora)

El 2014, Lluís Prats va publicar una de les 
novel·les infantils més emotives, universals 
i estimades dels últims anys: Hachiko. El 
gos que esperava. Una història ambientada 
al Japó i que, curiosament, té el xinès i el 
vietnamita com a primeres llengües a les quals 
s’ha traduït. Ara, Prats ens presenta una nova 
història amb un potencial encara més gran 
per arribar a tots els cors (i quedar-s’hi molt 
temps): El noi del planter.

El planter és el del FC Barcelona, on arriba en Jan, un noi d’11 
anys, i on començarà a entrenar-se i compartir experiències i il·lu-
sions amb la resta de l’equip, amb els quals viurà els seus som-
nis... i els grans esforços i responsabilitats que comporten. 

Però no estem parlant d’una novel·la exclusivament futbolera o 
per a fans del futbol. En Joan aprendrà molt més que jugades i 
tàctiques: rebrà importants lliçons de filosofia vital, amb les quals 
el lector se sentirà perfectament identificat. I fins i tot descobrirà 
l’amor quan coneixerà una companya de classe amb qui (com 
passa tantes vegades) al principi no s’entendrà gens. 

En definitiva, es tracta d’un veritable relat iniciàtic ple d’exci-
tants partits, jugades, anècdotes, estratègies... i de tot el que 
fa que una història d’aquest estil resulti universal i inoblidable.  

Una història amena i amb un estil lleuger, que facilita la lectura i 
que farà que molts lectors intueixin personatges reals: Guardiola, 
Piqué...

Publicació: 21/09/2016
PVP: 12,95
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 8 anys
#elnoidelplanter
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Les aventures d’en Nao, 
el nen llenguado

Raül Romeva / Albert Asensio (il·lustrador)

No cal explicar qui és Raül Romeva, un dels 
polítics més rellevants del nostre país, i peça 
clau per comprendre un dels moments més 
apassionants de la nostra història. Però el que 
molta gent descobrirà amb aquest llibre és que 
també és un escriptor de novel·la infantil de 
primera fila, amb una imaginació desbordant. 

Després de fer-se un nom literari amb les seves obres per a 
adults, ara, amb Les aventures d’en Nao, el nen llenguado, Ro-
meva comparteix amb nosaltres una altra de les seves grans pas-
sions: la natura, concretament la marina. 

Pocs fenòmens com les llàgrimes de Sant Llorenç poden crear 
nits on es difumini tant la línia entre la realitat i la màgia, on sem-
bli que qualsevol cosa és possible. I és en una d’aquestes nits 
d’agost que la Bruna sent com el seu avi Nao li explica la història 
més extraordinària de la seva vida: com, de petit, va caure al mar, 
va travessar la porta que separa el regne humà del món submarí, 
i es va convertir... en un llenguado! 

I com, per tornar a la seva forma de nen, en Nao va haver de su-
perar un munt d’aventures, perills, misteris i enigmes, durant els 
quals va conèixer un munt de personatges fascinants i va des-
cobrir tantes i tantes coses que no sabia sobre el fons del mar.

Tot, explicat amb una humanitat, tendresa i sentit de l’humor que 
fan que el relat vagi més enllà del simple conte infantil i s’endin-
si en reflexions importants sobre grans conceptes com l’amor i 
l’amistat.

Així, Les aventures d’en Nao, el nen llenguado no és tan sols una 
preciosa història, sinó que ens permet conèixer el seu autor amb 
unes dimensions que van molt més enllà de la premsa del dia. 

Publicació: 05/10/2016
PVP: 16,95 €
Idiomes: català
Edat: A partir de 10 anys
#elnenllenguado
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Raül Romeva
És doctor en Relacions Internacionals i llicenciat 
en Ciències Econòmiques i l’actual conseller 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors de la 
Generalitat de Catalunya. És autor de Pont de 
cendra, Sayonara sushi i Retorn a Shambala. 
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Jacky Ha-Ha

James Patterson i Chris Grabenstein

Arriba la nova heroïna de l’univers James 
Patterson. Amb la mateixa combinació 
d’humor desbordant. Jacky Ha-Ha ha debutat 
com a número 1 de les llistes de bestsellers del 
The New York Times.  

Jacky Hart és tartamuda. Per compensar-ho, ha volgut ser la 
pallassa de la classe: que tots riguin amb ella i no es riguin d’ella. 

No pot parar de fer comentaris graciosos en totes les situacions, 
fins i tot, quan menys li convé. Així, s’ha posat en més d’un em-
bolic. Però tot això evita que hagi de pensar en totes aquelles 
coses de la seva vida que no tenen gens de gràcia: el seu pare 
gairebé mai és a casa, i la seva mare, militar de carrera, està 
destinada a l’Afganistan. Jacky i les seves cinc germanes s’han 
de cuidar soles.

Un dia, Jacky decideix que ha de madurar i deixar de ser la pa-
llassa de l’institut. I aleshores descobreix un fet inesperat: NO ser 
graciosa resulta molt més difícil que ser-ho! 

Com es dedueix, Jacky Ha-Ha és pur Patterson. Ningú com 
aquest autor entén que la clau, també en l’humor, és crear per-
sonatges complexos amb problemes reals. I això és el que fa que 
els seus llibres arribin sempre a ser els primers de les llistes. 

Una gran incorporació a l’univers Patterson. Jacky s’uneix a Rafe,  
Jamie i els germans Kidd, per proporcionar hores de diversió. 

 

Publicació: 21/09/2016 
PVP: 16,95 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir de 12 anys 
#jackyhaha



James Patterson i Chris Grabenstein

Novetats  Novel·la gràfica

Cazatesoros
03 / El secreto de la ciudad prohibida
James Patterson i Chris Grabenstein 

Tot l’humor de Los peores años de mi vida 
i Me parto. Tota l’acció d’un Indiana Jones. 
Tota l’emoció de House of Robots. Cazatesoros 
és la sèrie que combina les millors qualitats 
dels llibres de Patterson, l’autor viu de més 
èxit en el món sencer, amb més de 300 milions 
de llibres venuts. 

James Patterson era conegut com el rei del thriller adult. Cada 
nova obra arribava sempre a dalt de tot de les llistes de vendes. 
El 2004 va decidir entrar en el món de la literatura middle-grade 
amb una sèrie sobre un espia júnior. Però va ser amb Los peores 
años de mi vida amb què va tenir el seu èxit més important. Tant 
és així que ja s’està realitzant una pel·lícula basada en la sèrie, 
que s’estrenarà aquest 2016.  

A l’èxit anterior van seguir-ne d’altres com les sèries Me parto, 
House of Robots… i Cazatesoros, la història d’una família que viu 
en un vaixell i es dedica a rescatar antiguitats del fons del mar. 

Però, tot es complica molt quan els bessons Bick i Beck i els 
seusgermans Storm i Tommy perden en molt poc temps el seu 
pare durant una violenta tempesta al mar, i la seva mare acaba 
segrestada per una banda de criminals. Els quatre decideixen 
investigar i rescatar-la pel seu compte. 

Així comença una sèrie d’aventures per tot el món, seguint pistes 
i descobrint trames d’espionatge i tràfic de mercaderies robades 
que impliquen poderosos personatges dels cinc continents. 

El resultat és un còctel frenètic d’acció, persecucions, investi-
gacions i tota classe de ginys d’alta tecnologia. I a la vegada, la 
història de com els quatre nens es veuen obligats a aprendre a 
viure sols, almenys fins que el seu pare torna a aparèixer. 

Publicació: 21/09/2016 
PVP: 17,95 €
Idiomes: castellà
Edat: A partir de 12 anys
#Cazatesoros
Sortida amb Estrella Polar

Títols anteriors

01 / Cazatesoros
02 / Peligro en el Nilo



T’imagines un Diari 
de Greg, però escrit 
pel guionista de 
Mister Bean i L’ovella 
Shawn?
Ara imagina’t un 
inútil tan inútil, 
que aconsegueix un 
diari que fa realitat 
tot el que hi escriu, i 
encara així, tot li surt 
malament! 

El mes de març va sortir el primer llibre protagonitzat per Fin 
Spencer: Heroi d’acció. I, com que les males notícies mai vénen 
soles, ara es publica la segona novel·la: Megastar.

Heroi d’acció? Megastar? ¡Amb aquests noms, Fin Spencer ha 
de ser tot un triomfador!

Bé, doncs com dir-ho d’una manera amable… NO. No li dirigiries 
la paraula per pringat.

Després de tot el que va passar en el primer llibre, i que val més  
no recordar, aquesta vegada Fin es troba en una situació encara 
més difícil: ara que ha aconseguit que la seva estimada Clàudia li 
faci cas, arriba un noi nou, en Cliff, que és tot el que no ha estat 
mai (i té tot el que en Fin no ha tingut mai!), i del qual la Clàudia 
sembla enamorar-se a l’instant. Per si això fos poc, conviden en 
Fin a participar en el megaespectacle (musical cutre) de final de 
curs del temple del saber (del maleït col·le!). Haurà de cantar i 
ballar i altres formes de fer el ridícul! 

Podrà el seu diari màgic evitar-li la humiliació? Qui sap. Tot i que, 
la veritat, ho dubtem molt.  

Més aviat acabarà provocant les rialles de tots els companys.... I 
de milers i milers de lectors de tot el món!

Amb un munt d’il·lustracions tan divertides com el mateix text, 
Megastar demostra de nou que els perdedors molen. I que fins i 
tot, de vegades, al final, també guanyen! 

Novetats  Novel·la gràfica

El Fincreïble diari de Fin Spencer
02/ Megastar
Ciaran Murtagh

Publicació: 26/10/2016 
PVP: 9,95 €
Idiomes: castellà i català
Edad: A partir de 8 anys
#Finspencer

Títol anterior

01 / Heroi d’acció



Sèries

Novetats  tardor



Novetats  Sèries

Hopi
01 / El misteri de la lluna
02 / El gos verd
J. L. Badal / Zuzanna Celej (il·lustradora)

Neix un nou personatge que de ben segur 
captivarà tots els nens i nenes: Hopi, un 
Sherlock Holmes caní que resol grans i petits 
misteris amb l’ajuda de dos nens, en Ferran i 
la Balbina. Hop! 

J.L. Badal va iniciar-se en la literatura infantil amb petits llibres 
preferits al circuit escolar (El pirata Gorgo, L’orquestra Ursina), 
als quals van seguir dues obres impressionants, les sèries de Jan 
Plata i el definitiu Els llibres d’A. Amb una qualitat i èxit indiscuti-
bles: amb la primera obra va guanyar el premi Folch i Torres, i la 
segona va ser qualificada com un dels llibres de l’any pel El País 
i altres mitjans.

Ara, Badal crea la seva primera sèrie continuada per primers 
lectors amb Hopi, en la qual aplica la mateixa fórmula d’humor, 
acció i imatges precioses però perfectament adaptades als més 
petits. I el resultat, de nou, pot considerar-se un clàssic. 

L’autor explica cada història com si li hagués passat al seu propi 
avi, Ferran Badal, quan era un nen i vivia a l’Internat per a Nens 
Orfes i Desgarriats Sharlok Home, molt a prop de la localitat de 
Watsonville. En el mateix centre hi viuen Balbina, l’única amiga de 
Ferran, i el terrible Dr. Salami (que, de fet, n’és el director!) amb la 
seva mascota Papabertie.

Publicació: 05/10/2016 
PVP: 10,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 6 anys
#Hopi

J. L. Badal
És llicenciat en filologia i professor de llengua i 
literatura. Fa molts anys que viu i treballa a Ter-
rassa, tot i que va néixer a Mollet del Vallès. Ha 
publicat textos de crítica i creació literària en 
revistes especialitzades i va treballar durant un 
temps 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’orquestra Ursina, la 
col·lecció Jan Plata i el magnífic Els llibres d’A.



Novetats  Sèries

Una nit, un gran còndor deixa caure un cadell de gos: és Hopi, 
que de seguida serà adoptat pel Ferran. Aviat, Hopi demostra un 
gran talent per investigar misteris que li permet resoldre el seu 
primer cas: el de la misteriosa desaparició de tots els calçotets 
de l’internat. 

A Hopi, Badal torna a col·laborar amb la il·lustradora Zuzanna 
Celej, que ja va fer els dibuixos d’Els llibres d’A, i que es consi-
dera com un dels grans talents del nostre país. Celej ha obtingut 
nombrosos premis internacionals amb el seu estil hiperrealista i 
màgic.

Amb el mateix format que tan bons resultats ha donat a la Galera 
la sèrie El petit drac Coco: tapa dura, interiors a tot color i un preu 
molt assequible, Hopi promet convertir-se en el nou millor amic 
de moltíssims nens. El perquè no és cap misteri.  



El petit drac Coco
21 / Coco i el festival de l’escola
Ingo Siegner

Novetats  Sèries

Torna en Coco, el protagonista de 21 llibres 
ja, i ara superestrella del cinema: també té un 
Oscar!*

El 2015 va ser un gran any per als dracs petits i entranyables als 
quals encara els costa dominar l’art de treure foc per la boca.

Va ser el desè aniversari d’en Coco a Alemanya, on és un verita-
ble fenomen, amb gairébé un milió de llibres venuts. I l’ocasió va 
ser celebrada amb una meravellosa pel·lícula de dibuixos en 3D, 
que va arribar al nostre país per Nadal i que va triomfar entre el 
públic infantil. Actualment se’n preparen noves entregues.

Aquest 2016, en Coco torna amb la força de sempre, en un títol 
amb el qual els seus petits fans s’identificaran encara més: El 
petit drac Coco i el festival de l’escola.

Publicació: 21/09/2016
PVP: 11,50 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 6 anys
#petitdraccoco

Títol anterior

20 / El petit drac Coco i 
el temple misteriós

* (Per cert, si us pregunteu quin Òscar és el que té en Coco, és 
aquest: Òscar, el drac devorador, el gran amic i company d’a-
ventures d’en Coco, juntament amb la porc espí Matilde. Tenir un 
amic és el millor premi!).
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Secret Kingdom
23 / L’Unicorn Maragda
24 / L’Encantament del Safir
Especial 6 / El Vaixell de les Llaminadures
Rosie Banks

Què és el que ha fet que aquesta sèrie s’hagi 
convertit des del primer moment en una de les 
més apreciades de tota la història de la Galera? 
Quin és exactament el secret d’aquest regne 
secret amb més de 200.000 fans al nostre 
país? Senzillament: és un món on t’agradaria 
quedar-te a viure.

Després del gran èxit de Dolça Picarol i La magia del arco iris, 
el mateix equip editorial va decidir crear una nova sèrie, encara 
millor, que tingués TOT el que esperen trobar les lectores de 7 a 
9 anys: des d’unicornis i tota classe d’animals encantats fins a 
llacs de purpurina, fades bones (i una gairebé dolenta!), un rei just 
i bondadós, palaus, sirenes, illes màgiques... 

I tot, amb el repte afegit que el resultat respectés la intel·ligència 
de les seves lectores. 

Els números parlen sols: 24 títols i sis especials més tard, Secret 
Kingdom és tota una icona, amb un format econòmic però tan 
distingible pels seus metal·litzats caires roses. 

Ara la Galera presenta els títols quart i cinquè del 2016, a més 
d’un especial doble de Nadal en tapa dura. 
 

Publicació 23 i 24: 21/09/2016 
Especial: 19/10/2016
PVP: 10,95 € / 14,90 €
Idiomes: català i castellà
Edat: a partir de 7 anys

Títols anteriors

21 / L’Ocell de Purpurina
22 / El Lleó de Colors



Secret Princesses
01 / El collaret màgic
02 / L’aventura amb dofins
Rosie Banks

Novetats  Sèries

La nova sèrie de l’autora de Secret Kingdom 
demostra que totes les noies poden ser 
princeses i fer realitat els seus somnis. Només 
es necessita un collaret molt especial... 

Quina noia no ha somiat mai ser una princesa en secret? Ara, 
Rosie Banks (creadora de Secret Kingdom, un dels èxits més 
grans de la Galera) i Orchard Books (responsables d’alguns dels 
èxits més grans de la literatura rosa infantil, com Dolça Picarol) 
presenten la seva nova creació, Secret Princesses.

La Diana i la Valentina són les millors amigues del món. Un dia els 
és concedit un collaret molt especial, amb el qual poden accedir 
al Wishing Star Palace i convertir-se elles mateixes en princeses 
secretes. I, encara millor, obtenir el poder de concedir desitjos. 
Però no tot és meravellós ja que tenen una enemiga molt pode-
rosa, la princesa verí, que està disposada a fer el que sigui per 
aturar a les nostres protagonistes. 

Secret Princesses segueix els mateixos criteris d’edició que Se-
cret Kingdom: un món immersiu, personatges aspiracionals amb 
els quals és impossible no identificar-se, textos curts i divertits, 
moltes i espectaculars il·lustracions, i el preu més competititu. En 
definitiva, els llibres ideals per a les primeres lectores. 

I, també, igual que a Secret Kingdom, el món de les Secret Pri-
cesses va més enllà dels llibres mateixos i les lectores disposaran 
d’un club propi a internet, on podran aconseguir continguts ex-
clusius, totes les novetats sobre la sèrie, concursos especials.... 
i molt més. 

Aquesta tardor, descobreix un secret: tu també ets una prin-
cesa. 

Publicació: 19/10/2016
PVP: 8,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 7 anys
#secretprincesses



Agatha Mistery
23 / El codi dels lladres
Especial 2/ El segrest dels Mistery

Novetats  Sèries

Sir Steve Stevenson

Ho deia una altra Agatha, també força 
coneguda, Agatha Christie: a TOTHOM li 
agrada un bon misteri. No és estrany, doncs, 
que Agatha Mistery sigui la sèrie de més èxit 
de la Galera, amb 23 títols fins ara i amb més 
de 150.000 petits fans. 

Agatha Mistery és per als lectors actuals de 8 a 10 anys el que 
van ser per a generacions anteriors Els cinc o Els tres investiga-
dors.

Creada per Atlantyca, l’agència responsable d’alguns dels èxits 
més espectaculars de la literatura infantil mundial dels últims 
temps (començant pel mateix Geronimo Stilton), Agatha Mis-
tery té un plantejament senzill però guanyador: a cada entrega, 
Agatha i el seu cosí Larry investiguen un misteri en un lloc del 
món diferent. Així anem coneixent els nous membres del (quasi 
infinit) clan dels Mistery, tots ells excèntrics i deliciosos. 

Cada llibre ofereix una combinació de misteri, acció i humor, i 
breus apunts sobre la cultura de cada país.

És per tot això que, en pocs anys, tants nens i nenes esperen el 
proper llibre de les tapes grogues i la lupa a la portada. 

Publicació: 21/09/2016 
PVP: 9,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: a partir de 8 anys
#Agathamistery

Títols anteriors

21 / Robatori al Mississipí
22 / Doble engany a Oxford

Especial
Publicació: 23/11/2016 
PVP: 14,90 €
Idiomes: català i castellà
Edat: a partir de 8 anys
#Agathamistery

Coberta provisional



Cinc noies. Cinc cultures. Cinc formes molt diferents d’enten-
dre la vida. Totes coincideixen a la prestigiosa Acadèmia Inter-
nacional Bergström… i comença una amistat que supera totes 
les fronteres, i amb la qual no hi ha lectora que no s’hi identifiqui.  

Kumiko, del Japó; Inés, espanyola; Naïma, afroamericana; Raja-
ni, de l’Índia; i Alexa, australiana.

Una sèrie en què (per sort!) la multiculturalitat és una premissa  
i no un objectiu, i que ben aviat se centra a convertir les prota-
gonistes en una espècie d’Els cinc, dedicades a investigar els 
misteris que amaga la mateixa acadèmia. 

Després dels primers quatre llibres, publicats tots aquest any, les 
Kinra tanquen el 2016 amb dues noves entregues: Destinació 
Japó i La clau d’or.

Queda clar que sis entregues en un any demostren el nostre 
compromís amb la sèrie!

Novetats  Sèries

Kinra
05/ Juntes al Japó!
06/ La clau d’or
Moka / Anne Cresci (il·lustradora)

Publicació Especial: 23/11/2016
PVP: 14,90 €
Idiomes: català i castellà.
Edat: A partir de 9 anys
#kinragirls

Títols anteriors

03 / El molí abandonat
04 / El secret de la biblioteca

Coberta original

Publicació: 05/10/2016
PVP: 9,95 €
Idiomes: català i castellà.
Edat: A partir de 9 anys
#kinragirls



El conte més meravellós
04 / Alícia al País de l’Avorriment

Edward Berry / Stefano Turconi (il·lustrador)

Pssst… Un gran secret. L’autor Edward Berry 
en són en realitat dos: P. D. Baccalario, 
creador d’Ulysses Moore i un dels escriptors 
de LIJ més importants del món, i Eduardo 
Jáuregui, un dels més reconeguts estudiosos 
de l’humor al nostre país. Però no li ho diguis 
a ningú!

Amb aquesta combinació, no és estrany que El conte més me-
ravellós sigui una de les sèries d’aventures més plenes d’acció i 
d’humor que hagis llegit. 

El conte més meravellós ha desaparegut abans de publicar-se. I 
els seus continguts han acabat en algunes de les millors novel·les 
d’aventures de tots els temps. 

Dos germans, l’Alba i en Guillem, han d’encarregar-se d’arre-
glar-ho tot, amb l’ajuda d’una càbala màgica formada per llibre-
ters de les millors llibreries del nostre món real. 

Fins ara, una pistola làser ha aparegut a Peter Pan; un nan amb 
males puces a Els tres mosqueters; i un drac s’ha colat al Quixot. 

Però aquesta vegada la cosa ha estat pitjor: a l’Alícia de Lewis 
Carrol no és que li hagi aparegut un objecte, sinó que desapareix 
un dels personatges clau! El Conill Blanc és segrestat per una 
temible mòmia abans que entri al país de les Meravelles i mostri 
el camí a la mateixa Alícia. L’Alba i en Guillem hauran d’entrar-hi 
ells mateixos i posar ordre. Imagina’t tot el que pot estar passant!

Publicació: 26/10/2016
PVP: 14,90 €
Idiomes: català i castellà
Edat: a partir de 9 anys
#Elcontemesmeravellos

Pierdomenico Baccalario
És un dels autors més importants del 
món de la literatura infantil i juvenil. Au-
tor de nombroses obres de culte, està 
relacionat directament amb la sèrie 
Ulysses Moore, que avui encara devo-
ren milions de fans a tot el món. 

Eduardo Jáuregui
És un expert mundial de la comèdia, 
els jocs i el sentit de l’humor. La seva 
consultoria Humor Positivo ofereix 
formació a grans empreses. És au-
tor de llibres de divulgació i novel·les. 

Novetats  Sèries

Títols anteriors

01 / El llibre perdut
02 / Els Quatre Mosqueters
 i mig
03 / Don Quixot i el drac



Títols anterios

03 / Max i Mia 
Sant Jordi i el drac
04 / Max i Mia a l’espai

Novetats  Sèries

Yellow Van
05 / Max i Mia amb les sirenes
06 / Max i Mia a l’antic Egipte
Especial 01 / El secret de la Yellow Van
Vita Dickinson / Roser Calafell  

Et presentem l’única furgoneta que et porta a 
qualsevol lloc i temps. El que passa... és que 
decideix ella.

Quan el pare i la mare de Max i Mia van decidir comprar una furgo 
de segona mà per a les vacances, no sabien que els portaria a 
l’Edat de Pedra o a un vaixell pirata, a l’espai o al país dels dracs. 

En canvi, a la Galera confessem que des que vam començar a 
pensar aquesta sèrie, teníem molt clar que aquesta furgoneta 
arribaria molt lluny. I és que poques vegades una furgo ve amb 
tantes prestacions: 

-Una creadora de luxe. Poca cosa més podem dir de la Roser 
Calafell, la il·lustradora actual de més èxit al nostre país. 

-Uns textos pensats per a tota la família. Vita Dickinson acon-
segueix que les seves rimes senzilles, surrealistes i divertides 
resultin ideals tant per a una primera lectura dels nens com si 
són els pares qui els les llegeixen. 

-Activitats extres a cada llibre que, de manera molt divertida, 
estimulen l’atenció del lector. A més a més de jocs i petits 
elements amagats que fan que els nens tornin al llibre una 
vegada i una altra.

-I tot amb un format i un preu triomfadors, a l’estil de la col·lec-
ció  Tradicions de la Galera, la de més èxit de la història de 
l’editorial. 

Acompanyem Max i Mia en les seves aventures, perquè cap altra 
furgoneta no ens portarà més lluny. 

Publicació 5 i 6: 19/10/2016
PVP: 6,95 €
Idiomes: català, castellà i basc
Edat: A partir de 3 anys
#yellowvan

Publicació
Especial: 23/11/2016
PVP: 12,95 €
Idiomes: català, castellà i basc
Edat: A partir de 3 anys
#yellowvan



Supergol!
07 / L’Eurocopa de les Cebetes 

Luigi Garlando

Una de les sèries de més èxit i més longeves de 
la Galera presenta el seu nou Especial, amb 
moltes més pàgines, més il·lustracions, més 
còmics, més continguts extra... Tot un festival 
pels seus prop de 200.000 fans. 

La col·lecció Gol! s’ha convertit en un fenomen arreu d’Europa. 
Només al seu país originari, Itàlia (on va ser creada pels respon-
sables de sèries com Agatha Mistery, un altre best-seller), compta 
amb més d’un milió de seguidors de l’equip infantil més estimat: 
les Cebetes. I, dins de la col·lecció Gol!, els números especials 
són particularment celebrats, per raons òbvies: doble de pàgi-
nes, doble de diversió.

En aquest nou Supergol!: L’Eurocopa de les Cebetes, les Cebe-
tes organitzen el seu propi torneig internacional. 

Com sempre, fent èmfasi en valors positius com l’amistat, la 
competitivitat ben entesa, l’esportivitat... i mantenint un important 
grau de realisme: Luigi Garlando, l’autor, abans de dedicar-se a la 
literatura va ser periodista a la Gazzetta dello Sport.

Com a tota la sèrie, el llibre presenta unes il·lustracions i uns pe-
tits còmics, obra de Marco Gentilini.

Publicació: 02/11/2016
PVP: 16,95 €
Idiomes: català
Edat: A partir de 8 anys
#Supergol!
Sortida amb Montena

Novetats

Títol anterior

06 / Campions del món





Infantil

Novetats  Tardor





Vola

Lesley Barnes (il·lustradora)

Un preciós llibre per als més petits, que ens 
demostra que la curiositat sempre ha estat el 
millor estímul per a la lectura. 

Ets capaç de veure un d’aquests llibres amb solapes que oculten 
il·lustracions i aguantar-te les ganes d’obrir-lo? Per tot aquell qui 
porta dins una mica de la seva infància és totalment impossible! 

A Vola, una petita joia de format original i dibuixos exquisits de la 
il·lustradora Lesley Barnes amb estètica dels anys cinquanta, el 
petit lector ha d’anar passant pàgines i obrint solapes per seguir 
la senzilla història del vol d’un ocell que s’escapa de la gàbia i és 
perseguit per la seva mestressa, princesa del regne.  

La interactivitat no s’acaba aquí: a cada doble pàgina hi ha deu 
dibuixos amagats que el lector haurà de trobar. 

Vola és un llibre ideal com a regal, tant pel seu contingut com pel 
seu format (tapa dura, mides excepcionals, daurats a la coberta), 
i que es llegeix una vegada i una altra... 

Publicació: 26/10/16
PVP: 14,90 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 4 anys

Novetats  Infantil



L’aventura de la vida

Eudald Carbonell / Pilarín Bayés (il·lustradora)

Eudald Carbonell, conegut per molts com “el 
nostre Indiana Jones’. Pilarín Bayés, una de 
les il·lustradores infantils més representatives 
(i estimades) del nostre país. I un convidat 
de luxe: el mateix Charles Darwin. Una 
curiosa combinació de talent per explicar-
nos, de manera clara i apassionant, l’evolució 
humana. 

El 2015 Pilarín va crear amb Sonia Fernández-Vidal (La porta dels 
tres panys) el fantàstic L’univers a la mà, un volum que està a 
punt de convertir-se en un clàssic de la ciencia de l’univers per a 
tota la família. 

Eudald Carbonell, per la seva part, és avui dia el divulgador cientí-
fic més conegut del país. Codirector d’Atapuerca, tertulià i col·la-
borador habitual dels grans mitjans de comunicació des  de fa 
molts anys, la seva imatge, amb el seu inseparable salacot, és 
una icona coneguda per tots. 

Bayés i Carbonell ens ofereixen un recorregut únic per l’evolu-
ció humana: l’aventura de la vida. Un llibre amb tot el que s’ha 
de saber d’un dels temes més importants (i apassionants!) de 
la ciència, presentat de la manera més atractiva i senzilla... però 
rigorosa. 

Quin arqueòleg no donaria un braç per viatjar en el temps, acom-
panyat de Darwin? 

Això és exactament el que fa Eudald Carbonell a L’aventura de 
la vida, com a passatger de luxe a bord del Beagle, en el viatge 
de sis anys per tot el món durant el qual Darwin va començar a 
elaborar la seva teoria de l’evolució. 

Darwin i Carbonell viuran aventures excepcionals que els ajuda-
ran a explicar com ha progressat la humanitat al llarg de milers 
d’anys, com hem arribat fins aquí... i quin pot ser el nostre futur. 

Publicació: 09/11/2016
PVP: 21,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 8 anys
#Laventuradelavida

Vols entendre d’una vegada 
l’evolució? Ara pots (per fi!). 
Perquè per saber on vas has de 
saber d’on véns.
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El llibre recorda i explica de manera clara i apassionada, per a 
tota la família, els fets que han marcat l’evolució de la nostra es-
pècie, des del descobriment del foc fins a l’enginyeria genètica. 
Tot, il·lustrat amb l’encant únic de la Pilarín, que tant ha marcat a 
generacions senceres de lectors.  

Un llibre imprescindible per a tots els que volem saber per què 
som com som, i què fem aquí. O simplement volem conèixer les 
anècdotes d’un dels viatges més importants de tota la història. 

Eudald Carbonell
Va néixer a Ribes de Freser (Girona) el 1953 i ac-
tualment és catedràtic de Prehistòria a la Univer-
sitat Rovira i Virgili de Tarragona, i codirector del 
projecte Primeros Pobladores de Atapuerca. Ha 
rebut, entre d’altres, el premi Príncep d’Astúries 
d’Investigació Científica i Tècnica, el de Ciències 
Socials i Humanitats de la comunitat de Castella 
i Lleó, i el premi Ciudad de Alcalá, Ciudad Patri-
monio Mundial. I és membre del Consell del De-
partament de Prehistòria al Musée de l’Homme 
de París. Ha col·laborat en més de 250 publi-
cacions especialitzades i és autor de més d’una 
quinzena de llibres de divulgació científica. 
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Caçadors d’acudits

Martín Piñol / Òscar Julve (il·lustrador)

Fa deu anys, Menudos chistes, de Martín 
Piñol, publicat per Montena, es va convertir 
en tot un fenomen editorial amb 20.000 
exemplars venuts. Ara la Galera publica una 
nova versió actualitzada, amb continguts 
nous, reil·lustrada per complet i en cartoné, la 
qual cosa el converteix en el millor llibre regal. 

La idea segueix sent genialment senzilla: un acudit per cada dia 
de l’any. Com els almanacs de tota la vida, però més pràctic. 

Ho diu el mateix autor, Martín Piñol: “Els acudits són com esbo-
rrar la pissarra de la teva classe: li agrada a tothom a totes hores”. 

I ningú ho sap tan bé com ell, guionista de televisió i ràdio i hu-
morista a Paramount Comedy (a més de ser autor de molts altres 
llibres “amb títols estranys”, com afirma ell mateix). 

Així, amb Caçadors d’acudits, l’1 de gener podrem saber què li 
diu el doctor Navís al seu pacient (*); el 9 de juny coneixerem què 
va demanar l’esquelet en entrar en un bar (**); mentres que el 14 
de setembre sabrem el que va contestar el pare quan el seu fill li 
va demanar que el portés al circ (***); i així fins al 31 de desembre, 
quan descobrirem per què el porc posava mala cara a la gallina 
(****).

Per a aquesta nova edició, el llibre ha estat il·lustrat completament 
per Òscar Julve, autor dels dibuixos -entre altres molts llibres- de 
la sèrie Elvis Riboldi.

Així, Caçadors d’acudits és el primer llibre amb el qual comences 
a riure l’1 de gener i no pares fins al 31 de desembre! 

*: “Des de quan creu que és un gos?” “Des de cadell”. 
**: “Cambrer, una llimonada i una baieta”. 
***: “No; qui et vulgui veure que vingui a casa”. 
****: “Perquè em recordes els ous amb bacó”.

Publicació: 09/11/16
PVP: 14,90 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir de 6 anys
#caçadorsdacudits
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Poesia

María Isabel Sánchez Vegara /  Elisa Munsó

Qui va dir allò que “ningú neix poeta”? El 
gust per la rima és una estudiada característica 
humana. I, amb aquest innovador llibre, per 
primera vegada els més petits podran crear els 
seus propis poemes. 

De l’autora de l’èxit de Bridge Amor i de la nostra original novetat 
Pecats d’un pubis, Isabel Sánchez Vegara, arriba el seu primer 
llibre per als més petits a la Galera: Poesia. I, com totes les seves 
propostes, és nova, trencadora, interactiva i amb un enorme po-
tencial per a la bellesa. 

El llibre té com a inici un principi innegable:

“No hi ha poemes bons o dolents. I molt menys quan els 
escrius tu.” 

I de seguida passa a demostrar-ho.

Cada pàgina dreta és un poema al qual li falten les paraules clau: 
les del final, les que rimen.

Cada pàgina esquerra té una dotzena de paraules que rimen en-
tre elles i amb les quals els nens i nenes han de completar el 
poema de la pàgina dreta.

El sistema està pensat perquè hi hagi un munt de combinacions 
possibles i, sigui quina sigui l’elecció del nen o nena, el resultat 
sempre serà bonic. No hi ha solucions bones o dolentes, millors 
o pitjors. 

I és que Poesia és una arma per despertar el talent, no per aco-
tar-lo.

Per això, Poesia resulta el llibre regal ideal: per la seva gran origi-
nalitat, ideal per... Nadal. 

Publicació: 05/10/2016
PVP: 12,95 €
Idiomes: castellà i català
Edat: A partir dels 4 anys
#poesia
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Tradicions
Els tres porquets
Las Fiestas del Pilar

Carles Sala i Roberto Malo / Roser Calafell i Blanca BK (il·lust)

Tradicions, Els clàssics, Pinta i escriu: el nou 
format més venut de la història de la Galera, 
amb més de 600.000 exemplars venuts. 

Per les il·lustracions, realitzades sempre per algunes de les il·lus-
tradores més destacades del país: Pilarín Bayés, Roser Calafell, 
Vero Cendoya,... 

Pels textos, amb rimes senzilles ideals per als primers lectors (o 
perquè els llegeixin en veu alta els pares i mares). 

Per les temàtiques dels llibres, sempre majoritàries i que van des-
de les tradicions del país fins a com es fa un llibre. 

Per la seva mida gran, amb tapa tova i interiors a tot color, i el 
preu assequible. 

Per totes aquestes raons, aquest és el nou format de més èxit 
de tota la història de la Galera, amb més de 600.000 exemplars 
venuts. 

Aquests últims mesos de l’any, la col·lecció s’amplia amb quatre 
nous títols: el conte tradicional Els tres porquets; el llibre joc On 
és el Pare Noel, Las fiestas del Pilar, il·lustrat per Blanca BK, i 
l’especial El gran llibre del Nadal. 

Publicació : 09/11/2016 
PVP: 5,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: a partir de 4 anys

Publicació: 21/09/2016 
PVP: 5,95 €
Idiomes: castellà
Edat: a partir de 4 anys
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Publicació: 23/11/2016 
PVP: 5,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: a partir de 4 anys

Publicació: 23/11/2016 
PVP: 9,95 €
Ed. Luxe. Cartoné
Idiomes: català i castellà
Edat: a partir de 4 anys

Especial
Publicació: 09/11/2016
PVP: 17,95 €
Ed. Luxe. Cartoné
Idiomes: català i castellà
Edat: a partir de 4 anys

On és el Pare Noel?
Els Reis d’Orient (Ed. de Luxe)
Especial / El gran llibre del Nadal
Calendari 2017
Els laberints de la senyera
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Publicació: 21/09/2016
PVP: 12,95 €
Idiomes: català 
Edat: a partir de 4 anys

Publicació: 31/08/2016
PVP: 5,95 €
Idiomes: català 
Edat: a partir de 4 anys



Els pastorets

Josep Maria Folch i Torres

Poques coses hi ha tan definidores de la nostra 
cultura com Els pastorets, de Josep M. Folch i 
Torres. Però et pot sorprendre saber que mai 
has llegit l’obra sencera. Per primera vegada, 
la Galera presenta l’obra tal com va ser escrita, 
en edició de luxe, amb escenes fins fa poc 
desconegudes. 

Ja des del segle XV es coneixen representacions d’Els pastorets. 
Però, esclar, no va ser fins al XIX que van aparèixer els primers 
textos, principalment el de Josep Ma. Folch i Torres, Els pasto-
rets o l’adveniment del nen Jesús.

La seva popularitat va ser immensa des de la mateixa estrena, el 
24 de desembre del 1916. Avui dia es l’obra de teatre més repre-
sentada a Catalunya.

Ara, la Galera publica, per primera vegada en edició de luxe, la 
que podria considerar-se l’edició definitiva del text, complet i amb 
totes les seves escenes originals. Aquesta versió era, fins ara, 
extremament difícil de trobar.

Amb una presentació de luxe i dissenyada per Jordi Duró (que ja 
es va encarregar, en un registre molt diferent, de l’ABCDari per a 
adults d’Òscar Dalmau i Pilarín Bayés) manté el màxim respecte 
a l’esperit original.

Els pastorets resulta el llibre regal perfecte per a tothom que sà-
piga apreciar o sentir curiositat per una de les nostres tradicions 
més arrelades des de fa segles.

 
 

Publicació: 23/11/2016
PVP: 14,90
Idiomes: català 
Edat: A partir de 7 anys
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Zoo
Llibre + puzzle

Aquesta caixa és el millor regal perquè els 
petits es diverteixin aprenent. 

En aquesta caixa les famílies hi trobaran un llibre fotogràfic de 
cartró de 16 pàgines amb vocabulari i imatges d’animals del zoo 
i un puzzle gegant de 20 peces. Tot això recollit en una bonica 
caixa amb una nansa per poder endur-se-la a qualsevol lloc. 

Publicació: 26/10/2016
PVP: 16,95 €
Idiomes: català i castellà
Edat: A partir d’1 any

Un material educatiu de 
qualitat per estimular els nens 
i les nenes a partir d’un any:

-Primeres paraules
-Foment de la parla
-Coordinació motriu
-Resolució de problemes
-Consciència espacial  
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