
Llibres per a somiar,
lectures per a 

créixer

CATÀLEG



ÀLBUMS
IL·LUSTRATS

GRRRRR!
Autor i il·lustrador: Rob Biddulph
ISBN: 978-84-16394-23-4 
32 pàgines / Preu 14,90 € / Format 
28,5 × 22,5 Cartoné

Fred ha guanyat el concurs al 
millor ós del bosc durant tres 
anys consecutius. Ell és el millor 
en tot, és el pescador més 
brillant, és el que fa rodar millor 
l’hula hoop i espantant humans 
és un fora de sèrie. Però hi ha 
una cosa que el fa ser un ós 
de renom: el seu gruny és unic 
al món. Però tot canvia quan 
un altre ós arriba i decideix 
participar en el concurs.
(També disponible en castellà: ¡Grrrrr!. 
ISBN: 978-84-16394-24-1)

La màquina de les 
abraçades
Autor i il·lustrador: Scott Campbell

ISBN: 978-84-16394-17-3  
40 pàgines / Preu 14,90 € / Format 
26,5 × 23 Cartoné

A qui has abraçat avui ? Obre 
els teus braços a aquest 
nou llibre tendre i divertit. El 
protagonista d’aquesta història 
és un nen amb uns braços molt 
especials preparats per a fer 
les millors abraçades a tothom 
i a tot. Vols descobrir quantes 
coses es poden aconseguir amb 
una abraçada? 
(També disponible en castellà: La 
máquina de los abrazos ISBN: 978-
84-16394-18-0)

Una llegenda de Sant Jordi
Autor: Joan Portell
Il·lustrador: Sebastià Serra
ISBN: 978-84-16394-28-9  
38 pàgines / Preu 15,50 € / Format 
24,5 × 25 Cartoné

Descobreix la llegenda de 
Sant Jordi com mai te l’havien 
explicada a càrrec d’un dels 
autors i un dels il·lustradors més 
importants del nostre país. Una 
versió singular de la llegenda 
clàssica que amaga una doble 
lectura per explicar la realitat 
de molts nens i nenes que 
actualment han d’afrontar el seu 
destí lluitant contra dracs amb 
diferents formes.

Una col·lecció en la qual el text, les imat-
ges i el paper es combinen per crear llibres 
sorprenents i emocionants. Llibres per a 
menuts, i també per a adults, que ens ex-
pliquen històries memorables.

#àlbums #infantil #primària #peratots



Els calçotets de l’ós blanc
Autor i il·lustrador: Tupera-Tupera
ISBN: 978-84-16394-15-9  
32 pàgines / Preu 15,80 € / Format 
18,5 × 30 Cartoné 

L’ós blanc ha perdut els seus 
calçotets, però, per sort, el seu 
amic el ratolí s’ofereix a ajudar a 
trobar-los. 
(També disponible en castellà: Los 
calzoncillos del oso blanco. ISBN: 978-
84-16394-16-6)

He arribat tard perquè...
Autor: Davide Cali 
Il·lustrador: Benjamin Chaud

ISBN: 978-84-16394-12-8 
48 pàgines / Preu 12,50 € / Format 
16 × 21 Cartoné

Excuses, excuses! Quantes 
vegades hem donat excuses per 
arribar tard a algun lloc?   
Dels creadors del llibre No he fet 
els deures perquè…

El fantasma Pixallits
Autor: Andreu Galan 
Il·lustrador: Luis Demano
ISBN: 978-84-943130-8-0 
30 pàgines / Preu 14,50 € / Format 
24,5 × 25 Cartoné

Un llibre que tracta d’una manera 
divertida i desacomplexada allò 
de “fer-se pipí” al llit.
(També disponible en castellà: El 
fantasma Quememeo. ISBN: 978-84-
943130-9-7)

No he fet els deures 
perqué...
Autor: Davide Cali 
Il·lustrador: Benjamin Chaud

ISBN: 978-84-942671-3-0  
48 pàgines / Preu 12,50 € / Format 
16 × 21 Cartoné

En aquest llibre trobaràs les 
millors i més originals excuses 
per a explicar els motius pels 
quals no has pogut fer els 
deures, excuses hilarants i 
divertides.

Quin vent
Autor i il·lustrador: Rob Biddulph
ISBN: 978-84-943130-4-2 
32 pàgines / Preu 15,50 € / Format 
28,5 × 22,5 Cartoné

Què faries si et trobes en un lloc 
estrany, fora de la teva zona de 
confort i lluny de casa?
(També disponible en castellà: Volando 
voy. ISBN: 978-84-943130-5-9)

Sempre t’estimaré
Autor: Robert Munsch 
Il·lustradora: Noemí Villamuza
ISBN: 978-84-941544-4-7  32 
pàgines / Preu 14,50 € / Format 
22,5 × 22,5 Cartoné 

La història d’amor entre una 
mare i el seu fill. Un llibre que ja 
és un clàssic i que ha venut més 
de 15 milions de còpies en tot 
el món.
(També disponible en castellà: 
Siempre te querré. ISBN:978-84-
941544-5-4)



El dia que les ceres de 
color van tornar a casa
Autor i il·lustrador: Oliver Jeffers

ISBN: 978-84-16394-19-7  
48 pàgines / Preu 14,50 € / Format 
28 × 28 Cartoné

Tornen les ceres més famoses 
de la història de la literatura. 
L’esperada seqüela d’El dia que 
les ceres de colors van dir prou. 

El dia que les ceres de 
color van dir prou
Autor i il·lustrador: Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-941544-1-6 
48 pàgines / Preu 14 € / Format 
28 × 28 Cartoné

El dia que les ceres de colors 
van dir prou és una invitació a la 
creativitat.

Fred, l’amic imaginari
Autor: Eoin Colfer 
Il·lustrador: Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-16394-25-8 
48 pàgines / Preu 14,9 € / 
Format 22 × 28 Cartoné

Una història sobre l’amistat de 
dos dels millors creadors de 
llibres infantils del planeta.
(També disponible en castellà: Fred, 
el amigo imaginario. ISBN: 978-84-
16394-26-5)

Això era un alfabet
Autor i il·lustrador: Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-16394-07-4  
112 pàgines / Preu 24 € / 
Format 24 × 32 Cartoné

Una història per a cada lletra. 
Un alfabet diferent i original.  
(També disponible en castellà: Érase 
una vez un alfabeto. ISBN: 978-84-
16394-08-1)

Amunt i avall
Autor i il·lustrador: Oliver Jeffers
ISBN:978-84-937938-4-5 
32 pàgines / Preu 14 € / Format 
28 × 28 Cartoné

Una història commovedora 
sobre l’amistat i la lluita pels 
teus somnis. Un llibre del 
guardonat Oliver Jeffers.

Perdut i trobat
Autor i il·lustrador: Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-937938-1-4 
32 pàgines / Preu 14 € /  
Format 28 × 28 Cartoné

Un àlbum il·lustrat que 
ha esdevingut un clàssic 
imprescindible. Una amistat 
especial entre un nen i un pingüí.



Els Huguis en El jersei nou
Autor i il·lustrador: Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-942671-9-2 
32 pàgines / Preu 15 € / 
Format 27 × 27 Cartoné

Una història ben divertida sobre 
la individualitat. Escollit com un 
dels millors llibres il·lustrats pel 
New York Times.
(També disponible en castellà: Los 
Huguis en el Jersey nuevo. ISBN: 978-
84-943130-0-4)

L’increïble nen menjallibres
Autor i il·lustrador: Oliver Jeffers

ISBN: 978-84-940802-4-1 
32 pàgines / Preu 14 € / 
Format 28 × 22 Cartoné

A l’Enric li agradaven els llibres, 
però no li agradava llegir-los, li 
agrada menjar-se’ls. Un llibre 
tan bo que es podria menjar!

Els Huguis a Jo no he sigut
Autor i il·lustrador: Oliver Jeffers
ISBN: 978-84-943130-1-1 
32 pàgines / Preu 15 € /  
Format 27 × 27 Cartoné

Un llibre per descobrir als més 
petits una perspectiva diferent 
de les discussions.
(També disponible en castellà: Los 
Huiguis en Yo no he sido. ISBN: 978-
84-943130-2-8)

L’ant és meu
Autor i il·lustrador: Oliver Jeffers

ISBN: 978-84-939445-8-2 
32 pàgines / Preu 14 € / 
Format 28 × 22 Cartoné

Wilfred tenia un ant. Mai no 
n’havia tingut. L’ant se li va 
acostar un dia i en veure’l va 
saber que era per a ell. 

El cor i la botella
Autor i il·lustrador: Oliver Jeffers

ISBN: 978-84-942671-2-3 
32 pàgines / Preu 13,9 € /  
Format 23 × 22,5 Cartoné

Hi havia una vegada una nena 
que tenia el cap ple de curiositat 
per totes les meravelles del 
món. Però un dia es va produir 
un fet inesperat que la va fer 
sentir insegura, i va decidir 
guardar el seu cor dins d’una 
botella.

Atrapat
Autor i il·lustrador: Oliver Jeffers

ISBN: 978-84-939445-0-6 
32 pàgines / Preu 14 € / 
Format 32 × 23 Cartoné

L’estel de Floyd es queda atrapat 
en un arbre. Així que decideix 
llançar-li una sabata per fer-lo 
caure, però també s’hi queda 
atrapada. 



Grans amics
Autora: Linda Sarah
Il·lustrador: Benji Davies
ISBN: 978-84-16394-31-9 
32 pàgines / Preu 14,9 € /  
Format 28× 25 Cartoné

Poden dos grans amics 
convertir-se en tres ? Una 
entranyable història sobre 
l’amistat.
(També disponible en castellà: 
Grandes amigos. ISBN: 978-84-
16394-32-6)

L’Olivia
Autor i il·lustrador: Ian Falconer
ISBN: 978-84-16394-03-6 
36 pàgines / Preu 14,50 € / 
Format 28 × 22 Cartoné

Un álbum il·lustrat 
IMPRESCINDIBLE carregat 
d’expressivitat i amb l’humor 
particular de la porqueta més 
imaginativa del món. 

L’illa de l’avi

Autor i il·lustrador: Benji Davies
ISBN: 978-84-16394-13-5 
32 pàgines / Preu 14,9 € /  
Format 28× 25 Cartoné 

Un llibre preciós i reconfortant 
que ens mostra com les 
persones que estimem són 
sempre a prop.
(També disponible en castellà: La 
Isla del abuelo. ISBN: 978-84-16394-
14-2)

L’Olivia i les princeses
Autor i il·lustrador: Ian Falconer

ISBN: 978-84-941544-2-3 
36 pàgines / Preu 14,50 € / 
Format 28 × 22 Cartoné

L’Olivia està tenint una crisi 
d’identitat! Hi ha massa 
princeses al seu voltant, i ella ja 
en té prou. Vol fer alguna cosa 
especial i no entén per què totes 
somnien el mateix: ser princesa! 

La balena

Autor i il·lustrador: Benji Davies

ISBN: 978-84-941757-9-4 
32 pàgines / Preu 14,9 € /  
Format 28× 25 Cartoné 

La història d’un nen solitari, una 
balena encallada a la platja i 
una amistat que els canviarà 
sempre les vides.
(També disponible en castellà: La 
ballena. ISBN: 978-84-942671-0-9)

L’Olivia es prepara per al 
Nadal
Autor i il·lustrador: Ian Falconer
ISBN:978-84-942671-1-6 
40 pàgines / Preu 14,50 € / 
Format 28 × 22 Cartoné

S’acosta el Nadal, i l’Olivia té 
moltes preocupacions, hi ha 
tantes coses a fer: Esperar al 
pare Noel, enllestir l’arbre de 
Nadal, cantar nadales, i, per 
descomptat, obrir els regals!



Gastó
Autora: Kelly Dipucchio
Il·lustrador: Christian Robinson
ISBN: 974-84-942671-7-8 
40  pàgines / Preu 15 € /  
Format 29× 23 Cartoné

Aquesta és la història de quatre 
cadells: Fi-Fi, Fu-Fu, Oh-la-la i 
Gastó. 
(També disponible en castellà: 
Gastón. ISBN: 974-84-942671-6-1)

La Maria no té por
Autor: Francesc Gisbert
Il·lustrador: Riccardo Maniscalchi

ISBN: 978-84-941544-3-0 
48 pàgines / Preu 15,90 € / 
Format 24× 31 Cartoné

Una meravellosa història per 
a despertar de la memòria 
popular els nostres personatges 
de por, com el Butoni, la 
Quarantamaula, l’Home del sac, 
la Bubota, Gegants…

Els fantástics llibres 
voladors del senyor Morris 
Lessmore
Autor i il·lustrador: William Joyce
ISBN: 978-84-939445-9-9 
56 pàgines / Preu 15,5 € /  
Format 21× 30 Cartoné 

Morris Lessmore estimava les 
paraules. Estimava les històries. 
Estimava els llibres. Però en tota 
història sempre sorgeix algun 
contratemps.

Els Númerlis
Autor i il·lustrador: Wiliam Joyce

ISBN: 978-84-942671-4-7 
56 pàgines / Preu 15,5 € /  
Format 21× 30 Cartoné 

Dels creadors d’Els fantàstics 
llibres voladors del Sr. Morris 
Lessmore arriba una aventura 
extraordinària sobre l’origen de 
l’alfabet.
(També disponible en castellà: Los 
Númerlis. ISBN: 978-84-942671-5-4)

Si vols veure una balena
Autora: Julie Fogliano 
Il·lustrador: Eric E. Stead
ISBN: 978-84-943130-3-5 
36 pàgines / Preu 13,9 € / 
Format 18× 23 Cartoné

Si vols veure una balena, 
necessitaràs saber què és el 
que no has de mirar. Les roses, 
els pelicans i els pirates. Si vols 
veure una balena, has de fixar 
la mirada en la mar, i esperar, i 
esperar, i esperar… 



LOCOMOTORA
PRIMERS LECTORS

Una col·lecció de llibres per a estimular les 
capacitats lectores dels més menuts.  Lle-
tra manuscrita. 

Poema al sol i la lluna
Autor: Dani Miquel 
Il·lustradora: Aitana Bernabé
ISBN: 978-84-940802-3-4 
24 pàgines / Preu 6 € / 
Format 19 × 19 

El riu d’Elena
Autora: Marta Insa 
Il·lustrador: Fran Parreño

ISBN: 987-84-933563-9-2 
24 pàgines / Preu 6 € / 
Format 19 × 19

La princesa ratolina
Autor: Dani Miquel 
Il·lustrador: Jaime Espinar

ISBN: 978-84-937938-7-6  
20 pàgines / Preu 6 € / 
Format 19 × 19

El nap gegant
Autor: Carles Cano 
Il·lustrador: César Barceló
ISBN: 978-84-941757-6-3 
24 pàgines / Preu 6 € / 
Format 19 × 19

(També disponible en castellà: El nabo 
gigante. ISBN: 978-84-941757-7-0)

La cançó del Ratot
Autor: Dani Miquel 
Il·lustradora: Aitana Bernabé

ISBN: 978-84-16394-21-0 
20 pàgines / Preu 6 € / 
Format 19 × 19

La rabosa malfaenera
Autora: Almudena Francés 
Il·lustradora: Marta Chavés

ISBN: 978-84-16394-35-7 
24 pàgines / Preu 6 € / 
Format 19 × 19

#infantil





COL·LECCIÓ
VALORS

Una col·lecció de llibres que ofereix als jo-
ves lectors aventures i diversió, i al mateix 
temps ens ajuda a descobrir la realitat so-
cial més pròxima, i a reflexionar-hi. Aquests 
llibres constitueixen un material literari 
únic per a ajudar a educar en valors. 

Ànimes de cotó en pèl
Autor: Enric Lluch 
Il·lustrador: Pablo Olivero

ISBN: 978-84-933563-8-5 
88 pàgines / Preu 8 € / 
Format 20 ×14

#discapacitat #integració 
#solidaritat
(També disponible en castellà: Almas 
de algodón. ISBN: 978-84-933563-7-8)

Fora de joc
Autor: Vicent J. Climent 
Il·lustrador: Rafa Morata
ISBN: 978-84-937938-6-9 
128 pàgines / Preu 9 € / 
Format 20 ×14

#equip #col·laboració #esport 
Un llibre per a fomentar els valors 
positius de la pràctica d’esport.

Clàudia i l’esperit de la 
muntanya
Autora: Maria Josep Picó 
Il·lustrador: Xavi Sepúlveda
ISBN: 978-84-939445-2-0 
96 pàgines / Preu 9,5€ / 
Format 20 ×14

#mediambient #ecologia 
#ciènciesnaturals

Adèu família
Autora: Maria Jesús Bolta 
Il·lustradora: Júlia Cejas
ISBN: 978-84-940802-7-2 
194 pàgines / Preu 9 € / 
Format 20 ×14

#familia #convivència 
#adolescència

Unes vacances de profit
Autora: Teresa Broseta 
Il·lustrador: Carlos Corredera
ISBN: 978-84-940802-8-9 
164 pàgines / Preu 9 € / 
Format 20 ×14

#alimentació #hàbitssaludables

#primària #secundaria



El nen gos
Autors: Fina Casaderrey i 
Francisco Castro 
Il·lustradora: Patricia Castelao 
Traductor: Francesc Gisbert
ISBN: 978-84-16394-10-4 
78 pàgines / Preu 9,5 € / 
Format 20 ×14

#dretsdelnen #solidaritat
Aquest llibre conté cinc relats 
protagonitzats per nens i nenes 
en situacions de marginalitat. 
Cada relat va precedit d’un 
article de la Declaració Universal 
dels Drets de l’Infant i es tanca 
amb la cita d’un intel·lectual, que 
emmarca el sentit de cada relat.

La història autèntica de la 
mosca de la tele
Autora: Maria Solar 
Il·lustradors: Ana Francisco i 
Jorge Vázquez 
Traductor: Franscesc Gisbert
ISBN: 978-84-16394-11-1 
96 pàgines / Preu 9,5 € / 
Format 20 ×14

#humor 
#PremiFraiMartinSarmiento
Hi ha mosques que no es 
conformen a ser mosques i, 
a més, volen ser estreles de 
la televisió. Sabies que hi ha 
una mosca que es cola en 
els programes de màxima 
audiència? 

El Maquinista és la col·lecció d’Andana 
Editorial de literatura infantil per a lectors 
i lectores de 6 a 12 anys.

#primària 

El  
Maquinista

COL·LECCIÓ
EL MAQUINISTA



Mitjanit
Autora: Martina Escoda 
Il·lustradora: Sonja Wimmer
ISBN: 978- 84-16394-33-3 
40 pàgines / Preu 9 € /  
Format 20 × 15 

La vida que creix
Autor: Marc Granell 
Il·lustradora: Paulapé
ISBN: 978-84-16394-09-8 
56 pàgines / Preu 9 € /  
Format 20 × 15

Tan petita i ja saps...
Autora: Maria-Mercè Marçal 
Il·lustradora: Marta Altés
ISBN: 978-84-943130-7-3 
56 pàgines / Preu 9,5 € /  
Format 20 × 15

Gori-gori, rum-rum
Autor: Joan Ponsoda 
Il·lustrador: Pablo Caracol
ISBN: 978-84-941757-8-7 
68 pàgines / Preu 9 € /  
Format 20 × 15 

L’ofici que més m’agrada
Autor: Joan Salvat-Papasseit 
Il·lustradora: Eli M. Rufat
ISBN: 978-84-941757-3-2 
58 pàgines / Preu 8,8 € /  
Format 20 × 15

Qui no sap riure no sap viure
Autor: Andreu Galan 
Il·lustrador: Luis Demano
ISBN: 978-84-941757-5-6 
64 pàgines / Preu 9 € /  
Format 20 × 15

COL·LECCIÓ
VAGÓ DE VERSOS

La poesia ens ofereix tot un ventall de no-
ves dimensions, especialment per als més 
menuts. La màgia, la musicalitat i el ritme 
dels versos ens ajuden a expressar senti-
ments i fomenten l’educació emocional. Es 
una bona eina per a millorar la memòria i 
ampliar el lèxic. Aquesta col·lecció ens ofe-
reix reculls acurats de poemes amb il·lus-
tracions per als nostres menuts.

#primària #secundaria #poesia



L’art antic del crit escrit
Autor: Josep Piera 
Il·lustradora: Amaia Arrazola
ISBN: 978-84-941757-4-9 
60 pàgines / Preu 8,8 € /  
Format 20 × 15 

La vida contada a un nen 
del veïnat
Autor:Vicent Andrés Estellés 
Il·lustradora: Miguel Àngel Díez
ISBN: 978-84-939445-5-1 
64 pàgines / Preu 8,8 € /  
Format 20 × 15 

Entre cel i terra
Autora: Fina Girbés 
Il·lustradora: Raquel Catalina
ISBN: 978-84-939445-1-3 
44 pàgines / Preu 7,5 € / 
Format 20 × 15 

Poemes per descobrir el 
món
Autor: Miquel Juan 
Il·lustradora: Cristina Duran
ISBN: 978-84-943130-7-3 
52 pàgines / Preu 7,5 € /  
Format 20 × 15



-Vull ser 
muixeranguera!

COL·LECCIÓ
ARRELATS

Aprendre les tradicions i costums és una de 
les claus per al futur de qualsevol societat. 
Per aquest motiu, el llibres d’aquesta col-
lecció proposen textos atractius i divertits 
que s’inspiren en temes i esdeveniments de 
la nostra cultura. Uns llibres per a endin-
sar-se en les nostres arrels.

#primària 

Vull ser muixeranguera
Autor: Enric Lluch 
Il·lustrador: Joanra Estellés
ISBN: 978-84-937938-5-2 
36 pàgines / Preu 12 € /  
Format 24 × 15 

Inclou un CD amb la versió 
narrada del llibre i les músiques 
de la Muixeranga.

Els mons de Laia
Autor: Miquel Puig 
Il·lustrador: Marc Bou
ISBN: 978-84-943130-6-6 
112 pàgines / Preu 10,5 € /  
Format 20 × 16

Laia, Laura i Lorena són tres 
bessones ben diferents. Un dia, 
els nyítols, uns éssers secrets, 
ataquen a Lorena, i Laia, amb 
l’ajuda de Laura, decideix lluitar 
per trobar una solució.



Els amics del Butoni
Autor: Francesc Gisbert 
Il·lustradora: Cristina Duran
ISBN: 978-84-16394-36-4 
48 pàgines / Preu 8,8 € /  
Format 21 × 17

En aquest primer llibre, 
Maria i el seu gos Busca 
viuran una aventura plena 
de màgia i fantasia, amb 
la companyia del dimoni 
xicotet, la Quarantamaula, la 
dama encantada i el cavaller 
Henoc, el temible caçador de 
monstres. El dimoni xicotet 
s’ha escapat de l’escola dels 
monstres i Maria i els seus 
amics hauran de trobar-lo 
abans que el malvat caçador.

Nova col·lecció de contes escrits per 
Francesc Gisbert i il·lustrats per Cristina 
Duran. Desprès de l’èxit de La Maria no té 
por, tornen les criatures fantàstiques del 
nostre imaginari popular que han seduït 
milers de lectors.

#espantacriatures #monstres #primària



El misteri de la mansió 
cremada
Autor: Miquel Àngel Giner Bou 
Il·lustradores: Núria Tamarit i 
Xulia Vicente
ISBN: 978-84-16394-05-0  
104 pàgines / Preu 12,5 € /  
Format 24 × 17

Anna Dèdalus ha resolt centenars 
de casos. Quan la policia no sap 
cap a on anar, la criden a ella. 
Anna els ha resolt absolutament 
tots. Llevat d’un, precisament 
el que li va costar la vida als 
seus pares dins d’una misteriosa 
mansió, una mansió que va 
acabar cremada.
En el llibre El misteri de la mansió 
cremada descobriràs una història 
apassionant on, gràcies als 
quaderns dibuixats per la seva 
mare, Anna acabarà descobrint 
la terrible veritat que s’amaga 
darrere de la mansió Grisa.
(També disponible en castellà: El 
misterio de la mansión quemada. ISBN: 
978-84-16394-06-7)

Uns nous llibres que fusionen la intriga de 
la novel·la amb la força visual d’un còmic. 
Descobreix les aventures d’Anna Dèdalus, 
la filla dels famosos detectius Queta Al-
bero i Dídac Dèdalus. Anna només té set-
ze anys i ella també és detectiu, la millor 
del país i, possiblement, de tot Europa. 
www.annadedalus.com

#llibre-còmic #secundària #batxillerat

COL·LECCIÓ
ANNA DÈDALUS



El meu nom no és Irina
Autor: Xavier Aliaga
ISBN: 978-84-940802-5-8 
180 pàgines / Preu 12,5 € /  
Format 15 × 21

#nosocirina #iniciatica 
#karenina
La vida de Nèstor, un estudiant 
de batxillerat aficionat a escriure 
relats, fa un tomb quan arriba a 
l’institut Irina, una enigmàtica 
jove d’origen rus que és la 
imatge viva d’un personatge dels 
seus contes. Amb ella comença 
una intensa relació plena de 
complicitats literàries, secrets 
i mitges veritats. Mentrestant, 
la família de Nèstor, amb una 
germana menuda desbocada i 
uns pares que no se suporten, 
camina cap a la descomposició.

El ciutadà perfecte
Autora: Raquel Ricart
ISBN: 978-84-16394-04-3 
180 pàgines / Preu 12,5 € /  
Format 15 × 21

#ciutadaperfecte #ciènciaficció
Quin és el preu que estàs 
disposat a pagar per viure en 
un món de bellesa i benestar, 
un món sense complicacions i 
sense dolor? Si vols aconseguir-
ho, només has de complir un 
requisit: no t’escapes del control 
del Biopoder. Vols ser el ciutadà 
perfecte?
Novel·la distòpica de lectura 
obligada per als amants de la 
ciència-ficció, i porta d’entrada 
perfecta per a qui encara no 
s’ha atrevit a visitar el gènere.

Tirant
Basat en la novel·la de Joanot 
Martorell. A cura de Víctor 
Labrado
ISBN: 978-84-16394-22-7 
236 pàgines / Preu 12,5 € /  
Format 15 × 21

#clàssic #tirant
El rei de Sicília envia el cavaller 
Tirant lo Blanc a Constantinoble 
per socórrer l’emperador grec, 
que necessita salvar el seu 
imperi. Poc esperava Tirant que 
en aquella missió trobaria dos 
camps de batalla ben diferents, 
i dos rivals davant dels quals no 
podria usar les mateixes armes.
Aquesta novel·la de cavalleries 
és un clàssic de la nostra 
literatura.

Llibres que creuen fronteres. Un mosaic 
de bones novel·les que trenquen barreres 
generacionals. 

#juvenil #secundària #batxillerat #crossover

COL·LECCIÓ
TRENCADÍS



Musiqueries
Autor: Dani Miquel 
Il·lustrador: Joanra Estellés
ISBN: 978-84-937938-3-8 
88 pàgines / Preu 20 € /  
Format 22× 22 / Inclou CD

#música #DaniMiquel

Més Musiqueries
Autor: Dani Miquel 
Il·lustrador: Joanra Estellés
ISBN: 978-84-939445-6-8 
88 pàgines / Preu 20 € /  
Format 22× 22 / Inclou CD

#música #DaniMiquel

Musiqueries, de Vinaròs a 
Oriola
Autor: Dani Miquel 
Il·lustrador: Joanra Estellés
ISBN: 978-84-16394-01-2 
50 pàgines / Preu 22,5 € /  
Format 20× 22 / Inclou CD

#música #DaniMiquel

A Nadal, un pas de pardal
Autor: Dani Miquel 
Il·lustrador: Joanra Estellés
ISBN: 978-84-16394-20-3 
28  pàgines / Preu 11,8 € /  
Format 13,5× 12,5 / Inclou CD

#música #DaniMiquel #Nadal

Musiqueries són els llibre CD de Dani Mi-
quel que recullen cançons, jocs i propos-
tes creatives que tenen la singularitat de 
tindre l’arrel clavada en la nostra terra, 
en la nostra cultura. Cançons que de ma-
nera directa o indirecta formen part de la 
nostra forma de viure i d’entendre la vida.

#DaniMiquel #infantil #primària #música

COL·LECCIÓ
MUSIQUERIES



Com triomfar en les TIC en 
la promoció lectora
Autora: Maite Monar
ISBN: 978-84-942671-8-5 
184 pàgines / Preu 11,9 € /  
Format 17× 24

#TIC #promociólectura

Les trobades. 25 anys 
d’Escola Valenciana
Autor: Víctor Labrado
ISBN: 978-84-937938-9-0 
176  pàgines / Preu 12 € /  
Format 15,5× 23 

#trobades #escola #valencia

Llibres adreçats a pares, mares i mestres 
per fomentar la lectura i per tractar te-
mes relacionats amb l’educació. 

#educació #mestres #pares

COL·LECCIÓ
VIA LLIURE

Ens barallem o negociem. 
Guia per a pares i mares 
d’adolescents
Autors: Silvio Gutman i Betina 
Lubochiner
ISBN: 978-84-939445-4-4  
112 pàgines / Preu 14 € /  
Format 15× 22 

#pares #adolescents #conflictes
(També disponible en castellà: 
Peleamos o negociamos. ISBN: 978-
84-939445-3-7)
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Il·lustració de Sonja Wimmer del llibre Mitjanit


