
E ntenem que el llibre és, abans que res, un 
instrument lúdic capaç d’atreure el lector i 

implicar-lo de manera activa.

E n els llibres de Nandibú, doncs, al 
costat de temes que connecten amb 

la vida del lector jove i que el preocupen, 
hi ha mil mons màgics, atractius, exòtics, 
desconeguts, que commouen, que 
impressionen, que fascinen i provoquen la 
reflexió i la identificació, que encaminen el 
lector cap a una imaginació creadora.

N andibú, amb la seva selecció de 
títols, es proposa que el seu catàleg 

esdevingui la clau que obri les portes a totes 
les lectures i guanyi, al capdavall, lectors per 
al futur.

Llibres

NANDIBÚ
per a descobrir el color
de les paraules i de les imatges



Conte-joc

?

Els tres porquets
ISBN: 978-84-9975-530-4
12,00 €
Guia didàctica a 
www.pageseditors.cat

Blancaneu
ISBN: 978-84-9975-574-8
12,00 €
Guia didàctica a 
www.pageseditors.cat

El gat amb botes
ISBN: 978-84-9975-531-1
12,00 €
Guia didàctica a 
www.pageseditors.cat

Els músics de Bremen
ISBN: 978-84-9975-575-5
12,00 €
Guia didàctica a 
www.pageseditors.cat

Aquestes històries són narrades i il·lustrades mitjançant 21 peces combinables 
per formar una única gran imatge de 68 × 81 cm, com si fos un magnífic 
trencaclosques que es va descobrint a mesura que se segueix el fil narratiu.

Adaptació: Nicoletta Codignola. Il·lustracions: Sophie Fatus

ISBN: 978-84-9975-530-4
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ISBN: 978-84-9975-574-8
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Plaers

Versets infantils per explicar o xiuxiuejar a 
l’orella. Llibres que cal llegir, imprescindibles en 
la literatura per a infants i dels quals s’han venut 
més de 400.000 exemplars a tot el món.

Text i il·lustracions: Roger Paré

Plaers d’hivern
ISBN: 978-84-9975-538-0
24 pàgs. / 9,50 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

ISBN: 978-84-9975-538-0

9 7 8 8 4 9 9 7 5 5 3 8 0

Plaers del circ
ISBN: 978-84-9975-578-6
24 pàgs. / 9,50 €
Guia didàctica a 
www.pageseditors.cat

ISBN: 978-84-9975-578-6
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Plaers de música
ISBN: 978-84-9975-576-2
24 pàgs. / 9,50 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Plaers de lectura
ISBN: 978-84-9975-539-7
24 pàgs. / 9,50 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Plaers que m’agraden
ISBN: 978-84-9975-577-9
24 pàgs. / 9,50 €
Guia didàctica a 
www.pageseditors.cat

Hi ha olles i capses de diverses mides, només cal 
saber com fer-les servir.  En aquests llibres hi ha 
divertides propostes que conviden a la complicitat 
infant-adult. Imaginació al poder!

Hi ha dues maneres de divertir-se amb aquests 
llibres! Passa les pàgines per a descobrir animals 
i objectes. Comença pel final i busca què ha 
desaparegut a la pàgina anterior. 

Un elefant
Text i il·lustracions: 
Roger Paré

ISBN: 978-84-9975-905-0
24 pàgs. / 9,50 €

Un ratolí
Text i il·lustracions: 
Roger Paré

ISBN: 978-84-9975-906-7
24 pàgs. / 9,50 €

Vols JUGAR amb mi?
Olga Xirinacs (Text)  
i Mabel Piérola il·lustracions

ISBN: 978-84-1303-057-9
36 pàgs. / 10,00 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

ISBN: 978-84-9975-539-7
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9 7 8 8 4 9 9 7 5 5 7 7 9

ISBN: 978-84-9975-576-2

9 7 8 8 4 9 9 7 5 5 7 6 2

Quina capsa!
Text: Anna Obiols 
Il·lustracions: SUBI

ISBN: 978-84-9975-648-6
36 pàgs. / 9,50 €

Quina olla!
Text: Anna Obiols 
Il·lustracions: SUBI

ISBN: 978-84-9975-647-9
36 pàgs. / 9,50 €

Plaers

Versets infantils per explicar o xiuxiuejar a 
l’orella. Llibres que cal llegir, imprescindibles en 
la literatura per a infants i dels quals s’han venut 
més de 400.000 exemplars a tot el món.

Text i il·lustracions: Roger Paré

Un poema que recrea el món marí, tot ple de 
peixos, de vaixells i d’infants que juguen en l’arena.



+6
anys
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Torna aviat, Lars!
ISBN: 978-84-9975-528-1
32 pàgs. / 8,95 €
Guia didàctica a 
www.pageseditors.cat

Lars i el conill poruc
ISBN: 978-84-9975-545-8
32 pàgs. / 8,95 €

Vull anar amb tu!
ISBN: 978-84-9975-546-5
32 pàgs. / 8,95 €

On vas, Lars?
ISBN: 978-84-9975-527-4
32 pàgs. / 8,95 €
Guia didàctica a 
www.pageseditors.cat

El Petit Os Polar

Un clàssic de la literatura arreu del món traduït a 34 llengües.

Text i il·lustracions: Hans de Beer

ISBN: 978-84-9975-528-1
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Tunga petitunga
Text: Mar Pavón. 
Il·lustracions: SUBI

ISBN: 978-84-9975-656-1
48 pàgs. / 9,50 €

Un llibre que convida els lectors a passejar per un 
món de llibreries plenes de màgia i de tendresa.
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Les quatre  
estacions d’en Bru
Text: Pep Molist. 
Il·lustracions: Zuzanna Celej

ISBN: 978-84-9975-791-9
56 pàgs. / 11,00 €

En Karim i les zebres
Text: Gracia Iglesias 
Il·lustracions: Sonja 
Wimmer

ISBN: 978-84-9975-852-7
32 pàgs. / 8 €

Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

A veure si m’atrapes!
Text i il·lustracions:  
Adrià Gòdia

ISBN: 978-84-9975-722-3
48 pàgs. / 11,00 €

Les quatre estacions d’en Bru presenta quatre 
contes amb quatre aventures quotidianes 
d’un os anomenat Bru i la seva família.  
Un per a cada estació de l’any.Tot i que els 
contes i els protagonistes són inventats, 
estan inspirats en la vida i els costums dels 
ossos bruns que es mouen pels Pirineus i per 
altres muntanyes semblants d’arreu del món.  
Els contes descriuen els primers anys de vida 
d’en Bru, des que neix fins que es fa gran.  

Adrià Gòdia ens proposa a A veure si m’atrapes! 
un passeig extraordinari i suggerent pels diversos 
cicles de la natura. Una obra d’art que estimularà 
totes i cadascuna de les facultats de la ment del 
lector, sigui jove o adult: intel·ligència, imaginació, 
sensibilitat, emoció...

“Enmig d’una ciutat devastada per la guerra, 
en Karim i en Hakim mantenen vius els somnis 
i la il·lusió. El d’en Karim és muntar una zebra. 
Quan la seva cosina Amal al final els porta al 
zoo, el troben en un estat lamentable: gairebé 
no hi queden animals i la gàbia de les zebres 
és buida. L’Amal buscarà la manera de fer que 
el somni d’en Karim es compleixi.”

ISBN: 978-84-9975-722-3
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Quin cap!
Text: Ricard Ruiz Garzón. 
Il·lustracions: Pedro 
Rodríguez

ISBN: 978-84-9975-711-7
72 pàgs. / 10,50 €

“A la Gran Granja de Can Capell, cada animal té 
el seu barret, i amb ell se saluden i es mostren 
afecte. Un dia, el pollet Quico descobreix que a 
l’àvia li han robat la barretina. Un emotiu relat en 
vers per fer que els infants coneguin la manera 
de conviure amb la gent gran. Un preciós poema 
il·lustrat sobre l’Alzheimer.”

ISBN: 978-84-9975-711-7
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Història d’un jersei blau
Text: Florencia Gattari 
Il·lustracions: Albert Asensio

ISBN: 978-84-1303-023-4
44 pàgs. / 8 €

Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

“En un jersei hi caben moltes coses. Sobretot si el fa una àvia que sap teixir 
entre la llana maneres d’estimar-se i de créixer. També d’acomiadar-se. Una 
història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les 
escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.”

La Sofi no vol que li caiguin les dents. No vol que vingui el ratolí ni que li passin 
coses rares a la boca. Però arriba el dia que s’esdevé l’inevitable: descobreix que 
té una dent fluixa. Gràcies a la Valeria, la mestra, i a les històries que sent a classe, 
la Sofi veurà que créixer també pot ser una manera de renovar el somriure.

Boca de tauró
Text: Paula Bombara
Il·lustracions: Kim Amate
Traducció: Bel Olid

ISBN: 978-84-1303-099-9
32 pàgs. / 8,95 €

Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Novetat
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El País de  
les Cent Paraules
Text: Marta Mata. 
Il·lustracions: Carme Solé

ISBN: 978-84-9975-595-3
48 pàgs. / 7,95 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Poden passar  
tantes coses...!
Text i il·lustracions: 
Jacobo Fernández 
Serrano

ISBN: 978-84-9975-662-2
220 pàgs. / 14,95 €

Aquest llibre ensenya els infants a conviure en societat, a comunicar-se 
adequadament i a donar valor a la lectura i a les paraules.

Novel·la guardonada amb el Premi Merlín de 
Literatura Infantil (2009). Segons l’autor, “es tracta 
d’un llibre d’aventures en un món fantàstic, sense 
referències a la realitat, almenys en un primer 
nivell”. Un argument innovador i ple d’imaginació.

ISBN: 978-84-9975-595-3
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L’arca de la Noèlia
Text: Txabi Arnal 
Il·lustracions: Julio 
Antonio Blasco

ISBN: 978-84-9975-816-9
96 pàgs. / 10,95 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

“El tigre s’ha cruspit la senyora Adela Ruiz, de professió dentista. Las zebres es 
volen esborrar les ratlles de la pell. La petita gasela pateix insomni. El lleó està 
gelós d’en Tarzan. L’os està furiós i el goril·la està ben enfurismat. A l’estruç 
blau li han robat un ou. La senyora Girafa es mareja...  
I jo... jo no goso sortir de casa. Ves a saber què em podria passar! I és que totes 
aquestes animalades estan succeint als carrers de la meva ciutat.”

Com adormir un lleó  
i altres cròniques  
verídiques
Text: Mar Benegas
Il·lustracions: Lucía 
Serrano

ISBN: 978-84-9975-721-6
80 pàgs. / 10,50 €

“L’Anna és una nena molt inquieta i molt intel·ligent i vol ser periodista. 
Té una germana petita, la Sol, una àvia, periodista també, que li regala una 
gravadora, un avi misteriós, i un pare i una mare. Fins aquí tot sembla normal. 
Però, de sobte, comencen a succeir coses estranyíssimes a casa seva.”

ISBN: 978-84-9975-721-6
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La família Massafilles. 
Anna
ISBN: 978-84-9975-771-1
48 pàgs. / 8,00 €

La família Massafilles. 
Dana
ISBN: 978-84-9975-794-0
48 pàgs. / 8,00 €

La família Massafilles. 
Cara
ISBN: 978-84-9975-793-3
48 pàgs. / 8,00 €

Naszka
Mónica Rodríguez
Il·lustracions: 
Zuzanna Celej

ISBN: 978-84-9975-973-9
48 pàgs. / 8,00 €

La família Massafilles. 
Bella
ISBN: 978-84-9975-772-8
48 pàgs. / 8,00 €

La família Massafilles

A casa de la família Arthur hi ha set fills, sis dels quals són nenes! Entre els deures, els àpats,  
les amigues, l’au-pair, els enamoraments i les petites crisis hi ha molt de soroll en aquesta casa!

Text: Susie Morgenstern. Il·lustracions: Clotka

ISBN: 978-84-9975-771-1
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La Karina viu a prop dels boscos 
siberians amb els seus pares 
i els seus dos germans, en 
Kiryl i l’Alina. La seva millor 
amiga és una gossa vella que 
anomenen Naszka. La Naszka i 
la Karina viuran unes aventures 
inoblidables als boscos de Sibèria, mostra de la 
lleialtat i l’amor que senten l’una per l’altra.

ISBN: 978-84-9975-973-9
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El nen que criava dracs
Andy Shepherd
Il·lustracions: Sara Ogilvie
Traducció: Anna Llisterri

ISBN: 978-84-1303-127-9
235 pàgs. / 13 €

Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Novetat

Quan en Thomas descobreix una planta vella i 
estranya al fons del jardí de l’avi, no li sembla 
gran cosa. Però s'endú a casa una curiosa fruita de 
l'arbre... i té l’ensurt i l’alegria més grans de la seva 
vida quan en surt un drac diminut! La planta és 
una pitahaya, anomenada “fruita de drac”, i ara en 
Thomas té el seu propi drac, en Fulgor. En Thomas 
aviat descobreix que la vida amb en Fulgor és molt 
divertida, però també molt... imprevisible.



+10
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Cartes d’amor de 0 a 10
Text: Susie Morgenstern

ISBN: 978-84-9975-523-6
166 pàgs. / 10,95 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Història de la bicicleta 
d’un home llangardaix
Text: Fina Casalderrey 
Il·lustracions: Dani Soms

ISBN: 978-84-9975-712-4
144 pàgs. / 10,95 €
Guia didàctica a 
www.pageseditors.cat

En Roc i l’escala de les 
portes secretes
Text: Eulàlia Canal 
Il·lustracions: Elena 
Ferrándiz

ISBN: 978-84-9975-792-6
128 pàgs. / 10,95 €
Guia didàctica a 
www.pageseditors.cat

La crítica diu: “En la literatura per a nens i joves hi 
ha de tot, hi desfilen les modes, les sagues, però 
aquestes Cartes d’amor són extraordinàries, per a 
nens, joves i adults. Estrelles Michelin.”

Candidat al Premi Atrapallibres 2015-2016

“Aquesta és la història d’en Mundo, un nen que 
va superar un atac dels llops al seu ramat, va 
pedalar amb una bicicleta de zelador de telefonia, 
es va enfilar als pals més alts com un llangardaix... 
Però la misteriosa desaparició del seu pare, la por 
dibuixada a la cara de les veïnes, el dol enigmàtic 
de la seva mare, les notes manuscrites als llibres... 
van torbar els seus somnis de futur.”

“En Roc és un nen que viu en una escala de veïns 
força curiosos. Els pares d’en Roc viatgen a l’Índia 
i el deixen uns dies a casa el veí de la planta baixa, 
en Nicolau. En Nicolau, amb l’ajuda d’en Roc 
decideix pujar a les golfes a investigar quina una 
n’està passant.“

SEGONA
EDICIÓ

ISBN: 978-84-9975-712-4
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ISBN: 978-84-9975-792-6
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La flor de bambú
Text: Mónica Rodríguez 
Il·lustracions: Adolfo Serra

ISBN: 978-84-9975-901-2
144 pàgs. / 10,95 €

Un regal sense obrir
Text: Marianne Verge 
Il·lustracions:  
Ester García Cortés

ISBN: 978-84-9975-933-3
148 pàgs. / 10,95 €
Guia didàctica a 
www.pageseditors.cat

24 senyals per descobrir 
un àlien
Text: Juliana Muñoz Toro 
Il·lustracions:  
Elisabeth Builes

ISBN: 978-84-9975-985-2
112 pàgs. / 10,95 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

“Julita sembla que guarda un secret relacionat 
amb un bosc de bambú que hi ha al bell mig de 
la fageda. Però els més grans neguen que hagi 
existit mai, aquest bosc de bambú. La Julia i la 
seva germana petita, Nandi, estan disposades a 
descobrir el secret del bosc, perquè saben que el 
dia que el bambú floreixi la tia Julita es morirà.”

“A dins del pare hi viu un àlien petitet que 
el controla. Per això es comporta com si fos 
d’un altre planeta. (…) Des d’avui recolliré 
senyals per descobrir-ho.”

Seleccionat per al catàleg The White Ravens 
com un dels millors llibres en Literatura 
Infantil i Juvenil 2017

L’any 2016 va guanyar el concurs internacional 
de Literatura infantil i juvenil de Tragaluz

ISBN: 978-84-9975-901-2
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Un regal sense obrir és una història tendra i 
reconfortant, un relat emotiu i càlid sobre una 
família normal i corrent del barri de Vesterbro, 
a Copenhaguen, que aprèn a plantar cara a la 
tristesa a poc a poc i a seguir endavant després de 
la pèrdua d’algú molt estimat.

Finalista al Premi Atrapallibres 2018-2019

SEGONA
EDICIÓ
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L’Ikatú i la ciutat  
enarbrada
Text: Miguel Cordero 
Bellas. Il·lustracions:  
Matías Tolsà

ISBN: 978-84-1303-025-8
168 pàgs. / 10,95 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Una faula on s’enalteix l’amistat entre diferents 
espècies animals, que persegueixen somnis i 
objectius en comú. Text coral amb multitud de 
personatges, que aprofundeix en la necessitat 
d’entendre les raons que mouen als nostres 
enemics, per poder perdonar-los.

Novetat

57 setmanes a la llista dels 10 llibres 
més venuts (per a aquesta franja 
d’edat) de The New York Times. 

Traduït a 25 llengües i més de 
345.000 exemplars venuts.

L’arbre dels desigs
Katherine Applegate
Il·lustració: Anna Clariana
Traducció: Anna Llisterri

ISBN: 978-84-1303-059-3
218 pàgs. / 13 €
Guia didàctica a 
www.pageseditors.cat

En Roig és un roure amb molts anells d’edat. 
És l’”arbre dels desigs” del barri: la gent 
escriu desigs en trossos de roba i els lliga a 
les seves branques. Aquest arbre les ha vist 
de tots colors. Fins que una nova família 
arriba al barri. No tothom la rep amb els 
braços oberts, i l’experiència d’en Roig com a 
arbre dels desigs és més important que mai.

Candidat al Premi Atrapallibres 2019-2020

TERCER
A

EDICIÓ



Dragal és una saga de novel·les d’aventures que integra importants elements 
mitològics i històrics. Té com a eix central l’eterna lluita del bé contra el mal.

L’herència del drac
ISBN: 978-84-9975-514-4
228 pàgs. / 15,00 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Train Kids
Dirk Reinhardt

ISBN: 978-84-9975-774-2
352 pàgs. / 15,95 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

La metamorfosi del drac
ISBN: 978-84-9975-573-1
312 pàgs. / 14,00 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Dragal
Elena Gallego Abad

Una novel·la de Susie Morgenstern, autora de Cartes 
d’amor de 0 a 10 (candidata a l’Atrapallibres 2015), 
amb un argument que atrapa joves i adults.

Com enamorar-se... 
sense prendre mal
Susie Morgenstern

ISBN: 978-84-9975-642-4
256 pàgs. / 14,00 €

TERCER
A

EDICIÓ

“El Fernando els havia advertit: «de cent persones que travessen el riu, només deu poden superar Chiapas, 
tres arriben al nord, a la frontera, i només una aconsegueix passar-la». Cinc joves emprenen el viatge: Miguel, 
Fernando, Emilio, Jaz i Ángel. Són immigrants il·legals i els esperen més de dos mil quilòmetres a través de 
Mèxic, a dalt de trens de càrrega. Arribaran al nord, al seu destí?”

Millor novel·la juvenil segons  
Babelia (El País) 2016

Premi Protagonista Jove 2017-2018

Inclòs a la llista internacional White Ravens  
com un dels millors llibres infantils i 
juvenils del 2015

Premi de la Fundació Friedrich-Gerstäcker  
de Braunschweig (Alemanya)



Només tres segons
Paula Bombara 
Traducció: Bel Olid

ISBN: 978-84-9975-891-6
144 pàgs. / 14,00 €

“Un grup d’amics és assaltat per la 
crueltat de la vida massa d’hora i molt 
profundament. El dia a dia de tots canvia 
sobtadament sense que hi puguin fer res. 
Mitjançant les paraules i els silencis de la 
Felicitas acompanyarem els personatges 
per uns temps de llums i ombres que ens 
retrunyiran als ulls, a la memòria, al cor.”

Un batec alhora
Sharon Creech
Traducció: Dolors Udina

ISBN: 978-84-9975-972-2
176 pàgs. / 14,00 €

Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

“L’Annie té dotze anys. Li agrada córrer descalça amb 
el seu amic Max, passar l’estona amb el seu avi i 
dibuixar. Però les coses comencen a canviar: en Max 
sempre està empipat, el seu avi perd la memòria i la 
seva mare espera un nen. Mentre fa els deures que 
li ha posat la professora d’art —dibuixar la mateixa 
poma cada dia durant cent dies—, l’Annie descobreix 
que és capaç d’adaptar-se als canvis.”

Una novel·la càlida, escrita en vers lliure, sobre 
l’amistat, la família i els canvis.

Candidat al Premi Protagonista Jove 2019-2020

Candidat al Premi Literatura Vivent 2019-2020

Gilan, la princesa  
de les serps
Maria Skiadaresi
Traducció: M. Franquesa  
i J. Gestí

ISBN: 978-84-1303-035-7
72 pàgs. / 10,00 €

Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

“A les terres de Pròxim Orient, des de segles 
immemorials, els homes expliquen les gestes de 
Sahmaran, la llegendària reina de les serps. Gilan, la 
princesa de les serps és un relat al·legòric, que parla 
del poder i del seu exercici, de l’amor, de la mort, de 
la cobdícia i en general de les relacions humanes, 
adreçat no només a nens, grans o petits, sinó també a 
adults, que saben que dins d’un conte es pot trobar el 
sentit de la vida.

Una història d’un temps en què les criatures del 
món no tenien només un forma, sinó que canviaven 
d’aspecte i de mida segons les circumstàncies.”

Primer dia del curs. Fa vuit setmanes que la Beh 
no ha vist les companyes. Abans de les vacances 
va caure malalta i no va poder anar de viatge amb 
elles. Han passat moltes coses, les amigues han 
conegut gent nova i tenen històries per explicar. 
En canvi ella s’ha quedat a casa. En realitat també 
ha viscut molt, però les amigues no en saben res.

Catorze
Tamara Bach
Traducció: Montserrat 
Franquesa

ISBN: 978-84-1303-103-3
128 pàgs. / 11 €

Novetat

SEGONA
EDICIÓ



HORITZONS

El mar i la serp
Paula Bombara 
Traducció: Bel Olid

ISBN: 978-84-9975-807-7
112 pàgs. / 10,00 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Sweet Sixteen
Annelise Heurtier
Traducció: Montserrat 
Franquesa

ISBN: 978-84-9975-859-6
184 pàgs. / 12,00 €
Guia didàctica a 
 www.pageseditors.cat

Sachiko. La historia 
d’una supervivent de la 
bomba de Nagasaki
Caren Stelson 
Traducció: Dolors Udina 

ISBN: 78-84-9743-937-1
140 pàgs. / 11,00 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Una nena que creix. Un pare. Una 
mare. Una època històrica: la darrera 
dictadura militar argentina. Amb una 
escriptura tan continguda com el dolor 
dels personatges, aquesta novel·la 
narra la vida d’una família que ens 
convida a reflexionar sobre la història 
de tot un país.

“Inici de curs de 1957. L’institut amb més 
prestigi d’Arkansas accepta estudiants 
negres per primera vegada. Són nou, 
disposats a provar-ho. Són dos mil cinc-
cents, disposats a impedir-ho.” Aquesta 
història es basa en fets reals.

Quan era adolescent vaig llegir el Diari 
d’Anna Frank i de gran vaig entrevistar 
a supervivents de la guerra. I em 
preguntava: després de la guerra, com 
es troba la pau? El 2005 vaig escoltar a 
Sachiko Yasui explicar la història de com 
havia sobreviscut a la bomba atòmica 
de Nagasaki. El que va contar em va 
obsessionar. Necessitava saber més.

HORITZONS

TERCER
A

EDICIÓ
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EDICIÓ

Millor novel·la juvenil 
segons BABELIA 2017

Candidat al Premi 
Protagonista Jove 
2018-2019



Una llàgrima.  
Un somriure. 
La meva infantesa  
a Damasc
Luna Al-Mousli 
Traducció: Montserrat 
Franquesa 

ISBN: 78-84-9743-937-1
128 pàgs. / 12,00 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

“Vaig viure catorze anys de la meva vida 
en una de les ciutats més antigues del 
món: Damasc.
En 44 històries de la meva infantesa 
recordo llocs que ja no existeixen i 
persones que ara no són on eren abans.”

Guanyadora del premi de literatura infantil i juvenil TEXT 2016

Bella confusió
Claire Christian
Traducció: Esther Roig

ISBN: 978-84-1303-060-9
296 pàgs. / 15 €

Ens introdueix en els pensaments de 
dos adolescents molt diferents que 
s’adonen que les úniques persones 
que els poden ajudar a tirar endavant 
amb la seva vida són ells mateixos.

HORITZONS

Novetat



SINGULAR

La màgia d’aquest llibre —text i 
il·lustracions— farà que els lectors —des 
dels més menuts fins als més grans— 
s’adonin del poder de la bellesa de la poesia.

Joana Raspall ha observat la natura i ens 
la regala sota la forma d’imatges rialleres, 
lluminoses, afables i amables. Olor de 
maduixa, recull de més d’un centenar de 
poemes a càrrec de Josep M. Aloy, és un jardí 
literari ben singular ordenat alfabèticament. 
Trobem en aquesta antologia el camp i el 
bosc, la primavera i la tardor, fruites i bolets, 
flors, plantes, olors, colors, sensacions... Les 
il·lustracions d’Anna Clariana ens ajuden a 
descobrir què s’amaga en cada un dels versos. 
De la lletra al color, de la tendresa a la fantasia.

Bestiolari  
de Joana Raspall
A cura de  
Josep Maria Aloy 
Il·lustracions:  
Anna Clariana
ISBN: 978-84-9975-519-9
148 pàgs. / 17,95 €

Olor de maduixa
A cura  
de Josep Maria Aloy  
Il·lustracions:  
Anna Clariana
ISBN: 978-84-9975-718-6
130 pàgs. / 17,95 €

SEGONA
EDICIÓ

QUARTA

EDICIÓ

ISBN: 978-84-9975-519-9
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ISBN: 978-84-9975-718-6
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SINGULAR

La Jacinta vol saber com s’ho farà la mare per 
respirar dins el taüt, i les seves ties li diuen que 
val més que vagi a cuidar els seus germans. 
Ella recorda de la mare el soroll de la cullereta 
picant el got quan remenava la llet per desfer-
ne tots els grumolls. Riu amb els germans i el 
pare quan ell arriba aviat de la feina i mengen 
tots junts i al final ell els treu xiclets i caramels 
de les orelles. La Jacinta se sent estranya en 
un món on els altres nens tenen mare. Tot i que 
no té cap àngel de la guarda, una dona que 
cavalca un cavall blau vetlla per ella.

Guanyador del New Horizons Bologna 
Ragazzi Award (2017)

Gràcies a les paraules i al llenguatge som humans. És el que ens 
diferencia de la resta d’animals: la comunicació. 
Ens serveixen per pensar i construir el món, per entendre’ns i explicar-
nos, per aprendre i conèixer el que ens envolta.

La dona de la guarda
Sara Bertrand  
Il·lustracions:  
Alejandra Acosta
ISBN: 978-84-9975-947-0
96 pàgs. / 18,00 €

Parla la paraula
Mar Benagas  
Il·lustracions: Miriam Morales
ISBN: 978-84-9975-977-7
96 pàgs. / 16,95 €

ISBN: 978-84-9975-947-0
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ISBN: 978-84-9975-977-7
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Cuinem en família us vol engrescar a compartir amb els fills una estona divertida i distesa a la cuina. 
Una selecció dels millors cuiners i d’un reconegut cocktailman d’Europa us hi volen ajudar: Mauro 
Colagreco, Heston Blumenthal, Andoni Luis Adúriz i Haritz, Carles Gaig, Peppe Guida, Frank Giovannini, 
Rocco Iannone, Joan Roca, Paquita i Lolita Rexach, Bart de Pooter, Carme Ruscalleda, Mathias Dahlgren, 
Pedro Subijana, Georges Blanc, Juan Mari i Elena Arzak, Hans Haas, Benoît Violier, Jean-André Charial, 
Martín Berasategui, Javier de las Muelas. Per això cada un ha adaptat un dels seus plats “estrella”, que 
expliquen pas a pas tot especificant quines tasques han de fer els grans i quines els petits. 

Cuinem en família
A cura de Josep Vilella  
Il·lustracions: Anna Clariana
ISBN: 978-84-9975-844-2
96 pàgs. / 17,00 €



SINGULAR

Amb sabates de molsa
A cura de  
Josep Maria Aloy 
Il·lustracions:  
Anna Clariana
ISBN: 978-84-1303-026-5
144 pàgs. / 17,95 €

Rigo i Roc
Autor: Lorenz Pauli
Il·lustració: Kathrin 
Schärer
Traducció: Montserrat 
Franquesa

ISBN: 978-84-1303-070-8
132 pàgines / 18,5 €

El Roc es va asseure a la pota del Rigo, els 
peus no li tocaven a terra. —Imagina’t que 
fessin un llibre sobre nosaltres! —va dir el Roc, 
assegut a la pota del lleopard i balancejant els 
peus. El Rigo va somriure: —Ai, Roc, un llibre 
sobre un lleopard i un ratolí... no se’l creuria 
ningú. A més a més, la nostra amistat és tan 
viva i càlida, tan gran, tan immensa... que no 
hi cap, en un llibre!

Premi Suís de Mitjans  
per a Infants i Joves 2017

Traduït a 10 llengües.  
5 edicions l’original

Amb sabates de molsa és un recull, a cura de 
Josep Maria Aloy, de més d’un centenar de 
poemes de Joana Raspall. És el tercer volum 
d’aquesta col·lecció. Si el primer anava de 
bestioles i el segon de flors, arbres, plantes i 
fruits, aquest tercer volum recull poemes que 
expressen sentiments i moltes emocions. Són 
els sentiments i les emocions que la poeta 
sentia mentre els escrivia.
La poesia de Joana Raspall es caracteritza per 
la plenitud vital que se’n desprèn, per implicar 
el lector, per la passió per les paraules a favor 
de valors que eduquen en la solidaritat, en la 
igualtat i en la diversitat...

Novetat Tot el que sap  
l’Alejandro
Andrés Pi Andreu
Il·lustracions: Luis Castro 
Enjamio
Traducció: Yannick Garcia

ISBN: 978-84-1303-094-4
112 pàgs. / 15 €

Tot el que sap l’Alejandro ja és 
un clàssic de la literatura infantil 
llatinoamericana. Ple d’humor i de 
tendresa, narra la vida d’un nen de vuit 
anys i mig que es cansa que els adults li 
diguin que no sap res de la vida.

SEGONA
EDICIÓ



ÀLBUMSÀLBUMS

És una delícia compartir amb els més petits la 
tendresa i la màgia d’aquestes històries.

Les històries de Babar, publicades per primera 
vegada el 1939, ja són un clàssic fonamental de la 
literatura infantil.

En Rikki no té por
ISBN: 978-84-9975-606-6
32 pàgs. / 10,95 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat L’aniversari d’en Rikki

ISBN: 978-84-9975-605-9
32 pàgs. / 10,95 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Història de Babar
ISBN: 978-84-9975-631-8
56 pàgs. / 18,00 €
Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Babar i el Papà Noel
ISBN: 978-84-9975-663-9
48 pàgs. / 18,00 €

El viatge de Babar
ISBN: 978-84-9975-716-2
56 pàgs. / 18,00 €

Rikki

Babar

Text i il·lustracions: Guido van Genechten

Text i il·lustracions: Jean de Brunhoff

SEGONA
EDICIÓ

ISBN: 978-84-9975-716-2
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DEIXEU QUE EM PRESENTI

Uns llibres magnífics per als infants a qui ja els 
agrada llegir sols. També per a aquells que encara 
no han après a llegir, però els agrada compartir la 
màgia de les paraules i de les imatges al costat de 
la mare, el pare, l’àvia, l’avi... i així experimentar 
grans emocions.

L’ocell sense nom que 
volia ser rei
Text: Ramon Besora
Il·lustracions: Judit 
Morales i Adrià Gòdia

ISBN: 978-84-9975-679-0
48 pàgs. / 13,00 €

Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

L’ós que volia deixar de 
ser petit
Text: Ricardo Alcántara 
Il·lustracions: Judit 
Morales i Adrià Gòdia

ISBN: 978-84-9975-732-2
48 pàgs. / 13,00 €

Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

En el clar del bosc hi havia un gran enrenou. Era 
el moment de decidir si els animals més joves 
podien iniciar el seu camí en solitari. El bosc 
podia resultar molt perillós per a aquell que no 
estigués preparat. Tot i això, l’osset Grancú va 
decidir presentar-se a la dura prova. Serà capaç de 
superar-la?

SEGONA
EDICIÓ

ISBN: 978-84-9975-679-0
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ISBN: 978-84-9975-732-2
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Un llop com cal
Text: Joaquim Carbó 
Il·lustracions: Pedro 
Rodríguez

ISBN: 978-84-9975-817-6
48 pàgs. / 13,00 €

Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

Un llop, fill d’una lloba de molt bona família 
del Pirineu, decideix escapar-se del jardí d’una 
casa de ciutat on va néixer perquè la seva mare 
havia estat capturada feia uns anys. La mare li ha 
explicat les delícies de viure en llibertat. El llop, 
il·lusionat per arribar al Pirineu on van viure els 
seus avantpassats, aprofita la primera ocasió que 
se li presenta per escapar-se.

L’elefantó
Text: Rudyard Kipling 
Versió de: R. Díaz Villalonga 
Il·lustracions: Judit 
Morales i Adrià Gòdia

ISBN: 978-84-9975-895-4
48 págs. / 13,00 €

Guia didàctica a  
www.pageseditors.cat

En aquell temps, els elefants no tenien trompa. 
Hi havia una vegada un elefantó tafaner que 
feia preguntes de tota mena als animals del seu 
voltant: a l’estruç, a la girafa, a l’hipopòtam, a 
la mona... Fins que un dia va voler saber què 
mengen els cocodrils, però ningú no li va voler 
respondre, excepte un ocell refilaire que li va fer 
emprendre un llarg viatge fins al riu Limpopo, la 
terra dels cocodrils.

ISBN: 978-84-9975-895-4
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HISTORIETESHISTORIETES

Nacho era el centre de l’univers fins que… va 
arribar el seu germà! Gran i petit és la historieta 
per a tots els que hem patit un germà, i l’hem 
gaudit també. És una historieta per a tota la família 
que es publica a Argentina amb molt èxit. Surt 
periòdicament a la revista dominical Rumbos, 
una de les de més tirada arreu del país, i les seves 
recopilacions en format llibre són un èxit de 
vendes, i es reediten cada any.
Entre els reconeixements obtinguts destaca el 
Premi Banda Dibujada, el 2015, com a millor 
historieta infantil dins d’Argentina. 

Gran i petit
Text i il·lustracions: Chanti

ISBN: 978-84-9975-785-8
192 pàgs. / 19,50 €



ZETA

De la poma a la pantalla
Marta Roqueta Fernàndez

ISBN: 978-84-1303-128-6
144 pàgs. / 12 €

Un llibre que explora què vol dir estimar, 
enamorar-se, desitjar i viure el sexe en una època 
en què els ordinadors, els mòbils i les tauletes 
influeixen com ens veiem a nosaltres mateixos i 
com interpretem la resta del món. Es tracta d’un 
manual perquè pugueu aprendre a estimar i a 
desitjar com us vingui de gust, entenent tant els 
riscos com les oportunitats que ens ofereixen les 
tecnologies digitals. També d’adonar-nos que, 
sovint, allò que creiem nou té els seus orígens en 
maneres de relacionar-se ben antigues. 

Guia didàctica a www.pageseditors.cat

Novetat

ISBN: 978-84-1303-128-6
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