
 
 
 
 
 
 

Aquest Sant Jordi tria La Galera 
 
 

Recomanacions juvenils de La Galera per aquest Sant Jordi 
 

Un gran equip 

GOL!  
Luigi Garlando 

PVP: 7,95 € 

Data de publicació: març de 2010 

Edició en català: La Galera 

Edició en castellà: Montena 

A partir de 10 anys  

 

Una col·lecció per als qui somien en convertir-

se en estrelles del futbol. 

 
“GOL!” és una de les noves col·leccions de l’editorial italiana PIEME, 
creadora de Geronimo Stilton i “Bat Pat”, que arriba a casa nostra poc 
abans del Mundial de Futbol 2010 a Sud-àfrica.  
El futbol com a temàtica principal, però també els valors de participació, treball 

en equip i esforç per a aconseguir l’èxit, tan vigents actualment, són alguns dels 

ingredients que fan que “GOL!” sigui tan atractiva per als nens i les nenes. A 

més cada llibre combina el text narratiu amb el còmic, fent els llibres més 

visuals i per tant més entretinguts.   

En el primer títol de la sèrie, Un gran equip, un cuiner francès, exjugador de 

futbol, té el somni de formar un equip en què juguin nois i noies per divertir-se. 

Ho aconseguirà? Ho descobrirem a GOL! Un gran equip. 

 

 



Un somni sobre puntes  

ESCOLA DE DANSA  
Aurora Marsotto 

PVP: 8,95 € 

Data de publicació: març del 2010 

Edició en català i castellà La Galera 

A partir de 10 anys  

 

Per a totes les nenes que somien algun dia 

convertir-se en ballarines professionals. 

 

La passió pel ball torna a viure moments 
dolços gràcies a programes de televisió 

com FAMA i tot el moviment revival que comporta. Per a totes les nenes 
que somien convertir-se algun dia en ballarines professionals, arriba 
“Escola de dansa”, la versió femenina de “GOL!”, també de l’editorial 
Pieme, creadora de Geronimo Stilton i “Bat Pat”. Una sèrie narrativa en 
què viurem totes les aventures de les protagonistes.  
“Escola de dansa” també combina novel·la tradicional amb còmic, com “GOL!” i 

a  les últimes pàgines de cada exemplar trobareu el "Diari de la Violeta", amb 

consells a tot color per a les joves ballarines (manera de lligar-se les sabatilles 

de ballet, forma de recollir-se els cabells...) i altres informacions sobre la 

història de la dansa o sobre ballarines famoses. És la versió femenina de 
“GOL!”. 
El primer títol de la col·lecció és Un somni sobre puntes. La Violeta té onze 

anys i el seu gran somni és entrar a la prestigiosa escola de Teatre de la seva 

ciutat. L'esperen noies i nois de tot el món, amb els quals comparteix la passió 

per la dansa i el desig de debutar un dia sobre un escenari de veritat. Però per 

a aconseguir-ho haurà de superar unes proves d'admissió duríssimes! "Més 

enllà d'aquella porta hi havia un món desconegut per a elles, un món fet de 

música, color, fantasia, al qual totes volien pertànyer. I ara, per fi, estaven a 

punt de descobrir-lo." 

 
 



RETRUM. CUANDO ESTUVIMOS MUERTOS 

Francesc Miralles 

Luna Roja  

PVP: 17,95 € 

Data de publicació: març del 2010 

Edició en castellà: La Galera 

Edició en català: Estrella Polar  

A partir de 14 anys  

 
 

Retrum és la gran aposta de producció pròpia 

de La Galera per a aquest 2010, i el títol amb 

què inaugurem la nova col·lecció ”Luna Roja”. No et resisteixis i entra al món 

Retrum... 

 

Retrum et sorprendrà, t’atraparà i et seduirà del principi a la fi. És una novel·la 

romàntica que avança com un thriller trepidant ambientat en un món gòtic. Una 

combinació ideal tant per als seguidors de sagues de l’estil “El crepúsculo” com 

per als qui busquen una obra més sòlida i de qualitat. A més, Retrum és 

avalada per la trajectòria del seu autor, Francesc Miralles, un dels nous talents 

consolidats en narrativa tant juvenil –amb premis com Gran Angular o Columna 

Jove– com adulta –últim premi Torrevieja–. Una novetat en la qual confiem 

plenament i que arriba amb un tractament de gran aposta, amb una coberta i 

edició espectacular que no passarà desapercebuda i una gran campanya 

promocional, que ja ha començat a www.retrum.com.  

El protagonista de Retrum és en Christian, un jove que se sent aïllat del món i 

coneix per casualitat un grup de tres joves gòtics anomenats Retrum, que es 

dediquen a dormir sobre tombes de grans personatges esperant que aquests 

els donin resposta a les seves preguntes.  Durant un viatge del grup pels 

cementiris més famosos d’Europa la mort els tocarà de manera molt més 

directa: una companya del grup serà assassinada i, a poc a poc, s’aniran 

desvelant els grans secrets sobre Retrum.  

 

 



LEGACY 

Cayla Kluver 

Lluna Roja  

PVP: 18,95 € 

Data de publicació: 18 de març de 2010 

Edició en català: La Galera 

Edició en castellà: Roca  

A partir de 14 anys  

 

Després de vendre més de 100.000 exemplars 

i rebre els principals premis de literatura infantil 

i juvenil als Estats Units, aquest any Legacy 

traspassa fronteres i arriba a casa nostra.  

 

Sembla mentida que l’autora d’aquest fenomen, Cayla Kluver, escrivís Legacy 

només amb 13 anys, se l’autoedités i el donés a conèixer amb l’ajuda de la 

seva família i internet. L’editorial americana Amazon va ser la primera a veure 

el potencial de la jove escriptora i nosaltres confiem que Legacy tindrà el mateix 

èxit entre nosaltres. Conjuntament amb l’editorial castellana, Roca, estem 

negociant portar l’autora al nostre país, per a promoure el llibre. Una jove amb 

un encant especial, com les seves novel·les.  

 

A Legacy la princesa Alera d'Hytanica està 

obligada a casar-se amb el successor al tron que 

triï el seu pare, el rei. Però això no és el que li 

diu el seu cor. S'imposa una decisió, però les 

conseqüències, en un palau ple d'intrigues i 

perills a cada cantonada, poden ser 

devastadores: per a Alera, per al regne i per a tot 

el món.

Cayla Kluver 

 

 

 



 
HE JUGAT AMB ELS LLOPS 

Gabriel Janer Manila 

Bridge  

Premi Joaquim Ruyra 2009 

PVP: 13,95 € 

Data de publicació: 25 de març de 2010 

Edició en català i castellà: La Galera 

A partir de 14 anys  

 

Una novel·la de supervivència, d’amistat i d’amor a 

real i que commourà grans i petits. 

 

la natura, basada en un fet 

e jugat amb els llops és una història duríssima però alhora d'una sensibilitat 

na història colpidora narrada per la ploma 

aner Manila va tenir contacte per 

captivarà tant petits com grans.  

H

extrema que va captivar el jurat del premi Joaquim Ruyra 2009. Amb ella 

inaugurem la nova col·lecció “Bridge”. I és que Gabriel Janer Manila retrata 

magistralment  la història real de Marcos, un home nascut el 1946 que durant 

12 anys de la seva infantesa va viure sol a les muntanyes de la Sierra de 

Córdoba amb l’única companyia dels animals.  

 

U

experta de Janer Manila i que, a més, aviat 

tindrà versió cinematogràfica. Gerardo 

Olivares està acabant de rodar Entre Lobos, 

una pel·lícula protagonitzada per Juan José 

Ballesta en el paper de Marcos, amb Carlos 

Bardem i Sancho Gracia, entre altres 

actors.   

 
Han passat trenta anys des que Gabriel J

primer cop amb la història de Marcos, arran de la seva tesi doctoral basada en 

els nens que han viscut en estat salvatge. Tres dècades que li han servit per 

trobar la millor fórmula per crear el text literari final.  He jugat amb llops 



CORNÈLIUS I EL REBOST 

D’IMPOSSIBLES 

Folch i Torres 2009  

: La Galera  

d’un dels autors 

 infantil més premiats dels 

ents d’una novel·la infantil 

’èxit: una bona història, uns bons personatges, enginy, màgia, tendresa, 

onatges peculiars, en Cornèlius, un 

s més petits. I ho va encertar, perquè des d’aleshores ha 

 

Carles Sala i Vila 

Premi Josep Maria 

PVP: 12,95 €  

Data de publicació: 25 de març de 2010 

Edició en català

A partir de 10 anys  

Una novel·la fantàstica, 

catalans de novel·la

últims temps i guanyadora del premi Folch i 

Torres 2009.  

ibles té tots els ingredi

 

Cornèlius i el rebost d’imposs

d

valors, originalitat, cura en els detalls etc.  

Tort és un poble de muntanya amb una característica molt concreta: no hi ha 

res recte! Un bon dia hi arriben dos pers

nen, i el seu acompanyant, que té aparença de mag. Connecten ràpidament 

amb una nena del poble, la Mar, i el seu avi, que és cec però sap veure allò 

que és important en les persones i en les coses. Els nouvinguts inauguren  un 

establiment fantàstic: un rebost d'impossibles, on la gent del poble troba allò 

que necessita, amb relació als sentiments, i hi deixa, a canvi, allò que li sobra. 

El rebost funciona molt bé, i hi passen la major part dels veïns del poble, que 

gaudeixen, durant un temps, d’una felicitat i un equilibri notables. Però la 

situació s'espatlla força, perquè no tothom entén ni troba bé la iniciativa i 

perquè, malauradament, qui controlava la situació deixa de fer-ho i això porta 

conseqüències. 

Carles Sala va deixar les classes per dedicar-se a l’artesania i a escriure 
històries per al
guanyat els principals premis de narrativa infantil del país. Només en tres 

anys ha guanyat quatre dels principals premis: el Barcanova (2007 i 2009), el 

Cifre de Colonya, el Vaixell de Vapor i el Folch i Torres.  



Recomanacions infantils de La Galera per aquest Sant Jordi  

 
 

Tony Ross  

VP: 5,95 € 

1 de febrer de 

là: La Galera  

r de 3 anys  

oss, ara 

 molt bo. 

d

anglès Tony Ross i del qual s’han venut s a 100 

aïsos de tot el món. S’ha fet molt famós gràcies a la sèrie de televisió del 

CESA”: Vull una trompeta, No m’agrada l’amanida, Vull fer 

àgia, Vull un trineu, No em vull pentinar i Jocs al castell.  

PETITA PRINCESA  

P

Data de publicació: 1

2010 

Edició en cata

Edició en castellà: Beascoa  

A parti

 

El clàssic anglès de Tony R

en català i a un preu

 

Petita Princesa és un clàssic mundial e la literatura infantil de l’il·lustrador 

 més de 4 milions d’exemplar

p

mateix nom, emesa al nostre país per Televisió Espanyola. Tony Ross ha 

trobat  la recepta de l’èxit i actualment és tot un referent a Europa en el món de 

la il·lustració.  

 

Durant el primer trimestre del 2010 La Galera publicarà 6 títols de la col·lecció 

“PETITA PRIN

m

 

 

 

 

 

 

 

 



El petit drac Coco i el cavaller negre 

EL PETIT DRAC COCO 

go Siegner  In

PVP: 7,95 € 

Data de publicació: 11 febrer de 2010 

Edició en català i castellà: La Galera 

A partir de 7 anys   

 

El llibre ideal per als lectors que han 

començat a iniciar-se en la lectura.

 

 

Un altre dels títols clau del catàleg infantil de la Galera. La combinació d’humor 

i tendresa, lletra gran i imatges espectaculars estudiades per facilitar la lectura 

als més petits, converteixen aquesta col·lecció en la “primera novel·la” ideal 

dels nenes i les nenes. A més ve avalada pel premi de Literatura Infantil Bad 

burger 2003. El petit drac COCO és tot un èxit a Alemanya i s'ha venut a 

França, Itàlia, la República Txeca, Turquia i la Xina.  I 

 

ngo Siegner és un exbanquer que viu i treballa a Hannover i amb els seus 

llibres del Petit Drac Coco ha arribat al cor dels joves lectors i lectores.  

La Galera publicarà durant el 2010 quatre títols de COCO, el petit Drac: COCO 

ya el petit Drac. Les seves aventures, El cavaller negre, ideal per la campan
de Sant Jordi, No tinguis por i El gran mag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA CASA DE L’ÀLEX 

Philip Ardagh 

PVP: 7,95 

Data de publicació: 6 maig de 2010 

Edició en català i castellà: La Galera  

A partir de 6 anys  

 

Un llibre educatiu, divertit i original, amb tapa 

flexible i a un preu molt competitiu. 

 

” La casa de l’Àlex” és una sèrie per a 

primers lectors de No – ficció.  Es tracta d'una col·lecció que combina el format 

còmic amb el llibre de coneixeme entre es nts convencional, per a aprendre m

diverteixen. A més, és editat amb tapa flexible i surt a un preu molt assequible. 

La casa de l'Alex és una idea de la prestigiosa editorial anglesa Scholastic i tots 

els títols de la col·lecció han estat assessorats per científics.  

 

I és que La casa de l’Àlex és màgica. A cada habitació pots trobar una cosa 

diferent. Hi ha l'Àlex, el seu gos Engrunes i l'encarregat, Bernat. Els pares de 

l'Àlex són uns científics especials, que gairebé sempre estan d'expedició, i 

Àlex pot anar amunt i avall per la casa. Les habitacions són curioses: darrere l'

d'una porta pot amagar-se una tomba egípcia, la representació del sistema 

auditiu humà o una col·lecció de tiranosaures vius i amb cara de pocs amics. 

Uns llibres de coneixements en format de còmic que agraden molt tant els nens 

com les nenes. 

 

La Galera publicarà durant el 2010 quatre títols de la col·lecció: El cos, Egipcis, 

Dinosaures i Bitxos.  

 

 

 

 



 

On s'amaguen els gegants? 

Mij Nelly amb il·lustracions de Ross Collins 

PVP: 13,95 

ata de publicació: Febrer del 2010 

alera 

olt de  

. Un 

estaca per la força de 

s imatges i del color 

u

mentre busca on s'amaguen els geg passa al seu voltant. 

no són coses que puguin ser ignorades així com així: fades, follets, dracs i 

rínceps la segueixen en la seva recerca. El text rimat convida a ser llegit en 

PVP: 5,95 €  

ata de publicació: 25 de març de 2010  

e Sant Jordi per a primers lectors 

què descobreixin la llegenda de Sant Jordi, 

u

mes, un dels grans èxits de ven lera, amb més de 

80.000 exemplars venuts. A més, Sant Jordi i el Drac arriba amb un preu 

molt competitiu.  

D

Edició en català i castellà: La G

A partir de 5 anys  

 

Un llibre-regal meravellós, amb m

potencial per esdevenir un clàssic

àlbum poètic que d

le

 en la màgia ni en la fantasia. Per això, 

ants, ignora tot el que 

 

 

La protagonista del conte no cre

I 

p

veu alta. 

 

SANT JORDI I EL DRAC 

Anna Canyelles i Roser Calafell  

D

A Partir de 4 anys  

 

La llegenda d

il·lustrada per Roser Calafell 

 

Llibre ideal per a primers lectors, per

il·lustrat per Roser Calafell, a tora també de la il·lustració de la sèrie d’El meu 

des dels darrers anys de la Ga

1


