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àlbums

Ulf Stark / Linda Bondestam

«Retrata amb humor la vida 
d’un petit tirà que es creu el 
centre del món i que fa callar 
fins i tot a les pedres. Una 
actitud que ens serà fàcil de 
reconèixer i en la qual els 
petits se sentiran clarament 
reflectits.» La Vanguardia

EL DICTADOR EI, EI, EI, TAXI!
Saša Stanišić / Katja Spitzer

Per a la canalla, un taxi és un vehicle màgic. Una 
escombra de bruixa de quatre rodes. Hi puges, i 
el taxi fa realitat els teus desitjos viatgers. Què 
passaria si la màgia anés més enllà? Si dels taxis 
en sortissin històries fantàstiques i absurdes? 
Si els taxis fossin, doncs, la porta d’entrada a la 
fantasia dels infants?

n    ISBN: 978-84-18821-46-2 

21 x 27 cm, cartoné, 96 pàg., 23 €

«Una capacitat de fabulació inesgotable, un 
llibre sorprenent [...] per adelitar-s’hi des del 
principi fins el final i que funciona com una 
inspiradora invitació a seure en aquell vehicle 
tan extraordinari per travessar universos 
desconeguts.» Marion Klötzer, Badische Zeitung

Finalista del Premi de Literatura 
Infantil i Juvenil d’Alemanya 2022

Els dictadors són aquelles persones que tota 
l’estona diuen «jo, jo, jo». Els dictadors ho 
decideixen tot i ho supervisen tot. Li diuen al 
Sol quan ha de sortir i ordenen a la Lluna que 
se’n vagi cap a casa. Als dictadors no se’ls pot 
fer petons. Els dictadors estan sempre molt 
enfeinats: ocupar-se d’ells mateixos és la seva 
principal preocupació.

Aquest és un àlbum revolucionari sobre un 
dictador molt petit i un amor no correspost.

n ISBN: 978-84-18821-38-7 

13,5 x 23,2 cm, cartoné, 44 pàg., 14 € 



Col·lectiu Rosa Sardina

A casa ha arribat un nou electrodomèstic. 
L’aparell, conscient de com n’és d’important per als 
humans, no acaba d’entendre per què a vegades 
prescindeixen dels seus serveis. La resta d’aparells 
elèctrics seran els que hauran de respondre les 
seves preguntes: Com és que no estem sempre 
encesos? Què fan els humans quan ens apaguen?

Una divertida reflexió sobre l’ús de la 
tecnologia, amb un JOC DE REGAL, un joc dels 
que no cal endollar.

n ISBN: 978-84-18821-42-4 

22 x 26,5 cm, cartoné, 40 pàg., 16 €

àlbums

ON/OFF 

DE LES MATEIXES AUTORES:

LOTA, LA CATXALOTA

n  ISBN: 978-84- 17383-54-1 

22 x 26,5 cm, cartoné, 40 pàg.,  15 €

PER QUÈ ELS OCELLS NO TENEN REI?

Un dia el Sol, tip de la cridòria dels 
cants matinals dels ocells, va decidir 
que aquests necessitaven un rei, algú 
que posés una mica d’ordre. Però 
qui havia de ser l’elegit? «Aquell que 
aixequi el vol i arribi més a la vora meu 
serà coronat monarca», va dir el Sol.

Una història irreverent amb un 
final imprevist, inspirada en una faula 
d’Isop.

n ISBN: 978-84-18821-44-8 

22 x 30 cm, cartoné, 44 pàg., 15 €

David Acera / Ina Hristova

DEL MATEIX AUTOR AMB NANU GONZÁLEZ:

LA TORTUGA TOTVABÉ

n ISBN: 978-84-16003-17-4 

26 x 24 cm, cartoné, 32 pàg., 14,00 €



La Quog i l’Oort anaven a la festa 
d’aniversari d’en Kevin, però, 
malauradament, la seva nau espacial s’ha 
estavellat. Ara et necessiten. Agafa aquest 
llibre i dona’ls-hi un cop de mà!

n ISBN: 978-84-18821-36-3 

20,8 x 25 cm, cartoné, 40 pàg., 15 €

La Mina és un bacteri i viu en aquest 
llibre. Recull-la amb el dit i emporta-te-la 
d’excursió: un món microscòpic habitat 
per microbis t’espera.

n ISBN: 978-84-17383-73-2 

21 x 21 cm, cartoné, 32 pàg., 14 €

«Una manera molt senzilla d’explicar 
un tema prou complex.» Alicia Bululú

«Una bona opció perquè els més petits 
comencin a conèixer com funciona 
el cos humà i, a més, puguin riure de 
valent.» 
Donde viven los monstruos, LIJ

AAAH!  
HI HA UN ESQUELET 
A DINS TEU!
Idan Ben Barak / Julian Frost

NO LLEPIS AQUEST LLIBRE!
ÉS PLE DE GÈRMENS

DELS MATEIXOS AUTORS:

White Ravens 2018 Premi Astrid Lindgren 2013Millor Llibre Infantil de l’any 2020 de 
la Selecció de Dissenyadors Australians

Isol

En Petit és un nen que fa coses bones 
i coses dolentes, sovint, sense voler. Es 
pensa que és una mena de nen bo-dolent, 
tot alhora. Però a en Petit li sembla que 
aquesta conjuntura és molt estranya i a la 
seva mare, també. Per això en Petit voldria 
tenir un manual d’instruccions que l’ajudés 
a orientar-se pel món.

n    ISBN: 978-84-18821-28-8 

20 × 20 cm, cartoné, 32 pàg., 15 €

«Un àlbum sobre el que som, 
el que ens sembla que som 
i el que els altres es pensen 
que som. Un llibre impecable 
sobre allò que és relatiu i les 
diferents mirades.» Pilar Muñoz 
Lascano, El canguro lector

PETIT, EL MONSTRE

àlbums



NOI, NOIA

«Dirigit a tots els públics, té la 
inestimable virtut d’obrir el cor, la ment i 
els ulls de la mainada envers la multitud 
d’identitats que poblen el nostre planeta 
tan divers». afectosespeciales.com/blog

Joana Estrela

La nostra identitat no es limita a dues 
paraules, i encara menys a les dues paraules 
que formen el títol d’aquest llibre. Qui som i 
qui sentim que som són qüestions que no es 
poden respondre en un món en blanc i negre, 
sinó en un món que tingui tota la paleta 
de colors, amb la gran varietat de tons i 
possibilitats que afortunadament existeixen.

n ISBN: 978-84-18821-25-7 

19,5 × 22 cm, cartoné.  

48 pàg., 14 €

Aconsellat al Pla Nacional de Lectura de 
Portugal 2020

Si haguessis nascut
en una altra terra,
podries ser blanc
podries ser negre...

PODRIES
Joana Raspall / Ignasi Blanch

El color de la pell, la llengua, el menjar, 
la roba, els jocs... tot podria ser diferent 
si haguéssim nascut en un altre lloc. És 
per aquesta raó que la solidaritat amb 
qui pateix la desgràcia, en qualsevol de 
les seves formes, hauria de ser el primer 
imperatiu de tothom.

Aquesta senzilla reflexió sobre la 
condició humana en forma de poema, 
dirigida a petits i a grans, és un 
homenatge emotiu de la Joana Raspall 
a totes les persones que han hagut 
d’abandonar involuntàriament casa seva.

n    ISBN: 978-84-16003-82-2

21,5 x 26 cm, cartoné, 32 p., 15 €

3ªedició

àlbums



«El mític home del sac de la cultura popular pateix en aquest conte una 
bona ensopegada. [...] La burla és l’ingredient secret de l’autora, clarament 
decidida a fer el que calgui per convertir totes les bruixes del món al 
vegetarianisme». Les notes

L'AMANIDA DE LA BRUIXA
Isabelle Wlodarczyk / Grégoire Mabire

A la bruixa Baba no li agrada gaire la 
verdura. S’estima més coure criatures 
com a ingredient principal de la seva 
amanida. Per això, de bon matí, decideix 
anar a buscar la seva presa on sap de 
ben segur que en trobarà, camí de l’es-
cola. Però aquesta vegada ensopegarà 
amb una nena descarada, astuta, capri-
txosa i geniüda, que li farà passar per 
sempre les ganes de menjar infants.

n ISBN: 978-84-18821-23-3 

26,5 × 23 cm, cartoné, 32 pàg., 15 €

El Cuc de terra es troba amb la Garsa. 
La Garsa es mostra molt xerraire i 
educada, i això fa sospitar el Cuc, 
que s’imagina el pitjor. Efectivament, 
la Garsa només li fa la gara-gara 
perquè se’l vol cruspir. Però el Cuc, 
amb la seva desimboltura i amb l’ajut 
d’una morera i una pizza de pepperoni, 
aconsegueix guanyar-se l’amistat i la 
lleialtat de la Garsa.  

n ISBN: 978-84-18821-30-1 

17 × 24 cm, cartoné, 64 pàg., 14 €

n ISBN: 978-84-18821-15-8 

17 × 24 cm, cartoné, 64 pàg., 14 €

«Diàlegs brillants, il·lustracions 
divertides, personatges dels que 
ens queden gravats a la retina. Un 
gran primer còmic per passar una 
molt bona estona.» llibreria La Petita, 
mamaproof.org

CUC I GARSA
Ramón D. Veiga / Iván R.

CUC I CONILL 
DELS MATEIXOS AUTORS:

cómic

2ªedición

àlbums



n ISBN: 978-84-18821- 57-2 

24 x 16,8 cm, rústica, 56 pàg., 10 € 

n ISBN: 978-84-17383-98-5 

15 x 15 cm, rústica, 48 pàg., 4,50 €

n ISBN: 978-84-18821-00-4 

15 x 15 cm, rústica, 48 pàg., 4,50 €

DELS MATEIXOS AUTORS:
DEL MATEIX AUTOR:

Monsieur Mouch / Maria-Paz

JO SÍ QUE SÉ DE VERITAT 
COM ES FAN LES CRIATURES!EN PIMIENTO VA AL VETERINARI

N'ESTEISI ES MAQUILLA

N'ESTEISI I LA NINA ESTRANGERA
N'ESTEISI APRÈN A CONTROLAR 
LES EMOCIONS

JO SÍ QUE VULL SABER DE 
VERITAT QUÈ ÉS LA MORT!

n ISBN: 978-84-18821- 02-8 

24 x 16,8 cm, rústica, 56 pàg., 10 €

JO SÍ QUE PUC DIR DE VERITAT QUE NO A L'ASSETJAMENT!

cómic

NO M'AGRADEN 
LES MONEIOTES!
Juan Feliu Sastre

Cinc noves aventures de n’Esteisi i en 
Pimiento —N’Esteisi vol ser youtuber, 
N’Esteisi i la covid, N’Esteisi visita la 
família d’en Pimiento, N’Esteisi vol un 
banyador de sirena i N’Esteisi i el menjar 
de l’escola— en un nou format i en 
cartoné que ens faran riure, com a mínim, 
fins a les properes publicacions.

n ISBN: 978-84-18821-48-6 

21 x 15 cm, cartoné, 64 pàg., 14 € 

QUc FAS?

MIRO SI 

TENC MAMES.

PIMIENTO, AVUI HE SOMIAT 

QUE INVENTABA EL GELAT 

DE PATATES FREGIDES.

PUC SOMIARkHO 

JO TAMBs?

sS CLAR!

NO M'AGRADEN 
LES MONEIOTES!
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«Si voleu que els vostres fills i 
alumnes riguin una estona, aquestes 
aventures (i les que vindran) són un 
bon inici.» Jaume Centelles, blog La 
invitació a la lectura

L’Emma ha estat escarnida a les xarxes 
socials pel seu aspecte, i tot perquè es 
va negar a fer un petó a un company 
de classe! El diàleg en el que l’Emma li 
explica a en Julio què va passar permet 
reconstruir les formes d’assetjament 
escolar més habituals i els recursos que 
tenen els més joves per enfrontar-s’hi.

n ISBN: 978-84-18821-32-5 

24 x 16,8 cm, rústica, 56 pàg., 10 € 

«Els llibres com aquest, que 
impliquen tant els nens com 
els adults en temes de gran 
transcendència, haurien de ser 
presents a totes les biblioteques». 
Àngels Amorós, Culturamas.

cómic no ficció



FAIG LIKES, PER TANT EXISTEIXO. XARXES SOCIALS, 
PERIODISME I UN VIRUS ESTRANY ANOMENAT FAKE NEWS
Isabel Meira / Bernardo P. Carvalho

El poder d’Internet no deixa de créixer. Aquesta eina 
ha transformat la nostra manera de comunicar-nos i 
rebre informació, especialment entre les generacions 
més joves. A les xarxes socials les notícies s’escampen a 
gran velocitat, i les visualitzacions, els «m’agrada» i els 
«compartir» poden arribar a sumar milions. El problema 

és que els rumors, les xafarderies i les mentides, també. 
Per poder prendre decisions com a persones lliures 

i informades, cal conèixer les regles del joc de gegants 
com Google o Facebook. 

n ISBN: 978-84-18821-17-2

15 x 21 cm, rústica, cantells roms, 156 pàg., 17 €

«Hi ha llibres realment 
importants perquè 

reflexionen de manera 
lúcida sobre coses que 

afecten la nostra vida en 
comunitat en un moment 

en el qual aquesta reflexió 
sembla del tot necessària». 

Sara Figueredo Costa,  
Jornal Expresso

Recomanat pel Pla 
Nacional de Lectura 
de Portugal

no ficció

Fleur Daugey / Karine Maincent

BICICLETES Cada any es fabriquen 140 milions de 
bicicletes al món. La bicicleta és un invent 
extraordinari, un vehicle ecològic que va 
canviar definitivament la història del transport. 
Un viatge a través de la història i a diferents 
cultures per conèixer la importància i els usos 
diversos que té el vehicle més utilitzat del 
planeta.

n ISBN: 978-84-18821-21-9 

19 × 26 cm, cartoné, 32 pàg., 15 €

«Molt ben documentada, amb uns dibuixos fantàstics, 
aquesta obra us ensenyarà absolutament tot el que us cal 
saber sobre la història de la bicicleta». www.veggiebulle.fr

«Un homenatge a les bicicletes que ens 
fa pedalar pels seus orígens i al llarg de 
la història, mentre ens informem sobre 
els seus usos en diferents indrets del 
món». El Garbell, núm. 24



2ªedició
Katharina von der Gathen / Anke Kuhl

LA VIDA AMOROSA DELS ANIMALS

«Hi ha bebès aranya? Els animals poden ser gais?  
Les bèsties també tenen sexe?
Com copulen els elefants? I les serps, com ho fan?» 

Els nens i les nenes es fan moltes preguntes sobre la 
sexualitat dels animals. La pedagoga sexual Katharina 
von der Gathen respon aquestes i altres qüestions: 
els rituals de seducció i l’època de zel, les diferents 
maneres d’aparellament, l’embaràs i el part, la cria i les 
diverses maneres de vida familiar entre els animals. Les 
il·lustracions d’Anke Kuhl complementen tota aquesta 
informació tan detallada com si fos un llibre clàssic de 
ciències naturals, però amb un toc comiquer i una bona 
dosi d’humor, i ens delecta amb unes imatges meticuloses 
i unes pàgines desplegables espectaculars.

n ISBN: 978-84-17383-22-0

16,7 x 25 cm, cartoné, 152 pàg., 22

Nominat al Premi de Literatura 
Infantil y Juvenil d’Alemanya 
2018, categoria no ficció

no ficció

«Al lector, a més d‘obtenir una nombrosa i valuosa 
documentació, li aflorarà als llavis algun somriure, i 
fins i tot en algun moment esclatarà a riure, però el que 
no se li escaparà és que es troba davant d’una obra de 
referència, indispensable en biblioteques públiques i 
també personals.» Pep Molist, Faristol

Els alumnes de primària que participen 
en els tallers de Katharina von der 
Gathen tenen encara moltes preguntes 
sobre el cos i la sexualitat. Les preguntes 
deixen clar que Internet és la seva 
principal font d’informació quan tenen 
algun dubte, i que la informació que hi 
troben sovint no és la més adient. En 
aquest segon volum hi trobaran més 
respostes, escrites amb la claredat 
i honestedat que les noies i els nois 
necessiten.

n ISBN: 978-84-17383-91-6 

14 x 18,5 cm, cartoné, 216 pàg., 19,50 €

«Un llibre imprescindible a totes les 
cases i aules. Èxit assegurat».  

Glòria Gorchs, Faristol 

«Un llibre inusual i valent pel seu 
contingut i, sobretot, molt útil per a 

lectors i mediadors, que dona resposta a 
moltes de les preguntes que els nens es 

fan sobre la sexualitat».. Canal lector

EXPLICA-M'HO TOT 
MÉS PREGUNTES FETES PER 
NENES I NENS SOBRE UN TEMA 
APASSIONANT
Katharina von der Gathen / 
Anke Kuhl

EXPLICA-M'HO
101 PREGUNTES FETES PER NENS I 
NENES SOBRE UN TEMA APASSIONANT

n ISBN: 978-84-16003-49-5

14 x 18,5 cm, cartoné, 216 pàg., 19,50 €

DE LES MATEIXES AUTORES:

9000 
EXEMPLARS 

VENUTS!

5ª edició 



novel.la

«La tensió, l’eloqüència i el brunzit de les 
abelles fan que aquesta sigui una novel·la 
d’allò més vibrant». Lovelybooks

«Postert escriu de manera 
gràfica però sense intenció 
pedagògica, cosa que permet 
que el lector pugui començar 
a comprendre la vida de les 
abelles i les nostres estructures 
socials. I, també, com fer nous 
amics!». Jurat del Premi Infantil i 
Juvenil Franco-Alemany 2018

Finalista del Premi de Literatura Infantil i 
Juvenil Franco-Alemany 2018

3 ªedición
L'ANY DE LES ABELLES
Petra Postert
Coberta i il·lustracions interiors: 
Maria Girón

En morir l’avi, el testament revela que deixa 
un rusc d’abelles a la seva neta, la Josy. La 
nena, que viu en una gran ciutat i i d’abelles 
no en sap res de res, decideix quedar-se-les 
i, per primera vegada a la vida, entén què vol 
dir sentir passió per alguna cosa.

Un dia de juny, però, la situació es 
complica. Una part de l’eixam s’escapa, la 
Josy es troba envoltada d’un núvol d’abelles 
i han de venir els bombers. La seva mare té 
clar que ha arribat el moment de desfer-se 
de l’eixam, però la Josy lluitarà per conservar-
lo i acabarà descobrint la importància de les 
abelles en la història familiar.

n ISBN: 978-84-18821-40-0 

14 x 21 cm, cartoné, 192 pàg., 18,5 €«Una defensa ferma del dret a la 
lectura». Kirkus Reviews

«Gratz ens presenta un llibre per als 
amants dels llibres que diu molt sobre 
el gran poder que tenen els nens i 
les nenes per aconseguir canviar les 
coses des de baix». Publishers Weekly

L'AMY I LA 
BIBLIOTECA SECRETA
Alan Gratz

Quan l’Amy s’adreça a la biblioteca 
de l’escola per recollir el seu llibre 
favorit, s’adona que no és al seu lloc. La 
bibliotecària s’ha vist obligada a retirar-lo 
perquè uns quants pares l’han considerat 
inapropiat per a una escola de primària. 
El llistat d’obres prohibides pel consell 
escolar s’anirà engruixint a mesura que 
passin els dies. L’Amy i els seus amics, 
decidits a fer front a aquesta situació, 
crearan la Biblioteca de Llibres Prohibits 
l’Armariet.

n ISBN: 978-84-17383-96-1

14 x 21 cm, cartoné, 240 pàg., 17,50 € 

North Carolina Battle of the Books 2018-2019 
White Nile Award 2019-2020 
Finalista del LovelyBooks Leserpreis finalist  
de Alemania 2019 

Guanyador del Connecticut Nutmeg Book  
Award 2020
Selecció Municipi Lector. Programa de motivació 

a la lectura, estiu 2021
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Andalusia, Extremadura i 
Canàries
Azeta distribuciones
Camino Bajo, s/n
18100 Armilla (Granada)
Tel.: 958 578 200
info@azetadistribuciones.es

Astúries
Cambalache
C/ Martínez Vigil, 30 bajo
33010 Oviedo
Tel.: 985 202 292
cambalache@localcambalache.org

Balears
Serrano Llibres
Joan Maura bisbe, 26 bajos
07005 Palma de Mallorca
Tel.: 971 464 501
serrano.llibres@gmail.com

Catalunya
Comarques de Barcelona i 
Tarragona
Virus editorial i distribuïdora
C/Junta de Comerç, 18 baixos
08001 Barcelona
Tel./Fax: 934 413 814
distribuidora@viruseditorial.net

Comarques de Girona,  
Lleida i la Catalunya Nord
Nordest distribucions
C/Alemanya, 19
17600 Figueres
Tel.: 972 672 354
nordest@nordest.es

Galícia, Cantàbria, Euskadi,
Navarra, Aragó, La Rioja,
Castella-Lleó, Madrid i 
Castella-La Manxa
Asturlibros
C/Peña Salón, 93
Polígono de Silvota
33192 Llanera (Asturias)
Tel.: 985 980 740
asturlibros@asturlibros.es

Múrcia, Albacete i Alacant
La Tierra Libros
C/Sagitario, 4, nave B
03006 Alacant
Tel.: 965 110 288
tierra@delibros.es

València i Castelló
Ortega Distribuciones
Bonaire, 14 B
46003 València
Tel./fax: 963 943 166
ortegadedit@yahoo.com

Pots contactar amb nosaltres a:
C/Junta de Comerç, 18 baixos | 08001 Barcelona |  
info@takatuka.cat
Edició i promoció:
Patric de San Pedro | patric@takatuka.cat | Tel.: 620 048 390
Premsa:
Mar Domènech | prensa@takatuka.cat
Administració, facturació i drets:
Patricia Hansel | patricia@takatuka.cat
Comandes i magatzem:
Camí dels Valencians, s/n
17853 Tortellà
info@takatuka.cat | Tel.: 872 729 965

Pots trobar més 
informació sobre els 
nostres llibres a  
www.takatuka.cat

DISTRIBUÏDORES DE TAKATUKA

@takatuka.editorial@editorialtakatuka

https://www.instagram.com/editorialtakatuka/



