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PÈL I PLOMES

LA BANYERA

Lorenz Pauli / Kathrin Schärer

Lisa Biggi / Paloma Corral

El gos i la gallina actuen plegats per primera
vegada. Representaran la SEVA pròpia història.
La cosa va així: la gallina somia trobar un
tresor pirata i al gos li agradaria tenir un amic
alt i fort. Els dos animals s’han trobat per casualitat i sembla que s’hauran de separar, però
decideixen ajudar-se. En el teatre, com a la
vida, no hi ha res impossible. I com que això el
públic ho sap, els dedica un gran aplaudiment.
Conte basat en una òpera infantil homònima
realitzada pel mateix autor.
«El brillant equip format per
Lorenz Pauli i Kathrin Schärer
ens ofereix àlbums il·lustrats
que destaquen pel seu art i
intel·ligència». Die Welt

n PÈL I PLOMES
ISBN: 978-84-17383-59-6
24 x 25 cm, cartoné, 40 pàg., 16 €
Selecció White Ravens 2018

És l’hora del bany, una rutina diària
que pot convertir-se en una autèntica
aventura quan hi posem imaginació. Si
l’envàs del sabó ens recorda un ovni,
l’esponja ens transporta al túnel de
rentat de cotxes i l’escuma del xampú
s’assembla molt a un iceberg, hi ha res
millor que banyar-se per viure grans
emocions? Sí, que la mare es banyi
amb tu. Però... és la mare o és una illa
deserta?
Una invitació a jugar i fer volar la
imaginació a l’aigua.
n LA BANYERA
978-84-17383-63-3
17 x 24 cm, cartoné, 32 pàg., 13 €
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LES AVENTURES DE N ESTEISI I EN PIMIENTO

còmic no ficció
COL .LE

CCIÓ

Juan Feliu Sastre

JO SÍ QUE SÉ DE VERITAT COM ES FAN
LES CRIATURES!
Monsieur Mouch / Maria-Paz

Juan Feliu reflexteix amb altes dosis d’humor les
petites grans tragèdies i els grans moments de
felicitat dels quals es nodreix el dia a dia d’una
nena de sis anys. N’Esteisi ha d’enfrontar-se a
les burles de les seves germanes i de les nenes
dolentes de la classe. Per fer-ho, compta amb
les seves idees genials i el suport del seu fidel
amic Pimiento, un poni parlant.

Ja està, l’Emma sí que sap DE DEBÒ
com es fan les criatures! La seva mare
l’hi ha explicat, amb dibuixos i tot a la
seva llibreta... L’Emma se sent orgullosa
de poder-ho explicar tot a en Juli, el seu
nòvio de l’escola. Els dos nens compartiran els seus coneixements amb humor i
l’ajuda d’aquestes divertides imatges.

n 15 x 15 cm, rústica, 48 pàg., 4,5 €
Dues aventures fantàstiques i
hilarants de n’Esteisi i en Pimiento
en un llibre reversible!

Les aventures de n’Esteisi i
en Pimiento 1
978-84-17383-66-4
N’Esteisi no es vol dutxar
El dissabte és el millor dia de la setmana per
n’Esteisi. Però passa una gran desgràcia: li
toca dutxa, i amb cap i tot!
N’Esteisi i el millor lloc de la classe
El primer dia del curs n’Esteisi arriba l’última
a l’escola i li toca seure en el pitjor lloc de la
classe, lluny de la seva amiga Chelsi. Les nenes
dolentes se’n riuen, però n’Esteisi té un pla.

MONEIOTA!!
MADAME BAGUETTE,
N'ESTEISI HA INSULTAT
A UNA NINA!

sS QUE NO VOL
LLEGIR LES VOSTRES
AVENTURES.

QUE DIUS!
SI A TOTHOM LI
AGRADEN ELS
PONIS.

n JO SÍ QUE SÉ DE VERITAT COM ES FAN
LES CRIATURES!
ISBN: 978-84-17383-57-2
24 x 16,8 cm, rústica, 56 pàg., 10 €

Les aventures de n’Esteisi i
en Pimiento 2
ISBN: 978-84-17383-68-8
N’Esteisi es fa pipí al llit
N’Esteisi es desperta i s’adona que s’ha fet
pipí al llit. Les seves germanes se’n riuen.
N’Estesisi se sent la nena més infeliç del
món, però té una idea genial.
N’Esteisi va a la platja
N’Esteisi va la platja amb els seus maneguets
preferits. Allà les nenes dolentes se’n riuen
perquè encara no sap nedar. N’Estisi trobarà
la solució a Cals Xinos del barri.

Les aventures de n’Esteisi i
en Pimiento 3
ISBN: 978-84-17383-70-1
N’Esteisi té polls
La mestra avisa n’Esteisi que té polls i les
nenes dolentes de la classe se’n riuen. Però el
remei que li donen a la farmàcia no funciona.
La increïble història dels ponis parlants
de les Muntanyes Planes del Nord
En Pimiento li explica a n’Esteisi per què els
ponis de la seva raça són els únics animals
capaços de parlar.

Un llibre desacomplexat per als nens i
les nenes que ho volen saber TOT i per
als pares i mares que ja no saben quina
resposta inventar-se.

còmic no ficció
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EL MÓN VA DIR SÍ
Kaia Dahle Nyhus

EL TRACTOR VE AMB MI
Finn-Ole Heinrich y Dita Zipfel /
Halina Kirschner

QUÈ ÉS EN REALITAT EL FEIXISME?
Kalle Johansson / Lena Berggren
La paraula «feixisme» és utilitzada sovint
per polítics i periodistes. Però què significa
en realitat? Es parla molt del que varen fer
els feixistes a Itàlia, Alemanya i Àustria, però
molt menys del que pensaven o quins eren
els seus ideals. Què fa que algunes persones
se sentin atretes per la ideologia feixista?
Un llibre per comprendre què va ser el
feixisme i els perills del nous moviments
d’extrema dreta.
n QUÉ ÉS EN REALITAT EL FEIXISME?
ISBN: 978-84-17383-61-9
21 x 22 cm, cartoné, 68 pàg., 14 €
«Una obra mestra pedagògica».
Göteborgs-Posten
«Un llibre que no pot faltar a
cap biblioteca escolar».
Tatjana Schröder-Halek, TOPIC

Un bon dia va començar el món i va
començar el temps, i del xoc entre planetes
en va sorgir la Terra. I van començar
les estacions. I primer vam ser peixos
dins l’aigua, després, rèptils i, més tard,
mamífers. Vam començar a caminar sobre
dues cames i vam fer les nostres primeres
eines. I el món semblava enllestit, però
d’ençà d’aleshores sempre hem continuat
inventant i fabricant coses noves que ens
han portat progrés, però també destrucció.

El Tractor és
un més de la
família, si més
no per al nostre
protagonista.
Quan li diuen que
la família se’n
va a viure a la
ciutat, ho accepta
amb resignació...
fins que s’adona
que aquest fet
comporta la
separació del seu
company de jocs i aventures, el seu amic fidel:
el Tractor. A la ciutat no hi ha prou espai per a
ell, li diuen. Allà no servirà per a res, insisteixen.
Però el Tractor és útil SEMPRE. Hi ha una pila de
coses que pot fer, a la ciutat i allà on sigui. No
deixarà el Tractor abandonat. No se n’anirà sense
el seu Tractor.

n EL MÓN VA DIR SÍ
ISBN: 978-84-17383-48-0
24,5 x 26,5 cm, cartoné, 48 pàg., 16 €

n   EL TRACTOR VE AMB MI
ISBN: 978-84-17383-52-7
21 x 27 cm, cartoné, 40 pàg., 16 €

«Una brillant forma d’explicar
als més menuts l’origen del món
[...], una visió molt colorida i de
vegades crítica d’on anem i d’on
venim.» La Vanguardia cultura|s
Guanyadora del Premi de la Crítica de Noruega 2018
Nominada al Premi Brage 2018 de la Fundació
Premi Llibreries de Noruega

«Un llibre sobre un tractor que a la vegada
és un cant a la vida rural, al camp i a la
pagesia.» Antònia Justícia, La Vanguardia
Selecció dels Llibres més bells d’Alemanya 2018
Nominat al Premi de Literatura infantil i juvenil
d’Alemanya 2019

àlbums

LES ELECCIONS
DELS ANIMALS
André Rodrigues / Larissa Ribeiro
/ Paula Desgualdo / Pedro Markun

àlbums

A CASA MEVA SOM...
Isabel Minhós Martins /
Madalena Matoso
Sota un mateix sostre s’ajunten una
quantitat considerable de parts del cos
humà: caps, mans, peus, ossos, dents,
cabells o tetes. Agrupar-les i comptarles és una tasca divertida, perquè les
quantitats varien segons l’habitació i
es multipliquen quan arriben visites. En
aquest llibre les matemàtiques s’alien
amb l’anatomia i l’humor per a fer un
seguiment del dia a dia d’una família a
casa seva, sumant les parts del cos del
seus integrants, sense oblidar les quatre
potes del gos.

Segell de qualitat Mejor en Verde
Els animals de la selva estan tips dels
abusos i excessos del rei. El Lleó ha
desviat l’aigua del riu per fer-se una
piscina privada davant del cau i ha deixat
a tothom sense aigua. Els animals es
reuneixen per protestar i decideixen
convocar unes eleccions per triar un nou
governant de la selva.

n A CASA MEVA SOM…
ISBN: 978-84-17383-20-6
19,5 x 22 cm, cartoné, 32 pàg., 13,5 €

n LES ELECCIONS DELS ANIMALS
ISBN: 978-84-17383-44-2
21 x 21 cm, cartoné, 48 pàg., 14 €

«Un llibre sobre política fet amb i per
a la mainada.» @pequeno_tio

Recomanat pel Pla Nacional de Lectura
de Portugal

LOTA, LA CATXALOTA
Col·lectiu Rosa Sardina /
Roser Rimbau
Al mar cada vegada hi ha més residus. La
Lota, la catxalota, vol saber d’on ve tota
aquella brutícia. Amb el seu amic Malacu, el
cranc, decideixen començar una investigació
que els porta, primer, a un vaixell ple de
turistes i, després, a un port. Allà veuran com
els plàstics envolten la vida dels humans...
La descoberta duu els animals marins a
emprendre una operació de neteja del mar.
n LOTA, LA CATXALOTA
ISBN: 978-84-17383-54-1
22 x 26,5 cm, cartoné, 40 pàg., 15 €

«Una lectura perfecta perquè els
lectors més joves es diverteixin
amb la Lota, la catxalota, mentre
prenen consciència sobre la
protecció del medi ambient.»
Sara Herrera, El placer de la lectura

l'aventura de llegir

no ficció

UN INDI COMO TU I COM JO

EL VERMELL MOLA

Erna Sassen /
Martijn van der Linden

Lucia Zamolo
«Com és que em poso vermella quan em cau un tampó
de la bossa? Per què li dic al professor de gimnàstica
que no em trobo bé quan tinc dolors menstruals? En
poques paraules: com és o per quina raó el tema de la
menstruació és un tabú?»
Inspirant-se en converses i observacions, Lucia Zamolo
reuneix diversos fets i reflexions en una mena de diari on
parla sense embuts del tema de la menstruació. Un llibre
en la frontera entre el llibre informatiu, el diari personal,
la novel·la gràfica i el manual d’autoajuda.
n EL VERMELL MOLA
ISBN: 978-84-17383-50-3
16 x 22 cm, cartoné, 96 pàg., 16,5 €

En Boaz és un noi solitari a qui fascinen
els indis i els ponis. A l’escola no té amics i
tendeix a perdre’s en els seus pensaments.
Fins que arriba una nova alumna, l’Aisha,
que no sap parlar la seva llengua, sembla
índia i se sap comunicar amb dibuixos,
com els indis.
Després d’haver-la coneguda en Boaz és
el nen més feliç del món, però al seu pare
se li acut la idea de canviar-lo de classe.
L’Aisha sembla que també té problemes a
casa i cada dia se la veu més cansada.
n UN INDI COMO TU I COM JO
ISBN: 978-84-17383-46-6
12,2 x 20,3 cm, cartoné, 140 pàg., 16,5 €

«En 96 pàgines il·lustrades
l’artista Lucia Zamolo
acaba amb vells tabús
i facilita que les joves
que comencen a tenir
el període s’acostin de
manera afectuosa a la
seva feminitat.»
The Female Company
«Sense caure en moralismes, l’autora
desenvolupa un diàleg profund entre en
Boaz i la seva àvia sobre les persones
que rebutgen els refugiats i sobre les
religions, que sovint fan un paper negatiu
en aquest tema. Un diàleg que farà pensar
els lectors joves.» Friesch Dagblad

Premi Serafina
d’il·lustració 2019
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