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Fòrum amb l’autor/a
Una forma de promoure el contacte amb  
els llibres. Consulteu-ne la disponibilitat  
a la nostra xarxa comercial.

     E

També en castellà
A més de l’edició en català, també està publicat 
en castellà.

Disponible  
en ebook

Seleccionat per la Galera  
per al Pla d’Impuls a la Lectura
Llibres que conjuguen literatura 
amb ciència i tecnologia

Per què un Pla Lector? 

Un Pla Lector és una eina al servei dels docents en la seva tasca de treballar la lectura als centres 
educatius; és a dir, fer que els alumnes adquireixin, desenvolupin i consolidin tant la seva competèn-
cia lectora com el gust per la lectura. 

No hi ha un pla lector únic i estàndard. Cada centre, cada grup, cada alumne té unes característiques 
diferents i el docent ha de decidir quins títols i quines activitats són les més adequades en cada cas. 
Entenem que un pla lector, doncs, ha de plantejar una oferta variada i atractiva.

I com ho fem a la Galera?
A la Galera, basem el nostre Pla Lector, d’una banda, en l’experiència de més de cinquanta anys fent llibres per a nens i 
joves, i de l’altra, en la motivació de seguir-ne fent almenys en els pròxims cinquanta anys, avalats pels lectors als quals 
transmetem el gust per la lectura. I tot això a través de tres puntals que considerem bàsics:

material didàctic. Les nostres guies de lectura contenen propostes d’activitats, tant individuals com col·lectives, per-
què els alumnes treballin la competència lectora i alhora prenguin consciència de tot el suc que se li pot treure a la lectu-
ra d’un llibre. Per això, combinem les activitats més clàssiques amb d’altres que proposen l’ús de les noves tecnologies.

els autors i els fòrums. La llarga vida de l’editorial permet que en el nostre catàleg convisquin autors clàssics univer-
sals, com Jules Verne o Mark Twain; autors catalans que s’han convertit en clàssics, com ara Josep Vallverdú i Jordi Sierra 
i Fabra, i autors que han destacat en els darrers anys i s’estan fent un nom en el món de la literatura juvenil, com Àngel 
Burgas, M. Carme Roca i Sonia Fernández-Vidal, per esmentar-ne alguns, molts dels quals han guanyat els principals premis 
de la literatura infantil i juvenil del nostre país. I aquests autors estan disponibles per fer fòrums a les escoles, una activitat 
que reforça el treball sobre el llibre que es fa a l’aula, i permet que els escriptors coneguin els seus lectors i que els alumnes 
puguin parlar, comentar i treballar juntament amb ells el llibre i tot el procés creatiu que comporta.

els llibres, és clar! Els llibres del Pla Lector de la Galera contenen els valors que s’espera que tinguin els llibres 
adreçats als joves: l’amistat, la tolerància, la solidaritat, el respecte per la diversitat, el respecte pel medi ambient, etc. 
També oferim títols amb uns continguts que s’adiuen al currículum escolar, no sols de l’àrea de llengua i literatura sinó 
també d’altres àrees com ara la història i, molt especialment, la ciència. Però, per damunt de tot, els nostres llibres 
aporten l’ingredient més important: l’entreteniment. Pensem que és molt important que l’alumne s’ho passi bé llegint i 
aconsegueixi trobar el seu gust personal per la lectura, fora ja de l’àmbit purament formatiu. L’adolescència és una etapa 
on el gust per la lectura a vegades és difícil de conjugar amb tot el món de descoberta que s’obre a l’horitzó. I justament 
per això, oferim títols que responen a les tendències més actuals, amb els quals se sentin identificats i amb els quals 
aconsegueixin traspassar el vessant purament pedagògic de la lectura i la converteixin en un plaer.

En la selecció per a l’ESO, trobareu, entre d’altres, aventures de colla, llibres que combinen la literatura i la ciència, mul-
ticulturalitat i diversitat, xarxes socials, amors i desamors, ciència-ficció, la realitat més quotidiana amb les problemàti-
ques associades... Un ventall molt ampli perquè tothom pugui trobar el seu llibre dins del Pla Lector, amb la garantia de 
la tria ben feta tant a nivell literari com argumental. Una selecció feta per als joves i a prop dels joves. 
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FITXA 
TÈCNICA

Informació tècnica 
del llibre.

Informació per als professors

CONNEXIONS 
AMB EL 
CURRÍCULUM

Connexions amb  
el currículum.
Dades curriculars 
del llibre.

BIOGRAFIA 
DE L’AUTOR

Ressenya de l’autor 
o autors del llibre, 
amb informació 
detallada de la seva 
trajectòria literària.

RESUM DE 
L’OBRA

Sinopsi extensa del 
llibre per a explicar 
els aspectes més 
importants de la 
novel·la.

SOLUCIONARI

Solucions a tots els 
exercicis de la proposta 
d’activitats.

PERSONATGES

Presentació dels 
personatges que 
tenen un paper 
destacat dintre 
de la novel·la.

Guies de lectura
Tots els llibres del Pla Lector de la Galera presenten una Guia de Lectura amb recursos didàc-
tics. Aquestes guies es poden descarregar en format PDF des de www.plalector.cat. 

La primera part de la guia conté activitats per als alumnes. La majoria són per fer individual-
ment, però també n’hi ha que s’han de fer en grup. Això permet treballar el llibre tant a casa 
com a l’aula.

La segona part està adreçada als mestres, i hi conté informació sobre el llibre, les connexions 
que té amb el currículum i el solucionari de les activitats.
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Activitats per als alumnes

ABANS DE LA 
LECTURA

Activitats de 
preorganització 
de la lectura, 
contextualització 
i formulació de 
requisits.

COMPETÈNCIA 
LECTORA

Exercici de 
comprensió d’un 
fragment concret de 
l’obra, amb preguntes 
tipus test.

IL.LUSTRACIONS

Pictograma del tipus 
d’activitat.

UNA MICA MÉS

Proposta d’exercicis que 
pretenen anar una mica 
més enllà de la lectura 
utilitzant com a pretext 
algun element que es 
pot trobar en el llibre. 
Aquí és on l’alumne 
pot aportar més de la 
seva part a partir de 
tot el que ha après en 
la lectura del llibre. Es 
fomenta la interpretació, 
la creativitat, l’opinió 
personal i la diversió.

DESPRÉS 
DE LLEGIR

Exercicis i activitats que 
es poden fer durant o 
després de la lectura, 
que n’asseguren la 
comprensió i que 
garanteixen que als 
lectors no se’ls han 
escapat els detalls més 
rellevants de la història. 
També es contribueix 
a l’enriquiment del 
vocabulari.

ANIMACIÓ
LECTORA

Activitat d’animació 
relacionada amb el 
llibre. Foment del 
treball en equip 
dins de l’aula: fer 
entrevistes, debats, 
representacions 
teatrals o escrits 
redactats en grup.
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Tallers per a mestres
A més a més dels fòrums d’autors amb alumnes, la Galera 
ha preparat una oferta de tallers per a mestres. Tallers de 
reforç de l’eficàcia lectora; la lectura de la imatge; la incen-
tivació de la creativitat… són alguns exemples de l’oferta di-
rigida als docents, amb la finalitat d’ajudar-vos en la vostra 
tasca diaria. Aquí en teniu un tast:

Eines per a treballar la lectura en veu alta
La lectura en veu alta permet practicar l’entonació, el ritme, 
les pauses i la fonètica i afavoreix la comprensió lectora. 
Aquest taller ofereix eines per a treballar el domini de les des-
treses per a una lectura comprensiva i expressiva correcta. 

Taller de veu: bons hàbits  
per projectar la veu
Massa sovint, els docents tenen problemes de veu per una 
mala praxi en la projecció. Aquest taller ofereix claus per col-
locar la veu correctament i així evitar possibles lesions.

La lectura de la imatge
Els llibres il·lustrats, els llibres de text, el nostre entorn... 
tot és ple d’imatges. Tenim criteri per analitzar-les? Sabem 

interpretar-les? Aquest taller ofereix eines per aprofundir en 
la competència audiovisual i analitzar la imatge en els lli-
bres il·lustrats.

La gestió de la lectura a l’aula
Com conduir l’hora de lectura lliure? Com enfocar l’hora de 
lectura a secundària? Quines lectures convenen als dife-
rents nivells lectors? Aquest taller ofereix assessorament al 
professorat a l’hora de gestionar la lectura dins l’aula.

Tallers de llengua i literatura
L’ofici d’escriure, la creativitat literària, l’apropament a la 
lectura, la transmissió oral de la cultura a través dels con-
tes... Tallers destinats a resoldre els dubtes i a plantejar lí-
nies de treball per al professorat de llengua i literatura de 
diferents nivells.

A més a més d’aquests tallers, oferts per professionals espe-
cialistes en la matèria, podem oferir-vos-en d’altres a mida. 
Expliqueu-nos què necessiteu i buscarem els millors profes-
sionals per oferir-vos-ho. L’oferta és oberta i ens adaptem a 
les necessitats de cada centre.

Nova web del Pla Lector
En aquesta nova web trobareu informació deta-
llada del Pla Lector de la Galera, organitzada per 
cicles i amb la possibilitat de descarregar-vos 
guies de lectures, primers capítols, veure vídeos, 
informació sobre l’autor, entre d’altres.

Organització 
del web

Sinopsi del llibre

Idiomes de 
publicació

Formats disponibles, 
inclòs l'ebook

Material multimèdia 
relacionat

Fitxa tècnica 
del llibre

Possibilitat de 
compra online

Possibilitat  
de compartir  

a les xarxes

Descàrrega de 
primers capítols

Altres llibres 
de l’autor

Registre per accedir 
als materials 
complementaris

Sobre l’autor
Disponibilitat de  
fòrum amb l’autor
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Fòrums de lectura
El nostre Pla Lector vol impulsar la lectura i convertir-la en un moment de plaer, de diversió i de joc lli-
gat al procés educatiu i al projecte docent. Es tracta de facilitar i promoure el contacte amb els llibres i 
formar lectors competents. Amb aquests objectius hem preparat un programa de fòrums presencials i 
en línia amb autors en català, castellà i anglès de les nostres lectures recomanades. Contacteu amb la 
nostra xarxa comercial i us portarem els nostres autors a les vostres aules.

Els fòrums són una eina més que us oferim, ja que el contacte directe entre l’autor i el lector és molt 
enriquidor per treballar i aprofundir el llibre. Els alumnes podran compartir el que pensen, explicar 
el que més els ha agradat, si estan d’acord o no amb el protagonista, etc. Amb l’autor a classe et 
convidem a fomentar el debat de les nostres lectures.

Els nostres autors

Jaume Cela
Quin parell!
Silenci al cor

Rocío Carmona*
La gramàtica de l’amor

Xavier Gual
El mediador

Eduard Martorell
Els límits de la vida

Jordi Sierra i Fabra*
El cas del quadre desaparegut; Radiografia 
de noia amb tatuatge; En un lloc anomenat 
guerra; Concert en sol major; Adormit sobre 
els miralls; L’extarordinari enginy parlant del 
Professor Palermo

Jaume Copons
La closca pelada dels cretins

M. Carme Roca
Katalepsis

Àngel Burgas
L’edat del despertar; L’anticlub;  
Dies feliços; El club de la cistella; 
Segon trimestre; M.A.X.; Una  
cançó per a Susanna;  
Noel et busca

Carles Batlle
La Vall dels troms

Josep-Francesc  
Delgado*
Ulldevellut

Sebastià Roig
Ullals

Care Santos
No em preguntis qui sóc

Lolita Bosch
El nen que volia matar

* Disponibilitat parcial
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L’edat del despertar     
Àngel Burgas

PÀGINES      192  

GRUMETS     212  

TEMÀTICA    RELACIONS PERSONALS I hUMOR

La Martina vol fer ressuscitar el club de la 
cistella, que s’ha tornat a desfer una altra

  vegada. Tot i que no sap si els altres s’ho merei-
xen, decideix buscar problemes o injustícies al 
seu voltant. Potser, si troba algun innocent per 
defensar, els del club es tornaran a unir. Però ara 
estan més desunits que mai. I a més, el curs s’aca-
ba. I, per acabar-ho d’adobar, la Martina comença 
a estar preocupada perquè no li ha vingut la regla. 
Per sort, o per desgràcia, els problemes són més a 
prop del que es pensa. IS
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El club dE la cistElla

La Martina rep un regal el dia que fa anys:  
les memòries de l’anticlub, la colla de la seva 
germana d’anys enrere. Les seves aventures 
desperten en la Martina el desig de formar-ne 
un de nou.

Premi Folch i Torres 2006

PÀGINES      56  
     

GRUMETS    185  
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sEgon trimEstrE

Quan sembla que el club “anti” esta a punt de 
desaparèixer, la Martina i els seus companys 
s’uneixen de nou per mirar de solucionar un 
misteri.

Premi La Galera Joves Lectors 2008

PÀGINES     208  
     

GRUMETS    194  
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l’anticlub

Una colla de nou companys de classe s’alien 
per formar un club. Volen lluitar contra les 
injustícies. Seran protagonistes d’accions 
“anti”, que els uniran més cada dia.

PÀGINES      176  
     

GRUMETS    135  
  

+ Llibres d’aquest autor a la pàgina 18
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•   Família          •  Amistat        •  Solidaritat 

TEMES TRANSVERSALS      

12a 
EDICIÓ

7a 
EDICIÓ

9a 
EDICIÓ

3a 
EDICIÓ
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Dies feliços
Nou curs al club  
de la cistella
Àngel Burgas

Comença un nou curs per al club de 
la cistella! Amb problemes? Doncs 

sí, uns quants. La presidenta vol impo-
sar les seves normes sense que la res-
ta hi estigui d’acord. També s’ha extra-
limitat en les seves funcions apuntant 
el seus companys a una associació de 
bandes llatines... Però també hi ha co-
ses bones, com ara la organització d’un 
túnel del terror per Halloween, la in-
corporació d’un nou alumne especialit-

zat en monòlegs d’humor, i la relació 
entre la Martina i en Pau que, de mo-
ment, tira endavant....d’aquella ma-
nera!”
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Àngel Burgas va néixer a Figueres el 1965. Va estudiar la carrera de Belles Arts a 
Barcelona i la va ampliar a Berlín (Alemanya). Ha publicat relats per a adults (Show, 
1999; Adéu, 2002 –premi Mercè Rodoreda i premi de la Crítica Serra d’Or–, i La fi 
d’Europa, 2006) i per a joves a la Galera (L’anticlub, 2002; M.A.X., 2004; El club de 
la cistella, 2007 –premi Josep M. Folch i Torres–; Segon trimestre, i Una cançó per a 
Susanna, 2008). Viu a Barcelona i dóna classes d’Educació Visual i Plàstica a l’ESO i el 
Batxillerat.

+   Llibres d’aquest autor a la pàgina 18

NOVETAT

PÀGINES      212  

TEMÀTICA    RELACIONS PERSONALS I hUMOR

•   Família          •  Amistat        •  Solidaritat

TEMES TRANSVERSALS      

GRUMETS    242  
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L’extraordinari 
enginy parlant 
del Professor  
Palermo 
Jordi Sierra i Fabra

PÀGINES      216  

TEMÀTICA    hISTòRIA S. XX

Al principi del segle xx un nen orfe assis-
teix a un espectacle impressionant: un 

mag ventríloc fa parlar i moure el seu nino 
metàl·lic. Però el nen sospita que amb la mà-
gia no n’hi ha prou per a explicar aquest ex-
traordinari fenomen. I així, entrant en contac-
te amb el Professor Palermo, el mag, viurà la 
millor aventura que un nen pot imaginar: ser 

espectador privilegiat de la història de tot 
un segle. Però també haurà de pagar-ne 
un preu molt alt...
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•   Família           •  Amistat        •  Solidaritat 
 

TEMES TRANSVERSALS      

Premi La Galera Joves Lectors 2013

Jordi Sierra i Fabra va néixer a Barcelona el 1947. Fill únic, de família 
humil, es va trobar amb poques possibilitats d’aconseguir el seu somni 
de ser escriptor. La seva vinculació amb la música rock li va servir per 
fer-se popular sense perdre mai de vista el seu autèntic anhel: escriure 
les històries que el seu volcànic cap inventava. El seu primer llibre el va 
editar el 1972. Avui ja ha publicat més de quatre-centes obres, ha guanyat 
gairebé 40 premis literaris i  ha figurat en múltiples llistes d’honor. Els 
anys 2006 i 2010 va ser candidat per Espanya al Nobel juvenil i el 2007 va 
rebre el Premi Nacional de Literatura del Ministeri de Cultura espanyol. 
L’autor fa fòrums a la seu de la Fundació Jordi Sierra i Fabra a Barcelona. A més del fòrum, 
ofereix una visita guiada a la Fundació.

+   Llibres d’aquest autor a la pàgina 20

2a 
EDICIÓ

GRUMETS    234 
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L’enigma  
de l’U-755B
Joan J. Cerdà

PÀGINES      144 

TEMÀTICA    AVENTURES I hISTòRIA

L’any 1944, en plena guerra 
mundial, un submarí de la 

marina alemanya solca el Mediter-
rani amb una missió secreta. Però 
a prop de Mallorca té un accident 
i s’enfonsa. En l’actualitat, quatre 
nois descobreixen per casualitat 
la pista del submarí i es veuen in-
volucrats en una aventura d’es-
pionatge i misteri que el pas de 
setanta anys no ha refredat. IS
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Joan J. Cerdà, va néixer a Mallorca el 1975. Llicenciat en Física 
i també en Química, és doctor en física per la Universitat de les 
Illes Balears. Emigrà a Alemanya el 2006 per iniciar la seva carrera 
científica professional i romangué en aquest país durant cinc anys. 
Autor de més de quaranta publicacions científiques de caràcter 
internacional, exerceix actualment de professor universitari  
a les Illes.

GRUMETS    240  

NOVETAT

•   Família                      •  Amistat
•  Solidaritat 

TEMES TRANSVERSALS      

Premi Guillem Cifre de Colonya 2014
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Rafael Vallbona Sallent (Barcelona, 1960). És periodista, escriptor i guionista de 
ràdio i TV. Els seus primers reculls poètics tracten d’alguns mites de la modernitat. 
Ha aplegat alguns dels seus articles a Riure a Barcelona (1990) i fou cap de cultura 
del diari El Observador. Entre els guions difosos per ràdio, cal assenyalar Beatles, 
si us plau (1986), Qui és, qui era? (1986-1987), Elvis per sempre (1988) i Lletrasset 
(1989). Dels guions emesos per TVE, en destaquen Especial Núria Feliu (1989) i 
Puçastoc (1989-1990). Autor d’una trentena de llibres, va apostar per la narrativa 
i guanyà el premi de novel·la eròtica La Piga, va obtenir el premi Columna Jove 
el 1997, el de poesia Comas i Maduell el 1998, el premi Amat-Piniella de novel·la 
històrica l’any 2000 i el premi Ramon Muntaner de novel·la juvenil el 2001. 
Col·labora a El Mundo i a El Punt, entre altres mitjans de comunicació, i és professor 
a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.

Camins damunt  
les dunes     
Rafael Vallbona

PÀGINES      168  

TEMÀTICA    AVENTURES I CONFLICTE SOCIAL

Q uan l’Eddie Smithee arriba al Marroc, 
troba moltíssim a faltar la seva vida ben-

  estant i avorrida de Beverly Hills. La seva 
mare, actriu de telenovel·les, se l’ha endut 
perquè no estigui sol a casa, però l’Eddie 
continua estant sol a l’hotel. Per a ell, només 
ha canviat de presó. Fins que, de sobte, es 
troba corrent per carrerons, perseguit per 
uns malfactors. Un jove marroquí l’ajuda. El 
que no sap l’Eddie, el noi occidental de casa 

bona, és que l’Ahmed no només el salva 
d’uns atracadors de pa sucat amb oli, sinó 
que també el salvarà de la seva vida.
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•   Família •  Amistat 
•  Solidaritat •  Diversitat 

TEMES TRANSVERSALS      

GRUMETS    216  
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Les  
aventures de 
Tom Sawyer
Mark Twain

PÀGINES      273

GRUMETS      43   

Tota la vida dels 
pobles de la riba 
del Mississipí 
mostrada a través 
dels jocs, les narracions i les aventures 
d’un parell de personatges: Tom i Huck 
Finn

La ciutat  
sense  
muralles
Oriol Vergés

PÀGINES      118

GRUMETS      49   

Peripècies i 
maldecaps de 
tres pagesos  
del Maresme a 
Barcelona, una ciutat que enderroca les 
seves muralles, pateix una epidèmia de 
còlera i es transforma en una ciutat 
industrial.

Premi Folch i Torres 1977

Les  
presoneres  
de Tabriz
Maria Novell

PÀGINES      176

GRUMETS      59   

Aquesta és 
l’aventura d’un 
jove mercader i 
d’un noi barceloní, 
en Xeixa, polissó a bord d’una galera 
catalana que recorre el Mediterrani 
transportant mercaderies. El destí, però, 
farà que s’incorporin a l’exèrcit dels 
almogàvers de Roger de Flor. 

FORMAT      13 x 21 cm  ENQUADERNACIÓ      RÚSTICA  Grumets Blaus
Novel·les de temàtica variada com l’humor, la fantasia, la història i l’aventura, i també el realisme, la vida quotidiana i els 
conflictes personals i socials. Són novel·les per a lectors consolidats.

Josep Vallverdú  (Lleida, 1932). Narrador d’extensa i reconeguda producció, ha 
alternat durant molts anys la docència amb la traducció i la redacció d’obres originals, 
algunes de les quals han estat traduïdes a diversos idiomes. Ha dedicat una bona 
part de la seva obra als lectors joves, i ha aconseguit difusió i premis dins i fora del 
nostre país.

El fill de la pluja d’or  

Perseu és el fill de Zeus, de Dànae i de 
la pluja d’or. Anirà a matar la Medusa 
per alliberar la seva mare de les urpes 
de Polidectes.    

PÀGINES      152  
     

GRUMETS    23  
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Bernat i els bandolers  

Bernat i el seu germà han d’abandonar 
el mas per cercar algun mitjà de vida, 
però no serà fàcil: les lluites constants, 
la fam i els bandolers intentaran 
impedir-ho.     

PÀGINES      170  
     

GRUMETS    37  
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Blai Joncar

En Blai Joncar era massa petit, quan va 
començar la guerra,  per entendre la mort 
de la mare, les bombes i les cues per 
menjar. Per això el pare el va enviar al mas 
d’uns oncles, aparentment fora de perill.    

PÀGINES     160  
     

GRUMETS    198  
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Un cavall contra Roma

Aldín és un príncep ilergeta convertit en 
esclau per un centurió romà. Però no 
se’n sentirà mai, d’esclau, i lluitarà 
sempre per la seva llibertat.  

PÀGINES      168  
    

GRUMETS    3  
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EDICIÓ

23a 
EDICIÓ
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EDICIÓ

16a 
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Ulldevellut
Hermínia Mas i  
Josep-Francesc Delgado

PÀGINES      156

GRUMETS      110   
L’Hermínia marxa muntanya 
amunt amb el ramat. Encara 
hi ha óssos al Pirineu i la gent 
els tem, però ella no té por.

Premi Folch i Torres 1999

En Yu i en Kei  
tornen al Japó
Ko Tazawa

PÀGINES      112

GRUMETS     174   
Dos nens japonesos que han 
viscut dos anys i mig a Bar-
celona, tornen al Japó i hau-
ran d’integrar-se, com si fos-
sin immigrants, en una nova 
cultura, la seva.

Quin parell!
Jaume Cela

PÀGINES      92

GRUMETS      151   
Història de dos solitaris 
impostors carregats d’hu- 
manitat.

Premi Folch i Torres 1997
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La història  
d’en Robert
Mercè Anguera

PÀGINES      120

GRUMETS      175   
En Llorenç està que trina: 
ha hagut de deixar Lió per 
travessar els Pirineus amb 
els pares i l’avi. Aquest viat-
ge li suposarà una desco-
berta dels seus orígens.

Premi Folch i Torres 2004

4a 
EDICIÓ

3a 
EDICIÓ

9a 
EDICIÓ

4a 
EDICIÓ

Clàssics de tots els temps
Uns títols de sempre per als lectors joves que vulguin endinsar-se en la literatura que traspassa les 
fronteres de les tendències.

L’illa del tresor
R. L. Stevenson

La novel·la d’aventures per excel·lència: ac-
ció, emoció, tendresa... Un jove Jim Hawkins 
delerós de fer-se a la mar, i John Silver, un 
vell pirata ambiciós. 

PÀGINES      274

COL·LECCIÓ      galera jove

Viatge al centre de la Terra
Jules Verne

La descoberta d’uns misteriosos jeroglífics 
portarà el professor Lidenbrock i l’Axel, el 
seu jove nebot, a emprendre el viatge més 
al·lucinant que s’hagi fet mai.  

PÀGINES      304

COL·LECCIÓ      galera jove

La volta al món en 80 dies
Jules Verne

Una aposta entre Phileas Fogg i uns col-
legues portarà el protagonista a fer la volta 
al món en només 80 dies en companyia del 
seu criat Passepartout.   

PÀGINES      304

COL·LECCIÓ      el corsari 

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

7
4

5
-2

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

4
2

1
-5

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-8

2
4

1
-5

Pla lector Secundaria cat 2015.indd   14 13/01/15   12.51



 15

Secundària / 2015-2016

laGalera

La Galera Jove 
Amor, amistat, intriga, suspens, acció... La vida mateixa en una col·lecció d’esperit jove, que va més 
enllà de les fronteres temàtiques i, fins i tot, més enllà de les fronteres de l’edat.

FORMAT      13,5 x 21 cm  ENQUADERNACIÓ      RÚSTICA  

Sonia Fernández-Vidal va néixer el 8 de març de 1978 a Barcelona. Es va llicenciar en Física per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i va fer la seva tesi doctoral en el camp de la informació i l’òptica quàntica. L’any 
2003 va treballar al Centre Europeu d’Investigació Nuclear (CERN) en el projecte del nou accelerador de 
partícules The Large Hadron Collider (LHC). El 2005 va viatjar a Los Alamos, als Estats Units, per col·laborar 
amb la divisió teòrica del Laboratori Nacional de Los Alamos (LANL) en un projecte sobre decoherència 
i informació quàntica. L’any 2006 va treballar a l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) en un projecte 
europeu titulat «Computació quàntica escalable amb llum i àtoms» (SCALA). Fins al 2009, va treballar com 
a investigadora a la Universitat Autònoma de Barcelona en el projecte espanyol sobre òptica i informació 
quàntica. Ha combinat la investigació amb una altra de les seves passions, la docència, tant a la universitat 
com a centres per a adults. Els darrers dos anys ha fet nombroses xerrades d’introducció a la física quàntica  
a un públic no científic amb l’objectiu d’obrir les consciències de la gent a realitats diferents.

MÉS DE 60.000 ExEMPLARS  

VENUTS!
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Quantic love  
Sonia Fernández-Vidal 

PÀGINES      239  TEMÀTICA    RELACIONS INTERPERSONALS.  COL·LECCIÓ    LLUNA ROjA

Al CERN, el centre d’investigació més avançat del món, entre experiments de vi-
atges en el temps i de teletransportació, entre partícules que superen la velocitat 
de la llum i altres que revelen l’origen de l’Univers, la jove Laila s’enfronta al 
misteri més gran que existeix: com triar entre dos amors. D’una banda, l’Alessio, 
un atractiu periodista, i de l’altra, en Brian, un cerebral científic que amaga un 
gran secret.

La porta dels tres panys  
Sonia Fernández-Vidal  
Oriol Malet (Il·lustrador)

PÀGINES      208      TEMÀTICA    INTRIGA I AVENTURES

Niko és un noi de 14 anys que un bon matí tria un altre camí per anar a l’institut 
i troba una casa que no havia vist mai. Atret pel misteri, hi entra i es trobarà im-
mers en un univers estrany. Dins del món quàntic passen coses sorprenents: un 
univers es crea del no-res, un taller de rellotgeria ofereix viatges a la velocitat de 
la llum i un gat apareix i desapareix alhora. El que en Niko no sap és que té una 
missió important; per sort l’ajudaran uns nous amics que acaba de fer en aquest 
curiós món.

Recomanat per al Pla d’Impuls a la Lectura

TEMES TRANSVERSALS     •   Física quàntica   •   Amor   •   Amistat

TEMES TRANSVERSALS     •   Física quàntica  •  Solidaritat

6a 
EDICIÓ

2a 
EDICIÓ
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Katalepsis 
Maria Carme Roca

Maria Carme Roca i Costa (Barcelona, 1955) és historiadora i filòloga, però des de l’any 
1997 es dedica professionalment a l’escriptura. D’ençà d’aleshores ha publicat més de 
quaranta llibres. Autora de narrativa, ha conreat el conte, el relat, la novel·la i l’assaig. La 
seva obra s’adreça tant al públic infantil i juvenil com a l’adult. Dedica’m un poema encara 
que sigui teu (2013) és la seva última novel·la publicada. En el decurs de la seva trajectòria 
ha rebut diversos premis, com el Don-na de narrativa curta per El darrer buit (1997), el Lola 
Anglada de contes per a infants pel recull On s’amaga la por (2002); el Barcanova de 
literatura infantil i juvenil per Akanuu, l’arquer persa (2005); el Nèstor Luján de novel·la 
històrica per Intrigues de palau (2006) el Bancaixa de literatura juvenil per Qui és el de la 
foto? (2009) o el Joaquim Ruyra per Katalepsis (2012). Actualment, a banda d’escriure, 
forma part del programa Itineraris de lectura” de la Institució de les Lletres Catalanes. 

Assisteix a centres escolars participant en fòrums lectors per als alumnes. Imparteix conferències a biblioteques i 
centres culturals. És membre del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil com a representant de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana. Condueix el club de lectura de la biblioteca Joan Coromines del Masnou i forma part 
d’altres clubs literaris. Col·labora en diverses publicacions com Clio, Sàpiens, Escola Catalana, L’Edat Mitjana, Clij i 
Espais, entre d’altres. També participa com a membre de jurat de diversos premis literaris com el Nèstor Luján de 
novel·la històrica o el Ciutat de Badalona de narrativa juvenil. www.mcarmeroca.cat

PÀGINES      240  

TEMÀTICA    RELACIONS PERSONALS

L’Eric pateix catalèpsia, una malaltia 
neurològica que el paralitza com si es-

tigués mort, però que el manté conscient. 
Amb el seu amic Gerard treuen un profit 
molt perillós d’aquesta malaltia: busquen 
baralles a la sortida de les discoteques. 
Amb l’ajuda de la cocaïna i la complicitat 
d’en Gerard, l’Eric es provoca atacs i fin-
geix morir. A l’institut, els seus companys 
no volen fer-se amb ells, i la Lara, la noia 
que li agrada a l’Eric, no li fa ni cas. Per 
venjar-se, l’Eric i en Gerard es proposen 

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

7
5

0
-6

COL.LECCIÓ      LLUNA ROjA  

rebentar la festa de la nòvia de l’Alexis i 
fer el seu numeret particular. Però, com 
passa tantes vegades, fins i tot els millors 
plans fallen. Cosa no gaire recomanable 
quan estàs jugant amb la vida i la mort.

Premi Joaquim Ruyra 2012

2a 
EDICIÓ

•   Família           •  Amistat           •  Solidaritat 

TEMES TRANSVERSALS      

Pla lector Secundaria cat 2015.indd   16 13/01/15   12.51



 17laGalera

Segon Cicle / 2015-2016

El mediador   
Xavier Gual 

PÀGINES     216  TEMÀTICA    CONFLICTE SOCIAL I RELACIONS PERSONALS

•  Diversitat       •  Drets humans       •  Pacifisme       •  Igualtat

TEMES TRANSVERSALS      

En un barri conflictiu d’una ciutat mitjana, esclata una espurna: un menor d’origen 
magribí mor mentre fuig de la policia. El foc és la barricada que separa uns agents 
amb ganes de revenja i un grup de nois sense futur amb ganes de revolta. La nòvia 
del líder dels nois juga una última carta a la desesperada: va a buscar un professor 
retirat que anys enrere havia fet de mediador i que coneix els nois implicats. Però el 
professor només vol fugir dels records que l’arrosseguen a un passat punyent. Una 
temàtica malauradament actual.
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Els somnis de la Nassima
Mercè Rivas Torres                                   

Des de la presa de poder dels talibans, la situació esdevé insuportable: és una ame-
naça contínua de rebre càstigs corporals, o fins i tot la mort. I especialment difícil per 
a les dones, que ho tenen prohibit gairebé tot. És per això que el pare de la Nassima, 
una nena de deu anys nascuda a l’Afganistan, decideix treure-la del país amagada en 
una catifa. Però abans de fugir, la Nassima i en Mohamed, el seu entranyable company, 
viuran una aventura apassionant en un marc ple de perills. Una història en què la tole-
rància i el valor seran les armes amb les quals lluitar per una vida en llibertat.
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En el mar hi ha cocodrils
Fabio Geda

“La mare t’acompanya al Pakistan, t’acarona els cabells, et fa prometre que seràs un 
home com cal i et deixa sol.”

D’aquest acte d’amor tràgic per defugir de la persecució dels talibans arrenca als 
sis anys la prematura vida adulta d’Enaiatollah Akbari i el seu viatge increïble que 
el va portar a Itàlia després de passar per l’Iran, Turquia i Grècia. Una odissea que el  
va posar en contacte amb la misèria i la noblesa dels homes i que, malgrat tot, no va 
aconseguir fer-li perdre la ironia ni esborrar del rostre el seu somriure extraordinari.

PÀGINES     208  TEMÀTICA    CONFLICTE SOCIAL I RELACIONS PERSONALS

•  Drets humans         •  Pacifisme         •  Igualtat

TEMES TRANSVERSALS      

PÀGINES     112  TEMÀTICA    CONFLICTE SOCIAL I RELACIONS PERSONALS

•  Diversitat         •  Educació cívica         •  Tolerància

TEMES TRANSVERSALS      
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Àngel Burgas 
(vegeu biografia a la pàgina 9)

més llibres d’aquest autor  la pàgina 8

M.A.x.
PÀGINES      224   COL·LECCIÓ    GALERA jOVE  TEMáTICA    CIÈNCIA-FICCIÓ I AVENTURES

Dos adolescents que viuen a l’Empordà del 2054 es connecten a un joc virtual d’ordinador per viure 
aventures en el temps i en l’espai que trien. Després de crear una base de dades per fer versemblant 
la simulació del joc, els dos amics viatgen a l’Empordà del 2000. Convertits en investigadors privats, 
han de resoldre el cas d’uns avis perduts i desmemoriats que apareixen a les platges de la comarca. 
Què hi busquen, al MAX? Només entreteniment?
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Noel et busca
PÀGINES      215     COL·LECCIÓ    LLUNA ROjA     TEMáTICA    INTRIGA I AVENTURES

L’Enric es desperta a l’hospital. No recorda gairebé res i només sent un dolor 
intens per tot el cos. Un desconegut afirma coneixe’l i haver compartit pis 
amb ell. Però tot i la desorientació és capaç de detectar que alguna cosa no 
va a l’hora... si no, per què hi ha d’haver vigilància policial a la porta de 
l’habitació? Per què el desconegut li escriu una nota on diu: «Noel et busca»? 
Per què li diuen que té petits senyals de cirurgia facial? Només els imcom-
prensibles records que li retornen poden posar llum a totes aquestes incòg-
nites abans que el passat no l’atrapi i l’engoleixi. IS
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Una cançó per a Susanna
PÀGINES      197   COL·LECCIÓ    GALERA jOVE  TEMáTICA    CONFLICTE SOCIAL I RELACIONS PERSONALS

«La mare va callar tota l’estona. Ni un sol cop va aturar el meu germà quan aquest es rabejava en la 
Susanna. Va permetre que l’escorxés com si fos un porc el dia de la matança. Amb llàgrimes als ulls i la 
veu trencada, em va preguntar què passava a l’institut, què passava amb el grup de música, què passa-
va amb en Raül.» A la Barcelona més actual, els joves components d’un grup musical i els seus amics 
s’enfronten a situacions quotidianes i d’altres que no ho són tant: el descobriment del sexe, l’autisme 
produït per la tecnologia, el suïcidi induït... El retrat sense concessions d’una joventut molt real.
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Llibres d’Àngel  Burgas  
per al Segon Cicle

• Família   • Amistat   • Solidaritat       TEMES TRANSVERSALS      

Premi Joaquim 
Ruyra 2003

• Diversitat      TEMES TRANSVERSALS      

• Família   • Amistat   • Solidaritat      TEMES TRANSVERSALS      

4a 
EDICIÓ
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La veritable història  
del capità Garfi
Pierdomenico Baccalario

PÀGINES      312   
COL·LECCIÓ      GALERA jOVE

TEMÀTICA    AVENTURES

TEMES TRANSVERSALS     • Família   • Amistat   • Solidaritat  

El 28 d’abril de 1829 neix un nen que podria canviar la sort 
d’Anglaterra: és el fill il·legítim del rei Jordi IV, i per això ha 
estat allunyat de la cort. Exiliat a les Índies Orientals, du 
sempre a sobre un rellotge antic, l’únic lligam amb el seu 
passat. James Fry, que és així com es diu, s’embarca amb 
només tretze anys i comença la carrera de pirata, que el 
convertirà en l’home més buscat de tot l’Imperi. Passarà 
a la història com «el jove lord», «el descalç», «el príncep 
dels mars» ... Però ningú sap que ell és el capità Garfi.

La meva germana  
viu sobre la llar de foc 
Annabel Pitcher

PÀGINES      240  
COL·LECCIÓ      GALERA jOVE

TEMÀTICA    RELACIONS PERSONALS

TEMES TRANSVERSALS     • Família   • Amistat   • Solidaritat

En Jamie té deu anys, una germana gran, la Jasmine, una 
adolescent rebel, un pare que beu massa, una mare que 
va marxar de casa, un gat, en Roger, i una altra germana, 
la Rose. Però la Rose fa cinc anys que va morir i ara viu 
en un gerro, sobre la lleixa de la llar de foc. La seva fa-
mília s’esquerda. Ara en Jamie veu una oportunitat en un 
concurs per a joves talents: podrà reconstruir el que s’ha 
trencat?

Premi Protagonista Jove 2012
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Jordi Sierra i Fabra  
(vegeu biografia  

a la pàgina 10)

En un lloc anomEnat 
guErra

Una guerra llunyana, un 
país desconegut, un jove 
periodista que debuta 
com a corresponsal i un 
adolescent disposat a 
fer-li d’intèrpret a 
l’infern.

PÀGINES      192 
       

concErt En sol major

La música es converteix 
en un art capaç 
d’emocionar i d’unir  
les vides d’un vell  
músic de carrer i un  
nen superdotat.

Premi Joaquim Ruyra 
1996

PÀGINES      144 
        

adormit sobrE  
Els miralls

En Dídac té 19 anys quan 
descobreix que el seu 
avi, a qui creia mort, viu 
a Cuba, i que la veritable 
història d’amor de la 
seva àvia Noèlia està 
marcada per un terrible 
secret.

PÀGINES      234 
      

 

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

1
3

8
-2

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

6
8

8
-2

IS
B

N
 9

7
8

-8
4

-2
4

6
-4

6
8

9
-9

El cas dEl quadrE 
dEsaparEgut

Un grup d’estudiants 
visita la casa Viladecans 
per veure un Picasso. 
Durant la visita, el 
quadre desapareix 
misteriosament.

PÀGINES      176 
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radiografia dE noia 
amb tatuatgE

Una nit de passió  
acaba amb un crim.  
El principal sospitós en 
nega els fets, però  
totes les proves el 
condemnen.

PÀGINES      200 
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Llibres de Jordi Sierra i Fabra
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 Segon Cicle / 2015-2016

Silenci al cor
Jaume Cela

Dos amics adolescents madu-
ren i creixen al ritme dels esde-
veniments de la tragèdia bèl-
lica que colpeja la majoria de 
famílies del poble on viuen.

Premi Abril 1999

PÀGINES      168
         

COL·LECCIÓ      GALERA jOVE

L’home que  
es va aturar  
davant  
de casa
Joaquim Carbó

Sam Hoppins, l’home que es 
va aturar davant de casa, farà 
canviar la vida del ranxo i la 
del jove i mandrós Leo Mills.

PÀGINES      192
           

COL·LECCIÓ      GALERA jOVE

Blau turquesa
Marina Martori

L’Albert acaba de descobrir que 
té la sida. La seva vida ha can-
viat de manera radical, però 
encara canviarà més quan co-
negui l’Ina.

PÀGINES      96
       

COL·LECCIÓ      GALERA jOVE

Les aventures  
de Kip Parvati
Miguel Larrea

Un jove pescador, en Kip Par-
vati, busca una perla fabulo-
sa, però un gir en la seva vida 
el farà patir i viure aventures 
trepidants.

PÀGINES      456
       

COL·LECCIÓ      GALERA jOVE

   

Ullals
Salvador Macip 
Sebastià Roig

La supervivència al reformato-
ri és difícil. I això sense comp-
tar les misterioses i salvatges 
criatures assassines que l’en-
volten.

Premi Joaquim Ruyra 2010

PÀGINES      256
            

COL·LECCIÓ      GALERA jOVE
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Odessa i el món 
secret dels  
llibres
Peter van Olmen

L’Odessa, una nena de dotze 
anys, descobreix Scribòpolis, 
una ciutat on viuen els escriptors 
més coneguts de tota la història, 
on mitjançant una pols especial 
es pot fer sortir d’un llibre tot el 
que conté: coses, animals, per-
sonatges...

PÀGINES      496 
                

COL·LECCIÓ      GALERA jOVE
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El nen que volia  
matar
Lolita Bosch

El relat d’en Max és un relat dur 
i sincer, amb l’honestedat de 
qui se sap diferent. La novel·la, 
guanyadora del Premi Cifre de 
Colonya, és un exercici madur 
i arriscat que atrapa el lector, 
l’agafa de la mà i l’acompanya 
en una vivència especial: el si-
tua dins la pell d’un noi amb un trastorn psiquiàtric, el fa 
mirar a través dels seus ulls i el fa viure a través dels seus 
sentiments. I no tanca mai la porta de l’esperança.

PÀGINES      120 COL·LECCIÓ      GALERA jOVE       

He jugat amb 
els llops
Gabriel Janer i Manila

Una història d’un nen salvatge 
que durant més de deu anys 
sobreviu tot sol a les munta-
nyes, a la terra dels llops.

Premi Joaquim Ruyra 2009

PÀGINES      168
             

COL·LECCIÓ      GALERA jOVE

   

L’evolució de la 
Calpurnia Tate
Jacqueline Kelly

A la Calpurnia li agrada obser-
var la natura. És una manera 
d’allunyar-se del brogit de 
casa seva i del futur que li té 
dissenyat la seva mare: clas-
ses de piano, cuina i costura.

PÀGINES      272
             

COL·LECCIÓ      GALERA jOVE

La closca  
pelada dels  
cretins
Jaume Copons

Quan estàs convençut que nin-
gú no t’entén i que tot et gira en 
contra, el més fàcil és que nin-
gú no t’entengui i tot et giri en 
contra. Però quan compartei-
xes el que penses i el que vius...

PÀGINES      144
             

COL·LECCIÓ      GALERA jOVE
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Tempus fugit.  
Els lladres  
d’ànimes
Javier Ruescas

Un autor “de culte” per a ado-
lescents. Una obra plena de 
fantasia i amb elements molt 
propers a la joventut com 
l’acció, el romanç, els perso-
natges memorables i les re-
flexions.

PÀGINES      240
            

COL·LECCIÓ      GALERA jOVE
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La gramàtica  
de l’amor 
Rocío Carmona

Després del divorci dels seus 
pares, la Irene és enviada a un 
internat del sud d’Anglaterra a 
la vora d’un penya-segat. I allà 
descobreix els grans autors de 
la literatura romàntica i l’amor.

PÀGINES      296 
        

COL·LECCIÓ      GALERA jOVE
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Altres títols de la Galera
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Els límits de la vida

La Lara no ha fet els quinze i ja està de tornada de tot. Es debat entre la vida i la mort. 
Un brot de la seva malaltia l’ha deixada a la UVI, sola, per passar una nit que pot ser 
decisiva. Però a la sala hi ha la Carme, una doctora que no havia vist mai, que comença 
a explicar-li una història apassionant: la història de la vida mateixa. Mai la biologia i 
l’origen de la vida s’han explicat amb tanta amenitat i claredat.

David Bueno / Salvador Macip / Eduard Martorell

La Vall dels Troms

En Pol fuig de la policia i s’amaga en una cova de l’Alta Garrotxa. Allí traspassarà a un 
altre lloc, diferent, salvatge... i curiosament proper. Per sobreviure en aquest nou món 
haurà de suplantar la identitat d’un ésser mític, el Kàrvadan, responsable de salvar 
aquest indret d’una plaga malèfica. La missió el portarà a enfrontar-se als perills i als 
paranys que tant els homes, que ambicionen el poder, com la natura, plena de paratges 
paorosos i bèsties de malson, li pararan una vegada i una altra.

Carles Batlle

ExO

Ziggy és un adolescent extraterrestre amant de la música de la Terra, que guanya 
l’opció de viatjar al nostre planeta per conèixer-la. Molt aviat s’enamorarà d’una jove 
biòloga terrícola. Però les relacions amb persones d’altres planetes estan 
completament prohibides. A través de les seves investigacions descobrirem alguns 
dels conceptes més importants de la biologia... entre riures i sospirs.

Jordi Olloquequi
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No preguntis qui sóc

En Pol és un noi solitari i tímid, enamorat dels gossos i la música, i amb un passat secret. 
És “el raret” de la seva classe. Però aquestes rareses no seran res quan conegui la Mar-
zena, una jove emigrant polonesa, i de sobte se senti posseït per algú molt violent i pe-
rillós. Per sort, comptarà amb l’ajut de l’Alma, una bona amiga, i l’estrany Hyeronimus, 
expert en el món paranormal. Però el temps corre en contra de la Marzena, que està a 
punt de patir en la seva pròpia pell la violència de l’“ésser” que ha posseït el Pol.

Care Santos

PÀGINES      264
     

PÀGINES      240
     

COL·LECCIÓ      LLUNA ROjA

PÀGINES      288
     

COL·LECCIÓ      LLUNA ROjA

PÀGINES      320
     

COL·LECCIÓ      GALERA jOVE
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