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Renard diu 

Avui en Renard ha trobat un peluix... 

«Que suau, que flonja, que bonica...  
Et diré Pinky!»

Però què passa si la Pinky pertany a algú 
altre?

Fitxa tècnica
• Text: Caryl Hart
• Il·lustracions: Zachariah Ohora
• Edat: a partir de 3 anys
• Format: 250 x 250 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 11,50 E amb IVA / 11,06 E sense IVA

1. Renard diu «És meva!»            
• ISBN/EAN: 978-84-479-4891-8
• CA: 190439

2. Renard diu «Em sap greu!»         
• ISBN/EAN: 978-84-479-4892-5
• CA: 190440 

NOVA 
COL·LECCIÓ

Renard diu «És meva!»

www.baula.com/En_Renard_diu_Es_meva
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Renard diu «Em sap greu!»

Acompanya en Renard, 
la Mel, en Gus i la Bu, 
i aprèn amb ells què 
significa compartir, 
respectar-se i jugar  
tots junts

Avui en Renard ha trobat una capsa.  
Què hi deu haver?

«Un regal!»

Té moltes ganes d’obrir-lo! Però... i si aquell 
regal no és per a ell?



4

Papallop i Petitó

Una col·lecció tendra i divertida 
sobre l’adopció, les relacions 
pare-fill i les sorpreses que dona 
la vida... amb dos personatges 
icònics de la literatura infantil:  
el llop i el conill.

Una nit, el senyor Llop troba un conill 
abandonat en un cistell davant de la seva 
porta. Perfecte per menjar-se’l l’endemà. 
Oh, però és petit i molt prim! El senyor Llop 
haurà d’engreixar-lo i tenir-ne cura abans 
no pugui cruspir-se’l. Però aquesta història 
tindrà un final ben diferent...

Fitxa tècnica
• Text: Alexandra Garibal
• Il·lustracions: Marianne Vicoq
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 166  x 210 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 9,50 E amb IVA / 9,13 E sense IVA

1. Un conill per menjar-se’l        
• ISBN/EAN: 978-84-479-4911-3
• CA: 193560

2. A dormir, Petitó        
• ISBN/EAN: 978-84-479-4912-0
• CA: 193561 

NOVA 
COL·LECCIÓ

Un conill per menjar-se’l

www.baula.com/Un-conill-per-menjar-sel
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A dormir, Petitó
És hora d’anar a dormir. El Papallop acotxa  
el Petitó al llit. Aquesta nit, però, el menut no 
vol dormir. El Papallop avui ha treballat molt  
i està cansat. Si això continua així, caldrà 
cridar el llop ferotge!

Històries sobre els nous 
conceptes de paternitat 
i que aprofunideixen en 
situacions quotidianes 
de la vida d’un infant 
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Contes Desexplicats 

Fitxa tècnica
• Text: Vivim del Cuentu
• Il·lustracions: Pieràngela Humet
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 240 x 240 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 32
• Il·lustracions: color
• PVP: 7,95 E amb IVA / 7,64 E sense IVA

22. El ganxo del capità Garfi 
• ISBN/EAN: 978-84-479-4896-3
• CA: 190608

El ganxo del capità Garfi 

A «Contes Desexplicats» hi trobareu 
personatges i relats clàssics 
capgirats com un mitjó. Amb 
arguments plens de sorpreses  
i molt d’humor que faran volar i 
desenvolupar la imaginació dels 
primers lectors.

NOU 
TÍTOL

Al país de Mai Més, només el capità Garfi trenca 
l’harmonia. Perd totes les batalles contra en Peter 
Pan i a sobre la resta de pirates es riuen d’ell perquè 
en faltar-li una mà diuen que no pot fer coses que 
fan els grans pirates. Un dia, però, una gran tempesta 
malmet la principal vela del seu vaixell. Cap pirata  
no sap reparar-la. En Garfi, però, demostra que  
amb el seu ganxo té una habilitat per cosir superior  
i pot reparar la vela. La seva gesta el durà a rebre el 
reconeixement dels altres i a recuperar l’autoestima. 
Descobrirà que el seu ganxo el fa un pirata únic, 
estimat i respectat per tothom.

www.baula.com/El-ganxo-del-capita-Garfi
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Altres títols publicats

1. La Caputxeta Forçuda
Il·lustracions: Albert Vitó
ISBN/EAN 978-84-479-2667-1
CA: 102936

2. La rateta que llegia  
    a l’escaleta
Il·lustracions: Marta Munté
ISBN/EAN 978-84-479-2668-8
CA: 102937

3. La cabreta i els set   
    llops
Il·lustracions: Josep Torres
ISBN/EAN 978-84-479-2702-9
CA: 103459

4. En Patufot
Il·lustracions: Lucía Serrano
ISBN/EAN 978-84-479-2703-6
CA: 103460

5. Sant Jordi a la Cova  
    del Drac
Il·lustracions: Rocio Bonilla
ISBN/EAN 978-84-479-2731-9
CA: 105016

6. El tió al país dels     
    contes
Il·lustracions: Albert Vitó
ISBN/EAN 978-84-479-2855-2
CA: 106195

7. Els Quatre Porquets
Il·lustracions: Noe Bofarull
ISBN/EAN 978-84-479-2836-1
CA: 107168

8. La princesa  
    dels matalassos
Il·lustracions: Lucía Serrano
ISBN/EAN 978-84-479-2835-4
CA: 109748

9. La Blancaneu  
    i els set nans polits
Il·lustracions: Anna Aparicio 
                    Català
ISBN/EAN 978-84-479-3058-6
CA: 110959

10. Hansel, Gretel  
     i la fada xocolatera
Il·lustracions: Sara Porras
ISBN/EAN 978-84-479-3265-8
CA: 116785

11. El Ventafocs
Il·lustracions: Ona Caussa 
ISBN/EAN 978-84-479-3302-0
CA: 117693

12. Els Reis Mags i els      
     dolents dels contes 
Il·lustracions: Marina Martín 
ISBN/EAN 978-84-479-3545-1
CA: 119434

13. La Bella Desperta
Il·lustracions: Lucía Serrano
ISBN/EAN 978-84-479-3622-9
CA: 149560

14. L’aneguet presumit
Il·lustracions: Laia Ferraté
ISBN/EAN 978-84-479-3750-9
CA: 158007

15. Les veritats d’en     
     Pinotxo
Il·lustracions: Marta Casals 
ISBN/EAN: 978-84-479-3875-9 
CA: 163964

16. El vestit brillant     
     de l’emperador
Il·lustracions: Marina Martín
ISBN/EAN: 978-84-479-4027-1
CA: 165697

17. El gripau blau  
 i el príncep encantat 
Il·lustracions: Lucía Serrano
ISBN/EAN 978-84-479-4148-3
CA: 171490

18. L’estel de Nadal  
       al país dels contes 
Il·lustracions: Ona Caussa
ISBN/EAN 978-84-479-4266-4
CA: 173172

19. El rap de la Rapunzel   
Il·lustracions: Sara Porras
ISBN/EAN: 978-84-479-4498-9
CA: 179875

20. Els rumors sobre  
  en Barbablava 

Il·lustracions: Ferran Orta  
ISBN/EAN: 978-84-479-4646-4
CA: 181247

21. La Rínxols dels llaços    
  blaus  

Il·lustracions: Marina Martín 
ISBN/EAN: 978-84-479-4687-7 
CA: 188622



Biblioteca per a Ments CuriosesNOU 
TÍTOL

Fitxa tècnica
• Edat: a partir de 6 anys
• Format: 196 x 240 mm
• Enquadernació: cartoné
• N. de pàgines: 96
• Il·lustracions: color
• PVP: 13,90 E amb IVA / 13,37 E sense IVA

El futbol
• Text: Aurélie Sarrazin
• Il·lustracions: Tiago Americo,  
Benjamin Bécue, Ilaria Falorsi  
i Cristian Turdera
• ISBN/EAN: 978-84-479-4906-9
• CA: 191851

Una col·lecció pensada perquè  
els lectors més curiosos aprenguin,  
per mitjà d’una informació amena, 
clara i amb un gran nombre  
d’il·lustracions.

El futbol
T’agrada el futbol? Aprèn la mecànica 
d’aquest esport, com cal comportar-se al 
camp, què cal fer per ser un bon aficionat, 
la importància que té jugar net... Coneix 
famosos jugadors que s’han convertit en 
llegenda, quines són les principals lligues 
o els passos que cal fer per esdevenir 
jugador o jugadora professional.

www.baula.com/El-futbol
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Biblioteca per a Ments Curioses

Altres títols publicats

La prehistòria 
Text: Cécile Benoist
Il·lustracions: Baptiste Amsallem,  
Benjamin Bécue, Hélène Convert  
i Julie Mercier
ISBN/EAN: 978-84-479-4247-3
CA: 173126

Atles del món 
Text: Pascale Hédelin
Il·lustracions: Aurélie Vitali, 
Pierre Caillou, Benjamin Bécue,  
Hélène Convert i Robert Barborini
ISBN/EAN: 978-84-479-4249-7
CA: 173127

Rècords d’animals 
Text: Erell Guéguen
Il·lustracions: Deborah Pinto, 
Charlotte Ameling, Ninie  
i Robert Barborini
ISBN/EAN: 978-84-479-4248-0
CA: 173128

La granja
Text: Camille Babeau
Il·lustracions: Charlotte Ameling,  
Hélène Convert, Ilaria Falorsi  
i Camille Roy
ISBN/EAN: 978-84-479-4496-5
CA: 179893

El cel i l’espai 
Text: Virginie Loubier
Il·lustracions: Robert Barborini,   
Audrey Brien, Hélène Convert,  
Christian Guibbaud i Cristian Turdera
ISBN/EAN: 978-84-479-4500-9
CA: 179894

Les professions
Text: Émilie Gorostis
Il·lustracions: Pierre Caillou,  
Hélène Convert,  
Christian Guibbaud i Nesk
ISBN/EAN: 978-84-479-4661-7
CA: 188220

Els dinosaures
Text: Pascale Hédelin
Il·lustracions: Didier Balicevic,  
Robert Barborini, Benjamin Bécue  
i Sylvie Bessard
ISBN/EAN: 978-84-479-4660-0
CA: 187709



Astrogames

L’equip del Pedrot va llançat, després d’haver guanyat 
els primers partits. Ara, però, la sort se li pot girar  
en contra: el proper partit serà un duel submarí.  
No tindran cap més remei que nedar a contracorrent 
si volen avançar en els Astrogames.

Fitxa tècnica
• Text: Leo Bican
• Il·lustracions: Pablo Broseta
• Edat: a partir de 8 anys
• Format: 140 x 210 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 192, aprox.
• Il·lustracions: color
• PVP: 11,50 E amb IVA / 11,06 E sense IVA

3. Enigma aquàtic            
• ISBN/EAN: 978-84-479-4728-7
• CA: 188976

NOU 
TÍTOL

Enigma aquàtic 

Altres títols publicats

1. Partit entre ferralla            
ISBN/EAN: 978-84-479-4726-3
CA: 188974

2. El misteri dels minotaures           
ISBN/EAN: 978-84-479-4727-0
CA: 188975

En Bico i els seus amics viuen al 
Pedrot, un asteroide insignificant 
governat amb mà de ferro pel 
senyor Lingot. Totes les famílies 
estan obligades a treballar per 
a aquest tirànic empresari, que 
basa la seva fortuna en els 
bastonets de cotó. És difícil tenir 
aficions i somnis en un asteroide 
tan gris en el qual passen tan 
poques coses. Per sort, hi ha 
l’astrobol, un esport galàctic 
fascinant que es juga en estadis 
sense gravetat i en el qual les 
regles canvien constantment.

www.baula.com/Astrogames
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El Diari Secret i Perdut de... NOUS 
TÍTOLS

La pitjor astronauta del món

El pitjor cavaller del món 

Aquesta col·lecció ens transporta 
a la vida d’uns personatges que 
semblen perseguits per la mala 
sort i es veuen immersos en 
situacions límit.

Si estàs llegint això és que has trobat el meu 
diari secret.

JA NO ESTÀ PERDUT!

Parla de com em vaig entrenar per formar part 
de la primera missió espacial a Mart.

BÉ... MÉS O MENYS.

Si estàs llegint això és que has trobat el meu 
diari secret.

JA NO ESTÀ PERDUT!

Parla de les meves aventures com a primer 
cavaller d’una missió heroica, de la qual vaig 
tornar victoriós. 

BÉ... MÉS O MENYS.

Fitxa tècnica
• Text: Tim Collins
• Il·lustracions: Sarah Horne
• Edat: a partir de 9 anys
• Format: 130 x 200 mm
• N. de pàgines: 216
• Enquadernació: rústica
• Il·lustracions: color
• PVP: 11,80 E amb IVA / 11,35 E sense IVA

3. La pitjor astronauta del món               
• ISBN/EAN: 978-84-479-4662-4
• CA: 187737

4. El pitjor cavaller del món                
• ISBN/EAN: 978-84-479-4663-1
• CA: 187738

Altres títols publicats
1. La pitjor caçadora  
   de dinosaures del món 
ISBN/EAN: 978-84-479-4331-9 
CA: 178304 

2. El pitjor pirata del món 
ISBN/EAN: 978-84-479-4332-6
CA: 178305

www.baula.com/El-diari-perdut-i-secret


Enciclopèdia d’Éssers MàgicsNOVA 
COL·LECCIÓ

Fitxa tècnica
• Direcció artística: Benjamin Lacombe
• Edat: a partir de 10 anys
• Format: 260 x 350 mm
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 23,90 E amb IVA / 22,98 E sense IVA

1. Les bruixes
• Text: Cécile Roumiguière
• Il·lustracions: Benjamin Lacombe
• N. de pàgines: 88
• ISBN/EAN: 978-84-479-4898-7
• CA: 191185

2. Les fades
• Text: Sébastien Perez
• Il·lustracions: Bluebirdy
• N. de pàgines: 72
• ISBN/EAN: 978-84-479-4899-4
• CA: 191186

Les bruixes

Una col·lecció amb un format  
i unes il·lustracions espectaculars, 
que ens permetrà (re)descobrir  
el món d’essers meravellosos  
com fades, bruixes, dracs, monstres, 
follets..., a través de les seves icones 
i dels seus símbols.

Aquest volum de l’«Enciclopèdia d’Éssers Màgics» 
es mou entre allò que és imaginari i allò que és 
real. Les bruixes són éssers amb històries que ens 
remeten a fa molts i molts anys, però alhora són 
persones reals, dones que van existir i, molts cops, 
van ser perseguides i condemnades... En companyia 
de la Lana descobrirem aquestes magues, endevines, 
curanderes, fetilleres... Dones diferents, insubmises. 

www.baula.com/Les-bruixes
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Les fades
Un acostament a les fades de tot el món 
i d’èpoques diferents, que es presenten 
classificades per tipus: des dels kappas de Japó 
fins a les meigas, passant per les tres Parques 
o la setena fada de La Bella Dorment del Bosc. 
Descobreix dades fascinants sobre els dons 
que ofereixen, els objectes que detesten, els 
guarniments que fan servir, els poders màgics 
que tenen i les entremaliadures que fan.

Una col·lecció que compta 
amb la direcció artística 
de Benjamin Lacombe
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Oriol Pelacanyes NOU 
TÍTOL

Fitxa tècnica
• Text: Eva Santana
• Il·lustracions: Jaume Bosch
• Edat: a partir de 10 anys
• Format: 140 x 205 mm
• N. de pàgines: aprox. 200 cada títol
• PVP: 11,80 E amb IVA / 11,35 E sense IVA

17. Una festa amb classe 
• Format: 140 x 205 mm
• Enquadernació: rústica
• Il·lustracions: color
• ISBN: 978-84-479-4913-7
• CA: 193631

Una festa amb classe

L’Oriol Pelacanyes és un noi d’onze 
anys amb unes idees esbojarrades 
que creu que li solucionaran la vida. 
Històries plenes d’humor, emoció  
i un bon grapat d’il·lustracions que 
donen vida al text i esdevenen  
un conjunt inseparable.

«Quan jo pensava en una festa amb classe pensava 
en una cosa elegant; la meva mare, per variar, 
pensava en una cosa desmesurada; el meu pare, 
com de costum, no pensava, i la Lis... Bé, la Lis es va 
prendre això de “classe” massa al peu de la lletra. 
Però una festa és una festa, sigui de la mida que 
sigui, i al final, què hi fa què s’hi celebri? Sembla 
mentida que tot comencés amb una indigestió de 
frànkfurts!» Si voleu saber què va passar a la meva 
festa d’aniversari i a la del marrec petit de casa, 
haureu de llegir aquesta nova aventura... Ah, que no 
us ho havia dit? Doncs sí: ara tinc també un germà 
petit!

www.baula.com/Oriol-Pelacanyes
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Format: 145 x 210 mm 
Enquadernació: flexibook
Il·lustracions: blanc i negre 
 
1. L’Oriol Pelacanyes  
   es vol fer d’or 
ISBN/EAN 978-84-479-2833-0
CA: 105580

2. Prou d’excuses! 
    Mètode Pelacanyes  
    per fer els deures
ISBN/EAN 978-84-479-2834-7
CA: 106196

3. Operació rescat. 
    Mètode Pelacanyes  
    per ser un heroi
ISBN/EAN 978-84-479-2892-7
CA: 107085

4. Creuer Paradís.
    Mètode Pelacanyes  
    per viure unes vacances  
    d’anunci
ISBN/EAN 978-84-479-2957-3
CA: 108407

5. Fora de joc! Mètode      
    Pelacanyes per ser  
    un crack del futbol 

ISBN/EAN 978-84-479-3044-9 
CA: 109932

6. Oriol i Lis, detectius.  
    Mètode Pelacanyes per  
    resoldre casos complexos 

ISBN/EAN 978-84-479-3083-8 
CA: 110425

7. Sarau a la neu! Com  
   convertir les vacances  
   en un caos 
ISBN/EAN 978-84-479-3282-5 
CA: 117010

8. L’Oriol Pelacanyes  
    va de colònies
ISBN/EAN: 978-84-479-3304-4
CA: 117695

9. Misteri a l’hospital.                 
    Quin sidral!
ISBN/EAN: 978-84-479-3566-6
CA: 120708

10. L’Oriol es fa youtuber
ISBN/EAN: 978-84-479-3661-8
CA: 150064

11. Un xef estrellat
ISBN/EAN: 978-84-479-3764-6
CA: 158707

12. L’embolic  
     del Maxi-Robot 
ISBN/EAN: 978-84-479-3968-8
CA: 164799

13. Projecte Lluna
ISBN/EAN: 978-84-479-4018-9 
CA: 165710

14. L’Oriol als Jocs   
   Olímpics (o no!)
ISBN/EAN: 978-84-479-4201-5
CA: 172280

15. Tancats a l’Escape Room
ISBN/EAN: 978-84-479-4315-9
CA: 173635

Altres títols publicats

Format: 145 x 205 mm 
Enquadernació: rústica
Il·lustracions: color 
 
16. Salvem la Terra!   
     Oriol i Lis al rescat 
ISBN/EAN: 978-84-479-4679-2
CA: 188098
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Llibre infantil  
amb elements especialsNOU 

TÍTOL

Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Emma Yarlett
• Edat: a partir de 3 anys
• Format: 265 x 265 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 14,90 E amb IVA / 14,33 E sense IVA

És meu!
• ISBN/EAN: 978-84-479-4885-7
• CA: 190161

És meu!
Un ratolí, una granota, una guineu i una ossa 
troben un dia un OBJECTE DESCONEGUT 
i diuen «És meu!».

Si vols saber de veritat DE QUI ÉS, treu el nas  
i ho DESCOBRIRÀS!

www.baula.com/Es-meu
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Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Katerina Gorelik
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 240 x 300 mm
• N. de pàgines: 40
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 14, 90 E amb IVA / 14,33 E sense IVA

Detectiu Samsó
• ISBN/EAN: 978-84-479-4900-7
• CA: 190694

Detectiu Samsó
En Samsó és el detectiu més famós de la ciutat. 
Avui necessitarà tota la seva energia i les seves 
capacitats d’investigador per trobar les pertinences 

i els familiars que els seus clients han perdut. 
Sota terra, sota l’aigua, bosc endins, 

muntanya amunt…

El seu instint rastrejador 
el durà a indrets 

sorprenents. 
L’ajudaràs a seguir 

les pistes?

Ajuda en 
Samsó, el gos 

detectiu més 
famós de la 

ciutat, a trobar 
alguns personatges 

i objectes perduts

Àlbums Il·lustrats NOUS 
TÍTOLS

www.baula.com/Detectiu-Samso


Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Esther Burgueño
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 220 x 310 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 14,90 E amb IVA / 14,33 E sense IVA

Quan el Petit Llop es va convertir  
en el Gran Llop Ferotge
• ISBN/EAN: 978-84-479-4882-6
• CA: 190058

Quan el Petit Llop  
es va convertir en  
el Gran Llop Ferotge
No fa pas gaire temps, quan el Petit Llop encara 
tenia els ullals de llet i era incapaç de dormir 
sense la seva manteta preferida, va passar un fet 
extraordinari que el veïnat del barri de les Tres Brises 
encara recorda.

Aquell va ser el dia en què el Petit Llop  
es va convertir en el Gran Llop Ferotge.

Descobreix el veritable 
origen del llop ferotge!
Una història amb molt 
d’humor i plena de 
referències als contes 
clàssics

Àlbums Il·lustrats NOUS 
TÍTOLS

www.baula.com/Quan-el-petit-llop
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Fitxa tècnica
• Text: Rachel Bright
• Il·lustracions: Chris Chatterton
• Edat: a partir de 3 anys
• Format: 255 x 280 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color 
• PVP: 14,90 E amb IVA / 14,33 E sense IVA

Enfadasaure
• ISBN/EAN: 978-84-479-4791-1
• CA: 189647

Enfadasaure 
Aquell matí, l’Enfadasaure es va despertar de bon 
humor. Però aviat va començar a enutjar-se per 
algunes coses. Cada cop estava més enrabiat, MÉS  
i MÉS ENFADAT...

Una història estimulant sobre com un canvi en la 
manera de veure les coses pot evitar viure en una 
actitud de contínues frustracions.

Un llibre que ens 
demostra que, per 
canviar les coses, de 
vegades cal canviar 
la nostra mirada

Àlbums Il·lustrats 

Altres títols publicats

Abraçasaure           
ISBN/EAN: 978-84-479-4329-6
CA: 178306

Preocupasaure           
ISBN/EAN: 978-84-479-4330-2
CA: 178307

www.baula.com/Enfadasaure


Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Ged Adamson
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 230 x 325 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 14,50 E amb IVA / 13,94 E sense IVA

Els detectius d’elefants
• ISBN/EAN: 978-84-479-4881-9
• CA: 190059

Els detectius d’elefants 
L’elefant de l’Alan ha desaparegut! Per sort, l’Edie és 
una experta detectiva d’elefants que té molt clar on 
ha de buscar.

Junts recorreran els indrets més insospitats, perquè 
els elefants, com els bons amics, mai saps on els 
trobaràs.

Àlbums Il·lustrats NOUS 
TÍTOLS

Una aventura 
d’investigació  
i recerca, noves  
amistats i humor

www.baula.com/Els-detectius-delefants
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Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Guilherme Karsten
• Edat: a partir de 3 anys
• Format: 135 x 235 mm
• N. de pàgines: 44
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 13,50 E amb IVA / 12,98 E sense IVA

Ets un monstre? 
• ISBN/EAN: 978-84-479-4886-4
• CA: 190368

Ets un monstre?
Aquí hi ha un MONSTRE enfadat, valent i dolent, 
MOLT DOLENT. O això diu!

I TU? El nostre protagonista vol saber si tu ets 
TAMBÉ UN MONSTRE. Potser en algun moment  
es penedirà força d’haver-t’ho preguntat!

Àlbums Il·lustrats 

Un divertit llibre 
que convida els 
lectors i les lectores 
a interactuar amb  
el seu protagonista

www.baula.com/Ets-un-monstre


Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Alex Willmore
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 245 x 275 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 14,50 E amb IVA / 13,94 E sense IVA

He vist un mamut!
• ISBN/EAN: 978-84-479-4888-8
• CA: 190407

He vist un mamut! 
Benvinguts a l’Antàrtida, on una colla d’intrèpids 
exploradors duen a terme un estudi sobre els 
pingüins. Pingüins, pingüins, pingüins... Hi ha un 
munt de pingüins!

Però un jove explorador ha descobert una cosa 
diferent, espaterrant, espectacularment genial i... 
EXTINGIT. Se’l creurà algú? I tu?

Àlbums Il·lustrats NOUS 
TÍTOLS

www.baula.com/He-vist-un-mamut
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Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Magnus Weightman
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 230 x 325 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 15,50 E amb IVA / 14,90 E sense IVA

Riu avall 
• ISBN/EAN: 978-84-479-4889-5
• CA: 190408

Riu avall
La Cori Conill ha perdut la seva anegueta de goma. 
Ella i els seus germans pugen a la barca i salpen riu 
avall per mirar de trobar-la.

Acompanya’ls en aquest viatge des del cim de les 
muntanyes fins a mar obert. Descobriràs moltes 
aventures al llarg del camí i podràs participar  
a la recerca de l’anegueta.

Àlbums Il·lustrats 

Embarca’t en aquest 
viatge riu avall, que  
et durà a creuar boscos, 
granges, salts d’aigua  
i ports

www.baula.com/Riu-avall


Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Flavia Z. Drago
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 255 x 295 mm
• N. de pàgines: 40
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 14,90 E amb IVA / 14,33 E sense IVA

Gustau, el fantasma tímid
• ISBN/EAN: 978-84-479-4893-2
• CA: 190531

Gustau, el fantasma tímid 
En Gustau és un fantasma tímid que el que més 
desitja és tenir amics. Per això convida un munt de 
monstres a la festa del Dia dels Morts.

Àlbums Il·lustrats NOUS 
TÍTOLS

Una història sobre  
les inseguretats, 
l’amistat i la música 
com a ajuda per superar 
els mals moments.

www.baula.com/Gustau-el-fantasma-timid
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Fitxa tècnica
• Text: Òscar Vendrell
• Il·lustracions: Lucía Serrano
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 255 x 280 mm
• N. de pàgines: 40
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 12,95 E amb IVA / 12,45 E sense IVA

Com cuidar el tió i evitar que cagui 
abans d’hora
• ISBN/EAN: 978-84-479-4904-5
• CA: 191838

Com cuidar el tió i evitar 
que cagui abans d’hora 
Nens i nenes,

1.  Els tions són els únics éssers màgics que caguen 
regals.

2.  Els cops de bastó només funcionen amb els tions.

3.  No proveu de donar cops de bastó al Pare Noel  
ni als Reis Mags. El resultat no seria el mateix.

Nens i nenes, mares i pares, avis i àvies, tiets  
i tietes, mestres i públic en general… en aquest llibre 
trobareu, per fi:

10 INSTRUCCIONS BÀSIQUES (I DIVERTIDES)  
PER CUIDAR EL TIÓ.

Àlbums Il·lustrats 

www.baula.com/Com-cuidar-el-tio


Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Subi
• Edat: a partir de 6 anys
• Format: 255 x 280 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 12,95 E amb IVA / 12,45 E sense IVA

El viatge
• ISBN/EAN: 978-84-479-4905-2
• CA: 191839

Àlbums Il·lustrats NOUS 
TÍTOLS

El viatge
El viatge és una invitació als primers lectors a gaudir 
de països, llocs i mons de fantasia que formen part 
del llegat de la literatura universal. Per mitjà de 
textos breus i d’escenes suggeridores i optimistes, 
l’artista Subi transporta petits i grans a mons de 
fantasia. Un regal visual, atemporal i evocador.

www.baula.com/6-anys
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Llibres Regal

Fitxa tècnica
• Text: Jochen Till
• Il·lustracions: Wiebke Rauers
• Edat: a partir de 8 anys
• Format: 153 x 215 mm
• N. de pàgines: 200
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 21,90 E amb IVA / 21,06 E sense IVA

Memento Monstrum
• ISBN/EAN: 978-84-479-4887-1
• CA: 190369

Memento Monstrum 
No llegeixis aquest llibre! Ho passaràs molt 
malament, perquè són les memòries, força 
autèntiques, del comte Dràcula. Hi parla amb tots 
els ets i uts de les criatures més horroroses: ietis 
gegantins, malvats homes llop, peixos viscosos 
terrorífics... Hi descobriràs històries esgarrifoses 
sobre monstres que voldries no conèixer mai. Un 
darrer advertiment! Deixa el llibre on és i toca el dos 
abans no et devori.

Un llibre enginyós  
i divertidíssim en el 
qual el comte Dràcula 
repassa amb els seus 
nets un vell àlbum 
de fotos i els explica 
històries dels vells 
temps i monstres que  
ja no es veuen.

NOUS 
TÍTOLS

www.baula.com/Memento-Monstrum
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Fitxa tècnica
• Text: George Orwell
• Il·lustracions: Quentin Gréban
• Edat: a partir de 10 anys
• Format: 240 x 320 mm
• N. de pàgines: 160
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 24,50 E amb IVA / 23,56 E sense IVA

La revolta dels animals
• ISBN/EAN: 978-84-479-4656-3
• CA: 190057

La revolta dels animals 

Llibres RegalNOUS 
TÍTOLS

«Tots els animals són 
iguals, però alguns 
animals són més iguals 
que altres»

La revolta dels animals és un conegut conte satíric 
que George Orwell va escriure l’any 1945. Els 
protagonistes són els animals d’una granja que 
expulsen els humans i creen un sistema de govern 
propi amb el pretext de viure amb més llibertat. Però 
el que acaba passant és que res surt com els animals 
més pacífics pensaven. Els que lideren la revolta 
són els porcs i acaben convertint el sistema en una 
veritable tirania. En principi, el seu lema és «Tots 
els animals són iguals». Amb el temps, però, el lema 
acaba sent aquest: «Tots els animals són iguals, però 
alguns animals són més iguals que altres».

www.baula.com/La-revolta-dels-animals
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Llibres Regal

Fitxa tècnica
• Text: diversos autors
• Il·lustracions: diversos il·lustradors
• Edat: a partir de 8 anys
• Format: 215 x 270 mm
• N. de pàgines: 348
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 36,50 E amb IVA / 35,10 E sense IVA

Mites i llegendes
• ISBN/EAN: 978-84-479-4790-4
• CA: 189645

Mites i llegendes
Aquest gran llibre il·lustrat presenta una esplèndida 
compilació de mites i llegendes de tot el món, que 
van des d’històries clàssiques de les mitologies grega 
i nòrdica fins a relats d’antigues cultures d’Àsia, 
Amèrica, Àfrica i Austràlia, passant per llegendes 
d’arreu d’Europa.

Inclou un pròleg de Michael Morpurgo; més  
de quaranta històries, entre les quals Sant Jordi  
i el drac, Teseu i el Minotaure, El cavall de Troia,  
Isis i Osiris, Robin Hood i el petit John o La  balada  
de Mulan, i un epíleg amb un valuós material 
històric que recull informació sobre autors  
artistes que han ajudat a mantenir vius aquests 
meravellosos mites i llegendes.

Les magnífiques 
il·lustracions 
d’emblemàtics artistes 
com Arthur Rackham, 
Walter Crane i Warwick 
Goble complementen 
i enriqueixen aquesta 
cuidada antologia.

www.baula.com/Mites-i-llegendes
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Fitxa tècnica
• Text: Sébastien Perez
• Il·lustracions: Justine Brax
• Edat: a partir de 6 anys
• Format: 285 x 360 mm
• N. de pàgines: 40
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 17,50 E amb IVA / 16,83 E sense IVA

La princesa Tòtem
• ISBN/EAN: 978-84-479-4890-1
• CA: 190409

La princesa Tòtem

Llibres RegalNOUS 
TÍTOLS

Una metàfora 
inspiradora sobre la 
recerca de la identitat.

La June ha crescut aïllada del món real i educada 
amb un destí clar: convertir-se en la princesa 
Tòtem, unida per sempre al seu Animal. En descobrir 
el que s’espera d’ella, la June decidirà seguir la seva 
intuïció...

Sébastien Perez i Justine Brax tornen amb aquesta 
heroïna sensible i poderosa, que representa  
un veritable missatge d’emancipació i llibertat.

www.baula.com/La-princesa-Totem
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Llibre de Coneixements

Fitxa tècnica
• Text: Fleur Daugey
• Il·lustracions: Tom Vaillant 
• Edat: a partir de 6 anys
• Format: 230 x 300 mm
• N. de pàgines: 24
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 24,90 E amb IVA / 23,94 E sense IVA

Pop-up Bosc
• ISBN/EAN: 978-84-479-4792-8
• CA: 190056

Pop-up Bosc 
Obre aquest llibre i deixa’t sorprendre: ets al cor  
del bosc!

Descobreix els secrets dels arbres: com s’ajuden 
entre ells, com ajuden els humans i com ajuden  
els animals que hi viuen. 

Coneix els oficis relacionats amb el bosc i les 
llegendes que l’habiten, com la del freixe Yggdrasil  
o la dels esperits protectors anomenats kodama.

NOU 
TÍTOL

Amb 5  
impressionants  
pop-ups  
a l’interior!

www.baula.com/Pop-up-Bosc
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