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àlbums

DE LA MATEIXA AUTORA:

EL LLOP I LA MOSCA
Antje Damm

El llop té molta gana. En té tanta que es 
menjarà, una per una, totes les joguines del 
prestatge: la poma, el gat, el cotxe... La mosca 
la deixarà per a les postres, però quan se la 
cruspeixi, s’endurà un bon ensurt! 

n	 	ISBN: 978-84-18821-11-0 

17 x 17 cm, cartró, 22 pàg., 12,50 €

Premi Compàs de Lectura de la Fira del 

Llibre de Leipzig i de la fundació Lesen 2020

«Els més petits cridaran “Una  
altra vegada, una altra vegada!”». 

Stefan Haug, Börsenblatt

DORM, MIXETA, DORM!
La gateta del nostre conte dorm i no vol que la 
destorbin. T’atreveixes a despertar-la?

n	 	ISBN: 978-84-17383-01-5 

15 x 15 cm, cartró, 26 pàg., 9,50 €

EL LLIBRE QUE EN KIBO HAVIA ESCRIT
Mariana Ruiz Johnson

Cada nit en Kibo, el rinoceront, s’asseu a 
escriure coses del cel vermell de la sabana, 
de com en són de fresques les ombres, de 
les danses blanquinegres de les zebres i de 
moltes altres vivències més.

Gràcies a la garsa Naki, el diari d’en 
Kibo es converteix en un llibre que portarà 
l’escalfor de la sabana fins al Pol Nord.

n	 ISBN: 978-84-18821-05-9 

21,2 x 28,4 cm, 32 pàg., cartoné, 15 € 



LA SELFIE
Pilar Serrano / Joaquín Camp

El castor ho havia pensat tot. 
Volia que fos una excursió 
perfecta. Les vistes eren 
espectaculars. Va treure el 
mòbil per immortalitzar el 
moment amb una selfie, però 
semblava que tots els animals 
del bosc volien sortir a la 
foto. Se’n sortirà, el castor? 
Aconseguirà fer-se la selfie?

n			ISBN: 978-84-18821-13-4

20,7 x 27 cm, cartoné,  

32 pàg., 15 €

PROHIBIT FER-SE PETONS? 
Anne Hassel / Eva Künzel

El senyor Tigre fa petons a la 
senyora Tigressa i la senyora 
Hipopòtam fa petons al senyor 
Hipopòtam. A tothom li sembla 
normal. Però què passa si el 
senyor Tortuga fa petons al senyor 
Tortuga? O si la senyora Oca fa 
petons a la senyora Oca? No passa 
res, perquè quan ens estimem, ens 
fem petons. Així de senzill!

n	 ISBN: 978-84-17383-89-3

21 x 21 cm, cartoné, 32 pàg., 13 €

àlbums

«Una proposta atractiva que convida 
els més menuts a normalitzar la 
diversitat sexual i afectiva […] 
fent fora els prejudicis i afavorint 
l’acceptació i el respecte a la 
diferència». Lupa del Cuento



LA VERITAT DE VERITAT
Nanen

Hi ha veritats que resulten molt poc creïbles 
així que, per estalviar-nos problemes, potser 
és millor deixar anar una mentidota, una 
mentida podrida o, fins i tot, una mentida de 
l’alçada d’un campanar. La veritat de veritat, 
però, sempre acaba sortint a la llum... 

n	 ISBN: 978-84-18821-04-2 

22 x 26,4 cm, cartoné, 44 pàg., 15 €

AQUÍ QUI MANA? UN LLIBRE SOBRE POLÍTICA PER A LA MAINADA

Què ha fet un rei per ser rei? Per què 
hi ha persones que manen i d’altres 
que obeeixen? Aquest àlbum de 
divertits versos i il·lustracions realitzats 
en col·laboració amb nenes i nens 
brasilers convida els més petits a 
reflexionar sobre les relacions de poder 
tant en els contes com en l’entorn 
més proper als infants i la societat en 
general.

n	 ISBN: 978-84-17383-87-9

21 x 21 cm, cartoné, 48 pàg., 14 €

A. Rodrigues / L. Ribeiro / P. Desgualdo / P. Markun

«Un llibre per a infants 
que convida a qüestionar 
l’autoritat, i a reflexionar 
sobre el fet de manar 
i obeir des del dret a 
decidir que té cadascú».  
Guia CLER estiu 2021

DELS MATEIXOS AUTORS:

LES ELECCIONS 
DELS ANIMALS

Els animals de la selva estan tips dels 
abusos del rei, així que decideixen 
convocar unes eleccions.

n	 ISBN: 978-84-17383-44-2

21 x 21 cm, cartoné, 48 pàg., 14 €

àlbums

Finalista del Concurs Internacional 
d’Àlbum Il·lustrat de la Biblioteca 
Insular de Gran Canària 2019

https://www.bibgirona.cat/biblioteca/servei-de-biblioteques/documents/1541/show_guide?type=read


L'ABECEDARI ENTREMALIAT. TROBA LA PARAULA INTRUSA
Anna Aparicio Català

El nostre abecedari il·lustrat ha tingut una idea genial: 
entre les imatges que corresponen a cada lletra n’ha 
posat una que no lliga. Posa el teu enginy a prova i 
troba la imatge intrusa!

Un llibre joc que, a més, d’ajudar-te a millorar en 
ortografia i a ampliar el teu vocabulari, et permetrà 
familiaritzar-te amb el codi Morse i l’alfabet Braille.

n			ISBN: 978-84-17383-93-0 

16 x 23,5 cm, cartoné, cantells roms, 64 pàg., 16,50 €

«Una original proposta il·lustrada per enriquir  
el nostre vocabulari». La Vanguardia

«Anna Aparicio ha amagat hores de diversió en un 
llibret una mica més gran que un pam». Selección 
Municipio Lector. Programa de motivación a la lectura
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no ficció

CUC I CONILL
Ramón D. Veiga / Iván F.

Cuc vol ser amic de Conill. A Conill 
la idea no el convenç, però la 
insistència i el sentit de l’humor 
de Cuc i una bona afartada de 
mores acabaran amb les seves 
reticències. Al cap i a la fi, 
l’amistat està per damunt de les 
diferències... O no?

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

17 x 24 cm, cartoné, 64 pàg., 13,50 €

cómic



1.  N'ESTEISI NO ES VOL DUTXAR  
N'ESTEISI I EL MILLOR LLOC DE LA CLASSE 
ISBN: 978-84-17383-66-4

2.  N'ESTEISI ES FA PIPÍ AL LLIT  
N'ESTEISI VA A LA PLATJA 
ISBN: 978-84-17383-68-8

3.  LA INCREÏBLE HISTÒRIA DELS PONIS PARLANTS DE 
LES MUNTANYES PLANES DEL NORD 
N'ESTEISI TÉ POLLS 
ISBN: 978-84-17383-70-1

4.  N'ESTEISI VA AL XIQUIPARC 
LA MILLOR AMIGA DE N'ESTEISI 
ISBN: 978-84-17383-81-7 

5.  N'ESTEISI VOL QUE LI CAIGUI UNA DENT 
LA NINA MÉS DOLENTA DE LA CLASSE 
ISBN: 978-84-17383-83-1 

6.  N'ESTEISI I ELS REGALS DE NADAL 
FESTA DE PIJAMES A CASA N'ESTEISI 
ISBN: 978-84-17383-85-5

7.  EN PIMIENTO VA AL VETERINARI 
N'ESTEISI ES MAQUILLA 
ISBN: 978-84-17383-98-5

8.  N'ESTEISI I LA NINA ESTRANGERA 
N'ESTEISI APRÈN A CONTROLAR LES EMOCIONS 
ISBN: 978-84-18821-00-4

«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

«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

AVENTURES PUBLICADES:

l'aventura de llegir

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 € 

n	 15 x 15 cm, rústica, 48 pàg., 4,50 €

còmic

LES AVENTURES DE N,ESTEISI I EN PIMIENTO
Juan Feliu Sastre

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

https://www.clijcat.cat/consell/descarregues/noticies/ibbycat_municipilector_estiu21-(2).pdf
https://www.clijcat.cat/consell/descarregues/noticies/ibbycat_municipilector_estiu21-(2).pdf


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

24 x 16,8 cm, rústica,  

56 pàg., 10 €

L’Emma, quan veu que el gat d’en Juli, 
el seu amic, ha caçat un ocellet, es 
fa moltes preguntes sobre la mort 
i l’existència del més enllà. Per sort, 
en Juli sap un munt de coses sobre el 
tema i li explica tot amb l’ajuda del seu 
quadern de dibuixos. 

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.

DELS MATEIXOS AUTORS: 

Monsieur Mouch / Maria-Paz

JO SÍ QUE SÉ DE VERITAT COM ES FAN LES CRIATURES!
«Aquest llibre és el definitiu per parlar sense 
tabús (però, alhora, amb molt, moltíssim sentit 
de l’humor) sobre sexe, concepció... I, tot 
plegat, a partir d’una conversa entre un nen i 
una nena de 8 anys. Un llibre desacomplexat  
i molt necessari». Club Peques Lectores

n	 ISBN: 978-84-17383-57-2

24 x 16,8 cm, rústica, 56 pàg., 10 €

no ficció

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

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

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:

MÉS DE 15.000 

EXEMPLARS 
VENUTS!

còmic no ficció 

http://www.clijcat.cat/faristol/critica/Explica-mho-101-preguntes-fetes-per-nens-i-nenes-sobre-un-tema-apassionant


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

Kalle Johansson / Lena Berggren

QUÈ ÉS EN REALITAT EL FEIXISME?
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 dels nous moviments 
d’extrema dreta.

n	 ISBN: 978-84-17383-61-9

21 x 22 cm, cartoné, 68 pàg., 14 €

«No és habitual trobar còmics 
informatius per a joves que abordin 
qüestions polítiques de manera tan clara 
i objectiva». Revista Babar

«Aquest còmic informatiu és 
una eina genial per conèixer els 
orígens del feixisme a Itàlia i 
Alemanya […]. També ens ajuda a 
reflexionar sobre els motius que 
fan que persones del nostre temps 
se sentin atretes per una ideologia 
tan perillosa, que promou el 
racisme i l‘exclusió!». Petit Sàpiens

còmic no ficció no ficció

http://revistababar.com/wp/que-es-en-realidad-el-fascismo/?fbclid=IwAR3lMNb25qhNwswbMpUqTdTUa49OXQwptFXbBE2Nt9Itz7KRFn-2ji3Lqak
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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.: 972 590 541

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

DISTRIBUÏDORES DE TAKATUKA

@takatuka.editorial@editorialtakatuka

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

