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tic tac
GRÉGOIRE REIZAC / JÖRG
Amb ulls de nen, sembla que els adults van amb presses a tot arreu; sempre sembla que vénen 
tard d’algun lloc o que arriben tard a alguna banda, perquè els ha faltat temps, hi ha hagut algu-
na cosa que els ha entretingut o simplement perquè el temps se’ls hi ha escapat de les mans.

Als matins, el pare de la nostra protagonista sempre porta pressa i es queixa del temps que es 
perd. La mare, en canvi, sembla que té temps de sobres, perquè contínuament n’hi dóna per 
fer les seves coses: «Et dono deu minuts perquè arreglis l’habitació!»

La protagonista de la història observa els seus pares en el fer de cada dia, fixant-se en totes 
les situacions i els llocs en què diuen que han perdut el temps. A ella també li toca aprendre 
a gestionar i negociar el seu temps. Per tant, es disposa a indagar on va a parar aquest temps 
perdut irremissiblement, i si hi ha alguna manera de trobar-lo i guardar-lo perquè en el futur 
mai no n’hi falti.

Una història plena d’humor sobre els ritmes de vida i sobre com la dictadura del rellotge em-
motlla les nostres vides. No hi ha res com la perspectiva de la mainada per cridar-nos l’atenció 
sobre la nostra pròpia existència.

Traducció del francès: Pere Comellas Casanova
15 € / ISBN: 978-84-92696-95-6 / 22 x 26,7 cm, cartoné / 32 pàgines 
Temes: temps, família, vida quotidiana, hàbits

Comentaris
«Aquest text, ple d’humor, també és una invitació a reflexionar sobre el valor relatiu del 
temps. Les il·lustracions de Jörg, de colors vius, presenten els personatges amb trets cari-
caturitzats. Al costat d’aquests personatges, Jörg il·lustra el temps de manera molt divertida 
emplenant les pàgines de formes simpàtiques i diferents», Thérèse Gastineau,  LivrJeun.

TAKATUKA àlbums



Comentaris
«Valent, incorrecte i refrescant. Potser per aquesta raó re-
sulta tan divertida la lectura d’aquests versos terribles», 
Boris Halva, Frankfurter Rundschau.

«Calia un àlbum infantil així. [...] Els nens necessiten his-
tòries cruels. Històries dures com les dels contes dels 
germans Grimm, però properes a la seva realitat imme-
diata», Angelika Ohland, TAZ.

Hi ha situacions que poden acabar malament, i per això els pares i els adults adverteixen con-
tínuament la mainada. En La Lola vola i altres històries horripilants els nens i les nenes es di-
vertiran amb aquestes set situacions quotidianes, familiars, portades a l’extrem en les seves 
conseqüències, explicades amb versos àgils i il·lustracions gracioses.

En la tradició de l’Struwwelpeter alemany (traduït al català com Pere el Grenyut), una sèrie de 
divertides històries alliçonadores, reals com la vida mateixa, però amb un resultat inesperat: la 
petita Lola i les seves esbojarrades carreres amb bicicleta, l’Enric terroritzant el parc infantil, la 
Lisa que no es vol rentar les dents o en Valentí que es deixa anar de la mà de la seva mare.

Set històries fantàstiques i esgarrifoses per a nens valents i adults porucs, o a l’inrevés.

Traducció de l’alemany: Anna Soler Horta
15 € / ISBN: 978-84-92696-93-2 / 22,3 x 26,7 cm, cartoné / 32 pàgines 
Temes: família, hàbits, higiene, seguretat viària, perills quotidians

La LoLa voLa i aLtres històries horripiLants
WILFRIED VON BREDOW / ANKE KUHL

D’ANKE KUHL també pots trobar a TAKATUKA:

«EN fAmíLiA!» 
Sobre el fill de la nova xicota del germà de l’exdona del pare i altres parents



Comentaris
«Hi ha qüestions que als adults els costa d’explicar sense fer ma-
rrades i donar mitges respostes. Aquest llibre les aborda d’una 
manera directa», Börni Schulz, Bayerischer Rundfunk.

«Quan un llibre té tant d’encant, és divertit fullejar-lo i sorprendre’s 
plegats, i aleshores s’acaba inevitablement parlant sobre la família 
pròpia o la dels amics o veïns», Margit Lesemann, Buchmarkt.

En Biel de vegades es baralla amb la Lisa, la seva germana. La Mia no té germans, però ho té tot 
repetit des que els seus pares es van separar. En Jonàs té un mig germà i un tres quarts de pare, 
que s’estima amb bogeria. La Carla i en Max tenen dues mares i dos pares. La Júlia està trista 
des que va morir la seva mare i no en vol tenir cap altra. La Paula celebra el dia del seu aniversari 
i el dia en què va arribar a casa dels pares adoptius.

Tots tenen una cosa en comú: cadascú forma part d’una família, i cada família és única i irrepetible.

Una divertida guia per entendre les diferents constel·lacions familiars.

Traducció de l’alemany: Anna Soler Horta
15 € / ISBN: 978-84-92696-72-7 / 22,3 x 26,7 cm, cartoné / 36 pàgines
Temes: tipus de famílies, relacions de parentesc, hàbits familiars, convivència

en famíLia!
Sobre el fill de la nova xicota del germà de l’exdona del 
pare i altreS parentS
ALExANDRA MAxEINER / ANKE KUHL

Premi de Literatura Infantil 
i Juvenil d’Alemanya 2011

TAKATUKA àlbums



Quan L ’avi era petit
LILLI MESSINA

Quan l’avi era petit, tot era molt diferent. No hi havia tantes cases, la llet venia directa-
ment de la vaca i els cavalls estiraven els cotxes. En Pep segueix amb interès les expli-
cacions de l’avi, però les entén a la seva manera.

En la segona entrega d’aquesta entranyable parella d’avi i nét, s’aborda amb humor i 
sensibilitat la dificultat d’explicar als més petits realitats d’altres temps allunyades del 
món que coneixen. 

Un llibre sobre el pas del temps i dos mons que es troben.

Traducció de l’alemany: Patric de San Pedro
13,50 € / ISBN: 978-84-92696-88-8 / 
28 x 19 cm, cartoné / 32 pàgines 
Temes: avis, família, records, pas del temps, hàbits

De LILLI MESSINA també pots trobar a TAKATUKA:

L’avi És... L’avi!
LILLI MESSINA

Un llibre sobre en Pep, el seu avi, la seva mare, i sobre persones grans i petites.

13,50 € / ISBN 978-84-92696-27-7 / 24,5 x 22,5, cartoné / 28 pàgines
Temes: avis, envelliment, rols familiars, relacions intergeneracionals

Comentaris
«Unes il·lustracions i una història d’allò més boniques. Una història extraordinària sobre les similituds entre els més petits i els més 
grans», L’elefant trompeta.

«Les imatges desformades amb traç caricaturesc i escriptura desmarxada conqueriran grans i petits», Boletín SOL de la FGSR.

«L’avi és... l’avi! tracta el tema de la cura de la gent gran, de principis i finals, del cercle de la vida. S’agraeix, però, que ho faci sense 
sentimentalismes agressius ni cercant la llàgrima fàcil, sinó amb humor i, això sí, amb una mica de dolça tendresa», Viure en família.

L’avi el peixen. L’avi va en patinet. L’avi fa molt enrenou. En Pep n’està ben segur: l’avi és un 
nadó! Però la mare d’en Pep no hi està d’acord.

El petit Pep veu que el seu avi de vegades necessita ajuda com ell i no acaba d’entendre que 
temps enrere va ser jove i que abans de ser avi va ser pare.



La nau d’en Guim
DAVID GRANADOS NIUBÓ

Els companys de classe d’en Guim se’n riuen quan el veuen camí de l’escola amb aquell aire 
distret i el seu patinet vell. En Guim quan sigui gran vol ser astronauta per poder viatjar per 
galàxies llunyanes. Mentre arriba aquest dia, es passa el temps dibuixant altres planetes, 
marcians i naus extraterrestres, fins i tot durant les hores de classe. Un matí, en aixecar-se, 
s’adona que la nau espacial que havia dibuixat ja no és sobre la taula. L’espera una sorpresa 
molt especial.

15 € / ISBN: 978-84-92696-75-8 / 24,5 x 22,5 cm, cartoné / 48 pàgines 
Temes: astronautes, naus espacials, extraterrestres, escola

eL jardí curiós
PETER BROWN

Comentaris
«Un conte alegre sobre la importància de la imaginació, que ens 
ajuda a tirar els dies endavant», Darabuc. 

«No és cap llibre de superació personal, sinó una història en què es 
deixa entreveure una realitat infantil molt típica —els qui es creuen 
millors o tenen un “el que sigui” més bo que el teu—, però fa servir 
la fantasia per reblar el clau i aconseguir, sobretot, un final feliç 
molt divertit. [...] Un àlbum il·lustrat preciós per regalar amb qual-
sevol excusa», Anika Lillo, Anika entre libros.

Finalista del Premi Kiriko 2010.
Selecció millors llibres 

de 2010 per Faristol

Comentaris
«Produeix un plaer veritable trobar una història sensible, ecològi-
ca i intel·ligent. [...] A la seva manera, Brown reflecteix una utopia 
fàcil d’assimilar pels més menuts. [...] És pot veure la iniciativa de 
Liam com a part d’un pla general de transformació de la ciutat 
contaminada en una càlida comunitat, autèntica, creativa i, també, 
original», Guzmán Urrero, Cine y Letras.

«Un viatge magnífic i sorprenent que ens portarà a somiar amb 
jardins enmig del gris de les ciutats», L’Elefant Trompeta.

TerCera 
ediCió

Un dia, un nen curiós anomenat Liam descobreix un jardí en dificultats mentre explora la seva ciu-
tat monòtona i grisa. Decideix ajudar a fer créixer les plantes, sense ni tan sols imaginar-se el què 
està a punt de provocar. Amb el pas del temps, el jardí pren vida pròpia i s’escampa per la ciutat, 
canviant tot al seu pas.

Traducció de l’anglès: Mireia Albert Varela 
15 € / ISBN: 978-84-92696-24-6 / 22,5 x 28,5 cm, cartoné / 36 páginas
Temas: ecologia urbana, 
jardineria, constància

TAKATUKA àlbums



Comentaris
«Gestat amb la intenció que sigui la mirada àmplia i sense obstacles del nen la que expres-
si l’apropament a l’altre com a via d’enriquiment mutu, l’àlbum parteix del convenciment 
que la transgressió de fronteres i l’aventura més enllà de la pròpia pell són l’única carto-
grafia possible en un viatge cap a altres llengües, cultures i geografies, l’últim objectiu del 
qual és l’ésser humà», Isabel G. Villarroel, El Norte de Castilla.  

«La Saïda és un cant a la tolerància, a l’amistat, a l’empatia que 
una criatura ha d’aprendre, perquè avui dia aquestes situacions 
les trobem en les escoles, en la vida dels nostres fills i en la 
nostra», Desde Soria.

«Amb aquest llibre els infants realitzaran una breu immersió en 
un mestissatge de cultures, la catalana i l’àrab a través d’imat-
ges iconogràfiques, gastronomia i literatura, i per descomptat, 
les indispensables paraules, aprenent que transmeten molt 
més que un simple significat», Silvia Cantos, Vilassar Ràdio.

L’arribada d’una nena nova amb uns cabells negres i arrissats preciosos crida 
l’atenció de la protagonista. Però els intents de comunicar-s’hi reben un si-
lenci profund per resposta. El pare explica a la seva filla que la Saïda ve d’un 
país, el Marroc, on es parla un altre idioma, l’àrab, i que per aquesta raó la 
Saïda no li respon. 

Neix una relació d’amistat i, entre jocs, les dues nenes aprendran a trobar les 
paraules que els permetran entendre’s i somniar juntes.

Traducció del castellà: Txell Freixinet Raspall
15 € / ISBN: 978-84-92696-86-4 / 24,5 x 22,5 cm, cartoné / 36 pàgines 
Temes: llengües, àrab, amistat, fronteres, migració, Marroc

eL dia Que La saïda va arribar
SUSANA GÓMEZ REDONDO / SONJA WIMMER



L’ estreLLeta fitun
SANTIAGO ALBA RICO / JOAN NEGRESCOLOR

L’hivern ha arribat i ha dipositat el seu mantell de neu sobre la ciutat. A 
en Venceslauet el fred no el deixa dormir. No troba la manera d’escal-
far-se per més que es tapa amb mantes i cobrellits. Per fi se li acut que 
potser pot demanar l’ajuda de les càlides estrelles. Les crida des de la 
finestra i una per una es van acostant i es presenten. Unes li semblen 
massa lluminoses, altres massa serioses. No n’hi ha cap que l’acabi de 
convèncer i, quan està a punt de desistir, descobreix la Fitun, una estre-
lla diminuta. La convida a escalfar-li el llit, però un petit accident el farà 
descobrir que no calia haver-la fet venir de tan lluny per superar el fred.

Un conte sobre l’hivern, el fred i el caliu humà, l’escalfor més preuada 
de totes les que hi ha.

eL ratoLinet roQuefort
SANTIAGO ALBA RICO / xAVI SELLÉS

Desprès de passar-se deu dies sense menjar, el ratolinet Roquefort té una gana que l’alça. Es 
fica en una casa i va devorant, insaciable, tot el que arreplega en un recorregut que el porta fins 
a l’últim pis. No hauria valgut més deixar-ho córrer a temps?

Una divertida reflexió sobre la golafreria, acompanyada d’uns originals i atractius dibuixos.

Traducció del castellà: Txell Freixinet Raspall
13,50 € / ISBN: 978-84-92696-63-5 / 22 x 22 cm, cartoné / 36 pàgines 
Temes: amistat, imaginació, hivern, estels

De SANTIAGO ALBA RICO també pots trobar a TAKATUKA:

TAKATUKA álbums

13,50 € / ISBN 978-84-92696-03-1
18 x 24,5 cm, cartoné / 28 pàgines
Temes: fam, hàbits alimentaris, golafreria



excuses, excuses
ANUSHKA RAVISHANKAR / GABRIELLE MANGLOU

En Nil s’aixeca cada dia carregat de bons propòsits. Malgrat tot, els dies de la setmana van 
passant i, altre cop, els seus bons propòsits s’esgarrien entre esdeveniments tan increïbles 
com certs. Quina culpa en té ell si el despertador ha girat contra direcció i l’ha fet arribar tard a 
l’escola? Quina culpa en té ell si no ha recordat de comprar el pa perquè un gos l’ha hipnotitzat 
a la porta del forn?

Excuses, excuses! retrata el dilema infantil de saber la importància de les normes i el plaer de 
trencar-les. 

Una desenfadada i original creació d’Anushka Ravishankar, la poeta per a infants més estimada 
de l’Índia, i de Grabrielle Manglou, artista de l’illa de la Reunió.

Traducció i adaptació de l’anglès: Sergi Vilaró, Txell Freixinet i Pasqual Aguilar
15 € / ISBN: 978-84-92696-82-6 / 21,5 x 27,5 cm, cartoné / 50 pàgines 
Temes: hàbits, entremaliadures, imaginació, humor, poesia

Comentaris
«Uns textos rimats de gran sonoritat, carregats d’en-
giny i humor, componen una història circular molt di-
vertida. Les il·lustracions, que combinen fotografia i 
dibuixos, reforcen el to absurd», Club Kiriko.

Finalista Premio Kiriko 2012. 
Selecció White Ravens 2013



en barnie
SONJA BOUGAEVA

De Sonja Bougaeva també pots trobar a TakaTuka:

dues Germanes tenen visita
SONJA BOUGAEVA

Dues germanes viuen felices en una illa fins que arriba el seu cosí Hans. Aquest parent con-
verteix la seva predisposició a ajudar en una ingerència en la manera de viure i els costums 
de totes dues germanes.

15 € / ISBN 978-84-92696-46-8 / 24 x 30,5 cm, cartoné / 32 pàgines
Temes: convivència, respecte mutu, hàbits

Finalista del VII premi de literatura 
infantil aTrapalliBreS 2011

«Barnie, què hi fas, aquí?», «Barnie, vigila!», «Vinga, entra d’una vegada!».

L’amo d’en Barnie no n’està mai content, tot són retrets. Ni el gos més bon jan del món no ho 
suportaria. En Barnie, però, la sap molt llarga.

Als nens, també els toca escoltar permanentment ordres i escridassades; i és per això que 
en Barnie no només agradarà als amants dels gossos, sinó també a les nenes i els nens que 
s’identifiquen amb les seves vivències. Encara que no poden imitar-lo, segur que se n’alegra-
ran de la decisió final.

La història d’en Barnie està inspirada en el gos d’un veí de l’autora.

Traducció de l’alemany: Anna Soler Horta
15 € / ISBN: 978-84-92696-78-9 / 27 x 24 cm, cartoné / 32 pàgines
Temes: mascotes, gossos, convivència, hàbits, tolerància

Comentaris
«Qui trobi a faltar riure com un nen, no hauria de deixar 
escapar aquest àlbum, una petita història amb molt de 
sentit i humor», Eselsohr.

«Sonja Bougaeva fa que el gos protagonista faci jus-
tament allò que els nens no poden fer, però que de 
vegades els agradaria fer de totes totes», Nürnberger 
Nachrichten.

«Una història sensacional!», Biblio-Hits.

TAKATUKA àlbums



bona nit, caroLa
JAKOB HEIN – KURT KRÖNER / MANUELA OLTEN

De MANUELA OLTEN també pots trobar a TAKATUKA:

Gens ni mica brutes
WANJA OLTEN / MANUELA OLTEN

15 € / ISBN 978-84-92696-22-2 /
21,5 x 26 cm, cartoné / 32 pàgines
Temes: hàbits, neteja corporal, 
malaltia, autonomia personal

Una visió divertida sobre les discrepàncies entre adults i nens respecte a què vol dir tenir les 
mans brutes i quan s’han de rentar.

Llibres escollits per la red 
de Selección de libros infantiles y 
juveniles de la FgSr 2009-2010

La Carola no té por de res ni de ningú. No és estrany, per tant, que no s’espanti gens ni mica quan 
una veu greu i terrorífica se li adreça de nit.

—Carola! —deia la veu—. Carola!

—Sí —respon la Carola—. Què passa?

La Carola, precisament, no és de les que es deixen endur pels nervis; no obstant això, no pot evitar 
empipar-se com una mona quan el monstre que s’amaga sota el seu llit la pren amb el pingüí de 
peluix.

La intrèpida Carola ens ensenya a desarmar les nostres pors amb arguments molt convincents: 
això de tenir por és una estupidesa inútil; qui no en té, disposa de més temps per jugar.

L’humorista Kurt Krömer i l’escriptor Jakob Hein ens porten una història d’humor intel·ligent sobre 
un tema estrella de la infantesa: les pors nocturnes.

Traducció de l’alemany: Anna Soler Horta
15 € / ISBN: 978-84-92696-74-1 / 26 x 24 cm, cartoné / 36 pàgines
Temes: pors nocturnes, monstres, valentia

Comentaris
«La història permet a la mainada reflexionar sobre com es po-
den afrontar les causes de la por, reprensentada aquí pel mons-
tre dolent. I permet d’entreveure que té més sentit enfrontar-se 
a les coses perilloses que tenir només por», Andrea Lüthi, Neue 
Züricher Zeitung.

«Una narració plena d’humor i saviesa», Die Zeit.



somiatruites
ALBERT PLA / LINIERS

La cançó d’Albert Pla «Somiatruites» (del disc Anem al llit), tema central de l’espectacle que té 
el mateix nom, és una invitació a passejar per una escola molt especial, on els nens i les nenes 
fan volar la imaginació i comparteixen amb nosaltres les seves fantasies, desitjos i pors.

L’il·lustrador argentí Liniers, conegut per les seves tires còmiques, revesteix el món oníric 
d’Albert Pla amb una atmosfera càlida i acollidora.

13,50 € / ISBN: 978-84-92696-61-1 / 21 x 21 cm, cartoné / 36 pàgines
Temes: escola, somnis, desitjos, cançons

Comentaris
«Ja ho diuen: qui canta, els seus mals espanta. El cantau-
tor Albert Pla (Sabadell, 1966) és d’aquells que espanta els 
mals. Per començar, els seus. I, de passada, els dels que 
l’escolten. I ara, en aquest àlbum dibuixat per Liniers, pseu-
dònim de Ricardo Siri (Buenos Aires, 1973), il·lustra la histò-
ria onírica i surrealista que s’amaga darrere de la lletra de la 
cançó Somiatruites. [...]

Els petits personatges d’Albert Pla hi apareixen reproduint 
alguns dels somnis més estrambòtics, mantenint aquell 
equilibri de les lletres del cantant que es mouen entre la in-
genuïtat més inofensiva i l’agulló que es clava ben endins. 
Un àlbum ideal per mirar i llegir escoltant dins de l’iPod la 
veu també somniadora i mig somnàmbula d’Albert Pla», 
Andreu Sotorra,  Time Out / ARA.

TAKATUKA àlbums



Kiwi
GRÉGOIRE REIZAC / STEG

El pobre Kiwi ha nascut sense ales. Vol volar com la resta d’aus, i només l’enginy i la persistència li perme-
tran aconseguir el seu objectiu.

9,50 € / ISBN 978-84-936766-3-6 / 17 x 17 cm, cartoné / 28 pàgines
Temes: discapacitat física, persistència, superació, ocells

piips
TINO / SUSANNE STRASSER

A la Lídia li agradaria tenir un ratolí de mascota, però els seus pares s’hi neguen. Un bon dia el ratolí es 
presenta a casa. Els intents de fer-lo fora tindran un final inesperat.

15 € /  ISBN 978-84-92696-49-9 / 22 x 28 cm, cartoné / 36 pàgines
Temes: mascotes, animals, família

en max se’n va
ERIO GHERG / JÖRG

Els animals de la granja acusen per error en Max d’haver-se menjat el capgròs Àlex. Quina 
injustícia tan gran! En Max s’enfada amb els seus amics.

9,50 € / ISBN 978-84-936766-5-0 / 17 x 17 cm, cartoné / 28 pàgines
Temes: prejudicis, injustícia, amistat

a La GarjoLa!
HENRI MEUNIER / NATHALIE CHOUx

En un parc un nen observa indignat com la policia s’emporta els seus 
amics només pel fet de ser de diferent color. Una reflexió divertida sobre 
la intolerància i el racisme.

9,50 € / ISBN 978-84-92696-53-6 / 17 x 17 cm, cartoné / 32 pàgines
Temes: racisme, intolerància, solidaritat

Comentaris
«Un llibre d’estructura encadenada molt adequat per als més petits, que els permetrà 
retenir el relat, entendre’l i gairebé memoritzar-lo en una primera lectura. Amb un to hu-
morístic en el text i el suport d’uns dibuixos que busquen l’exageració i el moviment, el 
resultat és un llibre molt divertit», Catálogo de la xxVII Muestra del Libro Infantil y Juvenil, 
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid.



una fLor de recanvi per a La mare
REBEKA ELIZEGI

Un nen viu el procés de càncer de pit de la seva mare i, sense perdre el coratge, afronta al seu costat 
l’aventura de lluitar contra la malaltia amb totes les forces.

15 € / ISBN 978-84-92696-38-3 / 24 x 22 cm, cartoné / 32 pàgines
Temes: càncer de pit, malaltia d’una persona estimada

La curiositat sense mesura perd a en Cunki, el cuc punki, i per això família i amics se-
gueixen amb preocupació les seves ànsies de conèixer nous mons.

15 € / ISBN 978-84-92696-42-0 / 19 x 26 cm, cartoné / 32 pàgines / text rimat
Temes: curiositat infantil, perills, punkis

en cunKi 
YOLANDA CASTAñO / xAVI SELLÉS

eL pirata esGarrifa
JEAN-PIERRE JäGGI / ALAN CLARKE

El pirata Esgarrifa s’ha traslladat en una altra illa amb la seva tripulació. Els natius no el reben gaire bé. Però 
aleshores l’Esgarrifa té una gran idea que ho canvia tot.

15 € / ISBN 978-84-92696-51-2 / 20 x 27,5 cm, cartoné / 36 pàgines
Temes: adaptació a un nou entorn, nous amics, pirates

L’abeLLa de mÉs
ANDRÉS PI ANDREU / KIM AMATE
Al rusc s’ha armat un gran rebombori. Cada dia sembla que hi ha menys espai disponible. Una 
comissió d’abelles creada expressament es posa a estudiar les causes d’aquestes estretors i 
arriba a la conclusió que falta espai perquè hi ha una abella de més.

15 € / ISBN: 978-84-92696-57-4 / 24 x 28 cm, cartoné / 32 pàgines
Temes: convivència, prejudicis, solidaritat

Comentaris
«Un àlbum molt adequat per als temps que ens toca viure, amb unes il·lustracions que remeten als dibuixos 
que feia Leonardo; sí, sí, Da Vinci», Montse Marcet, Llibreria El Racó del llibre Jove.
«Un àlbum molt recomanable, que farà riure els nens i alhora els fa arribar un interessant missatge. S’ha 
guanyat un lloc a la prestatgeria d’imprescindibles», Sílvia Cantos, Al·lots, El petit príncep.

TAKATUKA àlbums
Selecció White 
Ravens 2013



eLs viatGes de L’oLGa
PAUL MAAR / EVA MUGGENTHALER

La petita Olga emprèn un llarg viatge per països imaginaris regits per lleis molt estrictes, i es 
veu obligada a fugir de país en país per poder continuar sent ella mateixa.

15 € / ISBN 978-84-92696-04-8 / 23 x 25 cm, cartoné / 46 pàgines / text rimat
Temes: intolerància, dret a ser un mateix, llibertat

A en Leonard l’apassionen els gossos, però també li fan una por terrible. El seu desig de 
convertir-se en gos es fa realitat, però no s’acaben aquí les seves pors.

13,50 € / ISBN 978-84-936766-7-4 / 18 x 24,5 cm, cartoné / 32 pàgines
Temes: pors, gossos, superació

en Leonard
WOLF ERLBRUCH

Què ve després del mil?
Un conte il·lUStrat Sobre la mort
ANETTE BLEY

Quan mor el vell Otto, la petita Lisa no sap com omplir el buit deixat pel seu amic. És la dona de l’Otto qui li fa 
entendre que encara que una persona no la puguem veure, pot continuar present als nostres records.

15 € / ISBN 978-84-92696-00-0 / 21 x 29,7 cm, cartoné / 36 pàgines
Temes: mort, amistat, dol, significat de la vida

La petita messi i eL seu estimat oncLe
PIA LINDENBAUM

La Petita Messi adora el seu oncle Tomàs, amb qui passa moltes tardes divertides. 
Quan en Tomàs li presenta en Lourenço, el seu nou amic, la Messi no sembla 
gaire disposada a entendre’s amb ell.

15 € / ISBN 978-84-92696-08-6 / 21,5 x 26 cm, cartoné / 36 pàgines
Temes: família, gelosia, homosexualitat

La marta diu  no!  
CORNELIA FRANZ / STEFANIE SCHARNBERG

La Marta, quan la seva mare ve tard de la feina, es queda de vegades a casa del vell Francesc, un veí. Últi-
mament en Francesc està massa carinyós i la Marta no sap com dir-li a la seva mare que això no li agrada.

15 € / ISBN 978-84-92696-12-3 / 21,5 x 26 cm, cartoné / 28 pàgines
Temes: abusos sexuals, famílies monoparentals, conciliació de vida laboral i familiar

Premi «LA PLOMA DE PLATA» 2005 de 
l’Associació de Metges d’Alemanya



peus bruts
KOLDO IZAGIRRE / ANTTON OLARIAGA

Mentre juga a la plaça, la Peus Bruts escolta les converses dels immigrants quan telefonen a casa des 
d’una cabina. Imagina el que expliquen a les seves famílies i es pregunta què debia fer que els seus pares 
la donessin en adopció.

13,50 € / ISBN 978-84-92696-06-2 / 18 x 24,5 cm, cartoné / 28 pàgines
Temes: adopció, migració, nostàlgia, integració

L’abominabLe LLop amabLe
BENLEBèGUE

Sis versions actualitzades de contes populars sobre el llop ferotge en format còmic,    
en les quals es desvetlla que el llop no és tan fer com el pinten.

15 € / ISBN 978-84-92696-16-1 / 21,5 x 26 cm, cartoné / 32 pàgines
Temes: llops, prejudicis, contes tradicionals

eL GuiLLot LLadre
KOLDO IZAGIRRE / JUANBA BERASATEGI

En to de llegenda, amb un toc de faula, s’expliquen les lluites socials dels carboners a la    
serra d’Aizkorri durant el segle xVIII. Text base de la pel·lícula que té el mateix títol.

12 € / ISBN 978-84-92696-11-6 / 16,5 x 23,5 cm, rústica / 64 pàgines
Temes: carboners, bandolerisme, llegendes, historia social, País Basc

pipocas? Què És això?
STEFANIE PFEIL

De pare brasiler i mare alemanya, en Nuno parla habitualment tres llengües. 
Un dia decideix parlar només la llengua dels seus amics, el català, fins que arriba 
una jove veïna moçambiquesa que necessita la seva ajuda.

15 € / ISBN 978-84-92696-14-7 / 21,5 x 26 cm, cartoné / 28 pàgines
Temes: famílies multilingües, escola, integració

L’enemic
DAVIDE CALI / SERGE BLOCH

És la guerra i un soldat a la trinxera intenta imaginar-se com és l’enemic i com reaccionaria si decidís aban-
donar el front i tornar a casa. Un llibre sobre la irracionalitat de la guerra.

18 € / ISBN 978-84-936766-0-5 / 21 x 29,7 cm, cartoné / 64 pàgines
Temes: guerra, antimilitarisme, drets humans

Finalista del PREMI LLIBRETER 2009 i de 
la V edició del premi ATRAPALLIBRES 2009



Àfrica és terra de jocs. Aprèn a fer-te deu jocs d’estratègia i atzar, seleccionats entre els 
més divertits i antics dels que encara es juguen a Àfrica. Fabrica’t tu mateix els taulers 
de joc i fes-te les fitxes de manera divertida i sense el més mínim cost.

Aquests jocs de taula van molt bé per desenvolupar la coordinació, la capacitat lògica i es-
tratègica i la generositat. El llibre indica el material que es necessita perquè cadascú es pu-
gui fer els jocs, i la seva història i objectiu, a més d’una explicació senzilla de com jugar-hi.

Traducció del francès: Pere Comellas
13,50 € / ISBN 978-84-936766-1-2 / 18 x 24,5 cm, cartoné / 28 páginas
Temes: jocs de taula, África, treballs manuals

Jocs d’Àsia
JocS tradicionalS per fer i compartir
VALÉRIE KARPOUCHKO

Comentaris 
«Un llibre que posseeix unes quantes qualitats: des de 
l’aspecte curiós de l’aventura d’explorar els jocs d’un al-
tre continent fins a la sorpresa de descobrir un esperit 
competitiu, però respectuós amb l’adversari, passant 
pel plaer de crear els teus propis taulers, daus i fitxes», 
Arianna Squilloni, CLIJ., CLIJ.

De VALèRIE KARPOUCHKO també pots trobar a TAKATUKA:

jocs d’Àfrica
JocS tradicionalS per fer i compartir

A descobrir l’univers dels jocs d’enigma, de reflexio i d’estratègia: a això ens convida 
Valèrie Karpouchko. Subtils i apassionants, les regles d’aquests jocs de diferents països 
asiàtics són senzilles d’entendre i us permetran jugar amb la família o amb els amics, 
a més de poder-vos fer vosaltres mateixos els taulers de joc i les fitxes. Aquí hi tro-
bareu jocs com el go, el gomoku ninuki, el dou shou qi, el shap luk kon tseung kwan, 
el tangram, el pachisi, el xiang qi, el bagh chal, el perali kotuma, el moksha patamu i 
l’origami, uns jocs diferents i originals.

Traducció del francès: Pere Comellas
13,50 € / ISBN: 978-84-92696-59-8 / 18 x 24,5 cm, 
cartoné / 28 pàgines
Temes: jocs de taula, Àsia, treballs manuals



eL GoL
ROSER RIMBAU / PEP RIMBAU

Cada tarda, en Jan i la seva germana Lola van al parc a jugar a futbol. En Jan, el més petit de 
la colla, sempre ha de fer de porter. Avui un penal pot decidir el partit, i en Tomàs vol ocupar 
el lloc d’en Jan. «És un patata!», diu. La Lola, però, s’hi oposa.

8 € / ISBN: 978-84-92696-80-2 / 15 x 18 cm, rústica / 44 pàgines
Temes: futbol, hàbits, família, justícia

ens ha tocat La Loteria!
PERE COMELLAS / TERESA MARTÍ

A la família del primer tercera (escala H) els ha tocat la loteria. Quina sort! Se’ls han acabat els pro-
blemes. O no? De sobte descobriran que els diners potser fan o potser no fan la felicitat, però segur 
que et compliquen molt la vida.

8 € / ISBN: 978-84-92696-84-0 / 15 x 18 cm, rústica / 48 pàgines
Temes: loteria, diners, família, amistat, felicitat

LECTURES BREUS

Comentaris
«El conte (moral, per descomptat) practica una teràpia 
subversiva. Fa pensar el lector, la qual cosa, d’una ban-
da és divertit (sí, petits, pensar és més divertit que el fet 
de que els altres pensin per tu!), i de l’altre, en aquests 
temps, resulta subversiu. Per tant... mestres del món, 
rebel·leu-vos. Deixeu-vos d’edulcorant i aposteu pels 
sabors forts. Ja podeu encarregar per reis històries que 
tractin els vostres alumnes com a persones, i no com a 
consumidors de fast-books», xavier Diez, Vilaweb.



a La teva peLL
EMMANUEL BOURDIER

a L’ombra deLs pirates  
BORIS LE ROY / BENJAMIN ADAM
El fill del pirata descobreix amb sorpresa que la seva mare no 
és presonera del vaixell enemic, sinó que se n’ha anat volun-
tàriament amb l’almirall del vaixell que els acaba d’abordar. La 
incursió pel vaixell del seu nou padrastre el porta a descobrir 
horroritzat que en les bodegues hi ha una càrrega d’esclaus, 
nens i adults. Tip de la vida de pirata del seu pare i irritat amb 
la seva mare perquè s’ha enamorat d’un negrer, tot sol decideix 
alliberar els esclaus i, especialment, una noieta negra de qui s’ha 
quedat encisat des del primer dia que la va veure en un dels 
pallols del vaixell.

Llibres per començar a
LLEGIR i a PENSAR

toLstoi, un conte de fades
HANNO

La solidaritat d’una nena amb un indigent es converteix en un pro-
blema per al pare que ha de respondre preguntes incòmodes sobre 
la solidaritat amb la gent necessitada.

Traducció del francès: Ariadna Martín 
6,50 € / ISBN 978-84-92696-31-4 / 12 x 18 cm, rústica / 64 pàgines
Temes: persones sense sostre, solidaritat, immigració ilegal

Llibres escollits per la «red de 
Selección de libros infantiles y 

juveniles de la FgSr» 2009-2010

En Ricard s’enfronta a en Makin potser perquè és negre o per-
què juga més bé a futbol que ell. Un dia es desperta i veu que 
la pell li està canviant de color. Ara sabrà el que és veure’s 
rebutjat pel color de la pell.

Traducció del francès: Ariadna Martín 
6,50 € / ISBN 978-84-92696-32-1 /     
12 x 18 cm, rústica / 82 pàgines
Temes: racisme, escola, futbol

Comentaris
«Una novel·la que reuneix humor, elements històrics i valors morals», Inter CDI.

Traducció del francès: Ariadna Martín
7,50 € / ISBN: 978-84-92696-65-9 / 12 x 18 cm, rústica / 104 pàgines
Temes: pirates, vaixells, comerç d’esclaus, solidaritat



Llibres per començar a
LLEGIR i a PENSAR eL che Guevara viu aL setè

BERTRAND SOLET / ROSHANAK OSTAD, NONO K.

sputniK
BETTINA OBRECHT / SABINE KRANZ

Quan l’Sputnik apareix al veïnat res no torna a ser com abans. Porta botes d’aigua de color rosa, la ca-
putxa sempre posada encara que no plogui i diu que ve d’un altre planeta. L’Adrià s’ho creu però la seva 
germana gran, l’Anna, i el seu amic Karim saben de sobres que els extraterrestres no existeixen. Qui és, 
doncs, l’Sputnik i on és la seva llar?

Una història sobre l’amistat, la família i la força de la fantasia.

Traducció de l’alemany: Anna Soler Horta
13,50 € / ISBN: 978-84-92696-97-0
13 x 19,5 cm, cartoné / 150 pàgines 
Temes: extraterrestres, ciència ficció, 
família, amistat, imaginació

Traducció del francès: Pere Comellas
6,50 € / ISBN: 978-84-92696-91-8 / 12 x 18 cm, rústica / 64 pàgines 
Temes: migració, sense papers, amistat, solidaritat, Che Guevara,   
Revolució Cubana

En Paulo, la Granota i en Vincent viuen en un barri de Marsella. Un dia es troben amb tres trinxerai-
res d’un altre barri, els dolents, als quals la Granota no pot ni veure. Amenaçadors, barren el pas al 
Germà Gran però ell els adverteix: «El Che Guevara és amic meu, i viu aquí, al setè». Però, qui és 
aquest Che Guevara? Intrigats, tots tres amics van a trobar aquest misteriós desconegut...

La solidaritat i el suport mutu poden 
servir per a grans i per a petites gestes. 
En totes cal un cert grau de coratge. La 
història del Che serveix d’inspiració a un 
grup de joves per ajudar una amiga que 
passa un mal tràngol. Uns trinxeraires 
assetgen la seva família per aconseguir 
diners a canvi de no denunciar el pare, 
que es veu obligat a treballar sense els 
papers.

Comentaris
«Un bon regal per a rates de biblioteca, aquesta novel·la fascinant amb elements de 
ciència ficció de Bettina Obrecht», Kiku.

«Bettina Obrecht ens parla de manera refrescant sobre nuclis familiars complexos, 
l’amistat i la fugida com a salvació»,  Financial Times Deutschland.

L’AVENTURA de LLEGIR



eL senyor siLvestre

En Maurici, que acaba de canviar de casa, troba en el senyor Silvestre i 
el seu saler màgic uns aliats excepcionals per a enfrontar-se amb imagi-
nació a les dificultats de la vida.

Traducció de l’alemany: Clara Formosa 
13,50 € / ISBN 978-84-92696-20-8 / 13 x 19,5 cm, cartoné / 120 pàgines
Temes: relacions laborals, abusananos, solidaritat, màgia

eL retorn deL senyor siLvestre

En Maurici espera amb ànsia el retorn del senyor Silvestre per tal que 
l’ajudi a alliberar la Pipa, la venedora de gelats del Suburbi Gris, segres-
tada per un empresari sense escrúpols.

Traducció de l’alemany: Clara Formosa 
13,50 € / ISBN 978-84-92696-44-4 / 13 x 19,5 cm, cartoné / 154 pàgines
Temes: negocis bruts, avarícia, solidaritat, màgia

on És eL senyor siLvestre? 
SILKE LAMBECK / KARSTEN TEICH

En aquesta tercera entrega de les aventures d’en Maurici i el senyor Silves-
tre, a en Maurici i als seus amics inseparables, Òscar i Lilí, els toca ajudar 
en Silvi. Però en Silvi, a més a més, té una situació molt complicada a casa: 
des que el pare va perdre la feina i la situació econòmica de la família ha 
empitjorat, l’home està sempre de molt mal humor i el descarrega sobre 
els fills. Sort que en Maurici té l’ajut del senyor Silvestre, amb qui l’uneix 
un destí molt especial, tal com descobrirà en saber què significa la bala de 
vidre que un bon dia apareix davant de la seva porta en forma de regal.

Traducció de l’alemany: Clara Formosa
13,50 € / ISBN 978-84-92696-69-7 / 13 x 19,5 cm, cartoné / 188 pàgines
Temes: escola, conflictes familiars, atur, solidaritat, màgia

pauLa i La LLeuGeresa de L’Ésser
ZORAN DRVENKAR / PETER SCHÖSSOW
Amb 8 anys la Paula té vergonya perquè està grassa, fins que arriba el seu 
oncle Hiram d’Austràlia i la llança enlaire. La Paula es queda surant i recrea a 
l’aire un món lluny de la dictadura del pes i dels estereotips de bellesa.

Traducció de l’alemany: Clara Formosa
12,50 € / ISBN 978-84-92696-19-2 / 13 x 19,5 cm, cartoné / 84 pàgines
Temes: obesitat, prejudicis, models de bellesa

L’AVENTURA de LLEGIR

Finalista del premi
ATRAPALLIBRES 2010

Comentaris
«Una obra que és com un corrent d’aire fresc, com 
una nova aportació a la fantasia més pura i tradi-
cional de la literatura infantil», Pep Molist, Faristol.

Finalista del premi ATRAPALLIBRES 2010

Segueix les aventures del senyor Silvestre a TakaTuka:



cap ÀnGeL per enLLoc
HEIDI HASSENMüLLER

La Merel no hagués pensat mai que les coses podien canviar tan ràpidament. Eren els mateixos com-
panys de classe, els mateixos professors i el mateix institut. Però tot era diferent. L’institut s’havia 
convertit en un malson. Setmana rere setmana. Dia rere dia.
Tot havia començat feia unes setmanes, durant les vacances d’estiu, quan la Merel va notar els primers 
símptomes de la neurodermitis, una desagradable malaltia de la pell. En tornar a classe, la seva ma-
laltia servirà d’excusa perquè els companys de l’institut se’n burlin, l’assetgin i la rebutgin. Ella intenta 
protegir-se construint un mur al seu voltant, però quan la tutora també traeix la seva confiança només 
troba una sortida...
Una reflexió sobre la responsabilitat del professorat i de l’escola en conjunt per tal que es detecti 
l’assetjament escolar i s’hi posi remei. Un recorregut per la desesperació a què pot dur la soledat i la 
indefensió, en una situació d’incomprensió.

Traducció de l’alemany: Roser Guàrdia
14 €/ ISBN: 978-84-92696-67-3 / 14,5 x 21 cm, rústica amb solapes / 188 pàgines
Temes: bullying escolar, responsabilitat del professorat, neurodermitis, problemes familiars

bartoLomÉ no voL viure com un Gos 
RACHEL VAN KOOIJ

Bartolomé és un nan, fill d’un cotxer de la cort de Felip IV. La infanta Margarita es fixa en ell i el con-
verteix en el seu gos de companyia, però Bartolomé vol viure una vida digna i se les enginya perquè 
l’acceptin al taller de pintors de Velázquez.

Traducció de l’alemany: Feliu Formosa 
14 € / ISBN 978-84-92696-48-2 / 14,5 x 21 cm, rústica amb solapes / 202 pàgines
Temes: discapacitat, superació, pintura, història d’Espanya

Les LLÀGrimes de La caputxeta
BEATE TERESA HANIKA

La Malvina està atrapada per una promesa que li impedeix revelar que el seu avi abusa d’ella. La família no 
es pren seriosament els seus intents d’evitar l’avi. Una amiga i un primer amor li donaran força per sortir 
del malson.

Traducció de l’alemany: Anna Soler Horta 
14 € / ISBN 978-84-92696-55-0 / 14,5 x 21 cm, rústica amb solapes / 170 pàgines
Temes: abusos sexuals, superació, primer amor

Llibres per DESCOBRIR i ENTENDRE el món

Selecció millors llibres 
del 2011 per Faristol

Selecció millors llibres 
del 2011 per Faristol

Comentaris
«Malgrat tractar un tema molt dur, la narració és tan senzilla i directa que no 
provoca al lector sensacions d’angoixa», Travesías de tinta.



L’onada (novel·la gràfica)
STEFANI KAMPMANN / (MORTON RHUE)

L’onada
Un experiment a la claSSe d’hiStòria qUe va anar maSSa llUny

MORTON RHUE

El professor Ben Ross inicia un experiment amb els seus alumnes d’institut perquè comprenguin el 
que va ser el nazisme i com és relativament fàcil que es torni a reproduir. L’experiment se li escapa de 
les mans. Basada en fets reals.

Traducció de l’anglès: Blanca Rissech 
14 € / ISBN 978-84-92696-35-2 / 14,5 x 21 cm, rústica amb solapes / 156 pàgines

Stefani Kampmann il·lustra de manera vibrant la història de l’experiment de 
Ben Ross amb els seus alumnes de l’institut de Palo Alto (California) el 1969.

Traducció de l’alemany: Carme Gala 
19 € / ISBN 978-84-92696-28-4 / 17,5 x 24 cm, cartoné / 176 pàgines
Temes: adolescència, instituts, nazisme, autoritarisme, manipulació social

70 miLLes fins aL paradís
ROBERT KLEMENT

La Sara i el seu pare fugen de la guerra de Somàlia. Un perillós viatge en pastera els permet arribar al 
centre d’internament de Lampedusa, a Itàlia, on si no els repatrien esperen poder continuar el viatge 
fins al Canadà.

Traducció de l’alemany: Carme Gala 
14 € / ISBN 978-84-92696-40-6, 14,5 x 21 cm, rústica amb solapes / 140 pàgines
Temes: Àfrica, immigració ilegal, pasteres, supervivència, drets humans

Des dels jaciments petrolífers del Golf Pèrsic, passant per les fà-
briques tèxtils de Bangla Desh i uns grans magatzems d’Alema-
nya, fins a una pastera que arriba a les Canàries, Wolfgang Korn 
explica la globalització a partir de la història d’una armilla polar.

Traducció de l’alemany: Carme Gala 
14,50 € / ISBN: 978-84-92696-34-5 / 12,2 x 20,5 cm, rústica / 
172 pàgines
Temes: globalització, comerç internacional, justícia social

La voLta aL món d’una armiLLa poLar
Una petita hiStòria Sobre la gran globalització 

WOLFGANG KORN

Premi al millor assaig juvenil en 
llengua alemanya de l’any 2009



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

premSa i promoCió: anna alonso | info@takatuka.cat | Tel.: 646 194 735

C/Junta de Comerç, 23 baixos | 08001 Barcelona | Tel.: 934 413 814 | takatuka@takatuka.cat

pots ConTaCTar amb nosaltres a:

FaCTuraCió i ComandeS: patricia Hansel | patricia@takatuka.cat

ediCió: patric de San pedro | patric@takatuka.cat |Tel.: 620 048 390

Distribuidores de TakaTuka

Andalusia i Extremadura
Azeta                         
Camino Bajo S/N
18100 armilla (Granada)
Tel.: 902 131 014
info@azetadistribuciones.es

Aragó i La Rioja
Ícaro                                                         
Polígono El Plano, C/ a, nave 39
50430 María de Huerva (Zaragoza)
Tel.: 902 126 333
icaro@icaro.es

Astúries 
Cambalache
C/ Martínez Vigil, 30 bajos
33010 uviéu
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
C/Junta de Comerç, 18 baixos
08001 Barcelona
Tel./Fax: 934413814
virus@pange.org
Comarques de Girona, Lleida i  
Catalunya Nord
Nordest distribucions
C/alemanya, 19
17600 Figueres
Tel.: 972 672 354
nordest@nordest.es

Castella i Lleó
Arcadia                                                      
Pol. San Cristóbal, C/ Cromo, 159
47012 Valladolid
Tel.: 983395049 / 983 395 049
administracion@arcadialibros.com

Euskal Herria
Elkar 
Portuetxe, 88
20018 Donostia
Tel.: 943 310 301
elkar@elkar.com

Galícia i Cantàbria
Asturlibros                          
Polígono de Silvota 
C/Peña Salón, 93
33192 Llanera (asturias)
Tel.: 902 118 297
asturlibros@asturlibros.es

Madrid i Castella-La Manxa
Almario de Libros, S.L.
C/ Colibrí, 1-8, nave 8
28320 Pinto (Madrid) 
Tel: 916 926 522
azdislibros@a-zdislibros.e.telefonica.net

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

València i Castelló
Gea Llibres, S.L.
Pol. El Oliveral C/G nave 6
46190 Ribarroja del Turia (Valencia) 
Tel: 961665256
gea@xpress.es

Estats Units i Llatinoamèrica
Pujol & Amadó Export
C/ Cuenca, 35
17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Tel./fax: 34 972 32 33 66
bernat@pujolamado.com

L’Alebrije
C/Gósol, 39
08017 Barcelona
Tel.: 932 800 677
alebrije@alebrije.cat


