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Fruites i Verdures

El tomàquet vergonyós

La pinya punxeguda

Les fruites i verdures d’aquests 
contes viuen diferents situacions 
quotidianes com les que poden 
experimentar els nens i les nenes 
en l’entorn familiar i escolar.

Posar-se vermell com un tomàquet no té res de dolent.

A l’escola descobreixen la dolçor de la pinya 
punxeguda.

NOVA 
COL·LECCIÓ

Fitxa tècnica
• Text: Vivim del Cuentu
• Il·lustracions: Sebastià Serra
• Edat: a partir de 2 anys
• Format: 215 x 215 mm
• N. de pàgines: 24
• Enquadernació: rústica
• Il·lustracions: color
• PVP: 6,99 E amb IVA / 6,72 E sense IVA

1. El tomàquet vergonyós              
• ISBN/EAN: 978-84-479-4510-8
• CA: 180106

3. El dol de l’albergínia            
• ISBN/EAN: 978-84-479-4622-8
• CA: 180517

2. La pinya punxeguda           
• ISBN/EAN: 978-84-479-4512-2
• CA: 180107

4. El pebrot enrabiat           
• ISBN/EAN: 978-84-479-4623-5
• CA: 180518
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http://baula.com/El-tomaquet-vergonyos
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El pebrot enrabiat

El dol de l’albergínia
L’albergínia descobreix que sempre podrà recordar  
la seva àvia.

El pebrot aprèn a fer passar la seva ràbia.

Una col·lecció  
per entretenir,  
fer pensar  
i fer riure.



TE
XT

 
RIM

AT
LL

ET
RA

 
MA

JÚ
SC

UL
A

Amb Bona Cara

La família és amor
Potser tens dos pares? Dues mares?  
Una mare i un pare? Només un d’ells? 

El que fa la FAMÍLIA, la formi qui la formi, és l’AMOR.

NOVA 
COL·LECCIÓ

Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Sophie Beer
• Edat: a partir de 3 anys
• Format: 220 x 220 mm
• N. de pàgines: 24
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 9,95 E amb IVA / 9,57 E sense IVA

1. La família és amor             
• ISBN/EAN: 978-84-479-4316-6
• CA: 173518

2. Un món molt amable         
• ISBN/EAN: 978-84-479-4317-3
• CA: 173519

http://baula.com/La-familia-es-amor
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Un món molt amable
Saps que quan comparteixes una joguina o fas una 
abraçada passa alguna cosa extraordinària?

Quan tots són AMABLES, ens tornem AGRAÏTS  
i MILLORS.

Llibres per als nous 
temps que reforcen 
valors com ara  
la igualtat, la cura 
i la diversitat, i 
proposen una societat 
construïda des d’allò 
que és positiu.
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Bon Jan

La bola de golf

Diverteix-te amb en Jan,  
un rinoceront amable i curiós 
que té molts amics i també 
una miqueta de por dels lleons.

A en Bon Jan li agrada molt jugar al golf,  
però... compte, que la bola se li escapa!  
Desplega les pàgines i ajuda’l a trobar-la!

• Text: David Fernández Sifres
• Il·lustracions: Claudia Ranucci
• Edat: a partir de 18 mesos
• Format: 168 x 168 mm
• N. de pàgines: 10 dobles
• Enquadernació: cartó amb pàgines  

desplegables
• Il·lustracions: color
• PVP: 10,90 E amb IVA / 10,48 E sense IVA

3. La bola de golf          
• ISBN/EAN: 978-84-479-4628-0
• CA: 180916

4. És la meva banya!         
• ISBN/EAN: 978-84-479-4629-7
• CA: 180917

NOUS 
TÍTOLS

http://baula.com/La-bola-de-golf
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És la meva banya!
A en Jan li agrada molt la seva banya, tot i que  
de vegades li jugui males passades.  
Desplega les pàgines i descobreix quines.

Amb pàgines  
desplegables  
que descobreixen  
simpàtiques sorpreses.

Altres títols publicats

1 És un lleó?
ISBN/EAN: 978-84-479-4272-5
CA: 173333

2 La broma
ISBN/EAN: 978-84-479-4273-2
CA: 173334
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Altres títols publicats

Sons

Para l’orella  
i sentiràs l’ovella
Podem veure i sentir un munt d’animals en 
aquest llibre, i, sobretot, podem comptar quants 
cops borda el gos, renilla el cavall, miola el gat, 
gruny el porc, bela l’ovella...

NOU 
TÍTOL

Prem el botó, para bé 
l’orella, i podràs comptar 
els sons dels animals.

1. El peixet blanc i la cançó del mar
ISBN/EAN: 978-84-479-3961-9
CA: 164563 

2. Tam-tam! Ritme a la selva
ISBN/EAN: 978-84-479-3960-2
CA: 164562

3. Les veus de la granja 
ISBN/EAN: 978-84-479-3965-7 
CA: 164742 

4. Niii-nooo, Niii-nooo!  
   Sons de vehicles
ISBN/EAN: 978-84-479-4150-6 
CA: 171710

5. Imitem animals, papa?
ISBN/EAN: 978-84-479-4178-0
CA: 172051

AM
B

SO

Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Guido Van Genechten
• Edat: a partir de 2 anys
• Format: 210 x 220 mm
• N. de pàgines: 16
• Enquadernació: cartó
• Il·lustracions: color
• PVP: 16,50 E amb IVA / 15,87 E sense IVA

6. Para l’orella i sentiràs l’ovella
• ISBN/EAN: 978-84-479-4514-6
• CA: 179973 

Llibres molt alegres amb  
sons per a infants a partir  
de 2 anys.

http://baula.com/Para-lorella-sentiras-lovella
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Calendari 2022

Calendari 2022.  
Per un planeta millor
Dotze accions a l’abast de tothom

El calendari 2022 ens convida, entre altres coses, a:

- Anar a peu o en bicicleta a l’escola o llocs propers. 
- Utilitzar energies renovables. 
- Consumir productes locals, de temporada. 
- Dutxar-nos en lloc de banyar-nos. 
- Fer un ús correcte i conscient dels contenidors  
 de residus. 
- Reparar les coses que es pugui abans de  
 comprar-ne de noves. 
- Intentar plantar arbres i/o tenir cura d’un petit hort. 
- A l’hivern, no posar la calefacció gaire forta i dur la  
 roba adequada a l’estació de l’any.Hi trobareu els dies 

internacionals que 
tenen relació amb la 
preservació del medi 
ambient.

Fitxa tècnica
• Text: Anna Obiols
• Il·lustracions: Subi
• Edat: a partir de 6 anys
• Format: 330 x 450 mm
• N. de pàgines: 12
• Enquadernació: rústica amb espiral
• Il·lustracions: color
• PVP: 15,55 E amb IVA / 14,95 E sense IVA

Calendari 2022. Per un planeta millor
• ISBN/EAN: 8414643830740
• CA: 183074

http://baula.com/Calendari-2022
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Contes Desexplicats 

Fitxa tècnica
• Text: Vivim del Cuentu
• Il·lustracions: Ferran Orta
• Edat: a partir de 5 anys
• Format: 240 x 240 mm
• Enquadernació: rústica
• N. de pàgines: 32
• Il·lustracions: color
• PVP: 7,70 E amb IVA / 7,40 E sense IVA

20. Els rumors sobre en Barbablava  
• ISBN/EAN: 978-84-479-4646-4
• CA: 181247

Els rumors sobre  
en Barbablava

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

10

http://baula.com/Els-rumors-den-Barbablava
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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 
Casals 
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



El Diari Secret i Perdut de... 

La pitjor caçadora  
de dinosaures del món

La 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 vaig descobrir excepcionals fòssils de 
dinosaures mentre esquivava perills a l’Oest americà.

BÉ... MÉS O MENYS.

NOVA 
COL·LECCIÓ

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: 8,99 E amb IVA / 8,64 E sense IVA

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

12

http://baula.com/La-pitjor-cacadora-de-dinosaures-del-mon
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El pitjor pirata del món
Si estàs llegint això, és que has trobat el meu diari 
secret. 

JA NO ESTÀ PERDUT!

Parla de la meva època com a pirata, del temps que vaig 
passar al mar atacant vaixells i robant tresors.

BÉ... MÉS O MENYS.

Uns diaris  
plens d’aventures  
i desventures!



Paraules gruixudes 
(aptes) per a tothom

Per a Tothom

Fitxa tècnica
• Edat: a partir de 8 anys
• Format: 140 x 205 mm
• Enquadernació: flexibook
• Il·lustracions: blanc i negre
• PVP: 9,25 E amb IVA / 8,89 E sense IVA

Paraules gruixudes (aptes) per a tothom
• Text: Joan de Déu Prats
• Il·lustracions: Jaume Bosch
• N. de pàgines: 288
• ISBN/EAN: 978-84-479-4617-4
• CA: 180470

NOU 
TÍTOL

Us presentem per primera vegada un recull de 
paraulotes grotesques i humorístiques, que, en  
el fons, són ben entranyables. Les seves definicions  
us faran riure i pensar. El llibre està ple de garrepes, 
ximples, tossuts, tronats, perduts, forassenyats  
i tocats del bolet, que són, en realitat, caricatures.  
En el fons, un recull de paraules divertides fruit  
del geni de la llengua catalana.

http://baula.com/Diccionari-de-paraules-gruixudes
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Altres títols publicats

Acudits per a tothom
Text: Toni Giménez
Il·lustracions: Bié
N. de pàgines: 112
ISBN/EAN: 978-84-479-2701-2
CA: 103467

Acudits per a tothom 2
Text: Toni Giménez
Il·lustracions: Bié
N. de pàgines: 120
ISBN/EAN: 978-84-479-2832-3
CA: 106020

Endevinalles per a tothom
Text: Pere Martí i Bertran
Il·lustracions: Núria Feijoó
N. de pàgines: 120
ISBN/EAN: 978-84-479-2831-6
CA: 106019

Refranys per a tothom
Text: Pep Molist
Il·lustracions: Lucía Serrano
N. de pàgines: 120
ISBN/EAN: 978-84-479-3062-3
CA: 110402

Curiositats del món animal  
per a tothom
Text: Abel Carretero
Il·lustracions: Bié
N. de pàgines: 128
ISBN/EAN: 978-84-479-3303-7
CA: 117694

Curiositats del món natural  
per a tothom
Text: Pere Renom
Il·lustracions: Cristina Losantos
N. de pàgines: 128
ISBN/EAN: 978-84-479-3529-1
CA: 118954

100 endevinalles noves
Text: Pere Martí Bertran
Il·lustracions: Núria Feijoó
N. de pàgines: 136
ISBN/EAN: 978-84-479-3624-3
CA: 149562

El món del futbol per a tothom
Text: Òscar Vendrell
Il·lustracions: Jaume Bosch, Bié
N. de pàgines: 240
ISBN/EAN: 978-84-479-3671-7
CA: 151222

El món dels jocs olímpics  
per a tothom
Text: Òscar Vendrell
Il·lustracions: Jaume Bosch i Bié
N. de pàgines: 200
ISBN: 978-84-479-4177-3
CA: 172046

Preguntes i respostes  
per a tothom
Text: Pere Renom
Il·lustracions: Cristina Losantos
N. de pàgines: 120
ISBN: 978-84-479-4199-5
CA: 172278



En Tom Viatja en el Temps

La Xina de la dinastia 
Ming

En Tom i el seu gat s’han perdut  
i viatgen a través del temps!

Aconseguiràs trobar-los a cada 
pàgina? Posa a prova la teva 
agudesa visual: cerca més de 
cent objectes i personatges. 
Viatja en el temps i descobreix 
dades fascinants sobre grans 
civilitzacions del passat!

En Tom i el seu gat s’han perdut a través  
del temps fins a arribar a la Xina de la dinastia 
Ming. 

Aconseguiràs trobar-los a cada pàgina?  
Posa a prova la teva agudesa visual: busca  
més de 100 objectes i personatges. 

NOU 
TÍTOL

Fitxa tècnica
• Text: Nosy Crow
• Il·lustracions: Fatti Burke
• Edat: a partir de 8 anys
• Format: 217 x 290 mm
• N. de pàgines: 48
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 13,90 E amb IVA / 13,37 E sense IVA

La Xina de la dinastia Ming                
• ISBN/EAN: 978-84-479-4275-6
• CA: 173514

Viatja a la Xina  
de la dinastia Ming 
i descobreix dades 
fascinants sobre  
aquesta civilització 
apassionant.

Altres títols publicats

Antic Egipte
ISBN/EAN: 978-84-479-3978-7
CA: 164958 

Antiga Roma
ISBN/EAN: 978-84-479-4035-6
CA: 169260

16

http://baula.com/La-Xina-de-la-dinastia-Ming
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Llibres infantils  
amb elements especials

Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Thierry Bedouet
• Edat: a partir de 2 anys
• Format: 180 x 200 mm
• N. de pàgines: 22
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 13,50 E amb IVA / 12,98 E sense IVA

Si fossis... 
• ISBN/EAN: 978-84-479-4278-7
• CA: 173517
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Si fossis...
Mira’t al mirall...  

... i treu la llengua com la petita granota.

Un llibre animat, tendre i enginyós per riure 
amb els més petits!

NOUS 
TÍTOLS

http://baula.com/Si-fossis
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Llibres infantils  
amb elements especialsNOUS 

TÍTOLS
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Cinc guineus a la neu

Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Atelier Saje
• Edat: a partir de 12 mesos
• Format: 160 x 280 mm
• N. de pàgines: 16 
• Enquadernació: cartó
• Il·lustracions: color
• PVP: 12,90 E amb IVA / 12,40 E sense IVA

Cinc guineus a la neu
• ISBN/EAN: 978-84-479-4325-8
• CA: 177699

Cinc guineus trapelles juguen a fer tombarelles  
a la neu flonja, gira que gira, com en uns cavallets 
de fira.

Una divertida  
tirallonga  
per jugar  
i comptar

http://baula.com/Cinc-guineus-a-la-neu
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amb elements especials
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Mira per la finestra!
Us agradaria GUAITAR DINS LES CASES?

En aquest llibre teniu UN MUNT DE FINESTRES  
per fer-ho!

Però, COMPTE!, potser no tot és el que sembla...

Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Katerina Gorelik
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 230 x 280 mm
• N. de pàgines: 60
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 14,50 E amb IVA / 13,94 E sense IVA

Mira per la finestra!
• ISBN/EAN: 978-84-479-4643-3
• CA: 181086

Descobreix què s’amaga 
rere cada finestra.
Potser la primera 
impressió no és sempre  
la més encertada...

http://baula.com/Mira-per-la-finestra


Àlbums il·lustrats

Chitty Chitty  
Bang Bang 

Fitxa tècnica
• Text: Ian Fleming
• Il·lustracions: Steve Antony
• Adaptació: Peter Bently
• Edat: a partir de 6 anys
• Format: 255 x 280 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 14,00 E amb IVA / 13,46 E sense IVA

Chitty Chitty Bang Bang
• ISBN/EAN: 978-84-479-4324-1
• CA: 177077

NOUS 
TÍTOLS

El pare va engegar el motor.  
Es van sentir dos estossecs forts....

CHITTY CHITTY

... i dues petites explosions...

BANG BANG

... i el cotxe va arrencar amb un brogit eixordador. 

Acompanya la família Pott en una aventura 
esbojarrada a bord del cotxe volador més famós 
del món!

Un preciós àlbum que 
recrea el clàssic relat per  
a infants d’Ian Fleming.

20

http://baula.com/Chitty-Chitty-Bang-Bang


Àlbums il·lustrats

La balena que no  
en tenia mai prou

Fitxa tècnica
• Text: Rachel Bright
• Il·lustracions: Jim Field
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 245 x 305 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 15,50 E amb IVA / 14,90 E sense IVA

La balena que no en tenia mai prou
• ISBN/EAN: 978-84-479-4269-5
• CA: 173225

Una història de descoberta 
interior i de generositat 
envers els que tenim  
més a prop.

El catxalot Harry és una balena que vaga per 
l’oceà acaparant tots els tresors submarins que 
troba. Però, encara que acumuli molts objectes, 
MAI NO ESTÀ SATISFET.

I si resulta que el que necessita per ser feliç no 
són possessions materials, sinó descobrir el valor 
de l’amistat?

 21

http://baula.com/La-balena-que-no-en-tenia-mai-prou
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Àlbums il·lustrats

Una fada sota el llit

Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Rosalinde Bonnet
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 242 x 226 mm
• N. de pàgines: 48
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 13,50 E amb IVA / 12,98 E sense IVA

Una fada sota el llit
• ISBN/EAN: 978-84-479-4506-1
• CA: 180060

NOUS 
TÍTOLS

Sota el meu llit hi viu una fada. No es troba gaire 
bé avui, i m’ha demanat que la substitueixi.

Has fet mai la feina d’una fada? No sembla  
gaire fàcil...

http://baula.com/Una-fada-sota-el-llit
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Àlbums il·lustrats

El bibliobús de l’Ant 
A l’hora d’explicar un conte, ningú no ho fa tan bé 
com l’Ant.

Però un vespre, assegut amb la família a la vora 
del foc, a l’Ant no se li acut ni un sol conte que no 
hagi explicat abans.

Necessita un llibre amb més històries. O potser el 
que tots necessiten és una biblioteca.

Fitxa tècnica
• Text i il·lustracions: Inga Moore
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 248 x 288 mm
• N. de pàgines: 48
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 14,00 E amb IVA / 13,46 E sense IVA

El bibliobús de l’Ant
• ISBN/EAN: 978-84-479-4508-5
• CA: 180105

Una enginyosa història 
sobre la màgia dels llibres 
i de les biblioteques.

http://baula.com/El-bibliobus-de-lAnt


Àlbums il·lustrats

Abraçasaure

Fitxa tècnica
• Text: Rachel Bright
• Il·lustracions: Chris Chatterton
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 275 x 250 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 14,00 E amb IVA / 13,46 E sense IVA

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

NOUS 
TÍTOLS

Un matí assolellat, l’Abraçasaure emprèn el seu 
camí tota sola per primer cop. Quan fa nous amics 
es posa molt CONTENTA! Però, al cap de poc 
temps, els altres petits dinosaures comencen a 
barallar-se. Serà capaç de posar PAU entre ells?

Una crida a l’alegria  
i felicitat i una mostra  
del seu potencial  
per canviar el món.

De l’autora d’Un lleó  
a dins.

http://baula.com/Abracasaure
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Fitxa tècnica
• Text: Rachel Bright
• Il·lustracions: Chris Chatterton
• Edat: a partir de 4 anys
• Format: 275 x 250 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 14,00 E amb IVA / 13,46 E sense IVA

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

Àlbums il·lustrats

Preocupasaure
Fa molt bon dia i el Preocupasaure ha planificat 
menjar a l’aire lliure. Però aviat nota com si 
tingués la panxa plena de papallones. Això és 
perquè està PREOCUPAT: i si no ha agafat prou 
menjar? I si es perd? I si ensopega i cau? I si es 
posa a ploure?

Un llibre perfecte  
per ajudar els més petits 
a deixar enrere les seves 
pors.

http://baula.com/Preocupasaure
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Àlbums il·lustrats

Ella sí que m’entén

Fitxa tècnica
• Text: Ricardo Alcántara
• Il·lustracions: Noemí Villamuza
• Edat: a partir de 6 anys
• Format: 250 x 275 mm
• N. de pàgines: 32
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 13,00 E amb IVA / 12,50 E sense IVA

Ella sí que m’entén
• ISBN/EAN: 978-84-479-4650-1
• CA: 181319

NOUS 
TÍTOLS

«Els meus amics m’escridassen quan fallo un gol 
que estava cantat. No s’adonen que la meva cama 
dreta dispara cap on li dona la gana. I l’esquerra, 
també.

En Jaume s’enfada amb mi perquè vol ser el meu 
únic millor amic. Jo li dic que en tinc uns quants, 
d’amics. Quan vaig a la piscina, el meu millor amic 
és en Dídac; al poble, és en Jacint, i a l’escola, és 
ell. A en Jaume això no li sembla bé i ja no vol 
jugar amb mi.» Nova associació creativa 

entre Ricardo Alcántara 
i Noemí Villamuza. 
En aquesta ocasió ens 
ofereixen un relat des de 
la veu sincera d’un nen 
que se sent incomprès en 
algunes de les situacions 
del seu dia a dia.

http://baula.com/Ella-menten
ricard.sas
Subrayado
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Fitxa tècnica
• Text: Lewis Carroll
• Il·lustracions: Chris Riddell
• Edat: a partir de 8 anys
• Format: 196 x 251 mm
• N. de pàgines: 336
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 27,90 E amb IVA / 26,83 E sense IVA

A través del mirall i allò que l’Alícia 
hi va trobar
• ISBN/EAN: 978-84-479-4626-6
• CA: 180699

Llibres regalNOUS 
TÍTOLS

A través del mirall  
i allò que l’Alícia  
hi va trobar 
A través del mirall i allò que l’Alícia hi va 
trobar, l’esperada seqüela d’Alícia al País 
de les Meravelles de Lewis Carroll, aviat es 
va fer tan popular com la primera obra. 
Avui, més de 150 anys després de la seva 
primera aparició, Alícia continua sent una 
figura de ficció molt estimada arreu del 
món.

Amb personatges com la Reina Vermella, 
Humpty Dumpty, Tweedledum i 
Tweedledee, la segona aventura d’Alícia  
va tornar a captivar els lectors.

Aquesta edició de luxe, 
il·lustrada per Chris 
Riddell, reconegut autor 
i dibuixant britànic, 
ofereix una fascinant 
interpretació del món 
extraordinari creat per 
Lewis Carroll.

http://baula.com/A-traves-del-mirall


Llibres regal
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Contes de Fades. 
Antologia 

Fitxa tècnica
• Text: diversos autors
• Il·lustracions: diversos il·lustradors
• Edat: a partir de 8 anys
• Format: 216 x 270 mm
• N. de pàgines: 480
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 34,50 E amb IVA / 33,17 E sense IVA

Contes de Fades. Antologia
• ISBN/EAN: 978-84-479-4624-2
• CA: 180623

NOUS 
TÍTOLS

Aquest gran llibre il·lustrat presenta una 
esplèndida compilació de contes tradicionals  
de tot el món coneguts com a contes de fades o 
contes meravellosos. Inclou narracions clàssiques 
i cèlebres de Hans Christian Andersen i dels 
germans Grimm, com també altres històries 
procedents del Japó, Mèxic i Rússia, entre d’altres 
països.

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

S’hi inclou un epíleg amb un valuós material 
històric que recull informació sobre autors i 
artistes que han ajudat a convertir aquests contes 
de fades, publicats originalment durant el segle xix 
i a principi del xx, en una part fonamental de  
la nostra tradició cultural.

Una edició de luxe que 
inclou més de cinquanta 
contes, com La sireneta, 
La Caputxeta Vermella, 
En Jack i la mongetera 
màgica i La Reina  
de la Neu.

http://baula.com/Contes-de-fades


Llibres regal
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Fitxa tècnica
• Text: Lucy Maud Montgomery
• Il·lustracions: Antonio Lorente
• Edat: a partir de 8 anys
• Format: 210 x 260 mm
• N. de pàgines: 344
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 31,90 E amb IVA / 30,67 E sense IVA

Anna de Teules Verdes
• ISBN/EAN: 978-84-479-4644-0
• CA: 181087

Anna de Teules Verdes 
Els germans Marilla i Matthew Cuthbert volen 
adoptar un nen perquè els ajudi en les tasques 
de Teules Verdes, la granja on viuen. En comptes 
d’un nen, però, els envien l’Anna Shirley, una 
nena pèl-roja amb molt de talent, sensibilitat i 
fantasia. Aquest afortunat error inesperadament 
els canviarà la vida a tots tres i activarà la petita 
comunitat d’Avonlea.

En aquest clàssic de la literatura canadenca, Lucy 
Maud Montgomery crea un personatge universal, 
l’Anna Shirley, sempre fidel a si mateixa, fins i 
tot en les situacions més adverses, però sense 
renunciar mai a la seva personalitat ni a la seva 
imaginació alliberadora.

«L’Anna de Teules  
Verdes és la nena  
més commovedora  
i encantadora que s’ha 
creat mai en la ficció  
des de la immortal Alícia».
Mark Twain

http://baula.com/Anna-de-Teules-Verdes
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Llibre de coneixements

La Molly i el misteri 
matemàtic

Fitxa tècnica
• Text: Eugenia Cheng
• Il·lustracions: Aleksandra Artymowska
• Edat: a partir de 10 anys
• Format: 225 x 330 mm
• N. de pàgines: 62
• Enquadernació: cartoné
• Il·lustracions: color
• PVP: 18,90 E amb IVA / 18,17 E sense IVA

La Molly i el misteri matemàtic
• ISBN/EAN: 978-84-479-4326-5
• CA: 177731

NOU 
TÍTOL

Acompanya la Molly en una aventura on res és  
el que sembla... Les pistes i les solapes t’ajudaran  
a superar reptes de tot tipus!

Aquest llibre interactiu permet a tothom descobrir 
que les matemàtiques són molt més que simples 
nombres i operacions, gràcies a un enfocament 
creatiu que estimula la ment.

Segueix les pistes per 
resoldre aquest sorprenent 
misteri matemàtic!

http://baula.com/La-Molly-i-el-misteri-matematic
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