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AL MEU COS
Juan Kruz i Ainara Azpiazu
Castellà, català
Tapa Dura
17 x 20,5 cm
14,00€
Un poemari per a primers lectors
per estimar i conèixer el nostre cos.
Endevinalles i rimes plenes de musicalitat i diversió que ens acostaran
als mecanismes i funcions del cos
humà.
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EL NÚVOL
João Fazenda, Rita Canas
Castellà, català
Tapa dura
21 x 28 cm
16,00€
Un dia, el vent va desaparèixer i un
núvol es va instal·lar al cel, just a sobre d’una carretera. I així va romandre, estàtic, durant dies i dies. El fenomen va cridar ràpidament l’atenció
de tothom. Era un miracle, un presagi
de la catàstrofe o simplement la contaminació? Les teories es van multiplicar i la discòrdia no va trigar.
Fins que, un dia, el desconcertant ordre natural de les coses es va acabar
imposant…
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AL BOSC
Ainara Azpiazu Aduriz
Castellà, català, gallec
Tapa dura
19,5 x 22,5 cm
15,00€
De jove, l’avi era caçador, però avui
és fotògraf. Una divertida història
guanyadora de la beca a la creació
gràfica del Govern basc, que ens
parla dels nostres preciosos boscos
i els éssers que els habiten. Un cant
a la natura i als ecosistemes que ens
envolten, per cuidar-los, estimar-los
i valorar-los.
Àlbum guanyador de la beca de
creació Euskadi 2020
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YASICA
I YAGUARE
Fundación Vínculos Estelí, Marcela Altet
Català, castellà
Tapa dura
23 x 23 cm
14,00€
La llegenda de Yasica i Yaguare pertany a la tradició oral dels matagalpes, pobladors -probablement des
del segle I dC.- de la zona centrenord de l’actual Nicaragua. Explica
els orígens de la ciutat del mateix
nom, Matagalpa.
Per conèixer més del projecte de
Fundació Vínculos Estelí:
vinculosesteli.org

ON HA
ANAT L’AVI?
Alaine Agirre, Maite Gurrutxaga
Castellà, català
Tapa dura
19 x 12cm
13,50€
El tàndem guanyador del premi Lazarillo 2015 a millor àlbum il·lustrat
torna per oferir-nos una tendre i
commovedora historia sobre el pas
del temps, la bellesa i la mort des de
la mirada d’un nen. Un relat únic per
apropar-nos i treballar amb els més
petits de manera realista, càlida i
sincera l’absència d’un ésser estimat.
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OBAYSCH,
BALLA!
Iraide Roldan, Ottavia Pasta
Castellà, català
Tapa dura
21 x 23 cm
15,00€
L’Obaysch és un hipopòtam amb unes
dents enormes, un cos en forma de
barril, una pell molt suau, quatre potes
ben grassonetes i un caràcter una
mica... Sembla el típic hipopòtam que
viu a Tanzània, a l’Àfrica; però resulta
que no sempre ha viscut aquí i això fa
que sigui força especial. Un conte que
reivindica la diferència de cada un de
nosaltres, com allò que ens fa únics.

CATÀLEG 2022

www.latoperaeditorial.com

6

HORITZÓ
Carolina Celas
Castellà, català
Tapa dura
28 x 19 cm
15,00€
L’horitzó ens envolta per tot arreu.
Aquí. Allà. Més lluny. Visible o invisible. De vegades, distant. D’altres,
tan a prop. Discret. Silenciós. Infinit.
Difícil d’entendre. Sempre sembla
que se’ns escapa i, tanmateix…
Menció honorífica Il·lustradors
Bologna Children’s Book Fair 2019.
Finalista Nami Concours 2019.
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IMPOSSIBLE
Catarina Sobral
Català
Tapa dura
28 x 22 cm
15,00€
Tot el que existeix es va originar en
un espai molt petit: més petit que
un gra de sorra o que la punta del
llapis més esmolat del món. Sembla
impossible, però és veritat.
Entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica la història de
l’univers vist de prop –i a diversos
anys llum–, des del Big bang fins a
l’aparició de l’ésser humà.
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NICARAGUA
VOS SOS
Alba Cárcamo Anda,
Fundación Vínculos Estelí
Castellà, català
Tapa dura
28 x 19 cm
15,00€

Per conèixer més del projecte
de Fundació Vínculos Estelí:
vinculosesteli.org

Apropa’t a conèixer la cultura i tradicions de Nicaragua a través dels
seus ancestres i pobles primigenis.
Un viatge visual per un país i les seves gents. Amb la compra d’aquest
llibre, un altre d’igual serà entregat
a nenes i nens nicaragüencs; contribuint al coneixement i posada en
valor de la pròpia cultura i identitat

EL CUMHACHT
DE ETHAN
Iñaki Espí, Júlia Díez
Castellà, català
Tapa dura
13 x 21 cm
11,00€
L’Ethan és un nen de deu anys que
viu en un món en el qual tots tenen
algun poder, tots menys ell. No
obstant això descobrirà que no tenir
Cumhacht no és tan dolent com
sembla, viurà grans aventures, farà
grans amics i també algun enemic.
Una aventura emocionant on la superació personal i l’amistat veritable
són les protagonistes.
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MARTÍ
Alaine Agirre, Maite Gurrutxaga
Castellà, català
Tapa dura
21,5 x 27,5 cm
13,50€
El Martí és el meu millor amic. Però ell
no és com els altres. Li agrada menjar
maduixes, però pel nas. Li encanta
vestir camises, però amb tots els botons ben cordats. I atrapar insectes al
pati, per guardar-se’ls a les butxaques.
I les croquetes, les menja de nou en
nou, ni una més ni una menys.
Premi Lazarillo 2015 en la categoria
d’àlbum il·lustrat
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UN DIA AL PARC
Marta Orzel
Castellà, català
Tapa dura
27 x 19 cm
15,00€
Vine a descobrir què i qui s’amaga
al parc.
Hi trobarem funambulistes, un hort
ple d’hortalisses i verdures, una
llama amb bigoti, un jardiner i un
munt d’animals i plantes. Corre,
segueix-me!
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LA MEVA ÀVIA ÉS
UN NEN, COM JO
Ainara Azpiazu, Alaine Agirre
Castellà, català, euskera, galego
Tapa dura
13 x 29 cm
15,00€
És possible parlar als més petits
de casa de l’Alzheimer de manera
tendra, sensible i fins i tot divertida?
Alaine Agirre i Ainara Azpiazu ens
apropen una emotiva història sobre
una àvia i el seu nét i sobre l’amor i
la comprensió més enllà dels codis
establerts pels adults.

EBOOKS
EL SOLDADET
DE PLOM
Clara Luna Rodríguez
Castellà
Ebook
2,50€
Que la imaginació jugui el seu paper
i permeti que qualsevol persona,
sense importar la capacitat o la diversitat lectoescriptora, pugui interpretar el clàssic d’Andersen, narrat
únicament amb il·lustracions. Títol
escollit entre els 50 millors àlbums
il·lustrats del món per a persones
amb discapacitat l’any 2016 per
IBBY (Organització Internacional del
Llibre Infantil i Juvenil).
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