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Veritat o mentida? 
Elisenda Roca 

 

Primers lectors 

La importància d’aprendre a superar-se 
 
Si t’agrada la col·lecció sobre valors no et pots perdre el sisè títol! La Bet és la 

protagonista d’aquesta nova entrega, una nena que tot i ser molt divertida no pot 

deixar de dir mentides de manera constant. Una història ideal per millorar l’actitud 

dels més petits i mostrar la importància de la sinceritat i la comprensió d’un important 

aprenentatge: amb mentides no s’arriba enlloc.  

 
 
Text: Elisenda Roca  
Il·lustracions: Cristina Losantos 
A partir de 7 anys  
14,5 x 19 cm, 48 pàg.  
PVP amb IVA: 6,75 € - PVP sense IVA: 6,49 € 

 
Elisenda Roca és una coneguda periodista de 
ràdio i televisió que ha obtingut nombrosos i 
prestigiosos premis.  
 
Cristina Losantos treballa per a un gran 
nombre d’editorials europees i col·labora    
amb revistes com Cavall Fort o El Tatano. 
 

 
Altres títols de la col·lecció: 
 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-84-8343-398-0 
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El noi que nedava amb les piranyes   
 David Almond 

 

Joves lectors 

Una aventura surrealista amb molt d’humor 
 
Arran del tancament de la Drassana Simpson, l’oncle Ernie es queda sense feina, però 

aviat se li acut una idea per continuar guanyant-se les garrofes: convertirà casa seva en 

una fàbrica d’enllaunar peix. I així es posa a soldar, doblegar, omplir i precintar llaunes. 

A l’Stan, el nebot de l’Ernie, no li agrada gens aquesta nova vida de sorolls i d’estrès i 

decideix fugir amb una companyia de fira ambulant que s’ha instal·lat al poble. El 

viatge li canviarà la vida, i a més a més coneixerà el gran Panxo Pirelli: l’home que neda 

amb les piranyes! 

 

«Ara mateix no hi ha ningú que                                   
escrigui com Almond». The Times 

 
Text: David Almond  
Il·lustracions: Oliver Jeffers 
A partir de 10 anys  
14,5 x 21,5 cm, 232 pàg.  
PVP amb IVA: 7,90 € - PVP sense IVA: 7,60 € 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Un duet d’èxit: David Almond és un consagrat autor de literatura juvenil, guanyador de 

prestigiosos premis com el Whitbread Children’s Award, mentre que Oliver Jeffers és 

potser l’il·lustrador amb més projecció internacional de l’actualitat. Dos meravellosos 

artistes que presenten aquesta creació màgica i única.  

ISBN: 978-84-8343-400-0 
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L’últim gat birmà 
 Rosa Moya 

 

Joves lectors 

Un viatge ple de sorpreses i miols! 
 
Mentre el monjo budista Hui Gen busca el petit gat Hsaya, el més jove exemplar d’una 

raça sagrada que posseeix poders increïbles, Charlie Parker no deixa de pensar en uns 

miols ben misteriosos. És possible que la seva veïna, la senyora Margaret, hagi 

segrestat un gat? En Charlie viatjarà des de Londres fins a Birmània en una aventura 

trepidant sobre l’autoconfiança, la compassió i el poder de viure el present. Exotisme, 

misteri i un estil molt britànic! 

 

«Rosa Moya ha escrit la novel·la 
infantil més felina que recordo,        
amb un accent marcadament 
londinenc. Una aventura plena de 
misteri, de sorpreses i de miols». 
Francesc Miralles, autor de Retrum 

 

Text: Rosa Moya  
Il·lustracions: Luciano Lozano 
A partir de 9 anys  
14,5 x 21,5 cm, 248 pàg.  
PVP amb IVA: 7,90 € - PVP sense IVA: 7,60 € 

 

 

 

 

ISBN: 978-84-8343-409-3 
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L’artilleria de Mr. Smith  
(Una història perfecta)  

 Francesc Puigpelat 
 

Exit 

Una amistat sense límits en temps de guerra 

 
Balaguer, 1938. La Guerra Civil retruny amb fúria a l’altra banda del Segre, però en 

Xavier se sent segur i cada dia surt amb bicicleta a explorar el poble i els voltants. En 

una d’aquestes excursions coneix en Mateu, un noi de setze anys que és fill 

d’anarquista i està a punt d’incorporar-se al 

front.  

Quan en Xavier, fill d’un enginyer a les 

ordres de Franco, descobreixi l’arma secreta 

que ha ajudat a preparar el seu pare per 

anihilar el bàndol republicà, se li plantejarà 

el dilema més crucial de la seva vida. 

 

 
Text: Francesc Puigpelat 
A partir de 14 anys  
14,7 x 21 cm, 200 pàg.  
PVP amb IVA: 10,90 € - PVP sense IVA: 10,48 € 

 
 
 

 
 
 
Francesc Puigpelat és un reconegut escriptor i periodista, 

autor d’una vintena de llibres. Les seves novel·les han 

obtingut diversos premis importants, com ara el Carlemany 

i el Premi Folch i Torres 2015.                                

 

ISBN: 978-84-8343-405-5 

© Núvol.com 
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Sobre Editorial Bambú: 

Editorial Bambú és un segell jove d’Editorial Casals que, des de l’any 2006, edita obres 
literàries d’ara i de sempre per a lectors a partir de sis anys. 

Els títols que integren el nostre catàleg pertanyen a gèneres molt diversos, però tots 
comparteixen un tret comú, prioritari i irrenunciable: la qualitat, literària i d’edició. Per això, el 
criteri de selecció no és menys rigorós pel que fa als autors de les il·lustracions que 
acompanyen alguns dels nostres llibres. Des de les col·leccions de Bambú, volem transmetre 
uns valors i uns coneixements universals que, a més d’aportar cultura i saviesa, contribueixin a 
la formació intel·lectual i humanística del lector. 

A Editorial Bambú tenim molt presents aquestes paraules del poeta J. V. Foix: «Llegir, llegir, 
llegir; caminar, caminar, caminar.» Per això, el nostre propòsit és fer llibres que acompanyin 
els lectors al llarg del camí de la vida. 

 

Per descarregar les imatges dels llibres en alta resolució pots accedir al nostre FTP: 

Adreça: ftp.editorialcasals.com 

Usuari: bambu@editorialcasals.com 

Contrasenya: prensa 

 

ftp://ftp.editorialcasals.com/
mailto:bambu@editorialcasals.com

