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Viatjant amb la 
imaginació de

Jules Verne
Adaptació Antonis Papatheodoulou 

Il·lustracions Iris Samartzi

Onada Edicions publica la col·lecció Viatjant 
amb la imaginació de Jules Verne, creada 
per la reconeguda parella grega d’autors de 
literatura infantil Antonis Papatheodoulou i 
Iris Samartzi.

Unes obres imprescindibles amb il·lustracions 
que faran somiar grans i menuts, i textos que 
mantenen l’esperit intrèpid de l’original però 
especialment adaptats per obrir als petits 
lectors el fantàstic món de Jules Verne. Les 
clàssiques aventures del Capità Nemo, Phileas 
Fogg o el professor Lidenbrock com mai les 
havies imaginat! 36
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El príncep 
Serafí
32 p. • Tapa dura • 25 cm x 29 cm • 
ISBN 978-84-17050-68-9 • 14,90 € 

El príncep Serafín representa un gir en 
la transmissió de models de gènere 
estereotipats que han caracteritzat la 
literatura infantil tradicional. 

Amb un rerefons coeducatiu, el conte 
fomenta els valors de tolerància, respecte, 
llibertat i igualtat d’oportunitats, en una 
societat lliure de discriminació i actituds 
sexistes. Trenca amb els prejudicis de gènere 
en presentar els personatges tradicionals que 
apareixen a la literatura infantil, enfocats des 
d’una perspectiva lliure de estereotípies.

Serafín dorm en una habitació rosa, busca 
l’amor veritable i contraure matrimoni, 
pensant que el seu destí és el que la tradició 
li dicta. Lluny de ser el prototip d’un heroi 
valent, fort, que salva i rescata, és un 
príncep sensible, que plora i que espera a ser 
rescatat. No hi ha una princesa que l’espera, 
dolç, bella i delicada, sinó que es representa 
un model de dona forta, independent, que 
munta a cavall, que viatja pel món... Serafí 
serà rescatat per una dona pirata que no 
vol casar-se i que l’anima a lluitar pels seus 
somnis, ensenyant-li que la felicitat i l’amor 
són dins d’un mateix.

Text de Raquel Díez 

Il·lustracions de Mónica Carretero



Llibret 
de falla

Text de Clara Berenguer

Il·lustracions de Cecilia Plaza

Fa uns dies que el teuladí ha fet niu a les branques més tranquil·les de 
l’arbre de la plaça de la Font. Des que ha arribat, és el primer a aixecar-
se i piular somrient en sortir el sol per dir bon dia al veïnat, fins que un 
matí un tro el desperta, de sobte, a l’alba: «PUM!». Què és aquest soroll 
tan desagradable?

48 p. • Tapa dura • 21 cm x 21 cm • 
ISBN 978-84-17050-57-3 • 14 € 
Inclou versió en anglès



Juan Hernaz
i Fátima Fernández

Contes plens de màgia, 
emocions i valors
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“En una nit estrellada si miro al cel em 
sento menut, com si fos un gra de sorra 
comparat amb un planeta…”

En aquest món gran, hi ha ocasions en 
les que podem arribar a sentir-nos molt 
menuts. La Lluna és menuda comparada 
amb la Terra, la Terra amb el Sol, el Sol amb 
altres estrelles. Però, realment, com som…
grans o menuts?

El llibre explora un microunivers emocional 
i ens recorda que algunes coses, per 
menudes que semblen, són capaces de 
canviar una realitat, la realitat del lector, la 
realitat de tots nosaltres.

«L’avi ha canviat molt. La seva memòria és 
un canvi de mar, una onada, un vaixell que 
no sap on va». Hi pot haver res pitjor per 
a un avi d’oblidar la seua néta? Mariana, 
tan petita, sap que unes paraules amables 
poden transformar el dolor de la confusió 
en una abraçada o un somriure.

48 p. • Tapa dura • 21 cm x 21 cm • ISBN 978-84-16505-63-0 • 
14 € • inclou versió en anglès

48 p. • Tapa dura • 21 cm x 21 cm • ISBN 978-84-17050-21-4 • 
14 € • inclou versió en anglès



El tesoro maldito  
de Castor
Jesús Maestro 

36 p. • Tapa dura • 21 cm x 21 cm • 
ISBN 978-84-17050-60-3 • 14 € • 

¿Será verdad la leyenda que dice 
que hay una cueva submarina 
que convierte las burbujas en 
diamantes?

El pirata Castor necesitará la ayuda 
del sabio Papa Luna para encontrar 
este formidable tesoro.

Tirant lo Blanc
per a infants
Salvador Vendrell, Oreto Cruzà 
96 p. • Tapa dura • 28 cm x 28 cm • 
ISBN 978-84-16505-49-4 • 20 € • 
inclou versió en anglès

Tirant lo Blanc és una de les 
novel·les més interessants i 
representatives de la literatura 
universal. Escrita per Joanot 
Martorell, escriptor valencià de 
l’Edat Mitjana, en un moment 
en què el valencià es parlava i 
s’escrivia per tots els camins de 
la Mediterrània. A través de les 
seues pàgines assistirem a les 
aventures d’armes i l’amor d’un 
cavaller que volia aconseguir un 
somni: alliberar Constantinoble 
dels seus enemics. S’ha dit que 
és una història total perquè 
parla de tot: la tradició amor de 
la guerra… Però, sobretot, s’ha 
destacat la seua credibilitat. 
Tirant derrota als seus enemics 
perquè és intel·ligent i valent. 
L’heroi és humà de carn i de sang: 
ataca castells però la seua cama 
es trenca quan baixa de la cambra 
de la seua estimada Carmesina.



Un llibre per llegir i rellegir; és un àlbum per mirar i 
remirar. Amb aquest recull de quinze poemes d’animals, 
il·lustrats de forma original, aproparem els infants al 
llenguatge poètic. Es tracta de llegir per gaudir, de deixar-
se fascinar pel ritme i la musicalitat dels versos, per la rima 
i el vocabulari acurat. La combinació de papiroflèxia, que 
és l’art de donar vida al paper, amb la tècnica pictòrica i la 
fotografia confereix al resultat final un atractiu únic.

Aquest conte és un petit homenatge a les persones grans, 
perquè han viscut molt, saben molt i ens estimen molt.

Però tot… una mica més a poc a poc.

L’avi està molt malalt i l’àvia en té cura: li fa el dinar, li dóna 
les pastill es, el banya i li fa companyia. L’avi té una néta 
amb qui es diverteix molt. Tots dos fan broma a l’àvia amb 
el xiulet, es conten secrets i riuen molt, però un dia, de 
sobte, tot canviarà.

Una casa diferent, singular…? En qualsevol cas: peculiar. 
Homes, dones, xiquets, xiquetes, hi entren i miren. 
Observen el que passa allí dins. S’hi està bé, però cal 
sortir-ne.

Aquest és el misteri.

El gripau Estanislau 
…i altres poemes
Montse Boldú • Clara 
Codina • Susana Bacardí
48 p. • Tapa dura • 21 cm x 21 cm • 
ISBN 978-84-16505-89-0 • 14 € • 
inclou versió en anglès

La meva àvia 
és una princesa
Judit Robert •  
Laura Vernet
48 p. • Tapa dura • 21 cm x 21 cm • 
ISBN 978-84-16505-19-7 • 14 € • 
inclou versió en anglès

Quan xiula l’avi
Clara Berenguer •  
César Barceló
48 p. • Tapa dura • 21 cm x 21 cm • 
ISBN 978-84-16505-05-0 • 14 € • 
inclou versió en anglès

Una casa diferent
Goyo Rodríguez •  
Daniel Nesquens
40 p. • Tapa dura • 21 cm x 21 cm • 
ISBN 978-84-15896-52-4 • 14 € • 
inclou versió en anglès
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Alfred encara començava a reaccionar quan va pensar 
que el millor que podria fer era tractar de negociar amb 
els peixets Pim, Pam i Pum l’alliberament de sa mare.

Tot comença en una festa d’aniversari, quan a la nostra 
protagonista li regalen un cabdell de fil. Sembla un 
obsequi insignificant, però, temps a venir, li serà molt 
útil, perquè li permetrà estrènyer lligams amb la natura, 
amb els amics, amb la família i amb tot allò que s’estima 
a la vida i la fa feliç. Un cabdell de fil màgic és un relat 
tendre ple de màgia i bons desitjos, que repassa les festes 
tradicionals, els sentiments i alguns costums ben nostres.

El diari de Júlia és un conte educatiu en el qual una nena 
de 8 anys escriu en el seu diari les coses interessants 
que li passen a ella i a la seua família un dia qualsevol. 
Aprendrem la importància dels hàbits higiènics i 
de compartir tasques domèstiques i activitats. Ens 
ensenyaran les hores, a cuidar dels animals, a divertir-nos 
a l’aire lliure, podrem fer manualitats amb els retallables 
inclosos, fer menjar i moltes coses més. 

“Tinc una capsa d’aquarel·les al meu interior i un pinzell 
invisible que dóna color als meus dies.” Mitjançant els 
colors, podem descobrir com ens sentim cada dia i tenir la 
capacitat de canviar-ho en qualsevol moment.

I tu, de quin color et sents avui?

Alfred i els tres 
peixets del matí
Enric Sanç •  
Ángel Carreras
48 p. • Tapa dura • 21 cm x 21 cm • 
ISBN 978-84-16505-02-9 • 14 € • 
inclou versió en anglès

Un cabdell  
de fil màgic
Judit Robert •  
Evelyn Roca
48 p. • Tapa dura • 21 cm x 21 cm • 
ISBN 978-84-15896-11-1 • 14 € • 
inclou versió en anglès

El diari de Júlia
Eli Lleixà • Eugeni 
Guzman • Lídia Carceller
48 p. • Tapa dura • 21 cm x 21 cm • 
ISBN 978-84-15896-23-4 • 14 € • 
inclou versió en anglès

El color  
dels sentiments
Judit Robert •  
Maria Garcia
40 p. • Rústica • 21 cm x 21 cm • 
ISBN 978-84-15896-65-4 • 12 € • 
inclou versió en anglès



onada@onadaedicions.com 
(+34) 964 47 46 41

 Plaça de l’Ajuntament, 3 
12580 Benicarló (Castelló)

Onada Imagina és el segell d’Onada Edicions dedicat a la literatura 
infantil il·lustrada. Situada a Benicarló, al nord valencià, des de la 
seua creació l’any 2003, Onada s’ha convertit en la referència a les 
comarques del Maestrat, els Ports de Morella i les Terres de l’Ebre, un 
territori interregional que articula València i Catalunya. Amb els anys, 
Onada Edicions s’ha especialitzat en diverses línies editorials, donant 
lloc a una sèrie de publicacions reconegudes pel seu compromís amb 
la qualitat i la innovació.

A través del projecte Onada Imagina (onadaimagina.com) oferim 
lectures per a tots els nivells educatius, dissenyades amb la qualitat i 
els valors que fan possible que els mestres i els joves lectors puguen 
treballar les activitats educatives proposades a les aules; també 
prestem especial atenció als llibres i autors del nostre territori. A 
més, volem promoure l’hàbit de la lectura per al públic més jove 
amb històries divertides, emocionants i màgiques. En aquest sentit, 
col·laborem en el Premi Internacional d’Àlbum Il·lustrat “Ciutat de 
Benicarló”, i participem a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya.

² onadaimagina

³ @Onada_Imagina

µ @onadaedicions

whatsapp
(+34) 601 12 52 54

La Nana de Sara
Josep Maria Franquet • Jordi Alfonso

24 p. • Tapa dura • 23 cm x 23 cm  
ISBN 978-84-15221-11-1 • 12 €

La Nana de Sara és una cançó de bressol 
il·lustrada. És una història carregada de 
tendresa i de màgia, a ritme de versos, 
entre una xiqueta, la Sara, i una sirena. La 
menuda vol convidar a l’èsser mitològic a 
què l’acompanye a jugar a i a la festa ma-
jor, però la sirena ha de declinar l’oferta, 
donat que no pot separar-se del seu nadó.

Jo somiava…
Maria José Llorach • Mar Espinosa

24 p. • Tapa dura • 21 cm x 21 cm  
ISBN 978-84-15221-91-3 • 13,95 €

Un llibre ple d’amor i tendresa, en què 
una mare i el seu fill reflexionen envers el 
procés d’alletament. Seguint les indicaci-
ons de l’OMS, ens mostra la importància 
dels primers moments entre un nadó i la 
seua mare, dels grups de suport a la lac-
tància, de la formació i la informació que 
disposen els pares i els professionals, etc.

Viatge al país de Tombatossals
Vicent Pitarch • Xipell

32 p. • Tapa dura • 23 cm x 23 cm  
ISBN 978-84-15221-62-3 • 12 €

Adaptació lliure del conte clàssic “Tom-
batossals”. Està explicada de cara a 
un públic infantil, per tal de difondre 
aquesta narració, que recull la llegenda 
fundacional de la ciutat de Castelló i que 
ha deixat personatges de l’imaginari col-
lectiu com el Rei Barbut, Bufanúvols, 
Tragapinyols i el mateix Tombatossals.


