
E D I T O R I A L  B A S E

C a t à l e g
Clàssics juvenils



Títol: El cor de les tenebres
Autor: Joseph Conrad
Traductora: Neus Bonilla
Format: 12,5 x 19,0 cm. Pàgines: 168
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-16166-06-0
Preu: 9,60 euros

Marlow navega pel riu Congo a la recer-
ca del misteriós Kurtz, el cap despare-
gut d’una explotació d’ivori a l’Àfrica. 

Durant el camí, Marlow descobrirà la situació en 
què viuen els expedicionaris i comercials europeus, 
la seva brutalitat envers els negres i les grotesques 
conductes dels nadius africans. En aquest entorn, 
navegarà a la recerca del desaparegut Kurtz, que 
sembla haver-se convertit en una mena d’ídol per 
als nadius.

Amb pròleg i anotacions d’Àlex Chico
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Títol: La llegenda d’Sleepy Hollow
Autor: Washington Irving
Traductora: Anna Brichs
Format: 12,5 x 19,0 cm. Pàgines: 124
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-15711-86-5
Preu: 9,95 euros

El professor Ichabod Crane cavalca pels bos-
cos que voregen Sleepy Hollow amb el cor 
trencat després que la jove Katrina van Tas-

sel hagi respost negativament a la seva declaració 
amorosa. Amb el cap encara enterbolit pel desamor 
i les macabres històries que el pare de la jove havia 
explicat durant la vetllada, Ichabod es trobarà amb 
un misteriós genet. El professor no podrà sinó picar 
el seu cavall per fugir com ànima que s’endú el di-
moni en descobrir que el genet no duu el cap sobre 
les espatlles sinó a les bosses de la seva muntura.

Amb pròleg i anotacions de Juan Vico
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Títol: La metamorfosi
Autor: David Aliaga
Traductor: Ignasi Pàmies
Format: 12,5 x 19,0 cm. Pàgines: 128
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-15711-87-2
Preu: 9,95 euros

La metamorfosi descriu la peripècia i el sen-
tir d’un home que en llevar-se descobreix 
que s’ha convertit en un insecte. Després 

d’una nit intranquil·la, el comerciant Gregor Sam-
sa s’adona que s’ha transformat en una mena de 
panerola gegant amb trets antropomòrfi cs. Això, 
naturalment, implicarà tota una sèrie de canvis en 
la seva vida, no només amb ell mateix, sinó amb els 
qui l’envolten. Com el seu cap, per exemple, que 
alarmat per la seva absència a la feina, el visitarà a 
casa, obrirà la porta del seu dormitori i...

Amb pròleg i anotacions de Sergi Bellver
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Títol: El gat negre i altres contes
Autor: Edgar Allan Poe
Traductor: David Aliaga
Format: 12,5 x 19,0 cm. Pàgines: 96
Enquadernació: Cartoné
ISBN: 978-84-15711-68-1
Preu: 9,60 euros

El gat negre és un dels grans clàssics de la 
literatura de terror. Però, de fet, hi ha pocs 
contes d’Edgar Allan Poe que no puguin re-

bre aquesta consideració i aquest volum us ofereix 
les narracions més emblemàtiques del geni nord-
americà. Endinseu-vos en l’obscur món en què els 
gats negres són quelcom més sinistre que una mas-
cota, descobriu el misteri espectral que s’amaga en 
els ulls de l’enigmàtica lady Ligeia, escolteu com 
batega el cor d’un difunt...

Amb pròleg i anotacions de David Aliaga
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Títol: Dickon el diable i altres contes
Autor: Joseph Sheridan le Fanu
Traductor: Adrià Aleu
Format: 12,5 x 19,0 cm. Pàgines: 88
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-15711-67-4
Preu: 9,60 euros

Històries de fantasmes, visions sobrenatu-
rals, càstigs i temors d’ultratomba... Tots 
aquests elements conformen les narracions 

de l’irlandès Joseph Sheridan Le Fanu. Aquest volum 
recull tres dels seus contes de terror més emblemàtics: 
Dickon el diable, Històries de fantasmes de Chapelizod i 
La visió de Tom Chuff.

Potser és menys conegut que Poe i probable-
ment, menys celebrat que Stoker, però Le Fanu és un 
dels principals conreadors del gènere terrorífic.

Amb pròleg i anotacions de Juan Vico
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Títol: L’estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde
Autor: Robert Louis Stevenson
Traductora: Vicky Nebot
Format: 12,5 x 19,0 cm. Pàgines: 128
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-15711-47-6
Preu: 9,50 euros

El Dr. Jekyll sospita que l’ésser humà conté al 
seu interior les dues versions de la seva es-
sència: l’home bo i l’home dolent. Obsessi-

onat amb aquesta idea, investiga i experimenta amb 
ell mateix fins a trobar el beuratge capaç de fer que 
aquestes dues parts puguin ser independents l’una 
de l’altra. Serà així com alliberarà el monstruós i 
cruel senyor Hyde, que aviat restarà fora del seu 
control.

Amb pròleg i anotacions de David Vidal
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Títol: A les muntanyes de la follia
Autor: Howard Phillips Lovecraft
Traductor: Anna Brichs
Format: 12,5 x 19,0 cm. Pàgines: 184
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-15711-48-3
Preu: 9,50 euros

Un equip de científics de la Universitat 
de Miskatonic emprèn una expedició 
a l’Antàrtida. Pocs dies després del seu 

aterratge al continent glaçat, el grup d’avançada 
informa per ràdio del descobriment d’uns estranys 
fòssils que no saben ben bé com classificar. Entu-
siasmats, la resta de científics decideixen unir-se 
als seus companys per analitzar junts la misteriosa 
troballa. Quan arribin, però, es trobaran amb una 
macabra sorpresa.

Amb pròleg i anotacions de Carlos Fafian
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Títol: El fantasma de Canterville
Autor: Oscar Wilde
Traductor: David Aliaga
Format: 12,5 x 19,0 cm. Pàgines: 88
Enquadernació: Cartoné
ISBN: 978-84-15711-18-6
Preu: 7,90 euros

El fantasma de Simon de Canterville era un es-
pectre com cal, dels que espanten i turmenten, 
fins que els Otis van comprar la mansió de la 

seva família. Si durant anys i panys havia aconseguit 
ser respectat i temut pels seus descendents, els nous 
propietaris el tractaran de forma ben diferent. Els Otis 
no s’espanten amb el soroll de les seves cadenes ni 
amb la seva veu d’ultratomba i lluny de voler marxar, 
el conviden a no molestar gaire. Intel·ligent i espurne-
jant, com gairebé totes les obres de Wilde, El fantasma 
de Canterville és un dels cims de la seva producció.

Amb pròleg i anotacions de David Aliaga
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Títol: Estudi en escarlata
Autor: Arthur Conan Doyle
Traductor: Adrià Aleu
Format: 12,5 x 19,0 cm. Pàgines: 184
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-15711-24-7
Preu: 9,90 euros

Sherlock Holmes és probablement el detectiu 
més cèlebre de la història de la literatura i Es-
tudi en escarlata és la primera novel·la que va 

protagonitzar.
Holmes és un home tan brillant com excèntric 

que arrossegarà el doctor Watson en la investigació 
d’una sèrie d’assassinats que els agents d’Scotland 
Yard han estat incapaços de resoldre. Les seves extra-
ordinàries habilitats deductives el conduiran per un 
fosc camí, en el que la resta de detectius es perdran 
amb pistes falses, i que el durà a desentrellar el misteri.

Amb pròleg i anotacions de José A. Cano
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Títol: Cançó de Nadal
Autor: Charles Dickens
Traductor: David Aliaga
Format: 12,5 x 19,0 cm. Pàgines: 144
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-15711-03-2
Preu: 9,50 euros

Ebenezer Scrooge només pensa en els diners. Al 
seu cor fred i esquerp mai no han cabut l’amor 
ni la misericòrdia i, ara que s’apropa Nadal, 

està de més mal humor que mai. Si per ell fos, faria 
penjar tots els qui li desitgen bones festes, inclòs el 
seu nebot, que l’ha convidat a passar la nit de Nadal 
a casa seva. El vell Scrooge s’estima més sopar tot sol 
a la seva ombrívola llar. Serà allà, prop de la mitjanit, 
que el fantasma del seu difunt soci, Jacob Marley, re-
tornarà des del més enllà per portar-li un missatge que 
canviarà la seva manera d’entendre la vida.

Amb pròleg i anotacions de David Aliaga
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TÍTOL ISBN PREU

1. Cançó de Nadal  978-84-15711-03-2 9,50 €
2. Estudi en escarlata  978-84-15711-24-7 9,90 €
3. El fantasma de Canterville  978-84-15711-18-6 7,90 €
4. A les muntanyes de la follia  978-84-15711-48-3 9,50 €
5. L’estrany cas del Dr. Jekyll i...  978-84-15711-47-6 9,50 €
6. Dickon el diable y altres contes  978-84-15711-67-4 9,60 €
7. El gat negre i altres contes 978-84-15711-68-1 9,60 €
8. La metamorfosi  978-84-15711-87-2 8,90 €
9. La llegenda d’Sleepy Hollow  978-84-15711-86-5 8,90 €
10. El cor de les tenebres 978-84-16166-06-0 9,60 €
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