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Un dia de pesca

Una de les aficions més importants de la gent de les Illes Balears, i per extensió de tot el 

litoral mediterrani: sortir a pescar. En aquest conte es relata la sortida de dos amics, en 

Tomeu “fava” i en Biel Peretó que, juntament amb el seu ca rater, n’Escà, protagonitzaran 

una jornada de pesca amb un llaüt. Fa un dia encantador i piquen molt, així és que la 

diversió està assegurada. I com a bon conte tradicional, té un final molt suggestiu…

3a edició! Més de 3.000 exemplars venuts!

Autor: Tomeu Simó Mesquida

Il·lustracions: Maria Padilla Climent

Paginació: 36 pàg. + portades

Enquadernació: rústica cosida

Format: quadrat 21×21 cm

Col·lecció: Espelma de nit

ISBN: 978-84-945878-0-01

PVP sense IVA: 15 €

PVP amb IVA: 15,60 €

Disponible en format àudioconte
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L’hort del padrí

Segon llibre de la col·lecció Espelma de nit (contes tradicionals). Aquest L’hort del padrí narra 

una de les activitats més amables i divertides que podem fer al camp: fer un bon hort. I 

qui en sap més, de fer hort? Els padrins i les padrines, que n’han fet tota la vida. És per 

això que na Mariona i en Guiem, els dos nins protagonistes, deixaran de mirar la televisió 

per compartir temps, esforç i dedicació a preparar un hort amb el seu padrí. Llauren, fan el 

planter, trasplanten i finalment recullen totes les bones verdures que l’hort ha produït. I 

quina millor manera de gaudir-ne que fent un bon dinar!

Ah, però el padrí hi ha dedicat moltes hores, i a més a més, els ha anat donant una moneda 

cada dia… En què es gastaran aquests doblers? Mmmmm…

2a edició! Més de 2.000 exemplars venuts!

Autor: Tomeu Simó Mesquida

Il·lustracions: Maria Padilla Climent

Paginació: 42 pàg. + portades

Enquadernació: rústica cosida

Format: quadrat 21×21 cm

Col·lecció: Espelma de nit

ISBN: 978-84-945878-1-8

PVP sense IVA: 15 €

PVP amb IVA: 15,60 €

Disponible en format àudioconte
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Sant Antoni som tots!

Sant Antoni som tots! és un conte tradicional basat en la tradició i la mà-gia d’una de les 

festes més importants de les Illes Balears (i recentment també del barri de Gràcia de 

Barcelona).

El conte narra la vida i obra de Sant Antoni, així com la llegenda que l’envolta. Cristianisme, 

paganisme, antic orient, bé i mal s’ajunten per fer gaudir a les persones d’una festa 

inigualable. És un conte didàctic, tradicional, divertit i que recorre la geografia illenca i 

barcelonina per recrear les celebracions en honor del Sant, que cada 17 de gener omple de 

foc, dimonis i bon menjar els carrers i les places de la nostra terra.

Un conte pensat per introduir els més petits en la història d’un personatge que va més 

enllà de la mitologia. Una figura que evoca temps passats, que mescla tradició, fantasia, 

picaresca i diversió en una setmana fantàstica de celebracions i correfocs.

De la mà de n’Álvaro Rodríguez, a càrrec de les il·lustracions, aquest és el conte perfecte 

per viure, gaudir i aprendre una festa que cada any és més important, més participativa i 

més intensa.

“Un conte senzill, tradicional, intens, divertit i amb la millor presentació”

Autor: Tomeu Simó Mesquida

Il·lustracions: Álvaro Rodríguez

Paginació: 40 pàg. + portades

Enquadernació: rústica cosida

Format: quadrat 21×21 cm

Col·lecció: Espelma de nit

ISBN: 978-84-946918-3-6

Distribució península: Made

Distribució Illes Balears: Rotger

PVP sense IVA: 15 €

PVP amb IVA: 15,60 €
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Viaje al sur

Viaje al sur es un cuento fantástico que narra el periplo viajero de una familia de 

mariquitas. Viven en Inari, un pueblo de Finlandia en donde la nieve lo cubre todo. Las 

mariquitas están tristes, quieren vivir en un lugar con sol, con hierba fresca y con setas. El 

niño de la casa, Henri, decide que tiene que hacer algo. Cuando ve el cartero que llama a 

su puerta, se le ocurre una idea: un viaje hacia el sur.

Y es así como empieza la historia de una carta. Una carta que viaja desde lo más profundo 

del norte de Europa hasta lo más profundo del sur peninsular: la provincia de Cádiz, la 

sierra de Grazalema.

Este cuento pretende recuperar la magia de las cartas. En un mundo infantil dominado 

por las tecnologías comunicativas, la carta se alza nuevamente como un instrumento 

emocional, directo, precioso, al fin y al cabo.

Las cartas no pueden quedar limitadas a un espacio próximo. Las cartas viajan, y con ellas, 

viajan también los sentimientos, las ilusiones, el corazón mismo.

Viaje al sur rompe una lanza a favor de este instrumento de comunicación que, por mucha 

tecnología que lo amenace, sigue siendo una maravilla.

“Un cuento alegre, viajero, ilusionante. Un homenaje a las cartas de toda la vida.” 

Autor: Tomeu Simó Mesquida

Il·lustracions: Priscila Carrera

Paginació: 44 pàg. + portades

Enquadernació: rústica cosida

Format: quadrat 21×21 cm

Col·lecció: Espelma de nit

ISBN: 978-84-946918-4-3

Distribució península: Made

Distribució Illes Balears: Rotger

PVP sense IVA: 15 €

PVP amb IVA: 15,60 €
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Un altre dia de pesca

Un altre dia de pesca és la segona part del conte Un dia de pesca, una història tradicional 

ambientada a la mar del nord de Mallorca i sud de Menorca. En aquesta ocasió, en Tomeu 

Fava i en Biel Peretó faran de tot: sortiran amb fosca a pescar calamars, aniran a fons i 

arribaran fins a Menorca, on tastaran una bona caldereta. 

Després de l’èxit d’Un dia de pesca arriba aquest nou relat de les aventu-res que pretén 

acostar els més petits a una de les tradicions més arrela-des a les Illes Balears: la pesca. 

Els infants s’ho passaran pipa identificant els peixos i vivint la jornada de pesca d’en 

Tomeu i d’en Biel com si fos la seva pròpia. 

Un altre dia de pesca és un conte tradicional, divertit, simpàtic i ple d’av-entures que faran 

les delícies dels més petits… I fins i tot de les mares i dels pares! 

Autor: Tomeu Simó Mesquida

Il·lustracions: Maria Padilla Climent

Paginació: 44 pàg. + portades

Enquadernació: rústica cosida

Format: quadrat 21×21 cm

Col·lecció: Espelma de nit

ISBN: 978-84-946918-5-0

Distribució península: Made Libros

Distribució Illes Balears: Rotger

PVP sense IVA: 15 €

PVP amb IVA: 15,60 €
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El galliner de la padrina

El galliner de la padrina és el quart conte de la sèrie de contes tradicionals de la col·lecció 

Espelma de nit (Un dia de pesca, Un altre dia de pesca, L’hort del padrí, Sant Antoni som tots!).

L’èxit d’aquesta col·lecció es basa en la bona acollida que tenen els contes tradicionals 

en un mercat saturat de contes fantàstics o traduïts d’altres idiomes, i que estan lluny de 

la realitat de la nostra terra. Amb els contes tradicionals pretenem acostar els infants a 

la realitat rural que els envolta, al passat dels seus pares i mares, padrins i padrines, i a 

fer-los sentir altra vegada que la terra i la mar que els envolta contenen moltes històries, 

molta història, i molta diversió! Ah, i molta cultura!

El galliner de la padrina és un conte tradicional, divertit, simpàtic i ple d’aventures que 

faran les delícies dels més petits… I fins i tot de les mares i dels pares!

Autor: Tomeu Simó Mesquida

Il·lustracions: Álvaro Rodríguez

Paginació: 42 pàg. + portades

Enquadernació: rústica cosida

Format: quadrat 21×21 cm

Col·lecció: Espelma de nit

ISBN: 978-84-946918-7-4

Distribució península: Made Libros

Distribució Illes Balears: Rotger

PVP sense IVA: 15 €

PVP amb IVA: 15,60 €

Disponible en format àudioconte
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Anam a cercar bolets!

Anam a cercar bolets! és el cinquè conte de la sèrie de contes tradicionals de la col·lecció 

Espelma de nit (Un dia de pesca, Un altre dia de pesca, L’hort del padrí, Sant Antoni som tots!, 

El galliner de la padrina).

L’èxit d’aquesta col·lecció es basa en la bona acollida que tenen els contes tradicionals 

en un mercat saturat de contes fantàstics o traduïts d’altres idiomes, i que estan lluny de 

la realitat de la nostra terra. Amb els contes tradicionals pretenem acostar els infants a 

la realitat rural que els envolta, al passat dels seus pares i mares, padrins i padrines, i a 

fer-los sentir altra vegada que la terra i la mar que els envolta contenen moltes històries, 

molta història, i molta diversió! Ah, i molta cultura!

Anam a cercar bolets! és un conte tradicional, divertit, simpàtic i ple d’aventures que faran 

les delícies dels més petits… I fins i tot de les mares i dels pares! 

Una excursió de dos nins amb la seva tia, la tia Xisca, que els convida a descobrir la 

micologia i la passió per recórrer boscs, camins i caminois a la recerca dels bolets més 

preuats.

Autor: Tomeu Simó Mesquida

Il·lustracions: Maria Padilla Climent

Paginació: 42 pàg. + portades

Enquadernació: rústica cosida

Format: quadrat 21×21 cm

Col·lecció: Espelma de nit

ISBN: 978-84-946918-2-9

Distribució península: Made Libros

Distribució Illes Balears: Rotger

PVP sense IVA: 15 €

PVP amb IVA: 15,60 €

 Disponible en format àudioconte
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L’euga negra i el pou de n’Aubarqueta

L’euga negra i el pou de n’Aubarqueta són dues històries en un mateix conte ambientades a 

Eivissa, l’illa màgica. De la mà d’una oreneta migratòria recorrerem alguns dels llocs més 

emblemàtics del nord de l’illa gran de les Pitiüses, passant aventures, emoció i diversió.

Poesia literària i poesia en forma d’imatges, això és L’euga negra i el pou de n’Aubarqueta. 

Escrit per Elisabet Fàbregas i il·lustrat per Justin Hindley, aquest llibre farà les delícies de 

grans i petits i sobretot, de les persones que viuen o que coneixen Eivissa.

Una obra d’art que serveix d’homenatge a una terra que ho té tot.

Autor: Elisabet Fàbregas

Il·lustracions: Justin Hindley

Paginació: 76 pàg. + portades

Enquadernació: rústica cosida

Format: vertical 21×26 cm

Col·lecció: Espelma de nit

ISBN: 978-84-123681-2-3

Distribució península: Made Libros

Distribució Illes Balears: Rotger

PVP sense IVA: 15 €

PVP amb IVA: 15,60 €
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El secret dels tres Reis Mags

El secret dels tres Reis Mags és una idea original d’Aina Salvà i Marta Font, autora i 

il·lustradora respectivament. És un conte ple de tendresa, diversió i càrrega feminista.

Ara que arriben les festes de Nadal, els Reis Mags són part important de l’imaginari dels 

infants. Però històricament, les llegendes, relats i la història mateixa s’han construït en 

base a les figures masculines. Amb aquest conte donam una volta a la llegenda i, d’una 

forma entretinguda, divertida i plena de moments graciosos, posam en valor el paper de 

les dones.

Quin secret s’amaga darrere d’aquestes pàgines?

No vos perdeu aquest conte, divertit i alegre!

Autora: Aina Salvà

Il·lustracions: Marta Font

Paginació: 42 pàg. + portades

Enquadernació: grapada tapa fluixa 
plastificada

Format: apaïsat 21×26 cm

Col·lecció: Espelma de nit

ISBN: 978-84-123681-1-6

Distribució península: Made Libros

Distribució Illes Balears: Rotger

PVP sense IVA: 7,02 €

PVP amb IVA: 7,30 €
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Volem fer formatges!

Espelma edicions presenta aquest conte infantil il·lustrat, ambientat a Menorca i ple de 

gust local. Un nin i una nina, una família sencera, reprèn la seva granja per tornar a fer el 

que més els agrada: formatges.

No només és un conte divertit i que acosta Menorca als cors d’infants i adults d’arreu, sinó 

que conté un ampli ventall de recursos didàctics que faran les delícies de petits i grans. 

Aprendrem plegats el procés de fer aquest producte elaborat tan popular a la Mediterrània.

De la mà de la famosa il·lustradora Maria Padilla, recorrerem l’interior de l’illa del vent i 

ens embarcarem en una aventura plena de sensibilitat. Cada il·lustració s’ha fet amb el 

màxim detall.

Autors: Ramon Campa i Tomeu Simó

Il·lustracions: Maria Padilla Climent

Paginació: 48 pàg. + portades

Enquadernació: rústica cosida

Format: quadrat 21×21 cm

Col·lecció: Espelma de nit

ISBN: 978-84-123681-3-0

Distribució península: Made Libros

Distribució Illes Balears: Rotger

PVP sense IVA: 15 €

PVP amb IVA: 15,60 €
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Interestel·lània

Interestel·lània és l’univers de na Camila, una nena curiosa i amb moltes ganes d’aprendre 

coses. Viu amb el seu pare, que és inventor, en una casa-tetera enmig del camp.

Cada vespre, na Camila l’anava a veure i li feia mil preguntes. El pare li va fer un regal, una 

bola del món, perquè la nena aprengués tot el que volgués de la Terra. Però aviat se la va 

aprendre de memòria. El seu pare decidí que era el moment de fer un viatge per l’espai, a 

descobrir móns i personatges nous.

Dit i fet. Li construeix un coet i na Camila emprèn una travessa per móns i astres singulars.

Torna a la Terra, el seu pare l’espera. Però aquesta vegada no té una pregunta per a ell, sinó 

una resposta. Una resposta màgica.

(Mostra: primeres pàgines)

Autor: Tomeu Simó Mesquida

Il·lustracions: Maria Padilla Climent

Paginació: 44 pàg. + portades

Enquadernació: rústica cosida

Format: vertical 21×26 cm

Col·lecció: Espelma de dia

ISBN: 978-84-946918-0-5

PVP sense IVA: 15 €

PVP amb IVA: 15,60 €



Som… Som… Som la primera editorial de les Illes Balears especialitzada 

en contes infantils il·lustrats. Ens encanta inventar històries. No traduïm 

ni publicam llibres d’autors d’altres països. Aquí inventam, cream i donam 

forma a històries que surten del dia a dia, del mes a mes i de tota la vida. 

Ens encanta que la gent faci coses, el que sigui. Ens agrada que els nins i 

les nines també participin d’aquest univers creatiu. I que la gent jove s’hi 

impliqui, que pinti, que dibuixi, ni que sigui un escarabat donant voltes 

a una farola. Espelma edicions és una editorial sense pretensions, però 

també sense renúncies. Volem que els nostres llibres, amb un accent balear 

inqüestionable, surtin allà fora i que estiguin als mostradors de les llibreries 

d’altres indrets. Que se sàpiga arreu de que som capaços!

+info

Mallorca

Av. Jaume III núm. 9 

07320  Santa Maria del Camí 

Tel. +34 971 621 578

Tomeu Simó, editor

Mòbil: 669 83 79 49  

info@espelmaedicions.com

www.espelmaedicions.com

Barcelona

C. Badalona, 8, 2n 

08014 Barcelona 

Tel. +34 934 63 75 89


