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Oriol  
Canosa 
 

Oriol Canosa (1975) és escriptor i llibreter. Ha guanyat els 
premis Folch i Torres 2016, Ala Delta d’Edelvives 2017 i Cavall 
Fort 2018. Col·labora regularment a revistes infantils (Cavall 
Fort, Petit Sàpiens, El Tatano, La República Jove i Cocoter) i fa 
xerrades amb nens i nenes sempre que pot. 
 
Fa uns anys va obrir amb dues sòcies la Llibreria Pebre Negre 
al barri del Clot de Barcelona. La llibreria, especialitzada en 
literatura infantil i juvenil i en gastronomia, forma part d’una 
nova fornada de petites llibreries amb voluntat de fugir del 
centre i de tornar als barris per oferir llibres i activitats de 
qualitat als veïns. De tant en tant es penja la motxilla a 
l’esquena i surt a fer viatges llargs a peu. Per camins de 
muntanya i seguint el curs dels rius ha creuat Europa un parell 
de vegades.  

 
 
LECTURES RECOMANADES 

 
● 666 calaixos (Barcanova, 2004) 
● La casa del professor Kürbis (Edelvives i Baula, 2013) 
● L'illa de les cartes perdudes (Babulinka, 2014) 
● Apa! Et penses que ens ho creurem? (Cruïlla, 2015) 
● L'illa de Paidonèsia (La Galera, 2017) 
● El islote de los perros (Edelvives, 2017) 
● Polos opuestos (Tekman Books, 2017) 
● XicMano, el pirata del Delta (Pebre Negre Edita, 2018) 
● L'últim vol de la família Dumont (Animallibres, 2019) 
● El quadern de l'Aurora Rodamon (Baula, 2019) 
● Cocodril i cocodril especialistes (Fiction Express, 2019) 
● Emma (Sallybooks, 2019) 
● El secret del Nadal (La Galera, 2019) 

 
 
 

● El bot del doctor Bombard (Babulinka,2019) 
● Hola, micos! (Cruïlla, 2020) 
● Rescat al país dels morts (Fiction Express, 2020) 
● El casc d'Hades (Fiction Express, 2021) 
● Contes d'aventures (La Galera, 2021) 
● Dracs, fades i gegants (La Galera, 2022) 
● El bandit i les bessones Mataquín (Baula, 2022) 
● La vaga de les granotes (Bindi Books, 2022) 
● El país dels sabirs (Comanegra, 2022) 
● Viatge al país de les amazones (Fiction Express, 2022) 
● Els Robotots i l'Hidra de Lerna (Animallibres, 2022) 
● Els Robotots a la ciutat del rei Augies [Animallibres, 2022) 
● L’enigmàtic senyor Nosaltres (Animallibres, 2023) 

 


