


L’editorial catalana cerca els valors 
que regeixen el seu catàleg per 
a adults i posa l’accent en temes 

com el feminisme, l’ecologisme i la 
justícia social per al seu nou segell 

de literatura juvenil.

Indòmita es nodrirà d’obres clàssiques 
i contemporànies. Així mateix, inclourà 
tant traduccions com originals en català. 
Neix amb la previsió d’incorporar al seu 

catàleg obres de qualsevol  
gènere literari. 

El segell comptarà amb un sistema de 
subscripció similar al de Raig Verd, on 
els subscriptors rebran tres llibres l’any  
i obsequis a canvi d’una quota mensual.

Raig Verd llança Indòmita, 
el seu nou segell de literatura juvenil



per què? 

Des de ben petits comencem a qüestionar-nos 
seriosament com funciona la nostra societat i 
per què ho fa d’aquesta manera. L’adolescèn-
cia és un moment de descobriment, de cerca 
d’alternatives… però també de curiositat, d’in-
conformisme i de ganes de canviar el món. És 
l’època de les nostres vides en què som més 
lliures i ens resistim a seguir cegament allò es-
tablert: el que volem és transformar la socie-
tat, crear un món millor.

En aquest sentit, els llibres d’Indòmita estan 
pensats per acompanyar el jovent en aquest 
nou camí, i posen l’accent en fer-los desco-
brir altres realitats i ajudar-los, així, a de-
senvolupar un pensament crític. 

Ens interessa que amb la lectura descobrei-
xin com ser persones capaces d’expressar les 
seves opinions sense por, d’imaginar un futur 
millor i de participar en la seva creació. Així, 
Indòmita busca, per sobre de tot, despertar la 
seva consciència i estimular-los per ser actors 
i no només espectadors del seu temps. 

La nostra proposta és acostar-los una litera-
tura compromesa, de qualitat i que no sigui 
condescendent. Al finals dels anys seixanta, 
Ursula K. Le Guin ja es preguntava si hi havia 
gaire diferència entre escriure per a joves i, 

simplement, escriure. «Malgrat el que pensen 
alguns adults, els adolescents són humans del 
tot. I alguns llegeixen amb tanta intensitat i en-
tusiasme que sembla que s’hi juguin la vida. 
Potser de tant en tant sí que se la juguen», con-
cloïa l’autora. A Indòmita compartim la seva 
visió: les obres juvenils són literatura i cal 
reivindicar i donar espai a obres de qualitat. 
En aquesta línia, apostem per la literatura 
amb consciència social, feminista, ecolo-
gista, encarada a buscar futurs possibles i 
sostenibles. Els primers títols d’Indòmita, de 
fet, s’emmarquen en la literatura fantàstica, 
tot i que l’objectiu del segell és obrir-se tam-
bé a altres gèneres. 

D’altra banda, les obres que inauguren el se-
gell són traduccions al català que busquen 
connectar les lectores i els lectors amb històri-
es i autores que fins ara no han pogut llegir en 
la seva llengua. A més a més, la voluntat d’In-
dòmita és incorporar també veus de la litera-
tura catalana, per tal d’apropar-les al jovent i 
contribuir a crear un marc literari de referèn-
cia als Països Catalans.



Primers títols

Publicació:  
setembre 2022

El castell  
ambulant

Publicació:  
febrer 2023

Elatsoe

Publicació:  
octubre 2022

Guia màgica 
d’autodefensa 
amb galetes

Publicació:  
març 2024

Bitter

Publicació:  
març 2023

Mascota

Diana Wynne 
Jones

T. Kingfisher

Akwaeke 
Emezi

Akwaeke 
Emezi

Darcie Little  
Badger
























