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Torna el personatge més 
buscat de Catalunya! Aquesta 
vegada l’Estel·la ha agafat la 
màquina del temps i ha en-

trat al túnel de la història del 
nostre país. En aquest tercer 

títol de la sèrie On és l’Estel·la? 
l’acompanyarem a través de 

diferents episodis històrics per 
jugar a trobar-ho tot.

La sèrie On és l’Estel·la? ens ha convertit 
en testimonis privilegiats d’un enfilall 
d’escenaris on l’humor i la diversió no 
han faltat mai. El periple de l’Estel·la 
va començar el 2018 quan es va esca-
par per viure en primera persona les 
protestes pel dret a decidir i el procés 
independentista des d’una perspecti-
va satírica. Aquell primer llibre va ser 
denunciat dues vegades per diversos 
sindicats de la Policia Nacional, i les to·
tes les causes contra autor i els editors 
van quedar arxivades definitivament ara 
fa un any. 

Al 2019, malgrat totes les pressions po·
licials, vam publicar el segon llibre de 
la sèrie: On és l’Estel·la? Festes i tra-

dicions catalanes. I tampoc no ens vam 
aturar durant el 2020, i vam poder fer un 
puzle del seu diari del confinament. A 
dia d’avui els dos primers àlbums tenen 
una venda acumulada de més de 20.000 
exemplars.

Aquesta vegada ha anat més lluny que 
mai, l’Estel·la. Ja teníem ganes que ens 
expliqués aquest viatge, i per fi la tenim 
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de tornada. Intrèpida i amant del país, 
un bon dia va agafar la màquina del 
temps i no s’ha aturat fins ara. La Ca-
talunya prehistòrica, la ibera, la ro-
mana, la modernista, la republicana, 
la dels jocs olímpics... I fins i tot una 
escapada al futur! 

Xevidom (Xevi Domínguez) és el nou 
il·lustrador de l’aventura editorial d’On 
és l’Estel·la?, i agafa el relleu així de Toni 
Galmés, autor dels dos llibres anteriors i 
del puzle. Xevidom és un autor de llarg 
recorregut en el món del còmic i la il·
lustració, i és en aquest projecte on fa 
un pas endavant definitiu per esclatar 
tot el seu talent.
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