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PRESENTACIÓ 

 

Aquest estiu el butlletí “Lectures recomanades” canvia de format.  La nova 

presentació , que ressalta més la imatge dels documents, inclou enllaços cap a 

dades d’interès, i per primera vegada, inclou també lectures de no ficció. Hi 

trobareu rigoroses novetats, com ara el llibre de Salvador Filella sobre el Museu 

de Zoologia i el Parc Zoològic, presentat el mes de maig, els contes infantils 

preferits dels lectors de la Mediateca, idees per gaudir de la natura en família, 

assaig, divulgació científica... 

Els documents es troben ordenats alfabèticament. L’últim element de les cites 

bibliogràfiques és la signatura, la notació que indica la localització dels 

documents. Si els voleu consultar o us els voleu endur en préstec, pregunteu als 

bibliotecaris, especificant en quines dependències del Centre de Documentació us 

és més convenient fer-ho: a la Mediateca, en el Museu Blau (zona Fòrum) o bé a 

la Biblioteca, al Parc de la Ciutadella. 
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Así empezó todo : 34 historias sobre el origen del mundo / 
Jürg Schubiger, Franz Hohler ; ilustraciones de Jutta Bauer ; 
traducción de Moka Seco Reeg.-- Madrid : Anaya, 2007.-- 
125 p. : il. col. ; 14 x 21 cm.  Signatura: MED-I-N Sch 

 
Aquest recull d’històries breus, 
algunes no ocupen més d’una 
pàgina, no deixa indiferents 
petits ni grans, per la seva 
originalitat i tendresa. Els autors 
donen la seva particular i 
poètica resposta a un seguit de 
preguntes crucials com ara 
l’origen de l’univers, dels éssers 
humans, del llenguatge... I 
també del bé i del mal, de 
l’amor i del sexe. Vegem-ne 
alguns exemples:  
 
“Después de una violenta 

explosión, la Tierra se quedó colgando en el espacio como atontada, intentando recordar 
de dónde venia. ¿Acaso no había estado hasta hace muy poco en un agujero muy 
calentito, acurrucada junto a cientos de otros pegotitos minúsculos como ella?” 
 
Si continueu llegint sabreu que com que la Terra es queixava que s’avorria, el Sol li va 
recomanar que ballés, girant sobre ella mateixa, i tantes ganes hi va posar que va 
començar a suar, i tant va suar, que es van formar els mars. 
 
I més endavant:  
“Todo estaba sin estrenar, impecable y reluciente. Los elefantes saludaban moviendo las 
orejas, las rosas exhalaban su olor como locas. Hasta que un dia aparició el primer ser 
humano: una mujer. Miró a su alrededor y dijo:  ─ Todo esto no està nada mal.” 
 
Jürg Schubiger va obtenir el premi Hans Christian Andersen de Literatura Juvenil. Franz 
Hohler ha estat guardonat amb el Premi Suís de Literatura Juvenil, entre d’altres. 
 
Per saber-ne més... 

http://www.imaginaria.com.ar/2008/12/jurg-schubiger-premio-hans-christian-andersen-
2008-las-cosas-afortunadas-nos-llegan-de-modos-insospechados/ 

http://revistababar.com/wp/entrevista-a-jutta-bauer/ 

 
 

 

http://www.imaginaria.com.ar/2008/12/jurg-schubiger-premio-hans-christian-andersen-2008-las-cosas-afortunadas-nos-llegan-de-modos-insospechados/
http://www.imaginaria.com.ar/2008/12/jurg-schubiger-premio-hans-christian-andersen-2008-las-cosas-afortunadas-nos-llegan-de-modos-insospechados/
http://revistababar.com/wp/entrevista-a-jutta-bauer/
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Conducta migratoria / Barbara Kingsolver ; traducción de 
Claudia Conde.-- Barcelona : Destino, 2014.-- 589 p. ; 23 
cm. Signatura: MED-N Kin 

 
Dellarrovia Turnbow, una noia de 28 anys, 
casada amb un granger, de qui té dos nens i 
comparteix un passat dur, va de camí a 
començar una relació amb un amant i així 
acabar amb la seva vida conjugal, quan es troba 
amb milions de papallones monarca enganxades 
als arbres dels terrenys de la seva família 
política. La majestuositat i bellesa de les imatges 
que presencia, semblants a un bosc amb flames, 
fa que desisteixi de l’encontre i torni cap al 
poble per explicar el què ha vist. Mentre que 
l’església ho considera un miracle, i els científics  
un indicador del canvi climàtic, la protagonista 
trobarà el seu propi significat a aquesta senyal i 
buscarà el seu camí, com ho fan les papallones. 
 
L’escriptora i biòloga Barbara Kingsolver ens 
delecta amb un llibre basat en una realitat: les 
papallones monarca nord-americanes migren 
cada any de Canadà a Mèxic per evitar les 
gèlides temperatures, però en els últims anys, el 
patró migratori s’ha vist alterat com a 

conseqüència del canvi climàtic i la desforestació, provocant així una reducció de la 
població. 

 
Llibre de lectura lleugera i diàlegs gens forçats, aquest best-seller replet de metàfores 
bíbliques, tracta el canvi climàtic a través de la migració de les papallones monarca, i ens 
descriu la feina de camp dels entomòlegs i de la seva passió a l’hora d’investigar, però 
també es veuen reflectides les tensions d’uns Estats Units dividits i confrontats per la 
ciència i la religió, per les polítiques dels estats republicans i demòcrates, per la gent de 
camp i de ciutat, i per les relacions de parella versus la família. 
 
També teniu disponible a la Mediateca la novel·la Estiu pròdig, de la mateixa autora. 
 
 
Per saber-ne més... 

http://nationalgeographic.es/animales/insectos/mariposa-monarca 

http://www.ngenespanol.com/565467/ 

 
 

http://nationalgeographic.es/animales/insectos/mariposa-monarca
http://www.ngenespanol.com/565467/


 
 
 
 Centre de Documentació 

 

 

 
Darwin en el supermercado : cómo influye la evolución en 
nuestro día a día / Mark Nelissen ; traducción de Goedele De 
Sterck.-- Barcelona : Ariel, 2013.-- 189p. ; 23 cm. 
Signatura: MED-575.8 Nel 
 

La psicologia evolutiva és una especialitat de la 
psicologia que s'ocupa dels canvis i desenvolupament 
de la conducta humana. Els especialistes en aquesta 
matèria busquen descriure els trets de les fases de 
desenvolupament de l’individu, establint relacions 
entre els comportaments i els seus processos psíquics. 
Mark Nelissen, professor de biologia del 
comportament en l'Universitat d'Amberes, és l’autor 
d’aquesta obra, una recopilació de textos publicats a la 
revista “Eos CiènciA”, en què tracta de desxifrar des 
del seu punt de vista perquè les persones es 
comporten com ho fan. Amb un llenguatge fàcil 
d’entendre i molt sentit de l'humor l'autor exposa, 
amb diferents exemples extrets d'anècdotes de la seva 
vida diària, les respostes a preguntes d'interès general 
com ara: és possible que la felicitat sigui contagiosa?,  
per què ens agrada més el sabor dolç que l'amarg?, és 

cert que elles els prefereixen promiscus? Tots aquests qüestionaments sorgeixen  de 
l’observació del seu entorn i de l’interacció amb diferents persones que li permeten 
indagar en les profunditats inconscients del comportament humà. 
 
Dividit en una sèrie de capítols curts, l'intenció de l'autor és apropar-nos al coneixement 
d'aquesta ciència perquè considerem la possibilitat que res del que passa al voltant nostre 
és fortuït o producte de l'atzar, més aviat al contrari, els nostres comportaments instintius 
són l'herència genètica dels nostres avantpassats, que els van ajudar a sobreviure. 
 
Llibre recomanable per a aquelles persones interessades en el comportament humà i la 
seva relació amb la teoria de l’evolució de Darwin aplicada als àmbits de la vida quotidiana. 
 
Mark Nelissen és conegut pel seu treball acadèmic en el camp de la divulgació científica. 
Esta especialitzat en biologia de la conducta, sociobiologia, evolució i comportament humà. 
Ha publicat sis llibres incloent best sellers com 'The brain machine' que han estat traduïts a 
diferents idiomes. 
 
Per saber-ne més... 

http://www.planetadelibros.com/darwin-en-el-supermercado-libro-
87152.html#vinculos_6 

 
 

http://www.planetadelibros.com/darwin-en-el-supermercado-libro-87152.html#vinculos_6
http://www.planetadelibros.com/darwin-en-el-supermercado-libro-87152.html#vinculos_6


 
 
 
 Centre de Documentació 

 

 

 
Educar en verd : idees per apropar els nens i les nenes a la 
natura / Heike Freire.-- Barcelona : Graó, 2011.-- 148 p. ; 24 
cm. Signatura: 504 Fre 

 
Heike Freire, l’autora d’aquest llibre, és 
llicenciada en Psicologia i Filosofia per la 
Universitat de Paris X. Experta en innovació 
educativa, ha publicat gairebé un centenar 
d’articles sobre la relació dels infants amb la 
natura, l’art, les noves tecnologies, dificultats 
de l’aprenentatge i relacions amb els adults.  
 
Comença explicant com l’escàs contacte dels 
nens i nenes amb l’aire lliure i per contra, la 
sobrecàrrega d’estímuls provinents de la 
relació amb les noves tecnologies (jocs 
electrònics, pel·lícules, ordinadors) els limiten 
la sensibilitat, els alteren els ritmes i poden 
acabar afectant la seva salut física i mental 
(obesitat, estrès, depressió...).  
 
I més endavant, sota l’epígraf “el verd cura” 
demostra que sortir regularment al camp, o a 

parcs i jardins, redueix els símptomes de dèficit d’atenció i millora el comportament i els 
resultats acadèmics. Per donar un sentit a aquestes sortides, proposa una sèrie 
d’activitats  per fer en família, com ara passejos en bicicleta, buscar refugis d’animals, fer 
una col·lecció de fulles, de petxines, construir cabanes... 

 
El bon temps i les vacances són una molt bona ocasió perquè agafeu els fills, néts, 
nebots... i us decidiu a portar a la pràctica les “idees per apropar els nens i les nenes a la 
natura” a què ens convida aquest llibre. 

 
Per saber-ne més... 

http://educarenverde.blogspot.com.es/ 

http://viureenfamilia.wordpress.com/2013/05/15/educar-en-verd-natura-i-
desenvolupament-infantil/ 

 

 

 
 
 
 
 

 

http://educarenverde.blogspot.com.es/
http://viureenfamilia.wordpress.com/2013/05/15/educar-en-verd-natura-i-desenvolupament-infantil/
http://viureenfamilia.wordpress.com/2013/05/15/educar-en-verd-natura-i-desenvolupament-infantil/
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El gabinete de las maravillas de Mr. Wilson / Lawrence 
Weschler ; traducción del inglés por R.M. Bassols.-- Barcelona 
: Seix Barral, 2001.-- 163 p. : il. ; 23 cm.   
Signatura: 069.5(79) Wes 
 

En un barri modest de Los Angeles, entre una botiga 
de catifes i un restaurant tailandès, hi ha el Museu de 
Tecnologia Juràssica. Tot i que poc il·luminat i amb el 
director fent les funcions de venedor d’entrades i 
conserge, aparentment és un museu normal i 
corrent, amb les seves vitrines retolades, diorames, 
murals didàctics, mecanismes interactius...  Però 
només començar la visita t’adones que de Juràssic i 
de Tecnologia, res de res. L’exposició és un poti-poti 
d’objectes, espècimens animals i vegetals, 
fotografies, relacionats amb la història natural, l’art, 
la filosofia, l’antropologia i la història de la ciència. 
S’hi mostren la banya que va créixer a la nuca de 
Mary Davis de Saughall, instruments quirúrgics 
antics, figures esculpides en un pinyol de cirera, la 
història dels gossos cosmonautes, una reconstrucció 
fidedigne de l’habitació on prenia el te el tsar Nicolau 
II, vestigis del Deprong mori “petit dimoni que els 
salvatges locals consideren capaç de penetrar 
objectes sòlids, com ara les parets de les seves 
cabanes de palla i, en un cas, fins el braç d’un nen”. I 

així centenars d’objectes més. Totes les peces, de les més reals a les més inversemblants 
estan rigorosament documentades, amb explicacions detallades, abundants notes i 
referències bibliogràfiques.  
 

La sensació que t’embarga des que comences la lectura d’aquest llibre és d’absolut 
desconcert, no pots discernir on s’acaba l’autenticitat i comença la ficció. Comprens, això 
sí, que és un homenatge als antics gabinets de curiositats, origen dels actuals museus. 

 
Amb aquesta obra, Lawrence Weschler, catalogat com a autor de “no ficció creativa” va ser 
finalista del premi Pulitzer. Hi relata la seva experiència de la visita al museu i la relació 
amb el seu creador, David Hildebrand Wilson. 
 

Per saber-ne més... 

http://www.mjt.org 

http://museuciencies.cat/exposicio_temporal/salvadoriana/ 

http://issuu.com/museuciencies/docs/guia_de_lectura_de_salvadoriana 

 

http://www.mjt.org/
http://museuciencies.cat/exposicio_temporal/salvadoriana/
http://issuu.com/museuciencies/docs/guia_de_lectura_de_salvadoriana
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La Júlia i la desaparició del meteorit / Manuel Valls ; 
il·lustracions de Montse Español.-- Barcelona : Barcanova, 
2007.-- 223 p. : il. b.n. ; 20 cm. Signatura: MED-I-N Val 
 

La Júlia té catorze anys, és filla única, i es troba 
en plena adolescència. Les seves amigues han 
marxat a estudiar a la ciutat i ella porta una vida 
bastant solitària al poble, en una casa molt 
aïllada situada als afores. L’últim dia d’escola 
abans de Nadal, en tornar a casa, s’atura a 
contemplar uns homes descarregant mobles 
d’un camió de mudances aparcat a la casa del 
davant, quan de sobte l’amenaçador brunzit 
d’un objecte la fa reaccionar. És un fletxa. No 
s’ho pot creure, algú ha intentat matar-la! 
 
Així comença el que ella pensava que serien unes 
avorrides vacances de Nadal. L’arribada dels 
nous veïns, en Jordi i en Xavier, dos bessons de 
la seva edat un xic mentiders i misteriosos a 
l’hora de parlar de la seva família, i el 
descobriment que tots tres faran una nit d’un 
cobdiciat tros de meteorit, batejat com Malcom 
pels científics, caigut a prop, els portarà a viure 

una aventura plena d’intriga amb segrestos, policies locals, ineptes agents del Servei 
Aeroespacial del Ministeri de Defensa, persecucions... I també humor, amistat, valentia i 
curiositat.  
 
El creador de “la Júlia” és Manuel Valls, un escriptor que ha estat també productor 
cinematogràfic i guionista de pel·lícules i sèries de televisió. Aquesta última faceta es deixa 
sentir en el ritme i la descripció de les situacions perilloses que viuen els protagonistes 
d’aquest novel·la recomanada per a majors de 12 anys. L’autor ha escrit dos llibres més 
protagonitzats per aquesta heroïna. Ha guanyat premis de literatura juvenil com el 
Columna Jove o el Ramon Muntaner.  
 
Per saber-ne més… 

http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=29778 

http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Meteors&Display=Kids 

http://www.spmn.uji.es/ 

 
 
 
 

http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=29778
http://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Meteors&Display=Kids
http://www.spmn.uji.es/
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El koala asesino : [relatos humorísticos de la Australia 
profunda] / Kenneth Cook ; traducción de Federico Corriente 
Basús ; ilustraciones de Güido Sender Montes.-- Barcelona : 
Sajalín, 2011.--  213 p. : il. ; 19 cm.    
Signatura: MED-N Coo 
 

Recull de contes autobiogràfics d'aventures en 
el cor de la profunda i salvatge Austràlia, on el 
perill sembla que es pot trobar allà on vagis. Al 
llarg de 15 relats breus plens d'humor i 
d'inversemblants personatges i animals, el 
lector viatjarà pels paratges més recòndits del 
continent seguint les trobades i desacords de 
l'autor, qui té una habilitat especial per acabar 
en les situacions més surrealistes i divertides. 
 
Cada història va acompanyada de les 
il·lustracions de Guido Sender, que a manera 
d'introducció ens presenta els pintorescs 
protagonistes de cada aventura. És així com 
coneixerem el George, el tendre gos company 
de viatge que té el curiós costum d’oferir al 
seu amic la col·lecció més sorprenent de 
criatures salvatges... i a vegades letals, sabrem 
que els coales estan molt lluny de ser uns 

tendres animals de peluix quan l'autor intenta rescatar-ne un o com pot acabar un 
inofensiu passeig en camell: 
 
"En la medida en que alguna clase de pensamientos pasó fugazmente por mi aterrado 
cerebro, estos consistían en preguntarme si iba a caerme y morir, si iba a ser 
transportado sin cesar por aquellas inmensidades desprovistas de agua y morir, o si 
acabaría mis días a consecuencia del aliento de un camello". 
 
Amb un llenguatge senzill i àgil, aquesta novel·la és perfecta per descobrir la natura 
australiana passant una bona estona. Recomanada per als amants dels animals, per als 
aventurers, per als qui necessiten desconnectar o distreure's, aquestes històries són el 
complement ideal per gaudir d'aquestes vacances. 
 
Primera obra traduïda al castellà del polifacètic periodista, director de cinema, 
presentador de televisió, guionista i novel·lista australià. 
 
Per saber-ne més... 

http://www.sajalineditores.com/?p=autor&a=17 

http://guidosender.blogspot.com.es/  

http://www.sajalineditores.com/?p=autor&a=17
http://guidosender.blogspot.com.es/
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No está en los genes : racismo, genética e ideología / R.C. 
Lewontin, S. Rose y L.J. Kamin ; traducción de Enrique 
Torner.-- Barcelona : Crítica, 2013.-- 404 p. : il. ; 19 cm. 
Signatura: MED-57 Lew 
 

Per què llegir un llibre escrit l’any 1984 per tres 
coneguts científics explicant i criticant els 
assajos del determinisme biològic i el paper de 
la sociobiologia al llarg dels anys? Doncs perquè 
segons els autors, la ciutadania té interioritzada 
aquesta ideologia (encara que no som 
conscients del seu significat), i això fa que en la 
societat hi hagi un nivell molt elevat de 
desigualtat i racisme, i el poder polític exerceixi 
un control sobre les nostres llibertats. I tot això 
gràcies a la ciència! 
 
El lector s’endinsa en la praxi que ha tingut el 
determinisme biològic en la societat civil, 
entrellaçant-ho amb la genètica, la biologia, la 
ideologia, el coeficient intel·lectual i la 
intel·ligència, els trastorns mentals (tracten a 
bastament l’esquizofrènia), la burgesia, el 
patriarcat, el capitalisme i el poder polític, 
donant com a resultat un llibre polèmic en la 

seva època, criticat pels suposats continguts marxistes i pels pocs raonaments científics, 
però alhora és actualment interessant de llegir per la dualitat ciència – política que s’hi 
reflecteix, ja des de les primeres pàgines, on els autors es defineixen obertament com 
socialistes, i on a mesura que el lector es va endinsant es va entenent el seu missatge: 
l’educació igualitària és l’única eina que tenen els ciutadans per lluitar contra les injustícies 
que genera el sistema. 
 
Lectura àgil, amb un vocabulari gens científic, però amb referències bibliogràfiques i índex 
alfabètic de matèries.  
 
Richard C. Lewotin és catedràtic emèrit del departament d’organismes i biologia evolutiva 
de la Universitat de Harvard. Steven Rose és neurobiòleg i catedràtic de biologia de la Open 
University. Leon J. Kamin és psicòleg, va exercir de professor en la Universitat de 
Princenton i posteriorment en la Universitat de Boston i és professor honorari en la 
Universitat de Cape Town. 

 
Per saber-ne més... 

Reviewed by Richard Dawkins in "Sociobiology: the debate continues", New Scientist 24 
January1985 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIcBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.bikerman.co.uk%2Fimages%2Fbooks%2FDawkins%2Farticles%2FNot%2520in%2520Our%2520Genes%2C%2520Biology%2C%2520Ideology%2520and%2520Human%2520Natu.pdf&ei=ZmbXU8jKCcS0PIeugIAP&usg=AFQjCNG9KercnzcXF_l9UH9xy8qiFqH25g&sig2=oDxcy3_7ty53iF0-AzZ5nA&bvm=bv.71778758,d.ZWU
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CIcBEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.bikerman.co.uk%2Fimages%2Fbooks%2FDawkins%2Farticles%2FNot%2520in%2520Our%2520Genes%2C%2520Biology%2C%2520Ideology%2520and%2520Human%2520Natu.pdf&ei=ZmbXU8jKCcS0PIeugIAP&usg=AFQjCNG9KercnzcXF_l9UH9xy8qiFqH25g&sig2=oDxcy3_7ty53iF0-AzZ5nA&bvm=bv.71778758,d.ZWU
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Recordant bells temps : el Museu de Zoologia i el Zoo de  
Barcelona com a precursors de la protecció de la fauna a 
Catalunya / Salvador Filella Cornadó.-- [S.l.] : [Jenar Fèlix 
Franquesa], 2014.-- 404 p. : il. ; 21 cm.   
Signatura: 92:502 Fil 
 

En Salvador Filella, que durant molts anys 
compaginà la seva feina de taxidermista al 
Museu de Zoologia amb la de becari al Zoo de 
Barcelona, a través de la seva experiència vital 
i de manera amena i col·loquial, ens ofereix la 
crònica de l’estudi i la salvaguarda del 
patrimoni natural a Catalunya. Ens parla de les 
persones i les institucions que ho feren 
possible, de manera entusiasta i voluntariosa. 
Des del Grupo de Zoólogos Barceloneses, 
liderat pels doctors Español i Balcells i la 
Sección Regional Catalana de la Sociedad 
Española de Ornitología passant per la 
Institució Catalana d’Història Natural, els 
mateixos Museu de Zoologia i Parc Zoològic, 
fins a la creació de la Lliga per a la Defensa del 
Patrimoni Natural (DEPANA). I ens parla de les 
campanyes i les actuacions que dugueren a 
terme per tot el territori. Sens dubte, una 

valuosa font d’informació per a la història de la protecció de la fauna al nostre país. 
 
En aquest llibre hi ha també el retrat fidel d’una època, sobretot la que va dels anys 60 als 
80 del Museu de Zoologia, en què el treball de camp era el nostre pa de cada dia i en què 
un nombrós grup de joves estudiants de biologia o acabats de llicenciar, hi tenien el 
quarter general. S’hi reunien i preparaven les sortides, aportaven exemplars a les 
col·leccions i els estudiaven, llegien i fotocopiaven compulsivament (l’era digital ni se 
somiava), compartien coneixement i, en la mesura del possible, el publicaven. Estem 
parlant de les persones que crearen i sostingueren les seccions d’Ornitologia, d’Ictiologia, 
Herpetologia, Cetologia... Segur que alguns dels actuals treballadors del Museu encara 
tenim present la Montserrat Camerino, en Xavier Ferrer, la Montserrat Demestre, els 
germans Sostoa i molts d’altres que s’esmenten al llarg dels capítols.  
 
Per saber-ne més... 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/bibs/biologia/ornitopdfs/3filella2.pdf 
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Zoóptica : ¿sabes cómo ven los animales? / texto e 
ilustraciones: Guillaume Duprat.-- Madrid : SM, cop. 2013.-- 
[30] p., 1 h. : il. col. ; 34 cm. Signatura: MED-I-59 Dup 
 

Saps que el gos és daltònic, el cargol veu en blanc i negre i la serp de cascavell els raigs 
infrarojos? Doncs el reputat il·lustrador científic Guillaume Duprat ens ho explica d’una 
manera molt imaginativa: ens mostra la mateixa imatge vista amb els ulls de 20 animals 
diferents, reunits per grups (mamífers, rèptils, aus i insectes) i mitjançant solapes 
desplegables. En cadascuna també incorpora un breu text sobre el camp visual que té 
l’animal i el seu grau d’agudesa visual, així com la percepció que té del moviment, dels 
colors i la llum. 
 
Altament recomanat per als infants per l’originalitat a l’hora d‘explicar el camp visual dels 
animals mitjançant il·lustracions, també pot ser utilitzat pels més joves per conèixer quins 
factors biològics influeixen en la percepció de la realitat. 
 
Per saber-ne més... 

http://cosmologik.wordpress.com/livre-4-zooptique/ 
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La venjança de la natura : històries per xisclar i riure / Jamie      
Rix ; il·lustracions: Steven Pattison.-- Barcelona : Cruïlla, 
2008.-- 126 p. : il. b.n. ; 20 cm.  Signatura: I-N Rix 
 

Creus que pots desafiar la Mare Natura i quedar-
te tan tranquil? Aquest llibre et demostrarà que 
ella no és la classe de mare a la qual li pots fer la 
gitza, com van descobrir en Frank Eisntein, la 
Llepa Fils, en Janot Calamarsa, en Guillem 
Castanyot, la Bleda Assolejada i en Ton 
Tocatardà. Ells són els sis protagonistes de les sis 
esgarrifoses històries escrites en el llibre de 
visites de la Fonda de les Tenebres que 
coneixeràs de la mà del seu Porter Nocturn, si 
ets prou valent per endinsar-t’hi. 
 
Jaume Rix ens apropa al coneixement de la 
natura i a la importància de cuidar-la i respectar-
la, d’una manera sorprenent i molt poc 
convencional. Aquí és la Mare Natura la que es 
pren la justícia per la mà. Mireu sinó:  
 
“La Natura el tenia ben agafat.... 
 

-Bona nit, assassí d’arbres- va dir, i va desaparèixer mentre la saba digestiva de la castanya 
regalimava al cor d’en Guillem i se li estenia pel cos com un verí. 
 
L’endemà, l’avia del Guillem va trobar una castanya gegant al coixí del seu nét, just al lloc 
on hauria d’estar el seu caparrot.” 
 
Ironia i humor negre, a vegades amb un final truculent, amb personatges i situacions 
grotesques que faran les delícies dels nens més atrevits i també d’alguns dels seus pares. 
 
Aquest llibre forma part d’una col·lecció de contes anglesa titulada “Grizzy Tales”, i 
traduïda aquí per “Esgarrifa’t”. El mateix autor, que a més d’escriptor és també productor, 
director i guionista de televisió, va fer una adaptació per a la televisió d’aquests contes que 
va guanyar el premi “Broadcast Awards 2012″ al millor programa per a nens. 
 
Per saber-ne més… 

http://www.jamierix.j-host.co.uk/gtales.html 

https://www.youtube.com/channel/UC52OQj0n-aMhvtbyqrvUe8A 

 

https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=e2eVKZOQIkSGYC19RjFJhsSR_OoaedFIGFYciCQ-XPkidssTLJZuKJYpObcQf_L52rvJ98_b8xU.&URL=http%3a%2f%2fwww.jamierix.j-host.co.uk%2fgtales.html
https://www.youtube.com/channel/UC52OQj0n-aMhvtbyqrvUe8A
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Servei de préstec 

Us podeu emportar fins a 5 documents durant 3 setmanes, mitjançant el carnet 

 
Avantatges del carnet 

Entrada reduïda al Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

Descompte del 5% a la botiga del Museu Blau 

Invitacions a totes les inauguracions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

 

RECORDEU... 

ON ESTEM 

Biblioteca del Laboratori de Natura 
 
Parc de la Ciutadella 
08003 Barcelona 
 
Tel. +34 93 256 22 14 
 
bibmuseuciencies@bcn.cat 
 
Horari:  

De dimarts a divendres, de 9 a 14 h 
 

Biblioteca del Museu Martorell 
 

Parc de la Ciutadella 
08003 Barcelona 
 
Tel. +34 93 256 21 83 
 
bibmuseuciencies@bcn.cat  
 
Horari:  
       De dimarts a divendres, de 9 a 14 h 

 

 

 

Mediateca del Museu Blau 
 

Plaça Leonardo da Vinci, 4-5  
Parc del Fòrum  
08019 Barcelona 
 
Tel. +34 93 256 60 15 
 
mediatecanat@bcn.cat 
 
Horari: 

De dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h 
Dissabtes, de 10 a 15 h i de 16 a 19 h 
Diumenges i festius, de 10 a 15 h i de 16 a 20 h 

 
           
 
                                       Més informació 

www.museuciencies.bcn.cat 
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