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PRESENTACIÓ 

 

L’essència de la missió del Centre de Documentació del Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona és “informar, formar, distreure”. Després de publicar reculls de recursos 
informatius sobre medi ambient i oceanografia (en ocasió dels sengles dies 
internacionals), ens ha semblat que, a les portes de les vacances d’estiu, pertocava 
oferir-ne un dedicat al gaudi. 

 

Aquest que teniu al davant consisteix en una selecció de lectures recomanades extretes 
de la secció de narrativa que tenim a la Mediateca del Museu. Són contes, narracions i 
novel·les on l’escenari i els protagonistes tenen molt a veure amb la natura i totes les 
seves manifestacions. Són els que més ens heu demanat, tant la gent de la casa com el 
públic extern; des d’aquí donem les gràcies a tots els qui ens heu fet arribar els vostres 
comentaris. 

 

Podeu consultar-los a la sala de lectura de la Mediateca o, si us feu el carnet, us els 
podeu endur en préstec. 

 

 

 

 

 

 

 

Bona lectura i bones vacances! 
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 Cuentos de microbios / Arthur Kornberg ; ilustraciones, Adam Alaniz ; 

fotografías, Roberto Kolter ; versión española, Ricard Guerrero, Mercè 
Piqueras ; con la colaboración de la Sociedad Española de 
Microbiología.-- Barcelona : Reverté, 2011. -- XIII, 73 p. : il. col. ; 31 
cm. Signatura: I-N Kor 

 
Recull de poemes infantils acompanyats d’enginyoses il∙lustracions que ensenyen d'una 
forma original que són i quina és la funció dels microbis. Amb un llenguatge entenedor 
l'autor apropa als més petits al món de les malalties, vacunes i antibiòtics, alhora que els 
transmet informació sobre hàbits saludables. Llibre de divulgació científica infantil escrit 
per Arthur Kornberg, bioquímic que va ser guardonat juntament amb Severo Ochoa amb 
el premi Nobel de Fisiologia i Medicina l'any 1959. 
 

 

   
 
 

Un estiu a Tacugama / Pilar Garriga.-- Barcelona : Barcanova, 2009.-- 
232 p. ; 21 cm. Signatura: I-N Gar 

En Martí i la Mont són dos amics que viatgen per primer cop a l’Àfrica a visitar a la Rosa, la 
tieta d’en Martí que treballa a un santuari de ximpanzés a Tacugama, Sierra Leona. Allí es 
trobaran amb un món totalment diferent on coneixeran els problemes d’aquests primats i 
com viu la gent en una terra recentment desolada per terribles guerres internes. Història 
verídica i commovedora que posa al descobert el treball humanitari, moltes vegades 
anònim, de persones amb una gran consciència social. 

 

 

Estrella negra, brillante amanecer / Scott O'Dell ; traducción de Miguel 
Martínez Lage.-- Barcelona : Noguer, 2011.-- 139 p. : il. b.n. ; 21 cm. 
Signatura: I-N Ode 

 
La jove esquimal “Brillante Amanecer” i els seus gossos comandats per “Estrella Negra” 
lluitaran contra llops, tempestes i moltes més dificultats per avançar i guanyar Iditarod, la 
carrera de trineus més llarga del món. Junts aprendran el valor de l’amistat però també 
del sacrifici, la solitud i la por. Scott O’Dell és un dels més reconeguts escriptors de 
novel∙la d'aventures del segle XX i guanyador al 1972 del Hans Christian Andersen, el 
premi més prestigiós de literatura infantil i juvenil. 
 

 

 

La formiga valenta / Gemma Armengol, Òscal Julve.-- Barcelona : 
Anima llibres, 2010.-- 23 p. : il. col. ; 19 cm. Signatura: I-N Arm 

La formigueta Sandra vol divertir‐se a l’hivern, però res és tan fàcil com ella pensava 
perquè hi ha neu i fa fred. Cinquè volum de la col∙lecció de contes infantils “Les bestioles 
del jardí” escrits per la Gemma Armengol i il∙lustrats per l'Òscar Julve. 
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El gato al gue le gustaba la lluvia / Henning Mankell ; traducción del 
sueco de Mayte Giménez y Pontus Sánchez ; [ilustraciones de Frantisek 
Simak].-- Madrid : Siruela, cop. 2008.-- 136 p. : il. b.n. ; 21 cm. 
Signatura: I-N Man 

 
Aquesta és la historia d’en Lukas, un nen petit de sis anys, i el seu millor amic, el gat 
“Noche”, que un bon dia desapareix. Novel∙la infantil il∙lustrada, guardonada el 1991 amb 
el Premi Nils Holgersson i escrita pel famós dramaturg suec Henning Mankell, narra de 
manera intel∙ligent i sensible qüestions com la importància de la infantesa per al 
desenvolupament de la personalitat, l'estima als animals i el poder de la imaginació. 
 

 

 
 

Gri grill i altres animalades / Núria Albertí ; il·lustracions de Francesc 
Rovira.-- 3ª ed.-- Barcelona : Barcanova, 2008.-- 57 p. : il. col. ; 20 
cm. Signatura: I-N Alb 

 
En Gri grill us contarà la seva història i també la de la tortuga cuca, el gripau del bosc o el 
gos fotogènic. Podreu conèixer aquestes i moltes més animalades a través de màgics i 
sorprenents poemes plens d’aventures, música i jocs de paraules.  
 

 

 

El jardí secret / Frances Hodgson Burnett ; il·lustracions de Núria Giralt 
; traducció de Maria Rossich.-- Barcelona : Viena, 2011.-- 349 p. ; 21 
cm. Signatura: I-N Bur 

 
La Mary és una nena capritxosa que viu a l’Índia amb els seus pares. La seva vida canvia 
quan es queda òrfena i s’ha de traslladar a Anglaterra a viure amb l'únic parent que li 
queda, el seu oncle, un home trist i misteriós que viu en un vell castell. Allí descobrirà un 
jardí que li obrirà les portes a un món ple de colors i aventures, però també d’antics 
secrets amagats que, un cop desvetllats, acabaran canviant la seva vida i la de la seva 
nova família per sempre. Aprendrà el valor de l'amistat, l'amor i la família. Publicada per 
primera vegada el 1910 és un clàssic del qual s’han fet adaptacions teatrals i 
cinematogràfiques. 
  

 

 

El llibre de la selva / Rudyard Kipling ; versió de Núria Pradas.-- 
Barcelona : Castellnou, 2005.-- 105 p. : il. ; 21 cm.  
Signatura: I-N Kip 

 
Un altre clàssic ben conegut de la literatura moderna que ens relata la vida de Mowgli, un 
nen criat per llops a la selva. Al costat dels seus amics l’ós Baloo, la pantera negra Bagheer 
i la serp Kaa viurà nombroses aventures. Quan després de molts anys en Mowgli es 
retroba amb éssers humans haurà de prendre una difícil decisió: quedar‐se a la selva o 
anar a viure amb ells. Llibre adreçat a persones amb problemes de comprensió lectora. 
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Las alas del dinosaurio / Sissel-Jo Gazan ; traducción de Blanca Ortiz 
Ostalé.-- Madrid : Alfaguara, cop. 2011.-- 494 p. ; 24 cm. 
Signatura: N Gaz 

 
Anna Bella, una estudiant de doctorat amb inestabilitat emocional és considerada 
sospitosa de l’assassinat del seu tutor de la tesis. Juntament amb Soren, l’inspector de 
policia turmentat pel seu passat, intentaran solucionar el cas. Guanyadora a la Millor 
novel∙la danesa de la dècada (2000‐2010), aquesta novel∙la negra nòrdica ambientada 
entre un Museu de Zoologia, un Institut de Geologia i la Facultat de Ciències Biològiques, 
retrata amb detall les frustracions, exigències, extravagàncies i l’anhel de reconeixement 
social i professional dels científics.  
 

 

 

Agata ojo de gato / José Manuel Caballero Bonald.-- Barcelona : Seix 
Barral, 2007.-- 333 p. ; 23 cm. Signatura: N Cab 

 
Literatura de la bona. Amb un vocabulari riquíssim i textos elaborats fins l’exquisidesa, 
l’autor utilitza el microcosmos natural de les maresmes de Huelva com un personatge 
més, que modela, abriga i despulla els personatges humans, amb caràcters molt definits 
però, a la vegada, gens llunyans dels elements immediats de la natura: els animals, la 
vegetació i l’entorn geològic. 
 

 

 

El bosque de los cuervos / Andrew Peters ; traducción de Pilar Ramírez 
Tello.-- Barcelona : Molino, 2011.-- 443 p. ; 20 cm.  
Signatura: N Pet 

 
L’Ark és un noi de 14 anys amb l’ofici més desagradable del món: desembussar lavabos a 
l’illa Arborium, la ciutat construïda damunt dels últims arbres que queden al món. Ell 
sempre s’ha sentit segur a la seva ciutat, però un dia descobreix una conspiració per 
enderrocar al rei i explotar la fusta del bosc destruint així la ciutat. L’Ark es veurà en 
l'obligació de trobar la manera de salvar Arborium d’aquest tràgic destí començant la seva 
odissea personal, que li ensenyarà el valor de l’amistat i li farà conèixer alguns secrets 
sobre sí mateix. Primer llibre de la saga Las crónicas de Arborium recomanat per a nens 
majors de 12 anys. 
 

 

 Cada dia penso en tu / Maria Barbal.-- Barcelona : Columna, 2011.-- 
116 p. ; 23 cm. Signatura: N Bar 

Vuit relats curts el fil conductor dels quals és la relació entre els humans i els animals. 
Tothom que hagi conviscut amb un d'aquests animals hi reconeixerà la companyia, la 
compenetració, l'afecte, l'enteniment. Aquest llibre és una delícia i es llegeix en un 
moment. 
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La casa de los primates / Sara Gruen.-- Madrid : Suma de letras, 2011.-
- 333 p. ; 23 cm. Signatura: N Gru 

 
Sara Gruen, coneixedora del sistema de lexigrames utilitzats per la comunicació amb els 
ximpanzés, i autora de Agua para elefantes, ens explica la història d’Isabel, una científica 
abocada al seu treball de comunicació amb els bonobos i suposadament atacada per un 
grup en defensa dels animals, i la de John, un periodista amb problemes de comunicació 
en el seu matrimoni. Els dos protagonistes hauran d’interactuar amb els humans per tal 
de trobar i salvar els animals de la crueltat del Mass media. Lectura àgil, tendra i sense 
pretensions científiques, on es reflecteix el comportament de la societat amb els animals. 
 

 

 

El clan de l'ós de les cavernes / Jean M. Auel ; traducció, Josep M. 
Capilla i Raoul Torrents.-- 2ª ed.-- Madrid : Maeva, 2007.-- 549 p. ; 22 
cm. Signatura: N Aue 

 
Primera novel∙la de la coneguda saga Els fills de la Terra ambientada a la prehistòria de fa 
uns 25.000‐35.000 anys. L’Angla, una nena cromanyó, perd tota la seva família en un 
terratrèmol i és recollida per un clan nòmada de neanderthals, amb els quals tindrà una 
convivència difícil. Relat ben documentat sobre la vida, les  diferències i els conflictes 
socials entre les dues espècies d’Homos. Els trets diferencials mostrats entre els sapiens i 
els neanderthalensis no es correspon totalment amb els descobriments i els estudis més 
recents. 
 

 

 

Criatures extraordinàries / Tracy Chevalier ; traducció de Ferran Ràfols 
Gesa.-- Barcelona : La Magrana, 2010.-- 364 p. ; 21 cm.  
Signatura: N Che 

 
L’autora de La noia de la perla s’ocupa aquí de novel∙lar la vida de la recol∙lectora i 
estudiosa de fòssils Mary Anning. Alhora que reconstrueix la seva biografia descriu la 
condició femenina en l’Anglaterra de principis del s. XIX i incideix en la dicotomia entre 
ciència i religió. Criatures extraordinàries és l’origen que s’atribuïa als primers fòssils 
descoberts, però també ho són la Mary i l’Elisabeth, dones solteres, pobres i amb 
inquietuds científiques. 
 

 

   
 

Elizabeth y su jardín alemán / Elizabeth von Arnim ; traducción de 
Cristóbal Pera.-- Barcelona : Lumen, cop. 2008.-- 149 p. ; 21 cm. 
Signatura: N Arn 

 
Elizabeth von Arnim és el pseudònim de Mary Annette Beauchamp, escriptora d’origen 
australià i cosina de la també escriptora Katherine Mansfield. Al 1898 es publica aquesta 
primera novel∙la autobiogràfica de la qual se’n van fer vint reedicions aquell mateix any. 
Casada amb un comte prussià es trasllada a viure a la regió alemanya de Pomeramia. El 
jardí de casa seva és l’univers on aquesta dona poc convencional s’allibera de les classistes 
i repressives normes que la societat de l’època imposa sobre les dones, i on gaudeix del 
seu amor i sensibilitat envers les flors i la natura que l’envolta.  
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Estiu pròdig / Barbara Kingsolver ; traducció d'Aurora Ballester i Gassó.-
- Barcelona : Proa, 2001.-- 484 p. ; 24 cm.  
Signatura: N Kin 

 
Els boscos del sud dels Apalatxes són l’escenari de fons de tres històries d’amor 
entrellaçades, viscudes en un humit estiu. L’autora, biòloga i ecologista, descriu amb una 
gran riquesa de detalls i coneixements la natura d’aquesta zona (els ocells, els coiots, els 
arbres...) i la relació, a vegades conflictiva, dels homes amb ella. Una novel∙la interessant 
especialment per a les persones implicades en la custòdia del territori i pels amants de la 
natura i la muntanya en general.  
 

 

 

Ets una bèstia, Viskovitz / Alessandro Boffa ; traducció de M. Dolors 
Ventós.-- Barcelona : Proa, cop. 1999.-- 153 p. ; 21 cm.  
Signatura: N Bof 

 
Un conjunt de faules en què el protagonista, en Viskovitz, la Ljuba, la seva enamorada i els 
seus amics van canviant d’espècie: un liró, un cargol, un pinsà, un escorpí, un ant… fins i 
tot un microbi. Unes bèsties la fisiologia, el comportament i hàbitat de les quals ens 
recorden la condició humana amb totes les seves meravelles i contradiccions, i molt 
especialment, la relació entre els sexes. Un recull de contes curts refrescants i divertits. 
 

 

 

L'evolució de la Calpurnia Tate / Jacqueline Kelly ; traducció, Jordi Vidal 
i Tubau.-- Barcelona : La Galera, 2010.-- 264 p. ; 23 cm.  
Signatura: N Kel 

 
La Calpurnia és una nena d’11 anys molt curiosa i observadora. Única noia de set 
germans, la seva família li ensenya coses pròpies per a una nena de l'època com piano, 
cuina i costures. Però els seus interessos són molt diferents, i amb l'ajuda del seu avi, un 
estudiós naturalista, anirà desvetllant a poc a poc els secrets de la natura, Darwin i les 
seves teories (cadascun dels capítols comença amb una citació de L’origen de les 
espècies). L’autora ens transporta, a través dels ulls d'una nena, a la Texas del finals del 
segle XIX amb l’estil de vida i els preceptes morals de l'època. Va aconseguir la Medalla 
d’Honor NewBerry 2009. 

 

 

 

Leviatán o la ballena / Philip Hoare ; traducción, Joan Eloi Roca.-- 
Barcelona : Ático de los Libros, 2010.-- 510 p. : fot. b.n. ; 21 cm. 
Signatura: N Hoa 

 
Guanyadora del Premi Samuel Johnson d’assaig 2009, aquest best seller de màxima 
qualitat literària i amb un estil entre quadern de viatges, relat social i tractat de biologia, 
Philip Hoare ens delecta amb la seva passió per les balenes i per Herman Melville, l’autor 
de Moby Dick.  
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