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Presentació
En vigílies de les festes nadalenques, el Centre de Documentació del Museu
proposa regalar llibres amb el denominador comú de la natura i totes les
seves representacions.
En el recull que us presentem trobareu lectures per a petits i grans, amb títols
que formen part dels fons de la Mediateca o la Biblioteca i d’altres que hem
seleccionat espigolant el mercat editorial i atenent les preferències dels
nostres lectors i els de les biblioteques públiques i els dels centres de
documentació de la xarxa de Parcs Naturals de Catalunya.

Jordi Agustí
La sonrisa de Leonardo y otros enigmas de la
evolución
RBA, 2015
260 p.
15,00 €
Obra divulgativa, instructiva i de fàcil lectura, on l’autor
combina amb encert la ciència amb la filosofia, l’art, la
política i la religió al llarg de la història. I ho fa amb
anècdotes i curiositats sobre la vida d’algunes figures
il·lustres com ara Leonardo da Vinci, Pierre Teilhard de
Chardin, Stephen Jay Gould i Charles Darwin, entre
d’altres.

Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
Océanos
Vértice Cine, 2010
DVD 1 – pel·lícula, 100 minuts
DVD 2 – extres, 90 minuts
6,57 €
Dels productors de “Nómadas del viento” i “Los chicos
del coro”, arriba aquest documental sobre la cara més
desconeguda del nostre planeta. Ha estat filmada per tot
el planeta amb innovadores tècniques de gravació, i ha
resultat la producció documental més cara de la història
del cinema fins avui.

Olga Ferran
Dinosaures: respostes ràpides per a
preguntes enginyoses
Vox, 2015.
93 p.
14,15 €
Per què hi ha caca de dinosaure als museus? Què és un
fòssil? Els dinosaures menjaven humans? Aquestes són
algunes de les preguntes a les quals aquest llibre, adreçat
a infants a partir de 6 anys, dona resposta.

Lola Casas, Alfred R. Picó
Al cel cabretes...: meteorologia i poesia
Barcanova, 2016.
64 p.
12,90 €
La meteorologia és plena de curiositats, de poesia i de
música. Aquest llibre infantil presenta cada tema (per ex.
atmosfera, pluja, vent, etc.) amb un poema de Lola Casas
i un text explicatiu, i es clouen amb un refrany i una
proposta musical per a cada fenomen atmosfèric que es
pot escoltar mitjançant una llista gratuïta a l’Spotify.

J. Ottaviani, M. Wicks
Primates: la intrépida ciencia de Jane
Goodall, Dian Fossey y Biruté Galdikas
Norma, 2013.
144 p.
16,00 €
Els autors presenten la vida i obra d’aquestes tres
científiques especialitzades en simis en una interessant
novel·la gràfica per a totes les edats.

A Rubio, R. Luciani
Las alas del avecedario
Kalandraka, 2017.
47 p.
14,00 €
Llibre de poemes sobre ocells, molt indicat per a
l’autoaprenentatge, amb il·lustracions de qualitat i una
bona acollida a la xarxa.

José Ramón Alonso
Seres asombrosos : de los avispones asesinos
a los delfines soñadores.
A buen paso, 2017.
57 p.
17,00 €
La naturalesa presenta aspectes prodigiosos,
esdeveniments sorprenents i comportaments terrorífics.
Plantes, insectes i altres animals actuen d’ una manera
que a nosaltres ens sembla increïble per viure i
perpetuar la seva espècie. Llegint aquest llibre
descobrirem històries de girafes i escorpins, de flors que
fan olor a cadàver, formigues que defensen arbres i
peixos que ballen com dos enamorats.

Rachel Ignotofsky
Women in science : 50 fearless pioneers who
changed the world.
Wren & Rook, 2017.
128 p.
15,36 €
Una celebració magníficament il·lustrada de les dones
que trenquen fronteres. Women in Science repassa les
contribucions de cinquanta dones de relleu en ciència,
tecnologia, enginyeria i matemàtiques, tant del món antic
com de l’actualitat.

Jordi Sierra i Fabra
Contes curts d’animals en perill
Brúixola, 2016
156 p.
12,95 €
Als més menuts els encantaran aquests contes divertits
de Jordi Sierra i Fabra, protagonitzats per animals en
perill d'extinció. Gràcies a les fitxes que trobareu al final,
il·lustrades amb fotografies espectaculars, aprendran, a
més, a conèixer-los i tenir-ne cura. Tortugues, pingüins,
tigres, balenes i un munt d'animals més neden, salten i
volen per les pàgines d'aquest preciós llibre.

Pep Molist
Les quatre estacions d’en Bru
Pagès, 2016.
56 p.
11,00 €
Les quatre estacions d'en Bru presenta quatre contes
amb quatre aventures quotidianes d'un ós anomenat Bru
i la seva família. Un per cada estació de l'any. Tot i que
els contes i els protagonistes són inventats, estan
inspirats en la vida i els costums dels óssos bruns que es
mouen pels Pirineus i per altres muntanyes semblants
d'arreu del món. Els contes descriuen els primers anys
de la vida d'en Bru, des que neix fins que es fa gran.

Heribert Masana
50 dracs : petita guia dels dracs de Catalunya
El Cep i la Nansa, 2015.
Vol. 1. 72 p.
12,00 €
Després de dos volums seguits amb 200 gegants, ara
tocava fer alguna cosa diferent. Ens hem embarcat en
una nova aventura: 50 dracs, un petit mostrari i una
mena de cop d’ull al panorama del país. Amb aquest
llibre hem volgut posar en dubte la idea que tots els
dracs són verds. Aquí veureu que no, que per sort en
tenim de verds però també d’altres colors, d’un sol cap,
de dos, de tres, de cinc..., amb o sense ales, amb o sense
potes, amb una o dues cues, dracs horitzontals i verticals,
dracs amb faldilles, dracs que són tan llargs que semblen
cuques, dracs de cartró, de fibra de vidre i de roba, fins i
tot amb caps que són autèntiques talles de fusta!

Aitor Garrido
50 dracs : petita guia dels dracs de Catalunya.
El Cep i la Nansa, 2017.
Vol. 2. 67 p.
12,00 €
Una nova oportunitat de descobrir 50 bèsties d'arreu de
Catalunya: dracs i víbries de totes mides, colors, des dels
més antics als més nous, de ben menuts fins als més
grans.

Llorenç Roviras
Amunt! : les festes de l'arbre als Països
Catalans
Sidilà, 2017
350 p.
23,00 €
Amunt! Les festes de l’arbre als Països Catalans ofereix
un recorregut narratiu i plàstic per unes celebracions
carregades de simbolisme, que ens parlen del cicle anual
de regeneració de la natura, però també de la voluntat de
mantenir una tradició ―sovint suposada, sempre
deformada― i del desig de pertinença. L’obra fa un
recorregut per una trentena de les més de cent seixanta
festes d’aquest tipus que els autors han trobat a
Catalunya, la Franja de Ponent, el País Valencià, Mallorca
i Andorra. Cultures de tots els continents celebren des de
molt antic festes que tenen els arbres de protagonistes.

Richard Dawkins
El fenotipo extendido : el largo alcance del
gen
Capitán Swing, 2017
468 p.
25,00 €
Dawkins reafirma a “El fenotipo extendido” la idea que
va presentar originalment al seu llibre del 1976 “El gen
egoísta”, segons el qual els organismes són màquines de
supervivència, autòmats programats a cegues amb la
finalitat de perpetuar l’existència dels gens que
alberguen dins seu. Ara fa un pas més i ens mostra que,
malgrat que els gens només controlen la síntesi de
proteïnes, la seva influència va més enllà del cos on es
troben. Els gens influeixen en el comportament dels
organismes i el seu medi ambient i cita com exemples les
estructures fabricades pels tricòpters, les preses
construïdes pels castors o els monticles dels tèrmits.

Jennifer Ackerman
El ingenio de los pájaros
Ariel, 2017
416 p.
21,90 €
Els ocells són animals amb una intel·ligència fascinant.
Nous i revolucionaris estudis de recerca demostren que
algunes espècies despleguen sorprenents formes
d'intel·ligència, comparables a les dels primats i fins i tot
les dels éssers humans. Mentre viatja al voltant del món,
Ackerman no només narra la història de la recentment
descoberta intel·ligència dels ocells, sinó que, a més,
aprofundeix en les últimes troballes sobre el cervell
aviari, troballes que estan canviant la nostra concepció
del que significa ser intel·ligent. Aquesta elegant recerca
i quadern de bitàcola entreteixeix anècdotes personals
amb dades científiques sorprenents.
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