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També disponible 

en castellà

48 pàgines

30 x 21 cm

Enquadernació rústica

PVP: 12,5 €

Ens agrada l’art. Allò tan inútil i alhora tan imprescindible, 
consubstancial amb l’ésser humà.

Volem que els nostres fills estimin l’art. Que s’hi acostin sense 
complexos ni apriorismes, que s’emocionin amb les obres dels 
grans pintors i que s’embrutin les mans experimentant amb 
formes, colors i textures.

Ens agrada compartir el coneixement amb persones d’altres 
cultures, d’altres països. Per això editem llibres en deu idiomes 
diferents, a part del català: castellà, anglès, francès, italià, 
alemany, neerlandès, xinès, japonès, rus i àrab.

L’art ens fa créixer, ens hi acompanyes?

Convertir taques en obres mestres és tot 
un art! Seguint l’exemple de cèlebres artistes 
contemporanis com ara Miró, Pollock, Calder, 
Klee o Rothko, els més petits trobaran en 
aquest llibre un espai de creació i d’iniciació 
al món de l’art de la manera més divertida, 
sense por a les taques: com més, millor!

ISBN català:  ISBN castellà: 
978-84-9979-545-4 978-84-9979-546-1

L’ART, QUINA MARRANADA!

Sandrine Andrews
Traducció de Mercè Ubach
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Llibres en català, 

castellà i anglès

16 pàgines

22,5 x 27 cm

Enquadernació:

tapa dura o rústica

PVP: 7 € o 9,95 €

Textos de: 

Care Santos, 

Jordi Nopca, 

Anna Manso, 

Lolita Bosch, 

Yannick Garcia, 

Sònia Moll, Jordi 

Gracia, Begoña 

García Carteron, 

Jorge Wagensberg

Il·lustracions de:

Albert Arrayás, 

Albert Asensio, 

Roberta Bridda, 

Zuzanna Celej, 

Miguel Cerro, 

Jordi Vila-Delclòs, 

Munn, Àfrica Fanlo, 

Sonja Wimmer

Els grans noms de la cultura 
catalana i universal, a l’abast dels 
més petits: pintors, arquitectes, 
escriptors, monuments...

Un mar d’històries és una col·lecció 
divulgativa sobre grans noms de 
la cultura i l’art. 

Combina uns textos àgils i ben 
escrits, d’autors de renom, 
amb el protagonisme absolut 
de la il·lustració.

Aquest títol de la col·lecció Un mar d’històries, amb text d’Anna Manso i 
il·lustracions de Sonja Wimmer, és un preciós conte sobre la història de 
l’arquitecte Antoni Gaudí, creador d’edificis màgics com la Sagrada Família, la 
Pedrera o la Casa Batlló. Els més petits podran aprendre la seva història a través 
del personatge d’un llangardaix que acompanya Gaudí durant tota la seva vida 
i li serveix d’inspiració per al drac del Park Güell.

COL·LECCIÓ UN MAR D’HISTÒRIES

Diversos autors i il·lustradors

NOVETAT
Gaudí, per Anna Manso
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Aquest Quadern d’art modern no és un llibre d’art 
corrent: permet que els més joves deixin anar la seva 
creativitat en companyia d’alguns dels grans artistes 
moderns de fama mundial. 

Per recórrer les pàgines d’aquest quadern tan 
especial fent apunts, esbossos i dibuixos de tota 
mena, com els vingui de gust!

Entre els artistes inclosos hi ha 
Louise Bourgeois, Marcel Duchamp, René Magritte, 
Pablo Picasso, Frida Kahlo, Andy Warhol 
i Damien Hirst.

CUADERNO DE ARTE MODERNO  
MODERN ART JOURNAL

Mary Richards
Traducció de Carles Miró

“Una propuesta tan necesaria como interesante que 
convierte el arte en algo vivo y que aviva a los jóvenes.” 
El libro de los viernes

“Lo importante es la libertad creativa. Se trata de aprender 
arte contemporáneo haciendo arte contemporáneo.” 
La piedra de Sísifo

“El secreto de Cuaderno de arte moderno está 
en que también es creativo.”
Le Cool

Disponible en 

castellà i en anglès

112 pàgines

19,5 x 23,8 cm

Enquadernació 

rústica, tancament 

amb goma

PVP: 16 €

ISBN castellà:  ISBN anglès: 
978-84-9979-552-2 978-84-9979-553-9

Coedició amb 
Tate Publishing, 
Londres
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Algú ha pispat la pintura de la senyora Gos. 
Per això els animals es posen a investigar, i molt aviat 
descobriran les principals obres d’art de la història. 
Atraparan el lladre?

Sabries trobar en aquesta imatge les obres de Munch, 
Dalí, Mondrian, Edward Hopper, Marc Chagall, 
Henry Moore i altres genis de l’art?

Un àlbum il·lustrat excepcional, obra de Thé Tjong-
Khing, l’il·lustrador més conegut i estimat d’Holanda, 
premi Max-Velthuijs al millor il·lustrador dels Països 
Baixos. Drets d’aquest títol venuts a Corea, Polònia, 

Alemanya, la Xina, Espanya i Itàlia.

Fenomen editorial a Holanda i Bèlgica, amb més 
de 325.000 exemplars venuts de la col·lecció.

Disponible en 

castellà, català 

i anglès

24 pàgines

24,5 x 28,5 cm

Enquadernació: 

tapa dura

PVP: 14,50 €

ART AMB PASTÍS

Thé Tjong-Khing

ISBN castellà:  ISBN català:  ISBN anglès: 
978-84-9979-591-1 978-84-9979-592-8 978-84-9979-593-5
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BANKSY, L’ART TRENCA LES REGLES

Hettie Bingham
Traducció de Carles Miró

Un dels artistes més aclamats del segle xxi, cada 
acció seva és seguida amb avidesa pel públic d’arreu 
del món. Per descobrir Banksy en un llibre il·lustrat 
per a tots els públics.

Qui és Banksy?
La seva obra es ven per milers d’euros, està penjada 
en alguns dels millors museus del món i a les cases 
de molts famosos, però gairebé ningú no sap qui 
és Banksy en realitat. Aquest llibre segueix la seva 
trajectòria, des dels seus inicis com a artista de carrer 
a Bristol fins arribar a ser una celebritat internacional, 
i les pistes que l’obra artística de Banksy proporciona 
sobre l’home hermètic que s’amaga darrere la 
màscara.

També disponible 

en castellà

48 pàgines

13 x 17,4 cm

Enquadernació: 

tapa dura

PVP: 9,95 €

Ideal per apropar els joves 
a l’art contemporani.

Dóna peu al debat sobre temes 
socials i polítics controvertits: 
la immigració, la llibertat 
d’expressió, el mercantilisme 
de l’art, l’abús de poder...

“Una introducció al món de Banksy que tot i la seva 
aparent senzillesa recorre tot el seu arc d’interessos 
i contradiccions.” 
La Vanguardia

“L’obra de Banksy s’explica en català i en castellà 
per primera vegada.” 
Vilaweb

ISBN castellà:  ISBN català:  
978-84-9979-511-9 978-84-9979-510-2 
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COL·LECCIÓ PETITES HISTÒRIES

Textos de diversos autors, 
il·lustracions de Pilarín Bayés

La col·lecció “Petites històries” és la més 
emblemàtica de l’Editorial Mediterrània. 

Creada el 1983, continua creixent any rere any 
i compta amb més de 300 títols il·lustrats 
per la popular Pilarín Bayés.

35 anys d’èxit i més de 
3 milions d’exemplars venuts.

Drets venuts a la Xina (editorial Liaoning). 
Exemplars adquirits per la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) de Mèxic 
per a biblioteques escolars.

Llibres en més de 

10 idiomes diferents!

Català, castellà,  

anglès, francès, italià, 

alemany, neerlandès, 

japonès, rus, 

xinès, àrab

16 o 20 pàgines

22,5 x 27 cm

Enquadernació: 

rústica grapada

PVP: 7 €
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Llibres per acolorir i per aprendre, sobre temes d’art, 
cultura i patrimoni. 

Tïtols disponibles: Dalí, Gaudí, Frida Kahlo, 
Picasso, Barcelona, Modernisme, Herbes i plantes,
Els Quatre Gats, Monestir de Poblet, 
Seu Vella de Lleida

16 o 20 pàgines

22,5 x 22,5 cm

Enquadernació: 

rústica grapada

PVP: 5 €

COL·LECCIÓ PINTEM!

Diversos il·lustradors



Distribució a llibreries:

Catalunya: Altaïr
Illes Balears: Palma Distribucions
País Valencià: Enlogística
Grans comptes i altres: Azeta Distribuciones

Editorial Mediterrània
C. Casp, 63, pral. 2a
08010 Barcelona
Tel. +34 93 218 34 58
editorial@editorialmediterrania.com
www.editorialmediterrania.com


