ART, NATURA
I CULTURA
40 anys publicant llibres per llegir en família

Catàleg
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BUSCA I TROBA.

MUSEUS DE BARCELONA
Amb il·lustracions de Robert Garcia (Gaur Estudio)

NOVETAT

Coberta en preparació

Llibre en català,
castellà i anglès
32 pàgines
23 x 29 cm
Enquadernació: Tapa dura
PVP: 15 €
ISBN:
978-84-9979-672-7

1 ciutat, 11 museus i més de 150 objectes a
trobar! Hores i hores de diversió en família tot
buscant els objectes dins els diferents museus
de la ciutat. Més de 150 objectes que els més
observadors podran buscar en l’entretinguda
i divertida recerca que els proposa aquest
llibre. Del Museu Blau a la Fundació Joan Miró,
passant pel Museu de la Xocolata, el Museu
Egipci, el CosmoCaixa, la Fundació Antoni
Tàpies, el MACBA, el Museu del Disseny, La
Casa dels Entremesos, el Museu Marítim o el
Museu de la Música. Una visita sorprenent als
museus més destacats de Barcelona!

Un munt d’objectes i curiositats a
cercar en cada museu perquè grans
i petits hi puguin jugar alhora que
aprenen i descobreixen l’oferta cultural
de la ciutat de Barcelona.
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VIU EN VERD!
Liz Gogerly
Sr. Sánchez

Sánchez

Disponible en
català i castellà

48 pàgines
21,5 x 27 cm
Enquadernació:
Tapa dura
PVP: 14,50 €
ISBN català:
978-84-9979-665-9

ISBN castellà:
978-84-9979-666-6

TÈXTIL

PAPER

Gogerly

la seva professora, amb experts en la matèria
del barri, aprendran què vol dir viure en verd.
scobrirà que hi ha maneres d’actuar per ajudar
planeta, i que entre tots són ben fàcils de fer.
libre és ple d’idees brillants per reduir,
reutilitzar i reciclar!

VIU EN VERD!

ax, la Clara i en David han
a d’aniversari i s’ho han passat
erò al final de la festa s’adonen
munt de restes, com ara paper
ar, globus rebentats o joguines de
. On anirà a parar tota aquesta deixalla?

NOVETAT

VIU
EN

VERD!

Uneix-te a l’equip verd i aprèn
a reduir, reutilitzar i reciclar!

Liz Gogerly
Miguel Sánchez

Uneix-te a l’equip verd i aprèn a reduir, reutilitzar
i reciclar! Aprèn amb La Sara, en Max, la Clara i en
David què vol dir viure en verd i posa en pràctica
totes les idees! La colla ha celebrat una festa
d’aniversari i s’ho ha passat d’allò més bé. Però
al final de la festa s’adonen que hi ha un munt de
restes, com ara paper d’embolicar, globus rebentats
o joguines de plàstic. On anirà a parar tota aquesta
deixalla?
Parlant amb la seva professora, amb experts en la
matèria i amb gent del barri aprendran què vol dir
viure en verd. La colla descobrirà que hi ha maneres
d’actuar per ajudar a salvar el planeta, i que entre
tots són ben fàcils de fer. Aquest llibre és ple d’idees
brillants per reduir, reutilitzar i reciclar!
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HISTÒRIA DE L’ART EN 21 GATS
Nia Gould
Traducció de Ricard Biel

Disponible en català
i en castellà
96 pàgines
18 x 23 cm
Enquadernació: tapa dura
PVP: 15,95 €

Què tenien en comú Picasso, Monet i Georgia
O’Keefe? Exacte: tots tres van ser grans
artistes… i grans amants dels gats. Ara, de
la mà (o de l’urpa) de 21 gats experts en art,
aprendràs a distingir els moviments pictòrics
més importants de la història.

ISBN català:
978-84-9979-627-7
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ISBN castellà:
978-84-9979-628-4

Il·lustrats de manera única i
divertida, coneixeràs el sorprenent
gat cubista, el refinat gat rococó,
el gat surrealista i dalinià, el
vistós gat art pop, el simbòlic gat
bizantí, l’enigmàtica gata Monna
Lisa, l’elegant gat art-déco…
Una història de l’art de bigotis!

“Un llibre enginyós i creatiu. Cada gat és una obra d’art
per ell mateix, però més enllà d’això, Gould connecta molt
bé els moviments artístics en el temps, explicant com els
artistes pretenien superar el moviment precedent o bé
rebelar-s’hi en contra.”
Culturefly

“El llibre mostra d’una manera original, pràctica i sintètica
però molt clara, fins a 21 moviments o estils artístics.
Un llibre excel·lent per a joves i, és clar, per a artadults.”
El Punt Avui
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L’ART, QUINA MARRANADA!
Sandrine Andrews
Traducció de Mercè Ubach

Disponible en català
i en castellà
48 pàgines
30 x 21 cm
Enquadernació: rústica
PVP: 12,50 €

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

“Els nens aprendran art d’una manera molt divertida i els
pares i educadors sabreu més sobre el desenvolupament
artístic i la importància de donar ales a la creativitat i la
imaginació. A més a més, s’ho passaran bé i aprendran
en família.”
Gemma, mestra de primària
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COL·LECCIÓ UN MAR D’HISTÒRIES
Diversos autors i il·lustradors

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
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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.

Gaudí, per Anna Manso

NOVETAT

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.
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MODERN ART JOURNAL
Mary Richards
Traducció de Carles Miró

Disponible en
castellà i en anglès

112 pàgines
19,5 x 23,8 cm
Enquadernació:
rústica, tancament
amb goma
PVP: 16 €

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

Coedició amb
Tate Publishing,
Londres

“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
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ART AMB PASTÍS
Thé Tjong-Khing

Disponible en
castellà, català
i anglès

24 pàgines
24,5 x 28,5 cm
Enquadernació:
tapa dura
PVP: 14,50 €

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?

Drets d’aquest títol venuts a Corea, Polònia,
Alemanya, la Xina, Espanya i Itàlia.
ISBN castellà:
978-84-9979-591-1
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ISBN català:
978-84-9979-592-8

ISBN anglès:
978-84-9979-593-5

Juga en aquesta aventura il·lustrada i identifica les
obres de Dalí, Van Gogh, Picasso, Mondrian i altres
genis de l’art.
Un àlbum il·lustrat excepcional, obra de Thé TjongKhing, l’il·lustrador més conegut i estimat d’Holanda,
premi Max-Velthuijs al millor il·lustrador dels Països
Baixos.

Nova guia
de lectura
gratuïta
amb QR
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DIVUIT POEMES DE NADAL
I UN DE CAP D’ANY
Joana Raspall
Ignasi Blanch

48 pàgines
16 x 17,8 cm
Enquadernació:
Tapa dura
PVP: 15 €
ISBN
978-84-9979-242-2

Els poemes de Joana Raspall que recull aquest llibre
són majoritàriament inèdits i, com apunta el seu títol,
de temàtica nadalenca, per a ser recitats dalt de la
cadira.
A tots ells els acompanyen les il·lustracions d’Ignasi
Blanch i, a més, el llibre compta amb un desplegable
central amb la il·lustració d’un pessebre.
Divuit poemes de Nadal i un de Cap d’Any ens fan
reviure “imatges, expressions, melodies que formen
part dels nostres records personals i col·lectius:
fum, fum, fum; Caga, tió; Què li darem al noiet de la
mare?…”, tal com explica Carles Duarte al pròleg.

Recuperació d’un poemari imprescindible
per a viure i celebrar les festes de Nadal
amb un tàndem de luxe: poemes de la
reconeguda Joana Raspall amb il·lustracions
de l’artista Ignasi Blanch.
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AGENDA BARCELONA 2021
Il·lustracions de Gemma Capdevila

NOVETAT

Català i anglès

128 pàgines
16 x 21 cm
Enquadernació:
rústica amb
cantons arrodonits
i tancament amb
goma
PVP: 19.95 €
ISBN:
978-84-9979-661-1

Ja està disponible l’Agenda Barcelona 2021
d’Editorial Mediterrània, un recorregut ple de vida
pels paisatges més evocadors i pels racons més
sorprenents, ideal per perdre’s per Barcelona.
A més d’il·lustracions a tot color, l’agenda inclou
fragments d’obres literàries i frases d’artistes de tot
tipus que fan referència a la ciutat: d’Eduardo
Mendoza a Mario Vargas Llosa, d’Albert Sánchez
Piñol a Rodrigo Fresán, de Gabriel García Márquez
a Montserrat Roig.
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COL·LECCIÓ PETITES HISTÒRIES
Textos de diversos autors,
il·lustracions de Pilarín Bayés

PETITA HISTÒRIA

de

Gaudí

PETITA HISTÒRIA

PETITA HISTÒRIA

de

Picasso

KLEINEHISTÒRIA
GESCHICHTE
PETITA

de

Dalí

de

Puig
i Cadafalch

de

Joan Miró

de

Domènech
i Montaner

PETITA HISTÒRIA

PETITA HISTÒRIA

CUB_PUIG CADAFALCH.indd 1

Llibres en més de
10 idiomes diferents!
Català, castellà,
anglès, francès, italià,
alemany, neerlandès,
japonès, rus,
xinès, àrab i coreà.

16 o 20 pàgines
22,5 x 27 cm
Enquadernació:
rústica grapada
PVP: 7 €
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03/07/12 11:10

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.

37 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.

PETITA HISTÒRIA

de l ’

Editorial
Mediterrània

NOVETAT

COB_PH Editorial Mediterrania.indd 1

10/8/20 14:22
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COL·LECCIÓ PINTEM!
Il·lustracions de Pilarín Bayés

NOVETAT

VELÁZQUEZ

GOYA

16 pàgines
22,5 x 22,5 cm
Enquadernació:
rústica grapada
PVP: 5 €
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Llibres per acolorir i per aprendre, sobre temes d’art,
cultura i patrimoni.
Títols disponibles: Dalí, Gaudí, Frida Kahlo,
Picasso, Barcelona, Modernisme, Herbes i plantes,
Els Quatre Gats, Monestir de Poblet,
Seu Vella de Lleida

EXPLOREM!
Textos i il·lustracions de diferents autors

35

MISSIONS
I ENIGMES
PER RESOLDRE

21

missions
i enigmes
per resolDre

18

Explorem

BARCELONA!

24

MISSIONS
i
ENIGMES
PER RESOLDRE

24

Explorem

LLEIDA!

Descobriu la ciutat en família

DESCOBRIM LA CIUTAT EN FAMÍLIA

Explorem

Explorem

Girona!

Tarragona!
DESCOBRIU LA CIUTAT EN FAMÍLIA

1812 ENIGMES
MISSIONS
i
PER RESOLDRE

DESCOBRIU LA CIUTAT EN FAMÍLIA
SUMEU PUNTS

SUMA PUNTS

I ACONSEGUIU
EL VOSTRE DIPLOMA
DE SUPER-

Sumeu puntS

I ACONSEGUEIX
EL TEU DIPLOMA
DE SUPER-

i aconSeguiu
el voStre diploma
de Super-

EXPLORADOR!

EXPLORADOR!

SUMEU PUNTS

I ACONSEGUIU
EL VOSTRE DIPLOMA
DE SUPER-

explorador!

EXPLORADOR!

seguiu les rutes,
escanegeu els codis
i descobriu els
secrets de lleida

Seguiu les rutes,
escanegeu els codis
i descobriu els
secrets de Tarragona

Doneu-hi una ullada!

Doneu-hi una ullada!

Segueix les rutes,
escaneja els codis
i descobreix els
secrets de Barcelona

Seguiu les rutes,
escanegeu els codis
i descobriu els
secrets de Girona
Fes-hi un cop d’ull!

Coberta-explorem Tarragona_Turisme.indd 1

Doneu-hi una ullada!

6/8/19 12:51

ExploremGirona_Coberta.indd 1

6/8/19 11:33

DIARI DE L’EXPLORADOR

RESOLEU L’ENIGMA FINAL!
Només us demanem que resolgueu el darrer enigma
i compliu l’última missió.

UN TOMB PER LA

L’ENIGMA

BARCELONA MEDIEVAL

Esbrineu quin títol us pertoca amb els punts
que heu aconseguit en la vostra expedició

Fitxa
A Quant trigareu a fer l’expedició? Unes 2 hores
A Quants punts podeu aconseguir? 7 punts

I LA MISSIÓ

A Punt de partida de l’expedició: plaça de l’Àngel. L4 de metro (estació Jaume I)
A Heu de saber que... en alguns moments del dia cal pagar entrada per visitar

Felicitats!!! Escanegeu aquest codi,
imprimiu el diploma del títol que heu guanyat,
ompliu-lo amb els vostres noms i pengeu-lo en
un lloc destacat de casa vostra.
Ja heu pensat en la pròxima expedició?

l’església de Santa Maria del Mar, però de 9 a 1 del migdia i a partir
de les 5 de la tarda l’accès és lliure.

D ip lo ma
L’equip format per
.............................................
ha complert les missions i resolt els
enigmes per valor de ........................ punts
i ha obtingut el títol de
.............................................
Barcelona, .............................

92
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Guies il·lustrades
amb jocs i
activitats
15 x 21 cm
Col·lecció: Explorem
Enquadernació:
tapa dura amb
espiral
PVP: 14,95 €

Explorem Barcelona!, Explorem Lleida!, Explorem
Tarragona!, Explorem Girona! i Explorem Menorca!
són guies per a tota la família.
Missions i enigmes per resoldre. Seguir les rutes,
escanejar els codis QR i descobrir els secrets de
cada ciutat.
Sumeu punts per guanyar el diploma de súper
explorador!
Us recomanem que passegeu i exploreu cada ciutat
com mai, amb moltes rutes, activitats i jocs per a
tota la família. A més, descobrireu la història de la
ciutat, els seus monuments, els principals museus i
molts altres llocs per gaudir com autèntics
exploradors.
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PRÒXIMAMENT
PLANS ECO EN FAMÍLIA
ART, NATURA I CREATIVITAT PER TOT L’ANY
Lídia Fraguas
96 pàgines
18 x 23 cm
Rústica amb
solapes
PVP: 16,95 €

Coberta en preparació

Aquest llibre és ple d’idees per aprendre,
experimentar i crear records en família, amb una
mirada eco i respectant el nostre entorn.
De la mà de Lidia Fraguas, mestra i mare de dos
fills, trobareu més de 20 plans i 60 activitats per
a gaudir en família amb els cinc sentits!
Amb fotografies de la Mònica Bedmar
i il·lustracions del Subi.

EMBOLIC AL MUSEU
Luciano Lozano
40 pàgines
26,5 x 26,5 cm
Tapa dura
PVP: 15 €

Pintures i escultures prenen vida quan la
protagonista visita un museu amb els seus
companys de classe. El que comença com un
recorregut més pel museu es converteix en
una desfilada alegre ja que l’art, que no s’ha
de tocar, toca els joves visitants de museus de
manera sorprenent. Un nou àlbum del reconegut
il·lustrador Luciano Lozano.

Coberta en preparació

DIVUIT POEMES DE NATURA
I UN CONTE ENTREMALIAT
Lola Casas
Gemma Capdevila
48 pàgines
16 x 17,8 cm
Enquadernació:
Tapa dura
PVP: 15 €

Coberta en preparació

Un recorregut per la naturalesa al llarg d’un
any on els seus components i habitants ens
sorprenen en cada poema. La poesia de Lola
Casas i les il·lustracions de la Gemma Capdevila
creen un imaginari poètic imperdible per a grans
i petits. El llibre compta amb un desplegable
central amb el conte de la Caputxeta Vermella
i amb un pròleg del naturalista i periodista
ambiental José Luís Gallego.
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