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Editorial: Páginas de Espuma, 2017 

Signatura: 5/6 Fer 

Sinopsi: 

Segur que creies que la ciència és necessària i bona per tots nosaltres. No obstant 

això, creus que pot aplicar-se a la teva vida quotidiana? És important no passar per 

alt que la ciència explica el món i, per tant, funciona amb allò que ens envolta. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

Títol: La vida de las abejas 

Autor/a: Maurice Maeterlinck 

Editorial: Ariel, 2018 

Signatura: 59.57 Mae 

Sinopsi: 

La vida de les abelles, «un món aeri, optimista i exterior», és estudiada pel poeta amb 

ciència i paciència de entomòleg i amb exactitud i enginy, l'escriptor observa la vida 

dins i fora del rusc, i estudia les seves tirades, observa els seus camins i té en compte 

els seus misteris. La vida d'aquest regne de l'eixam està sempre presidida per una reina que Maeterlinck estudia 

amb respecte i cortesia: els seus costums, el seu tracte a les abelles, la seva custòdia fidel per obreres i soldats, 

el seu luxe, les seves preeminències tiràniques, els seus vols nupcials i fins a la seva mort estan descrits amb 

meticulositat i criteri singulars. Ens mostra secrets sorprenents d'aquest món regulat i perfecte, i aconsegueix 

que la lectura sigui dramàtica i fins a dantesca, al mateix temps que comprensible. La vida d'aquestes 

«criatures gairebé humanes posseïdes pel sentiment de l'haver de» ens és mostrada en tota la seva complexitat 

a través del màgic filtre d'aquest llibre prodigiós. 

Clica aquí per reservar aquest llibre. 

 

 

 

 

 

 

http://aladi.diba.cat/record=b1874928~S46*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1887772~S46*cat


Títol: El libro de la astronomia 

Autor/a: Varis autors/es 

Editorial: Akal, 2018 

Signatura: 523 Lib 

Sinopsi: 

Com mesurem l'univers? On es troba l'horitzó de successos? Què és és la matèria 

fosca? Des de les albors de la humanitat, la gent ha alçat la vista al cel amb l'afany d'entendre-ho. Així, al llarg 

dels segles, la ciència astronòmica ha eixamplat les fronteres del coneixement humà en l'intent de comprendre 

l'univers i el nostre lloc en ell. Amb un llenguatge clar, El llibre de l'astronomia proporciona breus i senzilles 

explicacions que aclareixen l'argot científic, esquemes que esbrossen complexes teories, il·lustracions que 

juguen amb el nostre coneixement dels astres i enginyoses cites que condensen els descobriments astronòmics. 

Tant el lector curiós com l'estudiant o l'apassionat per l'astronomia, trobaran en aquest llibre 

una pléyade d'idees interessants. 

 

 


