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Vet aquí una petita obra d’art, nascuda de la 
col· laboració entre Mosquito Books i el Museu de 
Ciències Naturals de Madrid, propietat del CSIC.

En ple segle XVIII, quan la fotografia era encara una 
qüestió d’imaginació i la moda per col· leccionar 
objectes relacionats amb les ciències naturals era 

una de les passions socials més arreladas a Europa, 
l’holandès van Berkhey va aconseguir aplegar més 
de 6.000 làmines, sens dubte la més gran col· lecció 
il· lustrada de ciències de la naturalesa, que per una 

sèrie d’atzarosos moviments va venir a parar a Espanya.
Ara, per primera vegada, una acurada selecció 

d’aquestes il· lustracions apareix publicada a Espanya 
en forma de llibre de divulgació familiar, amb textos 

de la biòloga Carmen Soria, avalats pels especialistes 
corresponents del Museu de Ciències Naturals.

Un llibre-tresor que no pot faltar en les 
escoles i en les biblioteques, i que les famílies 

gaudiran des de la primera pàgina.
Conté adjunt un bloc amb 10 làmines per 

emmarcar, amb més de 100 noves il· lustracions.
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Temes: ciències naturals, 
biodiversitat, biologia, zoologia, 
dibuix científic, disseny gràfic, 

divulgació familiar.

Disponible en 
català i castellà

Fa dos-cents anys, abans del descobriment de la fotografia, el 
científic Johannes van Berkhey, apassionat per la natura, es va 
proposar d’ordenar el regne animal i classificar per primera 
vegada tots els exemplars coneguts  segons les famílies, els 
gèneres i les espècies. Per aconseguir tan increïble objectiu, va 
començar a aplegar la col.lecció d’il.lustracions més completa 
del seu temps, fins a reunir gairebé 6.500 dibuixos.

Tot aquest material gràfic, una autència enciclopèdia 
zoològica il.lustrada, va compondre el fons del Real Gabinete 
de Historia Natural, el primer museu obert al públic que hi va 
haver a l’estat espanyol, el qual va esdevenir amb els anys el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Els animals que veuràs en aquesta obra són una selecció 
explicada d’aquesta meravellosa col.lecció.

Passa les pàgines d’aquest llibre i admira els colors, les formes 
i les composicions  dels animals, i alhora aprèn mil coses 
sobre la Zoologia.

Cada capítol ve introduït per un breu text de l’especialista  
del Museu Nacional de Ciències Naturals (CSIC)

Són tan precioses les més de 300 imatges seleccionades que 
hem volgut aplegar en 10 làmines algunes de les més belles 
il.lustracions que mai fins ara s’havien publicat en un llibre 
per a tota la família.
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