
EDICIONS HIPÒTESI NOVETAT

Autora: OBLIT BASEIRIA VIRGILI | Il·lustrador: PERE VIRGILI ESCOFET

DESCOBRIR BARCELONA

«Barcelona és una ciutat molt antiga on encara s’hi poden veure les empremtes de la
història en edificis i construccions. La ciutat té diferents zones, des de la més antiga,
Ciutat Vella, que encara conserva restes de la muralla romana i el recinte medieval,
que s’anomena Barri Gòtic, fins a la més moderna que és l’Eixample, construït
segons el pla de l’enginyer Ildefons Cerdà a mitjan segle XIX, a més a més dels diver-
sos poblets que s’hi han anat incorporant al llarg dels segles XIX i XX i que conserven
les seves singularitats com a barris dins la gran ciutat.
I per últim, la ciutat contemporània que s’obre, creativa i acollidora, al món. Això és
Barcelona. Una ciutat entre mar i muntanyes.»

Descobrir Barcelona és un àlbum il·lustrat que ens proposa fer un recorregut per la ciutat. Començant
per la part més alta, la muntanya del Tibidabo, i fins arribar al mar, a peu o en transport públic, ani-
rem descobrint-ne els barris, les places i els carrers, alhora que els edificis més emblemàtics, els
museus, alguns llocs singulars i també com transcorre la vida a la gran ciutat.

Per a qui no coneix Barcelona, aquesta és una bona oportunitat per descobrir-la i, per als qui ja la
coneixeu, és una bona ocasió per deixar-se portar pels seus carrers i gaudir amb les picades d’ullet que
ens fan tant el text com les il·lustracions, de ben segur que hi reconeixereu persones amb qui us creueu
cada dia, els transports que acostumeu a fer servir i algunes tradicions que ens acompanyen des de fa
ja molts segles i, tot plegat, des del punt de vista de dos barcelonins que han volgut compartir amb els
lectors la seva visió de Barcelona, alhora que retre homenatge a Miroslav Sasek, autor de la coneguda
sèrie d'àlbums il·lustrats sobre ciutats This is…
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OBLIT BASEIRIA
Barcelona, 1963
És llicenciada en filologia catalana per
la Universitat de Barcelona i té tres fills.
Va treballar en el món editorial durant més
de quinze anys (departaments de premsa, de
correcció, d'edició, de direcció…) fins que va
decidir fer un canvi de rumb i va obrir una
llibreria especialitzada en literatura infantil i
juvenil i en àlbum il·lustrat, així doncs,
actualment regenta la llibreria Casa Anita de
Barcelona i és molt feliç.

PERE VIRGILI
Barcelona, 1944
Ha treballat com a dissenyador gràfic a
diverses empreses i com a il·lustrador en
algunes editorials i, des del 1995 fins al 2008,
el diari El País va publicar algunes de les
seves il·lustracions. Va ser membre del jurat
del concurs Cartoon Competition, Humankind
and Energy, organitzat amb motiu de
l'Exposició Universal de Hannover de l’any
2000 i, entre els anys 2002 i 2008, ha estat
conferenciant i artista convidat en diverses
ocasions a la Kyoto Internacional Cartoon
Exhibition, al Japó.

DESCOBRIR BARCELONA
TEMA à La ciutat de Barcelona
EDAD RECOMANADA à A partir de 7 anys
DESTACA à Les il·lustracions, els detalls de la vida quotidiana, els paisatges i els grans monuments i edificis
APLICACIONS à Un viatge per descobrir la ciutat de Barcelona o bé una invitació per mirar-la amb uns
altres ulls
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