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  ARGUMENTS DE VENDA

• Primer volum de la nova col·lecció de llibres                 
de coneixements AKIWOW: l’encís del món.

• Un llibre d’autor que transmet amb precisió 
coneixements sorprenents sobre el món dels animals, 
les plantes i els ecosistemes, a la vegada que convida    
a la reflexió i a l’admiració pels prodigis del món natural.

• El format reduït i apaisat, amb enquadernació           
a l’holandesa (amb llom de tela i plafons serigrafiats) 
acosta el llibre a un quadern d’explorador.

• El text, clar i inspirador, és de Jordi Pigem, que va ser 
professor de filosofia de la ciència a Anglaterra i porta 
molts anys de recerca en aquests temes.

• Les il·lustracions, plenes de bellesa i precisió científica, 
són de Neus Caamaño, que ja havia il·lustrat per 
Akiara els llibres Tao, Una petita llavor i el discurs  
de Si’ahl / Ted Perry (també comentat per Jordi Pigem).

JORDI PIGEM
De petit, mirant per una finestra, em feia preguntes sobre el món 
i sobre el sentit de coses petites i grans. El mar i les muntanyes 
em van ensenyar a estimar la natura i de jove vaig ser 
coordinador de la revista d’ecologia Integral. Em vaig doctorar
en Filosofia i vaig ser professor, a Anglaterra, d’un Master en 
Ciència Holística dirigit per Brian Goodwin i amb alumnes 
d’arreu del món. He explorat diverses visions de la realitat, 
antigues i modernes, i he comprovat que per aprendre a viure
bé en aquesta Terra hem d’observar amb més atenció i tornar 
a sentir el prodigi de la vida.

NEUS CAAMAÑO 
Vaig néixer l’any 1984 en un poble molt petit que es diu 
Terradelles. Com a molts nens i nenes, una de les coses que 
més m’agradava fer era dibuixar. Llegir, també. Segueixen sent 
dues de les meves passions actuals, que compagino, sempre 
que puc, amb passejar pels carrers de Sevilla, on visc. He crescut 
envoltada de llapis, papers, tisores, pintures, pinzells. La meva 
mare m’ha ensenyat bona part de les coses que sé, i penso que 
potser va ser ella la raó per la qual vaig matricular-me a belles 
arts, a Barcelona. Passats cinc anys vaig descobrir el món  
de la il·lustració, que em va fascinar immediatament. Del que 
més gaudeixo és de l’àlbum il·lustrat: pensar, buscar, provar 
idees i imatges, retallar i enganxar, esborrar i tornar-hi de nou.
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La ciència, la filosofia i tota activitat creativa neixen 
de l’encís davant del món. Leonardo da Vinci lloava
les «obres meravelloses de la natura». Com més
a fons la ciència estudia els processos de la natura, 
més descobrim prodigis que desborden la nostra 
comprensió i ens conviden a meravellar-nos.

Us presentem una selecció dels prodigis del món 
dels ocells, els mamífers, els insectes, els peixos, 
les plantes, els boscos, els ecosistemes i les formes 
microscòpiques que incansablement crea la natura.
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