
Esto es arte. David Armengol
Ebiblio

Descobreix 15 obres d'art que van canviar el món, i entén per fi per què
són famoses! Per què Els gira-sols de Van Gogh s'han convertit en coixins,
llençols, imants de nevera? Per què La Gioconda val milions i el meu…

Sigue adelante 10 maneras de mantener la
creatividad en las rachas buenas y en las no tan…

Ebiblio

Treballes com a creatiu. Potser estàs començant en la professió o ja
estàs una mica cremat, potser vols donar un gir a la teva carrera o estàs
gaudint d'un èxit inesperat. En qualsevol d'aquests casos: I si m'he…

Cómo hacer tus fotos 100% instagrameables. Sara
Birds

Ebiblio

Aprèn tots els trucs per triomfar a Instagram. Si alguna vegada t'has
parat davant d'un paisatge dels que fan caure d'esquena per fer la foto
definitiva i després t'has adonat que el resultat no despertava ni una…

Atrévete con el cuaderno de dibujo El compañero
de viaje del urban sketcher. Felix Scheinberger

Ebiblio

Hi ha qui surt de casa amb un mòbil i va fent fotos del món que l'envolta, i
hi ha qui surt de casa amb un quadern de dibuix. La diferència és que
mentre dibuixem alguna cosa no només capturem la realitat, sinó que la…

Art, cinema i teatre
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Dios salve el arte contemporáneo Descubre los
más sorprendentes pecados cometidos por los…

Ebiblio

A diferència d'altres animals, l'ésser humà posseeix una cosa única i
diferenciador: la possibilitat de crear art. En el nostre intent per allunyar-
nos del món animal, busquem dominar les nostres passions i aquestes,…

Louise Bourgeois. Patricia Mayayo Bost
Ebiblio

Pràcticament desconeguda pel gran públic fins a la gran retrospectiva
celebrada al Museu d'Art Modern de Nova York el 1982, quan l'artista
tenia 71 anys, l'escultura de Louise Bourgeois (París, 1911), de marcat…

La Sagrada Família El paradís terrenal de Gaudí.
Gijs van Hensbergen

Ebiblio

Una reconstrucció audaç de la biografia d'un edifici icònic, de ben segur el
més representatiu de Barcelona, i de l'home que li va donar vida. Antoni
Gaudí és un dels arquitectes més influents del segle passat. Estimat i…

¡Yo soy tu padre! Cómo llevar a tus hijos al lado
oscuro. Jorge Vesterra

Ebiblio

Ser pare i friqui no és tasca senzilla. Les sessions nocturnes de videojocs
han estat substituïdes per "l'hora del conte" i no hi ha manera d'estar al
dia amb les sèries perquè a casa només es veu Pocoyó i el teu sancta…

Alegra'm la vida. Guillem Terribas
Ebiblio

A Alegra’m la vida, l’emblemàtic llibreter Guillem Terribas ens descobreix a
través de records, experiències i vivències la seva passió pel cinema i
reivindica les paraules d’un dels més grans del cel·luloide, François…
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Stranger Things. Mundos del revés. La guía oficial.
Gina McIntyre

Ebiblio

"Stranger Things. Mundos del revés" és la guia oficial i el company
perfecte per endinsar darrere de les càmeres de Stranger Things.
Presentat pels germans Duffer, creadors de la sèrie, aquest llibre ens…

Tricicle de la Z a la A Tricicle
Ebiblio

El primer llibre de Tricicle que resumeix la trajectòria de la cèlebre
companyia teatral en petites dosis tan informatives com divertides. Des
dels inicis de tres amics que volien menjar-se el món fins els veterans qu…

GOOF! Los mejores gazapos del cine Los mejores
gazapos del cine. Víctor Arribas Vega

Ebiblio

Un recorregut molt amè per les millors pel·lícules, directors, actors,
rodatges, guionistes, etc. de la història del cinema a través dels curiosos
«lapsus» que han protagonitzat: des d'errades com el rellotge al canell…

Engañar a Houdini Magos, mentalistas,
ilusionistas y los poderes ocultos de la mente. Al…

Ebiblio

Des dels soterranis on es reuneixen els antics clubs de màgia de Nova
York fins als laboratoris de psicologia més avançats, dels trilers a les
cantonades, als casinos més luxosos, "Engañar a Houdini" compte els…
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