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Aquest llibre parla de vegetals comestibles i explica el procés de canvi
de les plantes silvestres a les domesticades. Parla d’això i de moltes
coses més, és clar.
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Plantes domesticades i altres mutants intentarà respondre a alguns
dubtes que encara no sabies que tenies: Sempre han estat comestibles,
les espècies que consumim avui dia? Si plantes un plàtan de les Canàries
a Pequín, és un plàtan de les Canàries o de Pequín? Per què volem
síndries sense llavors? I d’on surten, les llavors que permeten plantar
noves síndries sense llavors? Una manera divertida d’entendre com, per
exemple, han anat canviant les espècies al llarg del temps.
Dirigit a nens i nenes a partir dels 8 anys. Perfecte per a satisfer la
curiositat dels més petits a través de l’humor i explicacions accessibles
per comprendre i assimilar coneixements complexos.
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per a moltes editorials, agències publicitàries i revistes de Colòmbia,
l’Argentina, Perú, Veneçuela, Xile i Espanya. A més, des del 2016 fa
monòlegs còmics il·lustrats amb el dibuixant Liniers, en els quals
combinen la passió pel dibuix amb la passió per l’humor.
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