FITXA TÈCNICA

«MIRA QUE SÓN BÈSTIES!»
“En aquest món de mones hi ha més bèsties que persones”.
O és que algú encara no sap que la frontera entre animals i persones és tan fina
com un bigoti de gat?
Ja en temps immemorials les faules van aprofitar-se dels animals per posar en
evidència el comportament dels humans: que si un corb presumptuós, que si un
cérvol presumit, que si una llebre astuta...
I des d’aleshores ençà, les bèsties s’han passejat còmodament, com a casa, pels
paratges de la literatura infantil i juvenil:
Ramats d’animals, més o menys ben avinguts, picotejant lletres per les pàgines
dels llibres.
Infants atemorits fugint dels llops ferotges dels boscos literaris.
Selves de paper plenes de bèsties exòtiques amb problemes de personalitat.
Prats i camins farcits d’animalons melancòlics repartint correspondència a tort i a
dret.
Intentar de fer-ne una classificació --així com de les persones!-- no deixa de ser
una animalada: els que no toquen de peus a terra? Els domèstics? Els que fan
por? Els que fan fàstic? Els que viuen en llibertat? Els fantàstics? Els extints? Els
mandrosos? Els peluts? Els pesats?...
Us convidem a passejar per aquesta exposició d’històries animals --al pas, al trot o
al galop--, segons us convingui. I d’una cosa podeu estar ben segurs: al final
d’aquest camí haureu viscut una aventura bestial!
Estructura
La mostra està integrada per nou banderoles i un centenar de llibres.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducció
Les bèsties extingides o en perill d’extinció
Les que fan fàstic, angúnia...
Les perilloses
Les de granja
Les bèsties de casa
Les que tenim a prop –boscos, camps, prats...Les fantàstiques o imaginàries
Els bestiaris

Entitat organitzadora:
Consell Català del Llibre Infantil i
Juvenil (CliijCAT)
Mallorca, 272, 1a. planta
08037 Barcelona
Tel. 93 487 45 25
clijcat@clijcat.cat
www.clijcat.cat
Persona de contacte: Marga Mateu
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DADES TÈCNIQUES: 9 banderoles amb els suports corresponents i uns 150 llibres
aproximadament SENSE PRESTATGERIES
CONDICIONS
El cost de cessió de l’exposició DURANT QUINZE DIES és de

300 EUROS

Els transports tant d’anada com de tornada seran a càrrec de l’entitat sol·licitant.
Els materials els haurà de recollir i retornar, l’entitat sol·licitant.
L’entitat sol·licitant es compromet a retornar en perfectes condicions el material
cedit i a reposar, si és el cas, el material malmès.
L’entitat sol·licitant es compromet a lliurar còpia del material de promoció de
l’activitat.
En el material de promoció (cartells, catàlegs, programes...) hi constarà el logotip
del ClijCAT
SIGNAT ENTITAT SOL·LICITANT:

