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Vine i contribueix a la campanya “Cap Nen Sense Cultura” amb la compra de peces
cedides per: Arnal Ballester, Quico Rovira, Carme Solé i Vendrell, Sara, Pep Montserrat, Jordi
Vila-Delclòs, Cristina Losantos, Marion Bataille, Olga Capdevila, Noemí Villamuza, Albert
Asensio, Mariona Cabassa, Pere Ginard, It’s Raining Elephants, Àngel Sauret, Inge, Tangerina,
Aina Bestard, Marta Altés, Rocio Bonilla, Màriam Ben-Arab, Agustín Comotto, Liliana Fortuny,
Lyona, Christian Inaraja, David Acevedo, Marta Bellvehí, María Romero, Pedro Strukelj, entre
d’altres!

WWW.FLICFESTIVAL.COM

ELISENDA ROCA
Es dedica des de fa trenta anys a l’ofici de periodista. Ha dirigit, produït i presentat programes a Antena 3, Televisió Espanyola, TV3, BTV
i 8TV, i a Ràdio Joventut, Antena 3 Ràdio, Ràdio Salut i COM Ràdio.
Ha estat vice-degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya. En
l’actualitat col·labora a la revista Descobrir Catalunya, a Gente Despierta de RNE i a El Món a RAC 1.
Imparteix cursos de postgrau de comunicació a les universitats Idec/
UPF, Blanquerna/Ramon Llull (Barcelona) i UniNorte (BarranquillaColòmbia) i cursos de gestió del dol a la Fundació Àmbit-Universitat
del Viure.
Ha dirigit “Misteriós assassinat a Manhattan” de Woody Allen (Teatre Tívoli i Teatre Condal), “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré”, de
Jimmy Roberts i Joe DiPietro (Teatre Poliorama i Teatre Goya), “Sis
personatges en cerca de Camilleri”, de Pau Vidal i Monia Presta a la
BCNegra (Capella Santa Àgata), “Vuelve a casa, vuelve” text i direcció (MiniTeatres), direcció escènica de “Nit de Musicals. Broadway al
Grec” amb direcció musical d’Andreu Gallén (teatre Grec), direcció de
la gala “Catalunya aixeca el teló” 2015 (Gran Teatre del Liceu/TV3),
i direcció de “73 raons per deixar-te” de Guillem Clua i Jordi Cornudella, Teatre Municipal de Girona- Festival Temporada Alta i Teatre
Goya novembre de 2015.
Ha escrit “Serem pares”, amb la doctora Carlota Basil, traduït al
castellà i al portuguès, “M’expliques un conte?” amb il·lustracions
de Mercè Galí, Empúries, la col·lecció “Endavant” de Bambú, “Fora
malsons”, “No som els tres porquets”, “Hola!Gràcies, Adéu!”, “Això
és meu”, “Pim!Pam!Pum!”, “Veritat o mentida” amb il·lustracions de
Cristina Losantos, traduïts al castellà, anglès, coreà i xinès. “Misteri a
Moltmort” novel·la publicada a El Vaixell de Vapor/Cruïlla. “La petita
Amèlia es fa gran”, pop up il·lustrat per Paula Bonet, “Tu i jo”, àlbum
il·lustrat per Guridi, traduït al castellà, francès i l’italià, tots dos de
Combel Editorial. “Noves dames del crim”, Llibres del delicte/RBA
Entre els nombrosos premis que ha rebut destaquen el premi Ondas
de Televisió, el TP de Oro, el de l’Asociación de Telespectadores de
Madrid, l’Òmnium Cultural de Ràdio per “Dies de Ràdio” i el premi
Butaca al millor musical per “T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré”.

AGUSTÍN COMOTTO

En Xot i en Bernat pescaire

• Títol: En Xot i en Bernat pescaire
• Context: Pertany al llibre En Xot i
els amics del bosc (2016).
• Mides: 25 cm X 40 cm.
• Tècnica: Es tracta d’una aquarel·la
manipulada digitalment impresa
en paper fabriano de 250 grams.
• Preu de sortida: 50€

www.agustincomotto.com

SOBRE
L’AUTOR...
Nascut a Buenos Aires,
des de 1999 viu a Corbera de Llobregat. Va
començar dibuixant i
escrivint còmics a revistes argentines i, des de
llavors, dibuixa i escriu
llibres infantils i juvenils;
ha publicat a 10 països
diferents. És un dels
il·lustradors seleccionats
per representar la cultura
catalana a la Fira del Llibre de Bologna.

AINA BESTARD

Pluja, Què s’amaga dins del bosc?

• Títol: Pluja, què s’amaga dins del
bosc?
• Context: Què s’amaga dins el bosc?
Si mires a través de les lupes, hi veuràs moltes coses que no es veuen
a simple vista. Comença per la lupa
verda i et semblarà que res s’hi mou;
després mira a través de la blava i
hi començarà a aparèixer la vida i, finalment, si mires amb la vermella, hi
descobriràs molts més secrets!
• Mides: 42 x 29 cm
• Preu de sortida: 20€

www.ainabestard.com

SOBRE
L’AUTORA...
Nascuda a Mallorca
(1981) per herència familiar i accident vocacional, ha viscut i ha estudiat sempre a Barcelona.
De petita, el seu avi li
va ensenyar a dibuixar
per atrapar-la en la seva
pròpia vocació. Després
d’estudiar disseny, es
trasllada a Mallorca on
va dissenyar sabates per
Camper. Actualment no
para de dibuixar i crear
llibres per a infants. És
una de les il·lustradores
seleccionades per representar la cultura catalana
a la Fira del Llibre de Bologna.

ALBERT ASENSIO

El blanc blau www.albertasensio.com

• Títol: El blanc blau
• Context: Es tracta de la prova de
l’album il·lustrat que ha escrit i il·lustrat
ell mateix.
• Mides: A3
• Tècnica: L’original combina llapis i
estampació sobre paper Canson de
300 g.
• Preu de sortida: 50€

SOBRE
L’AUTOR...
Ha estudiat disseny
gràfic a l’EADT, un postgrau d’il·lustració a l’Eina
i dos cursos a Central
Saint Martins College of
Art and Design. Ha treballat com a il·lustrador per
Anaya, Joventut, Random House Mondadori,
Teide, Cruïlla, Planeta i
diaris com La Vanguardia. Ha rebut un Laus de
Bronze pel cartell de Fira
Tàrrega 2010 un premi
amb el llibre Kim de Rudyard Kipling, Editorial
Joventut del Banco del
Libro de Venezuela i tres
Premis Junceda.

ÀNGEL SAURET

La casa de la Calpurnia

• Títol: La casa de la Calpurnia
• Context: Un petit, íntim i agradable espai enmig del bosc. Hi trobem una casa, la seva casa, la
nostra casa. És el lloc preferit de
la Calpurnia per descobrir la natura. Un lloc per viatjar-hi, un lloc
per recordar.
• Mides: 42 x 29 cm
• Preu de sortida: 85€

http://www.angelsauret.com/

SOBRE
L’AUTOR...
Nascut al 1965 a Barcelona, ha cursat estudis
de Belles Arts a Barcelona. S’ha format en
il·lustració al costat de la
Carme Solé Vendrell, i
actualment és professor
a l’Escola d’Art i Disseny
de Tarragona. Realitza
il·lustracions per diversos
camps com poden ser la
publicitat, l’escenografia,
el cartell, els jocs tridimensionals i l’àlbum
il·lustrat. Ha guanyat
premis com I Premi Contes Infantils “Lactància
i Criança” i el I Premi
d’Àlbum Infantil Il·lustrat
Vila Torredembarra.

ARNAL BALLESTER

Don Gatuque www.arnalballester.com

• Títol: Don Gatuque
• Context: Prova d’artista d’estampació
en Giclée signada per l’autor. Reproducció com a obra gràfica d’una
il·lustració del llibre Chamario, recull
de rimes per a infants del poeta veneçolà Eugenio Montejo i editada per
Ekaré (Caracas 2004). Correspon a
la rima del mateix nom (“Don Gatuque”).
• Mides: 50 x 50 cm
• Tècnica: Estampació
• Preu de sortida: 100€

SOBRE
L’AUTOR...
Arnal Ballester (Barcelona 1955) ha dedicat
gran part de la seva activitat a la il·lustració del
llibre i de la premsa, i
també a la pedagogia de
la il·lustració a l’Escola
Massana de Barcelona. La seva obra, editada a diversos països,
ha estat reconeguda en
importants premis nacionals i internacionals, el
més recent dels quals,
el Premio Nacional de
Ilustración 2008, amb el
que el Ministeri de Cultura distingia per primera
vegada tota la trajectòria
d’un il·lustrador.

CARME SOLÉ i VENDRELL
Sense títol www.carmesolevendrell.com

• Títol: Sense títol
• Context: Del llibre Blauet, il·lustració
original de la pàgina 136-137.
Il·lustració finalitzada el 23 de desembre de 1991 i publicada l’any 1992.
• Mides: 42 x 23 cm
• Preu de sortida: 150€

SOBRE
L’AUTORA...
Il·lustradora i pintora de
projecció internacional.
Ha il·lustrat més de 700
títols entre àlbums i llibres de text i ha publicat
en diversos països. Ha
estat distingida amb nombrosos premis entre els
quals destaquen: Janusz
Korczak 1979, Nacional
de ilustración 1979, Catalònia 1984, Critici in Erba
1992, Octogone la Fonte
1992, Creu de Sant Jordi
2006, Nacional de Ilustración 2013.

CHRISTIAN INARAJA

Tren BCN-Sabadell 1 i 2

• Títol: Tren BCN-Sabadell 1 i 2
• Context: Dos dibuixos automàtics
(fets de manera directe), durant un
dels trajectes que a l’artista fa en
tren de Barcelona a Sabadell.
• Mides: 28 x 21 cm
• Tècnica: Llapis
• Preu de sortida: 30€ cada peça.

www.inaraja.com

SOBRE
L’AUTOR...
Es dedica principalment
a la il·lustració editorial i
al cartellisme. Ha publicat més d’una vuitantena
de llibres, publicats per
les principals editorials i
traduïts a diferents llengües, a més de dibuixar
habitualment en diferents
publicacions periòdiques,
especialment
infantils
i/o juvenils. Ha realitzat
nombroses exposicions
de la seva obra, tan a
l’Estat Espanyol com a
l’estranger. És un dels
il·lustradors seleccionats
per representar a Catalunya a la propera Fira de
Bologna.

CRISTINA LOSANTOS

Sense títol http://www.cristinalosantos.com/

• Títol: Sense títol
• Context: Portada revista «Clij», realitzada el 1993.
• Mides: 16 x 13 cm
• Tècnica: Tinta xina i aquarel·la sobre paper.
• Preu de sortida: 50€

SOBRE
L’AUTORA...
Ha estudiat Belles Arts a
la Universitat de Belles
Arts de Barcelona . Després d’una anys dedicada
com a professora, comená a dedicar-se exclusivament a la il·lustració
porfessional (1985). Ha
guanyat diversos premis, entre ells va guanyar el 2nd National Prize
for Illustration (1998), i
el Graphic Humour and
Sport (2007).

DAVID ACEVEDO
Hidràulic

www.iamdaq.com

• Títol: Hidràulic
• Context: Hidràulic és una de les peces de la col·lecció Blaus. “Blaus”
és una sèrie d’il·lustracions dedicada al disseny català. Són un conjunt
d’escenes que volen ser un modest
homenatge a tots aquells objectes i
imatges que s’han convertit en protagonistes de la nostra vida quotidiana
i icones de la nostra història recent.
Edició limitada de 50 pòsters, signats
i numerats.
• Mides: 50 x 70 cm.
• Tècnica: Feta en fine art Giclée Print
en Enhanced Matte paper 190 grams.
• Preu de sortida: 50€

SOBRE
L’AUTOR...
Il·lustrador i director d’art
barceloní. Va estudiar
il·lustració i pintura a
l’Escola Massana i disseny gràfic a l’ENSAD de
París. Després de treballar per a diferents agències de publicitat i estudis
de disseny, ha apostat recentment per establir-se
pel seu compte. Entre els
seus clients hi destaquen
marques com Adobe,
Penguin Books, Random
House Mondadori, Telefónica, Mercat de les Flors,
entre altres.

INGE NOUWS

¡Por lo que falta! www.ingenouws.com

• Títol: ¡Por lo que falta!
• Context: Forma part d’una sèrie de
retrats basats en fotografies de la
Guerra Civil Espanyola. Les fotografies mostren nens despedint-se dels
seus pares a l’estació. En els seus
dibuixos, Inge acompanya els infants
de peluixos o objectes simbòlics per
a substituïr la falta d’amor i afecte de
la família.
• Mides: 49 x 29 cm
• Preu de sortida: 50€

SOBRE
L’AUTORA...
Il·lustradora i educadora
artística (Holanda 1965),
Inge va començar la seva
vida artística en la moda
infantil. Té estudis en Belles Arts a la Hoge School
Rotterdam ZWN Delft, en
il·lustració infantil a EINA
Barcelona i en Visual
Storytelling School of visual arts de Nova York.
El seu objectiu és jugar
i gaudir d’una creació el
menys limitada posible.
Té curiositat per tot allò
que l’ajuda a expresar
allò que vol comunicar.

JORDI VILA DELCLÒS
El pirata Carles www.jordiviladelclos.com

• Títol: El pirata Carles
• Context: Prova de color per a un encàrrec particular. Un pirata, una de les
passions de l’autor. Firmat i original.
• Mides: 21 x 15 cm
• Preu de sortida: 150€

SOBRE
L’AUTOR...
Nascut
a
Barcelona (1966), va estudiar
il·lustració a la Llotja i
treballa d’il·lustrador des
de l’any 1988. Col·labora
regularment amb dissenyadors gràfics i arquitectes, també amb
productores i agències
de publicitat. Ha il·lustrat
contes, novel·les, àlbums
i llibres de text per a diferents editorials. La seva
passio és escoltar jazz i
dibuixar pirates.

LILIANA FORTUNY
Cheese www.lilianafortuny.com

• Títol: Cheese
• Context: Aquesta peça formava part
de l’exposició “Digues patata, say
cheese”, realitzada l’any 2013.En
aquesta exposició diversos objectes
cotidians i aliments eren humanitzats
o dotats de característiques humanes, posant de relleu la gran vinculació que podem arribar a tenir amb el
món inanimat que ens envolta.
• Mides: 20 x 30 cm
• Preu de sortida: 60€

SOBRE
L’AUTORA...
Durant més de 15 anys
s’ha dedicat al sector audiovisual com a animadora de dibuixos. Al 2012,
va començar amb en
Jaume Copons el projecte de novel·la gràfica infantil Agus i els monstres,
del que porten set títols
publicats i per els quals
se sent feliç i orgullosa de
formar part del món editorial. Sempre amb idees
al cap. És una de les
il·lustradores seleccionades per representar la
cultura catalana a la Fira
del Llibre de Bologna.

LYONA

I’m so hungry and you’re so lovely www.lyona.cat

• Títol: I’m so hungry and you’re so lovely
• Context: La Martina i l’Anitram s’han
somniat l’una a l’altra durant molt de
temps, per primer cop es troben cara
a cara, i el que passa, només ho pots
saber si mires fixament el dibuix.
• Mides: 21 x 22 cm
• Preu de sortida: 20€

SOBRE
L’AUTORA...
Lyona (nom artístic de
Marta Puig, Esparreguera, 1979) és realitzadora
de videoclips. Ha estudiat
cinema a ESCAC i s’ha
especialitzat en direcció.
Combina els videoclips
amb la publicitat i la
il·lustració. Ha publicat 7
llibres, entre els quals es
troba el conte infantil “Yo
mataré monstruos por ti”
i el conte “Mr. Garabato”
escrit i il·lustrat conjuntament amb Marc Torrent.

MADALENA MATOSO

Conta-Quilómetros

www.planetatangerina.com

• Títol: Conta-Quilómetros
• Context: Llibre signat. Agafa aquest
llibre! El llibre que fa clap pot posarse a volar en qualsevol moment. El
llibre que fa clap pot fer abdominals.
El llibre que fa clap pot transformarse en un acordeó o en un bombo.
Agafa’l amb ambdues mans i no el
deixis parar. Perquè aquest llibre que
fa clap està fet per moure’s, per obrir
i tancar. Clap, clap, aplaudiments per
als lectors!
• Mides: 22 x 20 cm
• Preu de sortida: 12 €

SOBRE
L’AUTORA...
Madalena Matoso va
néixer a Lisboa el 1974.
Ha estudiat Communication Design a la Faculdade de Belas-Artes de
Lisboa i s’ha graduat en
Graphic Editorial Design
a la Univeritat de Belles
Arts de Barcelona. Al
1999 crea Planeta Tangerina amb tres amics.
Des de llavors ha guanyat diversos premis, com
per exemple Special
Mention Award al National Prize per il·lustració i
National Award for Illustration, al 2008.

MARIA ROMERO

Sisters www.mariaromerogarcia.com

• Títol: Sisters
• Context: Forma part del seu arxiu
personal.
• Mides: 29 x 21cm
• Tècnica: Il·lustració feta a llapis amb
un toc de color digital, impresa en paper fabriano de 220g.
• Preu de sortida: 85€

SOBRE
L’AUTORA...
Artista
plàstica,
il·lustradora,
realitzadora, editora de video i
dissenyadora gràfica. La
seva obra tracata sobre
la dona, la construcció de
gènere i la recuperació
d’històries mínimes i de
personatges anònims.
Aquest any ha creat
una sèrie d’il·lustracions
per a l’exposició “Joves,
amor i teconlogies”. Ha
fet diversos projectes
col·lectius amb diferents
professionals del sector,
aportant dibuixos, objectes i animacions.

MÀRIAM BEN-ARAB

Gegantíssima www.mariambenarab.com

• Títol: Gegantíssima
• Context: Impressió digital d’una de
les il·lustracions de l’àlbum Gegantíssima, escrit per Bel Olid i editat per
Estrella Polar, en el que una nena
moguda i desperta espera l’arribada
d’un nou membre a la família.
• Mides: 45 x 31 cm
• Preu de sortida: 25€

SOBRE
L’AUTORA...
Nascuda a La Roca del
Vallès el 1983 i resident
a Barcelona, de petita
va agafar un llapis i ja
no l’ha deixat anar mai
més. Va estudiar Belles
Arts a la Universitat de
Barcelona i es va especialitzar en il·lustració a
l’Escola Llotja. Es dedica
a la il·lustració infantil i al
còmic encara que desitja
flirtejar amb la il·lustració
juvenil i per adults. És
una de les il·lustradores
seleccionades per representar la cultura catalana a la Fira del Llibre de
Bologna.

MARIONA CABASSA
Lipong

www.marionacabassa.es

• Títol: Lipong
• Context: Il·lustració que ha realitzat
aquest 2016, basada en un conte tradicional de Kènia; Lipong és el nom
de l´estruç mare.
• Mides: 29 x 35 cm
• Tècnica: Aquarel·la líquida, ceres i
llapis de color.
• Preu de sortida: 50€

SOBRE
L’AUTORA...
Nascuda i resident a
Barcelona, va estudiar
disseny gràfic a Massana i il·lustració i gravat
a l’Ecole des Beaux Arts
d’Strasbourg. Premiada,
professora de tallers i havent fet nombroses exposicions, compta amb més
de 40 llibres publicats a
Espanya i amb traduccions a altres idiomes. És
una de les il·lustradores
seleccionades per representar la cultura catalana
a la Fira del Llibre de Bologna.

MARION BATAILLE
www.marionbataille.com

• Mides: 36 x 24 cm
• Preu de sortida: 150€

SOBRE
L’AUTORA...
Ha estudiat a École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts i Diplôme
de graphiste de l’ESAG
a París. Treballa en el
sector editorial com a
Il·lustradora i ha guanyat
premis com: Meggendorfer Prize (USA, 2010),
Liste d’honneur IBBY,
(Suisse, 2010), Best gift
book of the year, New Public Radio, (USA; 2008),
Notable children book
2008, New York Times
(USA), Most innovative
book 2008, the Cuffies
(USA).

MARTA ALTÉS

Tan Petita i ja saps, Gràcies vent! i Grip...

www.martaltes.com

• Títol: Tan Petita i Ja Saps...
• Context: Llibre de poesia escrit per
Maria Mercè Marçal il.lustrat per
Marta Altés. Publicat per Andana.
Signat amb dibuix
• Mides: 14 x 20 cm

SOBRE
L’AUTORA...

• Preu de sortida: 10€
• Títol: Grip...
• Context: Il.lustració original a llapis
signada
• Mides: 11 x 14 cm
• Tècnica: Llapis
• Preu de sortida: 15€
• Títol: Gràcies vent!
• Context: Il.lustració original feta
amb tinta xinesa i signada
• Mides: 15 x 12 cm
• Tècnica: Tinta xinesa
• Preu de sortida: 15€

Va
estudiar
Disseny
Gràfic a l’escola EINA a
Barcelona, i després de
cinc anys treballant com
a dissenyadora, decideix
estudiar il·lustració a la
Cambridge School of Art,
la que defineix com la
millor decisió de la seva
vida. Ha guanyat diversos premis com “2011
Egmont Best New Talent
Award”, “Premio Dragón
Lector” i “Prix Des Incorruptibles
2014-2015”,
entre d’altres. És una de
les il·lustradores seleccionades per representar
la cultura catalana a la
Fira del Llibre de Bologna.

MARTA BELLVEHÍ
Febrer

www.martabellvehi.com

• Títol: Febrer
• Context: Aquesta obra forma part
del projecte col·lectiu de dotze
il·lustradores, que s’han organitzat
per il·lustrar els mesos de l’any. El
mes de Febrer està il·lustrat per la
Marta Bellvehí, representant la vessant més pura i innocent del Carnaval, a través d’una nena disfressada
de mussol.
• Mides: 30 x 42 cm
• Preu de sortida: 85€

SOBRE
L’AUTORA...
Va
estudiar
Disseny
Gràfic a Eina (UAB) i un
postgrau d’il·lustració a
BAU (UVic). A l’acabar
la carrera, va començar
a treballar de dissenyadora gràfica en diferents
empreses de moda i en
el sector de la publicitat
i amb el postgrau va començar a professionalitzar la seva passió pel
dibuix.

NOEMÍ VILLAMUZA

Grita por mi www.noemivillamuza.com

• Títol: Grita por mi
• Context: «Un grito lleno de ternura,
¿es posible? Un grito enérgico desde
la delicadeza...—Tú grita, que yo te
cuido.» 13x40 cm. De l’any 2012.
• Mides: 13x40 cm
• Tècnica: Grafit sobre paper, color digital i posterior reproducció serigràfica.
• Preu de sortida: 80€

SOBRE
L’AUTORA...
Nascuda
a
Palència
(1971) i resident a Barcelona, es va llicenciar en
Belles Arts a la Universitat de Salamanca, on va
trobar sentit professional
al dibuix: la il·lustració.
Fins a dia d’avui ha publicat més de 30 títols en
l’àmbit de la literatura infantil i juvenil.

OLGA CAPDEVILA

Saltar onades

• Títol: Saltar onades (2016)
• Context: Obra original. Part de la
sèrie Estius una col·lecció d’orginals
que barregen records d’infància, dies
de sol, gelats i jocs memorables que
un grup de nens s’inventen per passar les hores dins l’aigua.
• Mides: 30 x 40 cm
• Tècnica: Combinació de rotuladors
en base alcohol i rotuladors en base
acrílica.
• Preu de sortida: 60€

www.olgacapdevila.com

SOBRE
L’AUTORA...
Olga Capdevila (Malla,
1986), va néixer en un
dels cent pobles més
petits de Catalunya envoltada de blat i gossos;
des d’aleshores mai ha
deixat de dibuixar. Les
seves ganes d’explorar
nous formats l’han portat a treballar en àmbits
tan variats com la premsa, la publicitat, el muralisme,
l’escaparatisme,
la il·lustració editorial,
l’objecte o l’animació,
sempre cercant l’equilibri
entre el joc i l’humor. Enguany és l’autora (amb
Ingrid Picanyol) de la
imatge del FLIC.

PEDRO STRUKELJ

Hermeto Pascoal, retrato | Hermeto Pascoal, crónica http://www.pedrostrukelj.com/
• Títol: Hermeto Pascoal, retrato
• Context: Aquesta il·lustració forma part de la crònica del concert
d’Hermeto Pascoal a Barcelona, el 5
de juliol de 2016.

SOBRE
L’AUTOR...

• Mides: 23 x 23 cm
• Tècnica: Impressió digital de dibuix
a quadern.
• Preu de sortida: 50€
• Títol: Hermeto Pascoal, crónica
• Context: Aquesta il·lustració forma part de la crònica del concert
d’Hermeto Pascoal a Barcelona, el 5
de juliol de 2016.
• Mides: 14 x 112 cm
• Tècnica: Impressió digital de dibuix a
quadern.
• Preu de sortida: 150€

Nascut a Lanus Oest
(Buenos Aires) i criat
a Mèxic, ara resideix a
Barcelona. Es dedica a
la crònica ilustrada de
concerts,
conferències
i escenes quotidianes.
Forma part activa del
grup d’artistes que es fan
anomenar
“Quadernistes”. Ha publicat vinyetes
a “El Estafador”, així com
alguns llibres (“Fábulas,
parábolas y paradojas”
amb text de Leo Maslíah), i un conte per tablet
(Nicetales 2003)

PEP MONTSERRAT
El vol

www.pepmontserrat.com

• Títol: El vol
• Context: La peça és el darrer exemplar disponible d’un tiratge d’El Vol,
cinc còpies d’un gravat de punta seca,
en el que un sol es torna frisbee per
a jugar amb un gos en un vol, atravessant un espai que és una vista en
360º desplegada del pati del darrera
del Castell de la Cardosa, a Cervera.
• Tècnica: Gravat de punta seca amb
un plegat i enquadernat simple, sense relligat.
• Preu de sortida: 200€

SOBRE
L’AUTOR...
Artista de Barcelona que
treballa principalment en
llibres infantils i editorials
des de 1988, però també
en l’Escola d’Art i Disseny
La Massana des de 1988.
Els seus llibres s’han publicat principalment a Espanya i Estats Units, però
també a França, Itàlia,
Grècia, Suïssa, Brasil o
Corea. L’art editorial ha
estat publicat a diaris i revistes a Espanya, França,
Estats Units i Abu Dhabi.

PERE GINARD

Variacions Golem

www.pereginard.com

• Títol: Variacions Golem
• Context: Sèrie de quatre dibuixos
en blanc i negre. Variacions Golem
forma part d’una sèrie extensa de dibuixos que reflexionen sobre la creació i l’obsessió. Figures com la del
Doctor Frankenstein o mites com el
de Prometeu inspiren aquest projecte
conformat també per vídeos, collages
i publicacions.
• Preu de sortida: 50€

SOBRE
L’AUTOR...
Pere Ginard és il·lustrador,
cineasta i alquimista. La
seva feina es basa en
l’exploració del moviment
perpetu i la creació melancòlica de dols, triomfs,
monstres, prodigis i rampells místics, així com
observacions sovint no
finalitzades de coses que
giren vers el sol i persones roses de cabell
ondulat amb tendència
a la calvície. És un dels
il·lustradors seleccionats
per representar la cultura
catalana a la Fira del Llibre de Bologna.

QUICO ROVIRA

Sense títol www.francescrovira.net

• Títol: Sense títol
• Context: Dibuix original
• Mides: 20 x 29 cm
• Tècnica: Llapis de colors sobre paper.
• Preu de sortida: 150€

SOBRE
L’AUTOR...
Diuixant i il·lustrador amb
més de 350 llibres publicats i traduïts a diverses
llengues, duu a terme
activitats de divulgació i
publicitat i participa periòdicament en exposicions i
conferències.

ROCÍO BONILLA

L’ós i la marmota

www.rociobonilla.com

• Títol: L’ós i la marmota
• Context: Es tracta d’un original descartat per a l’àlbum il·lustrat Els fantasmes no truquen a la porta, de
l’editorial Animallibres (2016).
• Mides: 50 x 28 cm
• Tècnica: Llapis i aquarel·la sobre paper
• Preu de sortida: 150€

SOBRE
L’AUTORA...
Nascuda a Barcelona
(1970), és llicenciada
en Belles Arts i CAP en
Pedagogia. Actualment
compagina la pintura
mural amb els àlbums
il·lustrats. N’ha publicat una trentena com a
il·lustradora
i
quatre
com a autora, traduïts
al Canadà, Estats Units,
França, Bèlgica, Italia,
Portugal, Corea, Taiwan
i la Xina. És una de les
il·lustradores
seleccionades per representar la
cultura catalana a la Fira
del Llibre de Bologna.

Organitza:

Amb el suport de:

