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EXPOSICIÓ
VICENTE BLASCO IBÁÑEZ,
UN VALENCIÀ UNIVERSAL
CARACTERÍSTIQUES :
- 11 panells en PVC d’1 metro por 2 metros d’orientació horitzontal i altres dos opcionals, sense
numerar, en PVC de 3 metros x 1,5 metros d’orientació especial (Biografia / Viatges de Blasco
Ibáñez)
- Bilingües valencià-castellà
- Amb abundants il·lustracions i marcat caràcter didàctic

- Els panells poden penjar-se fàcilment mitjançant el sistema de riels, però precisen una sala
condicionada per a tal finalitat.
- El contingut dels 11 panells numerats és el següent:
PANELL 1. El somni de la República = El sueño de la República
PANELL 2. El poder de la Premsa = El poder de la Prensa
PANELL 3. La necessitat de la lectura = La necesidad de la lectura
PANELL 4. Amb esperit romantic = Con espíritu romántico
PANELL 5. El batec de la vida cotidiana = El pálpito de la vida cotidiana
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PANELL 6. I, de sobte, la dona del quadre = Y, de pronto, la mujer del cuadro
PANELL 7. L’escriptor cosmopolita = El escritor cosmopolita
PANELL 8. A la conquesta d’Amèrica = A la conquista de América
PANELL 9. Blasco Ibáñez, adaptat = Blasco Ibáñez, adaptado
PANELL 10. Blasco Ibáñez, traduït = Blasco Ibáñez, traducido
PANELL 11. El preu de la fama = El precio de la fama
En quant als panells sense numerar, el primer recull la biografia d’este escriptor i el segon,
els molts llocs que va visitar.
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CONDICIONS DE CESSIÓ:
- Per a la cessió, l’entitat peticionària haurà de remetre una carta o e-mail electrònic a la
Biblioteca Valenciana (Monestir de Sant Miquel dels Reis, Av. de la Constitució, 284, València,
46019 o bvdifusion@gva.es) a la qual indique el període en què es desitja la mostra, i es
comprometa a complir amb les presents condicions de cessió.
- La cessió és gratuïta, si bé les despeses derivades del seu trasllat, instal·lació i devolució aniran
a càrrec de les entitats sol·licitants.
- Les entitats sol·licitants són responsables de la integritat dels panells, així com del seu adequat
transport i devolució.
- No és obligat assegurar estos panells ni fer ús d’una empresa especialitzada en transport d’obres
d’art; es pot recórrer a mitjans propis, però sempre garantint la clàusula anterior.
- L’entitat sol·licitant haurà d’incorporar el logotip de la Generalitat Valenciana i el de la Biblioteca
Valenciana en el material de difusió que realitze.
- Caldrà informar la Biblioteca Valenciana (bvdifusion@gva.es), amb suficient antelació, de les
dates d’inauguració, clausura o activitats programades.
- A l’acabar el període d’itinerància, es facilitarà el nombre de visitants a la Biblioteca Valenciana
per mitjà de correu electrònic (bvdifusion@gva.es).
- És convenient acompanyar l’exposició d’exhibició de fons propis, conferències, tallers, activitats
o qualsevol altra iniciativa que redunde en un major aprofitament de l’exposició en el període de
la cessió.

