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Un llibre de caques bestials
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Els secrets
de la vida més interior
del món animal
Hi ha molts animals que, per més que ens hi esforcem, mai
no podrem veure a la natura. Però, en canvi, de vegades és
fàcil trobar els seus excrements. I per què ens haurien d’interessar les seves caques? Doncs perquè ens donen molta informació sobre ells i sobre els seus costums: què mengen, on
viuen, si prefereixen amagar-se o que tots els altres animals
sàpiguen que corren per allí...

Joaquim Fargas i Casamitjana és mestre de formació, divulgador científic de professió i naturalista de passió. De ben petit
ja va mostrar el seu amor per la natura i totes les seves facetes
aprofitant les escapades que feia a la muntanya amb la seva
família. Més tard va poder combinar la seva passió amb la
seva professió, però la vida li va canviar quan va conèixer en
Sergi. Conjuntament van decidir fer un llibre diferent sobre un
dels aspectes més desconeguts de la biologia dels animals, els
excrements.
Sergi Bravo Vidiella va arribar al món una nit de tempesta,
entre llamps i trons. Com que era un nen força mogut, a casa
només el tenien quiet davant els documentals de fauna, i
d’aquí va néixer el seu amor pels animals. Es va especialitzar
en fotografia i va fer diferents exposicions arreu d’Europa. De
la fotografia i el retoc va arribar a la il·lustració digital. Quan
va conèixer en Joaquim van decidir fer un llibre per explicar la
vida més interior del món animal.

En aquest llibre podreu trobar tota mena d’animals (mamífers,
aus, peixos, rèptils, amfibis i invertebrats), amb fotografies
reals de les seves caques.
I no solament farem una senzilla introducció en el món del
excrements, sinó que això ens permetrà de fer una volta al
món descobrint les caques de la llarguíssima girafa, el mandrós panda gegant o la minúscula mantis religiosa. I descobrirem què tenen de peculiar cadascuna d’elles. Vaja, el que
podríem anomenar una volta al món de caca en caca!
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Si voleu saber-ne més, visiteu l’Instagram d’Excrementum
2020.
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