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MONTBLANC INAUGURA LA SEVA VILA DEL LLIBRE AMB EL MERCAT  
D’EDITORIALS INDEPENDENTS MÉS GRAN DE CATALUNYA  

El tercer booktown de Catalunya obrirà les seves portes els propers 1 i 2 d’abril amb un festival 
literari que aplegarà 43 editors independents que preestrenaran les novetats que dies més tard 
ompliran les llibreries amb motiu de la diada de Sant Jordi. 

A més de la presentació de nous títols, el programa oferirà un cicle de 12 taules rodones centrades 
en descobrir ‘Els Invisibles de la literatura’, tots aquells personatges i elements que, més enllà de 
l’escriptor i l’editor, fan possible el fet literari (traductors, il·lustradors, documentalistes...). Ja està 
confirmada la presència de Carme Martí, padrina de l’edició 2017, Màrius Serra, Martí Gironell, 
Matthew Tree, Víctor Alexandre, Roser Capdevila, Teresa Costa-Gramunt, Carles Duarte, Xulio 
Ricardo Trigo, Lluís Foix, Víctor Amela, Josep Puigbó, Teresa Muñoz i Coia Valls, entre d’altres. 

 

Montblanc, 24 de març de 2016 – Avui s’ha presentat la primera edició del festival literari 
‘Montblanc, Vila del Llibre 2017’ (www.viladelllibre.cat/montblanc - #MontblancVilaDelllibre), 
que se celebrarà l’1 i 2 d’abril de 2017 i donarà el tret de sortida a la iniciativa de turisme cultural 
que convertirà els carrers del casc antic de la capital de la Conca de Barberà en un espai ple de 
llibres. Amb un mercat de 43 editors independents, 3 llibreters locals i la presència de més de 70 
autors durant el cap de setmana, l’esdeveniment serà la trobada editorial més important del país 
just abans de Sant Jordi i el lloc on es preestrenaran molts dels títols que dies després ompliran 
les prestatgeries de les llibreries de tota Catalunya.  

El festival serà, a més, la presentació oficial de Montblanc com a tercer booktown de la Xarxa 
de Viles del Llibre de Catalunya, després de Bellprat (Anoia) i Cervera (La Segarra). I és que 
molt més enllà d’aquesta primera trobada anual, la proposta neix per oferir una nova forma de 
descobrir la Vila a través dels llibres durant tot l’any. 

La Vila del Llibre de Montblanc està situada dintre de la muralla. Tindrà el seu accés pel Portal 
de Sant Jordi i, prenent el carrer dedicat a l’advocat i escriptor Joan Poblet i Teixidó, omplirà el seu 
casc antic de llibres, actes i activitats al voltant del llibre. Amb motiu del festival anual, les places 
de la Vila, els comerços, els edificis institucionals i diferents espais privats obriran les seves 
portes al públic per acollir presentacions, exposicions, tallers, recitals de poesia, llibreries 
i espectacles, entre altres activitats.    

Un local situat al Carrer Riber 30 obrirà les seves portes al públic durant el cap de setmana del 
festival convertit en “Els Encants del Llibre de Montblanc”, un espai de recollida, classificació i 
venda de llibre vell a preus populars que comença amb un fons literari de més de 6.000 llibres. A 
més, la Unió de Botiguers ha impulsat la iniciativa “Els Petits Encants del Llibre”, un racó de 
llibre vell dintre de cada botiga, que es mantindrà de manera estable durant tot l’any, i que invita la 
gent a trobar títols que tenen a veure amb l’activitat de cadascun dels comerços. 

“Montblanc, Vila del Llibre 2017”, el festival anual 

Com a tret de sortida de la seva incorporació a la Xarxa de booktown de Catalunya, els propers 1 
i 2 d’abril Montblanc celebrarà el seu primer festival anual “Montblanc, Vila del llibre 2017”.  
Per a l’ocasió, ja han confirmat la seva presència 43 editorials independents, 3 llibreters locals, uns 
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70 autors i s’han programat prop de 80 activitats per a tots els públics: taules rodones i xerrades 
amb autors; tallers; espectacles poètics, musicals i teatrals; espai infantil amb contacontes, 
exposicions... 

Noms destacats. Montblanc, Vila del Llibre 2017 s’inaugurarà de la mà de Carme Martí, padrina 
de la primera edició del festival (Ds. 1 a les 10h). Just després, arrencaran les taules rodones 
dedicades als invisibles de la literatura, converses d’autors amb una trajectòria consolidada 
amb escriptors novells i del circuit independent que, a més, de presentar les seves obres parlaran 
de les persones i dels elements que fan possible el fet literari. La primera és sobre literats a la 
frontera, una taula amb Victor Amela per parlar d’escriptors d’altres territoris creatius (Ds. 1 a les 
11h). L’activista musical i periodista Ferran Riera s’endinsarà en la literatura cantada (Ds. 1 a les 
12h), amb Teresa Costa-Gramunt els lletraferits descobriran tots els papers de la dona a la 
literatura (Ds. 1 a les 13h), i amb Víctor Alexandre i Jaume Pla reflexionaran sobre si el teatre 
s’ha de llegir o només actuar (Ds. 1 a les 17h). Roser Capdevila i Joan Romaní Scaramuix 
conversaran sobre el paper de l’il·lustrador com a narrador (Ds. 1 a les 18h) i el dia acabarà amb 
Matthew Three, escriptor anglès en llengua catalana, compartirà amb altres traductors les 
experiències d’endinsar-se en una altra ment i cultura per crear i traduir una obra (Ds. 1 a les 19h).  

Diumenge arrencarà amb Martí Gironell, que seurà amb el director d’El Foradot per recordar totes 
les figures que participen en la creació de la novel·la històrica i dels deu anys d’’El pont dels jueus’ 
(Dg. 2 a les 11h). Màrius Serra parlarà del temps com a invisible imprescindible de l’escriptor (Dg. 
2 a les 12h) i, de manera paral·lela, Lis Castro, Toni Albà i Germà Bel analitzaran com el procés 
i el discurs polític tenen el seu encaix en la literatura (Dg.2 d’11h a 14h). Josep Puigbó conversarà 
amb Dolors Bramon al voltant dels seus reculls d’històries de (S)avis (Dg. 2 a les 11h) i Coia Valls 
presentarà els títols guanyadors de l’edició 2016 del Certamen Literari de les Festes de la Serra 
(Dg. 2 a les 12h). Lluís Foix i Teresa Muñoz conversaran del protagonisme del lloc on es 
desenvolupa una història com a argument literari (Dg. 2 a les 13h), Josep Maria Bunyol explicarà 
què vol dir ser ‘escriptor’ de televisió i cinema (Dg. 2 a les 16h), Carles Duarte analitzarà si una 
fotografia val més que mil paraules (Dg. 2 a les 17h),  i Xulio Ricardo Trigo parlarà amb altres 
tres autors de novel·la negra per explicar com la realitat és el millor protagonista de la ficció (Dg.2 
a les 19h). I per tancar el cap de setmana, l’escriptora tarragonina Coia Valls farà el parlament de 
cloenda de la Vila (Dg. 2 a les 20h). 

Mercat d’editorials independents i llibre vell per tots els racons. Montblanc rebrà 43 editorials 
independents especialitzades en narrativa, literatura infantil i llibre d’artista per oferir al visitant el 
mercat de segells literaris independents més gran de Catalunya. Tots els editors disposaran de 45 
minuts per a presentacions específiques de les seves novetats, i les seves propostes editorials es 
complementaran amb Els encants del llibre, una llibreria de vell situada al Carrer Riber, 30 amb 
un fons de 6.000 títols a preus populars, i amb Els petits encants del llibre, punts de venda de 
llibre de segona mà a les botigues de la Vila. A més, tots els carrers tindran llibreries de vell i zones 
de música i lectura que convertiran el casc antic en un nou món literari. 

Literatura viva. Com a totes les viles de la Xarxa, durant el cap de setmana, Montblanc oferirà al 
visitant experiències per viure la literatura més enllà del seu paper de lector. Màrius Serra i La 
Unió de Botiguers inviten als visitants de la vila a descobrir els Enigmàrius que s’amaguen 
als comerços del casc antic, i l’Editorial Àgilment en col·laboració amb Montblanc Medieval, fan 
una proposta per a desxifrar jeroglífics pels 12 monuments més emblemàtics de la Vila. 
Durant tot el cap de setmana, a més, hi haurà tallers centrats en els oficis del llibre: cal·ligrafia 
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(Ds. 1 a les 11h), enquadernació (Ds 1 a les 18.30h i Dg. 2 a les 12.30h), escriptura creativa i llibre 
d’artista (Ds. 1 a les 17h), escriptura poètica (Dg. 2 a les 12h) i gravat (Ds. a les 12h i a les 16h i 
Dg. a les 11h). A més, la Plaça Sant Miquel acollirà 13 recitals poètics, la qual cosa confirma la 
nova vida d’aquest gènere literari. A les 20h al Teatre Centre Parroquial tindrà lloc l’obra de teatre 
Abans que pugi el teló amb Jaume Pla, i a la nit els lletraferits podran gaudir de la Jam 
d’Escriptura, una idea original de Marcos Xalabarder d’Escritura en Vivo, invitarà a improvisar 
històries o versos amb música en viu (Ds. 1 a les 22.30h). 

Avantguarda literària. A més de les 8 editorials especialitzades en llibre d’artista, diverses 
xerrades s’aventuraran en nous territoris literaris: Albert Carreras i Josep Bou presentaran una 
selecció de llibres de fotografia d’autor (Ds. 1 a les 12.00h), el visitant descobrirà noves propostes 
com la poesia oriental com a objecte (Ds. 1 a les 16.30h) o la literatura d’humor (Ds. 1 a les 
17.00h) i s’endinsarà en el desafiament de la distribució per a l’editor independent (Dg. 2 a les 
13.00h). 

Exposicions. Diverses seran les propostes expositives que tenen en el llibre la seva font 
d’inspiració. ‘Els diferents vestits del llibre’ és una exposició inèdita dissenyada pel Consorci 
d’Artesania de Catalunya sobre l’art de l’enquadernació (Consell Comarcal), ‘El llibre fotogràfic 
d’autor’ mostrarà com la imatge es pot llegir i sentir (Poblet i Teixidó, 7), “Llibres en acció’ és la 
proposta de gravat, fotografia i disseny que fan diferents artistes montblanquins i l’Escola d’Art de 
Tarragona (Sala Sant Miquel), ‘Mercè Rodoreda’ farà un homenatge a la creadora de La Colometa 
(Ajuntament), hi haurà un espai per a commemorar l’Any Bertrana (Carrer Riber, 12) i ’Llibres 
vells’ captivarà al visitant amb una proposta que dóna una nova vida al llibre de segona mà gràcies 
a l’art de la papiroflèxia (Modes Ferrer).   

Els més petits i la lectura. La Plaça Nova Sant Miquel serà l‘espai on els nens i joves podran trobar-
se amb la literatura. A més d’un mercat específic de llibre infantil i juvenil, durant tot el dissabte i 
diumenge hi haurà 12 contacontes (Ds. 1 i Dg. 2 de 10h a 14h i de 16h a 20h) i espectacles de la 
mà de grans noms de la literatura infantil com la Roser Capdevila, amb propostes sempre 
atraients al voltant de la llegenda de Sant Jordi (teatre Ds. 1 a les 18.) i personatges com el Agus 
i els monstres (Ds.1 10.15h), Fermí i la Valentina (Ds. 1 a les 13.00h)o  En Jan petit i la flauta 
màgica (Dg 2 a les 16h).  

MERCAT D’EDITORIALS INDEPENDENTS 

Adesiara	Editorial | Àgilment | Albertí	Editor | Angle	Editorial | Artèria,	Espai	d’Art	i	Tallers | BiraBiro	
Editorial | Castellnou	Edicions	| Colla	d’Escriptors	Independents | Cossetània	Edicions | Edicions	Cal·lígraf | 

Edicions	Casablanca	|  Edicions	Secc | Edicions	Sidillà | Edicions	Tremendes | Editorial	Espai	Literari | 
Editorial	Fonoll | Editorial	Gregal | Editorial	Meteora | Editorial	País	de	Xauxa |  Editorial	Piolet | El	arte	de	
la	memoria | El	Núvol | Godall	Edicions | ING	Edicions | Irene	Moreno	Soler | La	Fuga	Ediciones | La	Musca 
|  Les	Tampons	de	Roser | Los	Cuscusian*s | Llibreria	Horitzons | Llibreria	la	Baldufa | Llibreria	Requesens | 

Llibres	Artesans | Mercè	Soler | Ònix	Editor | Orciny	Press | Pagès	Editors | Piscina,	un	petit	oceà | 
Plataforma	de	adictos	a	la	escritura | Publicacions	de	l’Abadia	De	Montserrat | Quatre	Cantons | Sarrià de 

Llibres | Taller	Manera	Negra | Tropo	Editores | Veusambveu | Voliana	Edicions 
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Sobre VilaDelLlibre.CAT (www.viladelllibre.cat)  

VilaDelLlibre.CAT dissenya i desplega iniciatives de turisme cultural que tenen com a eix central 
la literatura i que són capaces de dinamitzar de manera sostenible el territori. 

La 'Vila del Llibre’ és l’element estructural de la seva proposta: la reconversió en booktown 
d’espais oblidats i deprimits, tant en l’entorn rural com dins de pobles i ciutats més grans. Partint 
de les estructures ja existents, la Vila del Llibre aconsegueix donar una nova vida als espais 
abandonats de manera sostenible, implicant la població en l’estructuració d’iniciatives de lleure al 
voltant del món del llibre que atreuen un visitant interessat en la cultura i les tradicions. 
Concretament, una Vila del Llibre recupera espais per convertir-los en llibreries de segona mà o 
en llocs de creació que rescaten els oficis del llibre (enquadernació, cal·ligrafia, impressió 
artesana, il·lustració...); estableix un espai per a la recollida, classificació i venda de llibre de 
segona mà; crea un programa d’activitats basades en la literatura pensat per a tots els públics, 
i convoca a una fira anual del llibre que es converteix en el punt de trobada entre autors, creadors 
i professionals del llibre amb el seu públic. 

Bellprat (Anoia) és el primer booktown de Catalunya, Cervera (Segarra) la segona de les viles del 
llibre i Montblanc (Conca de Barberà) la tercera de les viles de la Xarxa. 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Constanza Saavedra 
Comunicació VilaDelLlibre.CAT 
constanza.saavedra@viladelllibre.cat 
Tel. 636 292 710 


