Vila del Llibre

Vila del Llibre

Una Vila del Llibre és un espai que atorga protagonisme al llibre i a tot l’imaginari que hi
ha al seu voltant per dinamitzar de manera sostenible el territori. La Vila del Llibre de
Montblanc forma part de la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya (www.viladelllibre.cat),
juntament amb Bellprat, Cervera, La Pobla de Segur i L'Escala.
Una vegada l'any celebra el festival literari, una gran trobada amb un mercat d'editors
independents, llibreries de vell, llibres d'artista, exposicions, tallers, recitals de poesia i
activitats infantils i juvenils, entre altres propostes, pensades per convertir el ciutadà en
lector d'un país en clau de lletres.
En aquesta tercera edició, la Vila del Llibre medieval s’omple d’històries que mereixen ser
explicades i recordades: històries de ficció literària de la mà dels seus autors, però també
històries reals que cal no oblidar i que es tornen més actuals que mai gràcies als llibres

3a

22, 23 i 24 març 2019

edició

La Vila medieval s'omple de llibres en un cap de
setmana ple d'històries literàries per descobrir:
mercat d'editors independents, novetats amb
autors i xerrades, espai infantil i llibre vell

Benvinguts a la Vila!

#viulesviles

DIVENDRES 22 de març | 20.30
Centre Cultural Sant Jordi

Una producció de Vila del Llibre

ENCANTS DEL LLIBRE

Carrer Major, 109- Montblanc

Els Encants del Llibre, l’espai on els llibres
de segona mà són els protagonistes. Amb un fons literari
de més de 8.000 llibres, obre tots els caps de setmana
tot l’any, i durant la Vila del Llibre estarà obert tot el dia,
dissabte i diumenge

GABRIEL FERRATER

In Memoriam
Un recital poètic inspirat en la manera de dir
la poesia d’Ovidi Montllor i Toti Soler

MERCAT EDITORIAL

Més de 30 editorials a la plaça Major amb una oferta de
títols per a tot tipus de públic: narrativa, poesia, assaig,
infantil, juvenil...
Presentacions de les novetats del mercat en taules
rodones d'autors i, a més, contacontes i activitats
literàries especialment creats perquè els més petits de la
casa puguin endinsar-se de manera divertida en la
literatura.

Recitació poètica de Xavier Miró
Música composada i interpretada per Andrés Noarde
amb l'acompanyament de Daniel Llandrich

5 euros - Aforament limitat
Entrades a: www.viladelllibre.cat/entrades
i a l’Oficina de Turisme de Montblanc

www.viladelllibre.cat/montblanc @VilaDelLlibre
Col.laboran:

Organitza:

Amb el suport de:

www.viladelllibre.cat/montblanc @VilaDelLlibre
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Exposicions
Obertes dissabte i diumenge
d'11.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00
CATERINA ALBERT / VÍCTOR CATALÀ
Mostra que recorre la vida i obra de Caterina Albert, poeta, narradora,
novel·lista i autora teatral. Caterina Albert, més coneguda com a
Víctor Català, pseudònim amb que signava les seves obres per poder
superar la moral de l’època, va convertir-se en una de les veus
representatives del Modernisme.
Exposició cedida per l'Institut Català de les Dones
Vestíbul de l’Ajuntament

19è CONCURS DE FOTOGRAFIES DE LES TERRES DE L’EBRE
Exposició de quinze imatges inspiradores de les Terres de l’Ebre
que van ser guardonades a la darrera edició del Concurs de
Fotografies de les Terres de l’Ebre, un certamen organitzat
conjuntament pels ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Deltebre
Oficina de Turisme Muralla de SantaP
Tecla, 54
NOMDENOIA
Pau Badia i Roca, arquitecte i dibuixant, retrata la nostra societat
amb un traç senzill i punyent alhora. No calen paraules per mostrar
amb ironia i un gran toc poètic una crítica ferotge del món urbà en
què vivim. NOMDENOIA és també el títol del llibre del seu primer
recull de dibuixos: una mirada sensible i imprescindible
Plaça Major, 11

ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC
CASA DESCLERGUE
AJUNTAMENT
PLAÇA MAJOR , 11
MERCAT DʼEDITORIALS
CARRER MAJOR, 23 - SALA SANT MIQUEL
PLAÇA SANT MIQUEL
CARRER MAJOR, 23 - ENCANTS DEL LLIBRE
FONT MAJOR
OFICINA DE TURISME
CARRER MAJOR, 109 CENTRE CULTURAL SANT JORDI
MUSEU ARXIU DE MONTBLANC I COMARCA
Acte literari
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Espais

Espai infantil
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Mercat d’editorials

Recital poètic

Exposició

Espectacle

Els Encants del Llibre

Tallers

Signatura de llibres

Taller infantil

Informació

TALLERS

dels oficis del llibre
Vine i gaudeix dels tallers pensats en
especial per a la Vila del Llibre.
Tallers per a infants i adults on aprendrem
a fer diorames, reciclar lones per
fer folres de llibres, creació d'enigmes
i quilling, una tècnica de cartonatge
Dissabte 23 i diumenge 24
Plaça Major, 11

ADESIARA EDITORIAL
AEVUM I LLIBRES DE PEL·LÍCULA
ÀGILMENT
ALBERTÍ EDITOR
ARTÈRIA, ESPAI D'ART I TALLERS
ASSOCIACIÓ CULTUTRAL TINTAMOTORA
COSSETÀNIA EDICIONS
CUSCUSIAN*S
EDICIONS CAL·LÍGRAF
EDICIONS CASABLANCA
EDICIONS DEL PIRATA
EDICIONS I CREACIONS LA MUSCA
EDICIONS SIDILLÀ
EDICIONS TREMENDES
EDITORIAL CABALLO REGALADO
EDITORIAL FONOLL
EDITORIAL GREGAL
EDITORIAL PIOLET
EVA BLANES TALLER
GODALL EDICIONS
LLETRA IMPRESA EDICIONS
LLIBRERIA HORITZONS
LLIBRERIA LA BALDUFA
LLIBRERIA REQUESENS
ÒNIX EDITOR
ORIGINAL NOTEBOOKS
PAGÈS EDITORS
PAÍS DE XAUXA EDICIONS
PLATAFORMA DE ADICTOS A LA ESCRITURA
QUIOSC 4 CANTONS
SÀRRIA DE LLIBRES
VOLIANA EDICIONS
XILOFERA EDICIONS

ESPAI
INFANTIL
Activitats infantils durant tot el cap de setmana:
contacontes, tallers, espectacles,
racó de lectura i pintura,
vena de llibre infantil i juvenil
Dissabte 23 i diumenge 24
d'11.00 a 13.30 i de 16.30 a 19.30
Plaça Sant Miquel
Tallers: Plaça Major, 11

DIVENDRES 22
19.00 L'ESCARRITX
L'Associació literària de Montblanc mira al futur
L’Escarritx renova el seu compromís amb la literatura en el marc de la Vila del Llibre de Montblanc
Sant Francesc. Sala de les Corts
19.15 NOVETAT EDITORIAL I RECITAL POÈTIC
Passejant per Montblanc: un mapa de descobertes. Editorial Piolet presenta un mapa de racons
naturals i patrimonials de la Vila Medieval. Espais amb història i plens de poesia, amb versos recitats
per Pau Civit Poblet, Enriqueta Moix, Judit Queralt, Josep Civit i Mateu, i Ser Oli de l'Associació
Literària L'Escarritx, i la participació de l'escriptor de guies i mapes de Piolet, Juan Carlos Borrego
Sant Francesc. Sala de les Corts

DISSABTE 23
11.00 TAULA RODONA | ACTUALITAT
Narrativa del Procés. Quatre mirades literàries al moment polític i social que viu Catalunya. Bea
Talegón amb Llibertat d'excepció (Pagès Editors); Bernat Puigtobella, director de Núvol amb Us volem
a casa (Núvol), recull d'articles per llegir a la presó; Determinació Nacional (Voliana Edicions) de
Juan Carlos Moreno Cabrera presentat per Jordi Solé i Camardons, editor, i Després del procés, què?
(Pagès Editors) de diversos autors, presentat per Aida Sanuy Perpinyà
Casa Desclergue
11.30 TALLER FAMILIAR
Com escrivien abans? En aquest taller els infants coneixeran les eines que es necessitaven per
escriure i en faran una composició amb un tinter, una ploma d’au i la creació d’una espelma amb cera
natural. Una proposta de l'Asociación de Acuariofilia de Tarragona. D’11.30 a 12.30
Plaça Major, 11
12.00 PRESENTACIÓ | LLIBRE IL·LUSTRAT
Evasions. Eva Piquer, escriptora, i Eva Armisén, il·lustradora, presenten Evasions (Bridge), un llibre
vital i intimista que converteix el que és quotidià en excepcional i que ens convida a reflexionar sobre
aquells petits refugis que ens reconcilien amb la vida
Casa Desclergue
12.00 CONTACONTES | NARRATIVA
La Mariona i la capseta màgica. La Mariona va haver de néixer abans d’hora i va passar els seus
primers mesos de vida dins una capseta màgica. Un conte ple de tendresa basat en fets reals, explicat
pels pares de la Mariona i il·lustrat per Joan Turu. Una proposa d'Edicions i Creacions La Musca
Plaça Sant Miquel
12.00 RECITAL POÈTIC
La gota negra (Pagès Editors) en veu de la seva autora, Cèlia Sànchez-Mústich, poeta, narradora i
activista cultural
Font Major
13.00 NOVETAT EDITORIAL | BIOGRAFIA
El pintor que cremava els seus quadres. Presentació de l'assaig biogràfic de Maties Palau Ferré,
pintor, ceramista i escultor montblanquí, a càrrec de Josep Andreu, alcalde de Montblanc; Damià
Amorós, historiador de l'art; i Francesc Marco-Palau, autor (Editorial Gregal)
Ajuntament. Sala de Plens
13.00 NOVETAT EDITORIAL | NATURA
Tornar al bosc. Edicions Sidillà i Sàrria de Llibres conviden a una taula per compartir i defensar la
riquesa natural i patrimonial dels boscos de la mà de tots aquells que van lligar la seva vida a aquest
espai natural. A Tornar al bosc. En Les feines dels bosquerols (Edicions Sidillà) parlen les persones que
hi van viure, que hi van treballar, que hi van fer campanyes. Taula amb la participació d'Antoni
Gimeno i Josep Cot
Casa Desclergue

DIUMENGE 24
11.00 PRESENTACIÓ| MEMÒRIES
Per tenir casa cal guanyar la guerra. Joan Margarit presenta les seves memòries Per tenir casa cal
guanyar la guerra (Proa). El poeta no espigola agendes o àlbums familiars, no es deixa amanyagar
gaire per la nostàlgia, ni el preocupa gens quedar bé, sinó que es capbussa de ple en els records que
li han quedat clavats i tracta d’entendre per què són allà i de quina manera tenen a veure amb la
construcció de la seva vida i de la seva poesia
Casa Desclergue
11.00 COL·LECCIONISME LITERARI
3a Trobada d'intercanvi de punts de llibre
Organitza: Associació Literària L'Escarritx. Horari: d'11.00 a 13.00
Vestíbul de l'Ajuntament
11.30 TALLER | RECICLATGE DE LONES PER PROTEGIR LLIBRES
Amb les lones utilitzades en les anteriors Viles del Llibre de Montblanc per senyalitzar espais i
informar de l'agenda d'activitats, crearem folres per protegir els nostres llibres. D'11.30 a 13.30
Plaça Major, 11
11.30 CONTACONTES MUSICAL | FANTASIA
Sons de Faules. Concert dedicat a nenes i nens de 3 a 8 anys on es combina la narració d'un
contaccontes i el concert d'un músic. Tres faules ens mostraran aquest tipus de relats i el so dels
instruments ens ajudarà a captar la màgia de les històries. Una proposta de La Botzina
Plaça Sant Miquel
12.00 PRESENTACIÓ | NARRATIVA BREU
L’art del conte. Tina Vallés, escriptora i codirectora del portal literari Paper de Vidre, i Mònica Batet,
escriptora, presenten el recull de contes 24 contes al dia (Editorial Godall), una obra coral que vol ser
una mostra i un calidoscopi dels millors exemples del gènere conte
Casa Desclergue
12.00 NOVETAT EDITORIAL | NARRATIVA
Presentació de la novel·la Escapando del recuerdo (Salto al reverso, 2018), amb el seu autor:
Benjamín Recacha García. La Sara treballa en un càmping. El Luis és un turista solitari que busca pau
per al seu cor. Un matí coincideixen, sense sospitar que aquesta trobada fortuïta podria significar un
nou començament i potser fugir dels records que els mantenen ancorats en el passat
Ajuntament. Sala de Plens
12.30 NOVETAT JUVENIL | HISTÒRIA
L'alè del drac. L'Antoni és un jove amb el cap ple de somnis impossibles per al futur. L'estiu de 1868
serà sens dubte clau per a la seva vida: la mort de la seva estimada, l'obsessió per saber la veritat i la
recerca de l'assassí ocuparan totes les seves hores. Maite Carranza presenta L'alè del drac (La
Galera), la història del jove Antoni Gaudí. Premi Joaquim Ruyra 2018
Carrer Major, 23. Sala Sant Miquel

20.30 RECITAL POÈTIC MUSICAL
Gabriel Ferrater: In Memoriam. Inspirat en la manera de dir la poesia d'Ovidi Montllor i Toti Soler, fa
vint-i-cinc anys s'estrenava a Barberà de la Conca l'espectacle In Memoriam, un recital de poemes del
reusenc Gabriel Ferrater. Aprofitant el cinquantè aniversari de la publicació de la seva obra poètica
completa, Les dones i els dies, avui recuperem actualitzat aquell espectacle de veu i guitarres que
homenatgen la vivència de la guerra, l'exili, la llibertat, la joventut i l'amor.
Amb la recitació poètica de Xavier Miró. Música composada i interpretada per Andrés Noarde amb
l'acompanyament de Daniel Llandrich. Entrades anticipades a www.viladelllibre.cat/entrades
i venda anticipada a l'Oficina de Turisme de Montblanc. Aforament limitat. 5€ per persona
Centre Cultural Sant Jordi
21.00 INAUGURACIÓ DE LA VILA
L'Alcalde de Montblanc, Josep Andreu, el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Joan
Elies Adell, i Enric Bono, director del festival, inauguren la tercera edició de la Vila del Llibre,
enguany dedicada a les històries literàries. Copa de cava
Centre Cultural Sant Jordi

13.00 NOVETAT INFANTIL | CULTURA POPULAR
M'expliques un conte?. Elisenda Roca convida els més petits a descobrir En Patufet, Els tres
porquets, La rateta que escombrava l’escaleta, Les set cabretes i el llop...
Un recull de contes clàssics en un format original i divertit, per llegir i escoltar
Carrer Major, 23. Sala Sant Miquel
17.00 NOVETAT INFANTIL I JUVENIL | NARRATIVA
Xocolatada amb Jordi Folck. Xocolata calenta per descobrir les aventures d'El noi de paper
(Fanbook), Premi Ramon Muntaner 2018, i Ningú és un zombi amb el seu autor, Jordi Folck
Cal Xixonenc
17.30 TAULA RODONA | HISTÒRIA
Narratives de l'exili. La visió literària dels qui van haver de partir i de qui es va quedar. Amb Carles
Casajuna i Retorn (Columna Edicions), l'exili de Josep Carner; Manuel Castellet i La mitra de l’exili
(Editorial Gregal) que amb la ficció descobreix personatges com Rafael Patxot, Ventura Gassol i el
cardenal Francesc Vidal i Barraquer, i La bona lletra (Lletra Impresa Edicions) de Rafael Chirbes,
presentat per Juli Capilla, que narra en primera persona les peripècies vitals d’una família humil de
republicans vençuts
Casa Desclergue
17.30 NOVETATS EDITORIALS | ACTUALITAT
Maternitat subrrogada: dret o negoci?. Dos llibres que analitzen la realitat dels ventres de
lloguer des del debat crític i feminista. Vientres de Alquiler (Lo que no existe) de Núria González
López és un assaig sense sucre; Mujeres nidantes d'Ainara Danke (Ònix Editor) analitza el rol de la
mare llogada en aquest nou escenari
Ajuntament. Sala de plens
18.00 TALLER FAMILIAR
Creació d'enigmes. Taller amb l'escriptor Josep Maria Ibarra per crear enigmes literaris capaços de
sorprendre els lectors més avesats. De 18.00 a 19.00
Plaça Major, 11
18.00 CONTACONTES | NARRATIVA
Literatura explicada per gaudir i imaginar
Històries contades que fan somiar als més petits de la casa
Plaça Sant Miquel
18.30 PRESENTACIÓ | PREMI SANT JORDI 2018
Digues un desig. Jordi Cabré presenta Digues un desig (Enciclopèdia Catalana), premi Sant Jordi
2018, una novel·la sobre les mentides que ens diem per amagar la nostra veritable identitat; sobre els
límits que som capaços de creuar per seduir
Casa Desclergue
20.00 DOCUMENTAL
La república de la llibertat i el bon humor. El Museu Arxiu de Montblanc i Comarca convida a la
projecció del documental Miquel Porter i Moix: la república de la llibertat i el bon humor, una peça
audiovisual que fa un recorregut per la figura d'aquest cineasta, professor, historiador, crític, músic i
humanista vinculat a Montblanc
Museu Arxiu de Montblanc i Comarca

13.00 POESIA A MICRÒFON OBERT
Vine a recitar amb L’Escarritx. Recital de poesia a micròfon obert. L’Escarritx proporcionarà un petit
recull de grans poemes universals que tothom podrà llegir… O, si ho prefereixes, podràs llegir-nos-en
de teus!
Font Major
13.00 PRESENTACIÓ | NARRATIVA
Animales invisibles (Nørdica Libros) és un projecte sobre animals misteriosos, ja sigui perquè
pertanyen a les llegendes dels diferents llocs, per estar presumptament extingits o per ser quasi
impossibles de localitzar. Un llibre de viatges diferent presentat per l’autor, Gabi Martínez
Casa Desclergue
17.00 NOVETAT INFANTIL | LLEGENDA
La cantata de la llegenda de la princesa i Sant Jordi. La cantata explica una nova versió de la
llegenda tot trencant els estereotips de la història. La princesa, de gran, ens relata les vivències de
quan van anar a trobar al Drac, juntament amb Sant Jordi, tot recordant que ella és més que una
princesa. La història combina text teatral i cançons. Una proposta d’Edicions i Creacions La Musca
presentada per Jordi Cartañá (text i música), Laura Magrinyà (il·lustradora) i Josep M. Vidal (editor)
Plaça Sant Miquel
17.30 TAULA RODONA NOVETATS | NOVEL·LA NEGRA
La foscor com a refugi. Tres escriptors de novel·la negra presenten les seves darreres obres i parlen
de la capacitat d'aquest gènere de captivar literàriament. Amb Margarida Aritzeta i Rapsòdia per a un
mort (Llibres del delicte); Pau Juvillà i David Marín amb Primàries de sang (Pagès Editors), i Roger
Rubio amb El hombre que no haria daño a nadie (Ediciones B). A la fi de la taula es presentarà el
programa del festival de novel·la criminal en català de l'Espluga de Francolí, El Vi Fa Sang, que se
celebrarà del 5 al 7 d'abril de 2019
Casa Desclergue
18.00 TALLER | FILIGRANA DE PAPER
El quilling consisteix a enrotllar i donar forma a fines tires de paper per crear lletres decoratives.
Avui és una forma perfecta de decorar targetes, àlbums, i qualsevol altre treball de scrapbooking o
embalatge. Horari: de 18.00 a 20.00
Plaça Major, 11
18.30 TAULA RODONA | HISTÒRIA
La història de les persones. Dos personatges que es veuen marcats per la història. Rafel Nadal
presenta El fill de l'italià (Columna), premi Ramon Llull 2019, la història d'un home que decideix
buscar el seu pare, un combatent italià de la Segona Guerra Mundial, i es troba amb la seva pròpia
identitat. Com a companya de taula, Coia Valls que, amb Els Camins de la llum (Rosa dels Vents),
reivindica la història de Louis Braille, el creador del mètode d'escriptura per a invidents
Casa Desclergue

