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LA POBLA DE SEGUR, VILA DELLLIBRE CELEBRA LA SEVA SEGONA EDICIÓ 
I CONFIRMA QUE EL LLIBRE ÉS MOTOR DE CANVI SOCIAL    

Després d’una primera edició amb èxit de públic i que va entusiasmar els pobletans i les 
poblatanes, la Vila Closa torna a convertir-se en booktown. El festival literari anual arrenca 
divendres 3 de maig amb els centres educatius i, durant tot el cap de setmana, oferirà un 
programa d’activitats per a tota la família que convida a viure la literatura com a una experiència, 
en contacte amb el territori, de la mà d’autors, autores, editors, editores i artistes del llibre. 

Entre els autors que visitaran la Vila figuren Maria Barbal; Rafel Nadal, Premi Ramon Llull 2019, i  
Jordi Cabré, Premi Sant Jordi 2018, tots tres entre els deu autors de ficció en català més venuts 
segons el Gremi de Llibreters durant la passada diada de Sant Jordi amb A l’amic escocès, El fill 
de l’italià i Digues un desig, respectivament.  

Tot el programa a www.viladelllibre.cat/lapobladesegur | Fotos de la darrera edició 
 

Dilluns 29d’abril de 2019 – El festival literari “La Pobla de Segur, Vila del Llibre 2019” 
(www.viladelllibre.cat/lapobladesegur) celebrarà la seva segona edició el 3, 4 i 5 de maig amb un 
programa que replica els encerts de la seva primera edició i, a més, afegeix noves propostes per 
sorprendre a tots els públics. 

La fórmula d’èxit de la primera edició, amb una agenda plena de propostes de literatura 
d’experiències i la recuperació de locals emblemàtics de la Vila Closa –en 2018: Casa Orteu, 
Casa l'Àurea, Casa Antonia “El retall”, Cal Guitarreta, Botiga del Daldo i Casa Motes– torna 
enguany amb noves propostes que demostren que els llibres poden ser motor de canvi per 
als pobles i les persones.  

Així, en aquesta segona edició, el programa de la Vila s’articula en base a tres eixos que van 
molt més enllà del fet literari: un cicle de Dones i Literatura per homenatjar les dones 
creadores i inspiradores de les nostres lletres i situar-les en el lloc que es mereixen en la història; 
nous espais del casc antic que es reobren com a llocs efímers de creació literària, exposicions 
o xerrades, i diverses experiències literàries, on les lletres es barregen amb la història, la 
natura i l’activitat quotidiana de la Pobla de Segur per descobrir aquest racó del Prepirineu en 
clau de lletres.  

Entre els autors i les autores que participaran del programa trobem noms com Maria Barbal; 
Rafel Nadal, Premi Ramon Llull 2019, i  Jordi Cabré, Premi Sant Jordi 2018, tots tres entre els 
cinc autors més venuts segons el Gremi de Llibreters durant la passada diada de Sant Jordi; 
Coia Valls, Màrius Serra i Oriol Comas, Bea Talegón, Jaume Alonso-Cuevillas, Montse Barderi, 
Nuria Garcia Quera, Raquel Picolo, Noemí Ruidor, Teresa Ibars, Noemí Caballer o Joan Obiols, 
entre altres. 

La Pobla de Segur, Vila del Llibre 2019es desenvoluparà al casc antic del poble, en el 
circuit que queda delimitat pel Portal de Parrau i el Portal d’Orteu i que inclou el carrer Major, la 
plaça del Daldo i el carrer Llorens i Torres. Amb el festival, la Vila Closa es transforma en una 
gran llibreria amb un mercat editorial de 30 cases editorials independents i la llibreria 
Chalamanch, i a la plaça de la Pedrera, els visitants podran trobar un dels establiments 
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estables del booktown, ‘Els Encants del Llibre’, una llibreria de vell operativa des del passat 
desembre gestionada en col·laboració amb Alba Jussà. 

Gràcies a la participació activa dels veïns i veïnes en el projecte de la Vila del Llibre, el festival de 
la Vila torna a obrir locals emblemàtics reconvertits en espais literaris efímers per a la 
realització de xerrades amb els autors i autores, tallers dels oficis del llibre o fins i tot llibreries de 
vell amb tresors literaris per a col·leccionistes. En aquesta edició, els visitants podran gaudir de 
la Casa Orteu, una de les més antigues de la Pobla de Segur; Casa l'Àurea, antiga peixateria; 
Casa Antonia “El retall”, antiga merceria; Cal Guitarreta, llibreria fins l’any 1934 i després 
botiga de queviures; Botiga del Daldo, comerç de tèxtils que va tancar l’any 1962; Casa Motes, 
botiga de queviures i quincalleria abans de ser una oficina bancària; Cafè de la Unión, bar que 
va tancar fa un any i que torna a omplir-se de gent amb motiu de la Vila; Casa Pascual, antiga 
ferreteria i botiga de regals (perfumeria, joguines, records...) i Casa Carpi. A més, diversos veïns 
de la Vila Closa obriran les portes de casa seva –Cal Xivato, Casa Motes, Cal Miquelet i La 
Moixarronera– i molts comerços de la Pobla de Segur també s’impliquen en la celebració 
d’activitats. 

Programa La Pobla de Segur, Vila del Llibre 2019 

CICLE DONES I LITERATURA. Enguany, el programa ha dedicat part de les seves propostes a 
reivindicar la dona com a figura literària i com a creadora. “La Vila del Llibre de la Pobla de Segur 
esdevé una eina per a la memòria d'algunes d'aquelles dones silenciades i com a un vehicle més 
per a un canvi real”, explica Susagna Cabré, regidora de Cultura. 

Pel que fa al paper de la dona com a escriptora i inspiradora, el cicle arrenca amb una xerrada 
en record a Neus Català a càrrec de Carme Martí, autora d’Un cel de plom (Dv. 3 a les 19.00). 
Maria Barbal presentarà A l’amic escocès (Ds. 4 a les 11.00), i l’any que es commemoren 100 
anys del seu naixement, la Vila recordarà també a Teresa Pàmies de la mà de la comissària de 
l’Any Pàmies de la Institució de les Lletres Catalanes, Montse Barderi (Ds. 4 a les 18.00). La 
lluita feminista és el tema central de la taula amb els editors d’Adesiara, Jordi Raventós, i 
Albertí Editors, Elisenda Albertí (Dg. 5 a les 12.00), Noemí Caballer oferirà un contacontes per a 
adults que recorda històries de les dones rurals (Dg. 5 a les 13.00), la història quotidiana de tres 
dones d’avui és la proposta de Gemma Laborda (Dg. 5 a les 17.00), i la literatura i el paisatge 
reunirà  tres dones escriptores del Pallars: Núria Garcia Quera, Raquel Picolo i Noemí Ruidor 
(Dg. 5 a les 18.00). 

Caterina Albert tindrà també el seu homenatge, ella i totes les dónes de l’entorn rural, amb 
l’espectacle central de la Vila del Llibre, Solitud 360º, una experiència immersiva de llums, 
fotografia i música per viure en primera persona el camí emocional de la Solitud de Víctor Català, 
amb direcció i adaptació de Coia Valls, interpretació de Lîla Urbano, música de Conrad Setó, 
fotografia de Xulio Ricardo Trigo i mapping i muntatge d’Emiliano Castro i Marc Homar (Ds. 4 a 
les 22.00. Jardins de Casa Mauri).  

Per a infants i joves, també hi haurà propostes específiques en l’àmbit del cicle: Dones úniques, 
un llibre de relats protagonitzats per dones catalanes o estretament relacionades amb el nostre 
territori de la mà de Montse Barderi (Ds. 4 a les 13.00); Amb Cé de contes, històries de nenes i 
dones molt grans que fan coses increïbles (Ds. 4 a les 17.00), i Hola, sóc la Teresa, un 
contacontes viatge per la vida de Teresa Pàmies (Dg. 5 a les 13.00). 
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NOVETATS EDITORIALS. Entre els autors i autores que visitaran la Vila per presentar els seus 
darrers títols hi trobem Màrius Serra, que per celebrar els 10 anys de Quiet conversarà amb 
Coia Valls, autora d’Els Camins de la Llum (Ds. 4 a les 13.00) en una taula sobre histories de 
superació i, a més, presentarà La novel·la de Sant Jordi amb un joc acompanyat d’Oriol Comas 
(Dg. 5 a les 11.00). Bea Talegón entrevista Jaume Alonso-Cuevillas (Ds. 4 a les 17.00) i Jordi 
Cabré presenta Digues un desig, premi Sant Jordi 2018 (Ds. 4 a les 19.00). Ja diumenge, Rafel 
Nadal presenta El fill de l'italià, Premi Ramon Llull 2019 (Dg. 5 a les 13.00),. 

Entre les novetats de mercat destaquen Consol Truchero que torna a la Pobla de Segur per 
compartir taula amb l’editora de Godall, Matilde Martínez (Ds. 4 a les 12.00), Teresa Ibars i 
Josep de Moner que presenten les seves novetats d’història (Ds. 4 a les 12.00) i Manuel Gris i 
Iván Albarracín participen d’un aperitiu literari a la Cerverseria CTretze Pirineus (Ds. 4 a les 
13.30). 

Del territori i de l’altra banda del Pirineus (Andorra) hi haurà presentacions de noms com Josep 
Enric Dallerès que recita els seus poemes a La Moixarronera (Ds. 4 a les 13.00), Joan Obiols i 
el seu Viatge Universal pel Pirineu (Ds. 4 a les 12.00) i l’Editorial Garsineu que presenta El meu 
Pallars, reedició íntegra de l'obra més emblemàtica de Joan Lluís (Dg. 5 a les 17.00), a més 
d’altres autors i autores que participen tant al Cicle de Dones com en les diverses propostes 
d’infantil i juvenil que s’han programat durant el cap de setmana. 

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES. La Vila oferirà diverses propostes de turisme actiu, entreteniment 
iart amb inspiració literària dissenyades de manera conjunta entre editorials, autors, autores i 
artistes locals. Hi haurà una Caminada ornitològica amb penjada de caixes niu amb la 
inspiració d'escriptors com Henry Thoreau i Jack London de la mà de Salvatgines (Ds. 4 a les 
10.30) i una Ruta Poètica, Escriure el pas del temps, un taller que convida els assistents a 
endinsar-se en la història de la Pobla de Segur des d'una perspectiva literària i creativa alhora 
que s'experimenta amb el gènere de la prosa poètica amb Edicions Tremendes (Dg. 5 a les 
11.30). 

A més, 12 comerços de la Vila participen en un Enigmàrius especialment dissenyat per 
Màrius Serra per la Vila del Llibre i que s’inspira en el seu llibre La novel·la de Sant Jordi (sorteig 
de la butlleta guanyadora Dg. 5 a les 13.45). L’artista Thor continua omplint de grafits d’inspiració 
literària la Vila del Llibre de la Pobla de Segur (Ds. 4 a les 13.30 i les 17.00) i s’oferirà una sessió 
de retrats, Alla prima, amb model en viu a càrrec de Jordi Beltran (Ds. 4 i Dg. 5 d’11.00 a 14.00). 

COMMEMORACIONS LITERÀRIES. Cal Guitarreta acull un espai per conèixer l’obra i la manera 
d’experimentar de Joan Brossa, amb una exposició amb libres, tallers familiars (Ds. 4 i Dg. 5 a 
les 18.00) i jocs (durant tot el cap de setmana a la parada de Cuscusian*s) per recordar l’autor 
quan es commemoren 100 anys del seu naixement. Pel que fa Teresa Pàmies, la comissària de 
l’any Pàmies recordarà la seva figura (Ds. 4 a les 18.00) i els més petits podran descobrir la seva 
figura en el contacontes Hola, sóc la Teresa (Dg. 5 a les 13.00). 

ACTIVITATS INFANTILS I FAMILIARS. La plaça del Daldo concentrarà el programa d’activitats 
familiars, oferint, a més, un espai d’esbarjo literari que té com a objectiu fomentar la lectura entre 
els més petits de la casa. A la mateixa plaça, contacontes a les 11.00 i a les 13.00 dissabte i 
diumenge amb temes de dones empoderades, fantasia… 
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ART. Els locals que reobren per la Vila acolliran exposicions obertes durant tot el cap de 
setmana amb propostes com Postals antigues de La Pobla de Segur, En fermí i la Valentina de 
Scaramuix, l’il·lustrador, Nomdenoia i Dones imprescindibles de la literatura. Com a tallers, Abel 
Carrasco oferirà l’oportunitat d’aprendre l’art del còmic (Ds. 4 a les 12 i Dg. 5 a les 17) i a més, 
dedicarà il·lustracions als autors de la Vila  

 

Per a més informació 
Constanza Saavedra 
Comunicació VilaDelLlibre.CAT 

constanza.saavedra@viladelllibre.cat 
Tel. +34 636 292 710 
 
Alba Alegret 
Comunicació Ajuntament La Pobla de Segur 
albaalegret@lapobladesegur.cat – Tel. 973 680 038 
 
 
 
Sobre la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya 

#ViuLesViles  
Redescobreix el teu poble a través de la Vila del Llibre. Sorprèn-te amb cada racó que es 

transforma per albergar la creativitat de l’univers del llibre, Viu la cultura i la màgia a través dels 
programes d’activitats basats en la literatura. 

 

La Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya (www.viladelllibre.cat) és un moviment de turisme 
cultural que té com a objectiu difondre la cultura a través de la literatura i els oficis del llibre. 
Impulsat per VilaDelLlibre.CAT, la Xarxa neix per convertir-se en motor social i econòmic i, al 
mateix temps, generar un impacte positiu en el territori i en la vida dels ciutadans. És una 
iniciativa que té el llibre com a motor per transformar i redescobir un territori, enriquint el seu 
poble a través d’una proposta cultural creativa i de qualitat. 

La Xarxa de Viles del Llibre va tenir els seus inicis el 2008en un petit poble de la comarca de 
l’Anoia, Bellprat, on els centenar d’ habitants que allà vivien van somiar que es podien emular 
altres pobles d’Europa que havien decidit convertir-se en booktown (pobles llibre). 10 anys 
després, l’esperit de Bellprat s’ha escampat i la Xarxa de Viles del Llibre la formen quatre pobles 
booktown  a Catalunya – Cervera (La Segarra), Montblanc (Conca de Barberà), La Pobla de 
Segur (Pallars Jussà) i L’Escala (Alt Empordà)– que en conjunt han celebrat 8 festivals literaris 
amb la presència d’importants personalitats de la cultura i la societat civil. Avui formen part 
d’aquest somni. 

La Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya vol ser referent en un model d’economia cultural 
que fomenta la sostenibilitat i que promou l’accessibilitat cultural més enllà de les grans 
ciutats. 


