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No som supersticiosos, així que ho tenim tot 

preparat perquè l’edició número 13 de Món Llibre es 

torni a convertir en un gran festival literari. Durant 

el cap de setmana del 8 i el 9 d’abril, el cor de Raval 

acollirà prop d’un centenar d’activitats pensades 

per fomentar la lectura entre els infants i els 

adolescents: hi podreu gaudir de les històries d’un 

contacontes o trobar-vos amb convidats tan insòlits 

com Les Irréels o tan entranyables com Pinocchio, 

però també participar en una convenció de bloguers, 

deixar-vos sorprendre per les propostes dels nostres 

tallers o gaudir d’una estona en una biblioteca i una 

llibreria farcides d’emocions i aventures.

Festival literari per a infants i jovesFestival literari per a infants i joves
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Món Llibre és ja un festival literari consolidat a la ciutat de Barcelona. 
Aquest esdeveniment, organitzat per l’Institut de Cultura des de l’any 
2005 als espais del CCCB, la plaça Joan Coromines, el MACBA i la pla-
ça dels Àngels, compta amb un ampli recolzament i la implicació del 
sector editorial de la ciutat. 

El festival literari aquest any pren com a punt de partida una bibliote-
ca amb forma de ciutat o, dit d’altra manera, una petita ciutat feta de 
llibres a on, segur, que tothom hi podrà trobar un llibre que està espe-
rant ser obert i passar-ne les seves pàgines.

Enguany Món Llibre posa un especial èmfasi en el públic d’entre 10 i 14 
anys, una franja d’edat que comptarà amb un espai més gran que mai 
i amb una programació que vol atreure el públic lector d’aquesta edat. 
Tots els joves, aficionats o no a la lectura, tindran l’oportunitat d’assis-
tir a la 1a trobada a Barcelona de joves bloguers destinada al públic 
juvenil, la BookCon, que comptarà amb la presència d’alguns dels blo-
guers més influents a la xarxa actualment. 

Activitats i tallers organitzats per les editorials que participen al festi-
val, juntament amb exposicions i propostes escèniques vinculades a la 
literatura, pensades per a totes les edats, s’inclouen a la programació 
del festival durant els dos dies del cap de setmana. Entre els especta-
cles que es proposen, destaquen Les irréels, de la companyia francesa 
Créature, i El buit basat en el conte d’Anna Llenas.

 A la MónLLibreria hi seran presents les novetats i els fons edi-
torials del prop de mig centenar de segells que participen en 

aquest festival literari, que sumen més de 2.000 títols 
que es podran fullejar, descobrir i comprar durant 

tot el cap de setmana.

En aquesta edició hi participen un total de:

•	 63 editorials
•	 5 revistes
•	 1 creador d’app i llibres electrònics infantils
•	 5 projectes educatius
•	 11 llibreries

A més d’escoles, entitats i institucions. Aques-
ta xifra representa un increment del 20% res-
pecte la passada edició del 2016.
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maria CorTe,  
un dibuix de llibre
Maria Corte (Barcelona, 1983) estat 
aquest any l’encarregada de dis-
senyar el cartell i les il·lustracions 
d’aquesta edició de Món Llibre. La 
il·lustradora, formada a l’Escola Mas-
sana, es caracteritza en les seves 
il·lustracions per les línies geomè-
triques, una composició equilibrada 
i uns colors vius que conviden a 
capbussar-se en les seves creacions. 
Aquests trets es repeteixen a totes 
les imatges que ha fet per al festival 
literari, a les quals és fàcil endevinar 
que Léger i Botero són alguns dels 
seus referents més estimats.

Maria Corte, que ha fet il·lustracions 
per a llibres, revistes i diaris, així 
com per protagonitzar animacions 
i cartells, ha treballat molt a Barce-
lona (molts recordaran la seva sèrie 
d’il·lustracions pels CD Minimúsica), 
però on la seva feina ha aconseguit 
una major repercussió ha estat als 
EUA, gràcies a les obres que ha creat 
per a publicacions nord-americanes 
com The New York Times, The Was-
hington Post, The Wall Street Journal 
o Playboy.

Més informació: mariacorte.com

GULNar HaJo,  
la il·lustració que  
arriba d’orient
La seva vida ha estat complicada, 
però als seus dibuixos sempre hi ha 
espai per a l’esperança i, sobretot, 
per a la bellesa. Gulnar Hajo, nas-

cuda a Damasc (Síria) el 1977, actu-
alment exiliada a Istanbul, on -amb 
el seu marit- ha obert una llibreria 
que vol servir de refugi per a tots els 
sirians refugiats a la ciutat, dibui-
xa llibres infantils -que de vegades 
també escriu- des del 2004. Ella és 
la il·lustradora convidada a l’edició 
d’enguany de Món Llibre, on podrem 
conèixer la seva feina (prop de 20 
volums) que, cada cop, és més reco-
neguda gràcies a diferents guardons 
internacionals. Precisament, l’edito-
rial catalana Mosaics Llibres acaba 
de publicar La Nur s’escapa del conte, 
on ha dibuixat la història protagonit-
zada per una nena que aconsegueix 
abandonar la grisor de la seva exis-
tència refugiant-se en el món de la 
imaginació.

Gulnar Hajo, llicenciada al College 
of Fine Arts de la Universitat de Da-
masc, va començar la seva carrera 
professional com a editora d’un ma-
gazine infantil. Però ràpidament es va 
adonar que el que volia era construir 
un món pel gaudi dels infants a través 
dels seus dibuixos amb els quals ha il-
lustrat tant llibres escrits per ella com 
per altres autors. També, juntament 
amb el seu marit, Samer Al Kadri, va 
fundar i dirigir una de les editorials 
infantils més potents en llengua àrab, 
Bright Fingers.

Entre els guardons que ha aconseguit 
la feina de Gulnar Hajo trobem l’Als-
harjah Award per  My Ego and I; i el 
premi de l’Anna Lindh Foundation de 
2009 per When I am mad — when I 
am sad. La seva obra ha estat tradu-
ïda al francès, el turc, l’espanyol (La 
aventura de punto, Cinco Books) i ara 
també al català.
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La BookCoN BarCeLoNa:  
De Cap De seTmaNa amB eLs BLoGUers més iNFLUeNTs

A molts dels joves que els agrada llegir, també els agrada escriure, encara que 
no sempre hagin de ser llibres. Molts ho fan al seu blog, des d’on comparteixen 
gustos, interessos... I també parlen de llibres, dels que els han agradat i dels 
que no els han agradat, dels seus autors i els seus secrets, de les noves ma-
neres d’explicar, de les noves maneres de compartir, de les noves tecnologies i 
d’un art que ve d’antic. Alguns d’aquests blogs tenen milers de visites i els seus 
autors, els bloguers, són personatges influents a les xarxes. Alguns d’aquests 
joves bloguers són els convidats de la BookCon, 1a trobada de joves bloguers a 
Barcelona, una cita que vol convertir-se en punt de trobada i referència per als 
lectors joves de la ciutat.

A la BookCon, que tindrà lloc entre el 7 i el 9 d’abril, el públic juvenil podrà par-
ticipar en trobades amb autors i amb editors, amb bloguers i amb especialistes 
que desvetllaran misteris editorials, com per exemple, com s’utilitzen en els 
llibres les 3D i la realitat augmentada. La BookCon inclou propostes per a joves 
lectors, blogaires i per a qualsevol jove interessat en llegir. S’ha estructurat en 
dos tracks, un per a blogers i un espai per a tothom. 

També per als joves hi haurà altres propostes com una gimcana pel cor del 
Raval per descobrir alguns dels escenaris de novel·la més misteriosos que 
s’amaguen a Barcelona.

Inscripcions i més informació del programa de la BookCon a https://boolino.
typeform.com/to/P26CTT
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et convidem 
a una ciutat 
feta de llibres; 
t’atreveixes a 
perdre’t pels 
seus carrers? 
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UN CoNTe D’esTar 
per Casa

Vols endinsar-te en una casa màgica? 

Vols conèixer els seus habitants, 
recórrer les seves habitacions i 
descobrir les històries que s’hi 
amaguen?

Només et posem una condició: hi 
hauràs d’entrar amb la teva família.

Quan fa que no llegiu un conte en família? 
Un conte d’estar per casa pretén donar 
aquesta oportunitat: gaudir plegats de la 
història de dos cucs bessons i orfes que 
han de fer front a les moltes aventures 
que trobaran en el seu camí. L’espectacle 
proposa endinsar-se en una casa i recórrer 
les seves habitacions per anar descobrint a 
cada una d’elles una pàgina d’aquest conte 
i  un petit escenari on es reconstrueix l’ac-
ció: són petits diorames que, de vegades, 
poden estar amagats a una maleta, en un 
armari o  sota d’una taula. 

La Companyia Minimons està liderada 
per Pancho García i Marta Juan. Ell apor-
ta el coneixement d’una vida dedicada 
al teatre i compartida durant molts anys 
amb Teatro de los Sentidos; mentre que 
ella té una àmplia experiència dissenyant 
activitats lúdiques tant per a famílies 
com per a infants. Una combinació per-
fecta per aconseguir despertar l’interès 
dels més petits.

FItxA

Companyia Minimons

Direcció general: Marta Joan

Direcció artística /tècnica: Pancho García

Disseny d’il·lustracions: Alba Medinyà

Disseny Escenogràfic: Caruca Ballesteros

Producció i distribució: Lisa Mercury

Conte original: Yolanda Navarro

Lloc Sala Raval

Dia dissabte i diumenge d’11.30 h a 19 h

Durada Recorregut de 35-40 minuts

Edat famílies amb infants d’entre 2 i 9 anys
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Les irréeLs

Són fràgils

Són sensibles

I mai no parlen... 

Són animals, però les seves emo-
cions s’assemblen a les nostres. 

Vols que te’ls presentem?

Al Pati de les Dones han arribat uns 
estranys personatges, Les Irréels, i s’hi 
han instal·lat amb les seves cabanes. En 
una d’elles, s’hi pot trobar amb un elefant 
que cus records; en una altra, un lleó que 
fa abraçades; i quatre passes més enllà, 
una bugadera de desgràcies que ens vol 
retornar l’esperança. Aquests personatges 
misteriosos, que podrien haver sortit de 
les pàgines del més meravellós dels llibres 
de ciència-ficció, actuen com a metàfores 
dels nostres sentiments i proven de fer-
nos redescobrir-los per submergir el pú-
blic en un món de fantasia poètica.

La companyia francesa Créature fa més 
d’un quart de segle que crea espectacles 
on el teatre i les arts visuals caminen de 
la mà. Instal·lada a prop de Toulouse, di-
rigida per Lou Broquin, al llarg dels anys 
ha creat 25 espectacles pensats per ser 
gaudits en família on, a més de proposar 
mons fascinants i poètics, s’han enfrontat 
amb qüestions tan d’actualitat com la 
xenofòbia o els conflictes bèl·lics.

Fitxa

Cie Créature

Concepció i posada en escena: Lou Broquin

Màscares, titelles, escenografia i vestuari : Lou 
Broquin, Odile Brisset i Michel Broquin.

Assistents: Amandine Meneau, Emilie Broquin, 
Ludovic Beyt y Charlotte Presseq 

Construcció i llums : Guillaume Herrmann

Intèrprets (en rotació) : Odile Brisset, Amandine 
Meneau, Nora Jonquet, Charlotte Presseq, Clau-
de Sanchez, Kaf Malere, Richard Galbe-Delord, 
Emilie Broquin, Corinne Mariotto, Ludovic Beyt, 
Nathalie Hauwelle, Ysé Broquin, Julien Le Cuziat, 
Isabelle Buttigieg i Antoine Bersoux

Producció : Mairie de toulouse i Cie Créature. 

Amb el suport : Région Occitanie / Pyrénées - 
Méditérannée i Mairie de Blagnac

Lloc Pati de les Dones

Dia Dissabte d’11.30 h a 14 h  
 i diumenge 16.30 h a 19 h

Durada El públic pot passejar lliurement per l’espai 

Edat tots els públics
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eL BUiT

Amb la boca, oberta. I amb el 
buit, sota control. 

Un matí en aixecar-se, la Júlia s’adona 
que se li ha obert un buit que sem-
bla xuclar-li l’alegria i les ganes de 
fer coses. Primer prova d’amagar-lo 
o d’omplir-lo perquè no s’atreveix a 
endinsar-s’hi; però després s’adona 
que no té cap més opció que fer-se la 
seva amiga. El buit és, en paraules del 
seu director, Sergi Ots, “un viatge en 
moviment, on la riquesa visual que ens 
ha ofert el llibre d’Anna Llenas ens ha 
permès crear una peça d’un llenguatge 
poètic únic i capaç de fer visible aquest 
món efímer de les emocions, passions i 
sentiments”.

La companyia de dansa aèria Estam-
pades i la companyia gironina de dansa 
contemporània Impàs s’han posat a les 
ordres del director Sergi Ots, qui va co-
mençar la seva carrera amb Comediants 
i després de passar pel Cirque du Soleil 
va fundar la seva companyia de teatre 
no convencional, Ponten Pie. Aquest és 
el trio imparable que s’amaga darrera 
l’adaptació a l’escenari del conte El buit 
d’Anna Llenas qui, després d’anys de 
treballar com a dissenyadora i directora 
d’art a diferents agències, ho va deixar tot 
per dedicar-se al llibre il·lustrat.

Fitxa

Cia Estampades i Cia Impàs

Basat en el llibre El buit  d’Anna Llenas

Idea original: Cia Estampades i Cia Impàs

Direcció i adaptació escènica: Sergi Ots

Intèrprets: Berta Escudero, Elena Masó, Neus 
Masó, Mariona Moya i Paula Radresa

Composició musical: Andreu Vilar Juanola

Escenografia: Laura Martín i Juli Sanjuan Palma

Disseny d’estructura: Ixent Genevat

Vestuari: Carme Puigdevall i Plantés

Llums: Pep Arumí i toni Pujols

Producció: Cia Estampades i Cia Impàs

Coproducció: temporada Alta 2016

Amb el suport d’Anna Llenas, Can Cors- Ajun-
tament de Celrà, Factoria Cutural Coma-Cros, 
Ajuntament de Salt, Ajuntament de Girona-Be-
ques Kreas 2016.

Lloc Sala Teatre del CCCB

Dia Dissabte d’11.45 h, 16.15 h i 18 h  
 i diumenge a les 11.45 h, 16.15 h

Durada 45 minuts (aprox.)

Edat A partir de 6 anys
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Terra eFÍmera

No és cinema, encara que hi troba-
ràs una pantalla. 

No és teatre, encara que t’explica-
ran una història. 

No és dansa, malgrat que un hipnò-
tic pinzell ballarà sobre la tela per 
tal de dibuixar personatges, esbos-
sar paisatges i somiar mons que es 
fan i es desfan en només un instant. 

I tot, només, amb un grapat de sorra.

Fan i desfan dibuixos amb sorra en una 
pantalla, on apareixen i desapareixen uni-
versos poètics que remeten l’espectador 
a realitats molt diverses. Amb tècniques 
que connecten amb el cinema i la pin-
tura, els dibuixos animats i la dansa, el 
teatre d’ombres i la creació gràfica, la 
companyia ha estat capaç de definir un 
estil innovador i de gran força hipnòtica 
que arrossega l’espectador a un món 
d’arquitectures passatgeres que semblen 
quadres en moviment.  

Colectivo Terron reuneix un grup pluri-
disciplinari entre els quals hi podem tro-
bar arquitectes, actors i experts en audi-
ovisual. La companyia, que es va fundar 
l’any 2010 i que té seu a Grenoble, treba-
lla els seus espectacles sempre a partir 
de l’experimentació amb la matèria. Terra 
efímera va ser la seva primera aposta de 
gran format.

Fitxa

Col·lectiu terrón

Creació i posada en escena: Núria Àlvarez Coll i 
Miguel García Carabias

Intèrprets: Núria Àlvarez Coll, Miguel García 
Carabias i Alba Pawlowsky Ferret

Vestuari: Júlia del Barco Carreras

Estructures de bambú: Alba Pawlowsky Ferret i 
Núria Àlvarez Coll

Producció: Companyia terrón

En col·laboració amb La Petite Roulotte

Amb el suport de Cap Berriat, tierractual i CRA-
terre

En residència a Centre Hospitalier Alpes-Isère 
/ École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Grenoble

Lloc Auditori del CCCB

Dia Dissabte i diumenge  
 a les 12.15 h, 15.45 h i 18.30 h

Durada 45 minuts

Edat A partir dels 4 anys
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piNoCCHio

Qui no coneix en Pinocchio? 

És el fill d’en Geppetto, un fuster 
que tenia tantes ganes de ser 
pare que va crear un nen d’un 
tronc de fusta.

Adaptació del conte clàssic de Carlo 
Collodi que narra les aventures i desven-
tures  a les quals ha de fer front Pinocc-
hio per deixar de ser un nen de fusta i 
convertir-se en un de carn i ossos. Els 
comediants, que recuperen l’esperit de 
Geppetto, el fuster, recreen tota la histò-
ria amb l’ajut de materials povera com la 
fusta i el cartó. Aquest Pinocchio, que va 
guanyar els premis al Millor Espectacle 
i la Millor Direcció a la Fira de FETEN 
(Gijón), pretén reflexionar al voltant de 
valors com l’educació, l’esforç, la respon-
sabilitat i la sinceritat.

Des que la companyia es va fundar l’any 
1996 a Lleida, han presentat una quinze-
na d’espectacles a on han treballat tant 
les arts de carrer com les del titellaire. 
Integrada per Enric Blasi, Emiliano Par-
do i Carles Pijuan, la companyia inventa 
històries  (Embolic a la Granja, Safari...) o 
es recolza en personatges tan coneguts 
com Pinocchio o el baró de Munchausen 
per construir espectacles compromesos 
amb els valors de la solidaritat, la tole-
rància i el respecte.

Fitxa

La Baldufa

Autor: Carlo Collodi

Adaptació: La Baldufa (Enric Blasi, Emiliano 
Pardo, Carles Pijuan)

Direcció: Jokin Oregi i La Baldufa 

Música: Óscar Roig

Disseny de llums: Miki Arbizu

Disseny escenogràfic i de vestuari: Carles Pijuan

Construcció d’escenografia: Juan Manuel Recio 
i Carles Pijuan

Actors: Enric Blasi, Emiliano Pardo i Carles 
Pijuan

tècnic en escena: Miki Arbizu 

Producció: Enric Blasi i Amàlia Atmetlló

Oficina: Isabel Mercè i Pilar Pàmpols 

Coproducció: théâtre du Cloître, Scène Con-
ventionnée, Festival National de Bellac Région 
Limousin

Col·laboració: ICEC – Generalitat de CatalunyaI 
INAEM – Ministerio de Cultura

Lloc Sala d’exposicions del  
 Convent dels Àngels (Macba)

Dia Dissabte a les 11.15 h, 12.45 h i 16.45 h  
 i diumenge a les 11.15 h i 12.45 h 

Durada 55 minuts

Edat A partir dels 6 anys
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eL LLiBre  
QUe parLa

Us imagineu com de divertit pot 
arribar a ser llegir un llibre de mida 
gegant?

A qui no li agrada que li expliquin un con-
te? Doncs això és el que farem: llegir-vos 
un conte clàssic, potser La princesa i 
el pèsol o La sireneta o Blancaneu o La 
cigala i la formiga. Però el nostre serà un 
llibre molt especial, perquè, a més d’estar 
farcit de màgia, serà de mida gegant, així 
tots plegats podrem seguir la història, 
gaudir de les aventures dels nostres per-
sonatges favorits i comentar-les en veu 
alta amb el veí de cadira. 

Fitxa

Lloc  Sala Fòrum del Convent dels Àngels  
 (Macba)

Dia Dissabte i diumenge d’11.30 h a 19 h

Edat A partir de 2 anys
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eDiToriaLs

Alba Editorial
Anaya Infantil y Juvenil
Andana Editorial
Arcàdia
B de Blok - Ediciones B
Barbara Fiore Editora
Baula
Beascoa
BiraBiro Editorial
Blackie Little Books
Blume
Bruño-Brúixola
Caballo de Cartón Editores
Coco Books
Combel Editorial
Cossetània Edicions
Cruïlla
Deltao Ediciones
Dibbuks
Edebé
Ediciones Urano
Ediciones Salamandra
Ediciones Siruela
Edicions del Pirata
Edicions La Fragatina
Edicions Marrè
Editorial Bambú
Editorial Barcanova
Editorial Claret
Editorial Gregal
Editorial Flamboyant
Editorial Joventut
Editorial Salvatella
El Cep i la Nansa edicions
El Dimoni Pelut Edicions

Espelma Edicions
Estrella Polar 
Fragmenta Editorial
Jollibre Editorial
Kalandraka Catalunya
La casita roja
la Galera
Larousse Editorial
Libros del Zorro Rojo
Malpaso Ediciones
Menuari
MilleniArs
Montena
Mosaics Llibres
Mosquito Books
Nórdica Libros
Pagès Editors
País De Xauxa
Parramon Paidotribo
Penguin Random House
Planeta
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat
Puck
RBA 
Titania
Tramuntana Editorial
Triangle Books
Wonder Ponder

reVisTes
Edicions Cavall Fort
Diari Win
El Culturista 
El Tatano
Piu-Piu

CreaDors  
D’apps i LLiBres  
eLeCTrÒNiCs iNFaNTiLs
A1000Castles

proJeCTes eDUCaTiUs
1010 ways to buy without 
money 
Boolino
Kumon
Proyecto ‘Fundación Asimov’
Xim i Xesca

LLiBreries
Abacus
Abracadabra
A peu de pàgina
Buc de Llibres
El Petit Tresor
Jaimes
Joc de Paraules
La Central
La Petita
Laie
Pebre Negre
 
i TamBé
Escola La Llotja  
(Escola Superior  
de Disseny i Art)
Escola Sant Felip Neri
Fundació Família i Benestar 
Social (Residència Llar  
La Mercè)
Institut Municipal de  
Persones amb Discapacitat

Amb la col·laboració de:
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Patrocinador Amb la col·laboració de

Il·
lu

st
ra

ci
ó 

M
ar

ia
 C

or
te

barcelona.cat/monllibre
@bcncultura
/Barcelonacultura
@bcncultura

#mónLlibre17

Podeu consultar totes les novetats de  
Món Llibre a la nostra web i a les xarxes.

serVei De premsa
Institut de Cultura de Barcelona
La Rambla, 99. 08002 Barcelona
Telèfon 93 316 10 69
premsaicub@bcn.cat
www.premsaicub.cat
lmatges de premsa a  
www.eicub.net/?grup=MONLLIBRE2017


