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portes la cultura al mòbil
Descarrega't l'app de Núvol i segueix el dia a dia de la Setmana 
del llibre. Hi trobaràs l'agenda d'actes actualitzada, ressenyes 
i entrevistes dels autors convidats. I canvis d'última hora!
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a tenim aquí una nova edició de La Setmana del 
Llibre en Català, la 36a, que enguany se celebra 
amb una oferta variadíssima de propostes i acti-
vitats, sobretot gràcies al 25% més d’expositors 
que hi haurà presents. Seran 204, juntament amb 
62 mòduls, 183 segells editorials, 250 novetats en 
català, 500 capçaleres de diaris i revistes comar-
cals i més de 200 autors que signaran llibres. Del 
7 al 16 de setembre, el llibre en català és el prota-
gonista absolut de la cultura. 

La literatura infantil i juvenil hi tindrà una presència 
destacada, amb 45 activitats pensades per als més joves. 
A més, els organitzadors de La Setmana volen que els nens 
tinguin la seva Primera Biblioteca Personal. Fent una com-
pra de 50 euros en llibres, els pares podran aconseguir-la. 
Aquesta biblioteca, cortesia de Romanya Valls, té un valor 
molt significatiu per la creació de nous lectors.

Com cada any, hi haurà activitats vinculades a dife-
rents eixos temàtics: novel·la negra, literatura fantàs-
tica, poesia, collita valenciana, actualitat, contes, ficci-
ons, traduccions, memòries... que compartiran espai 
amb espectacles familiars, commemoracions i home-
natges, lliuraments i presentacions de premis literaris 
i rodes de premsa de novetats editorials. A més, per 
primera vegada, la nit del 14 de setembre La Setmana 
estarà oberta fins a les dotze, i oferirà possibilitat de 
passejar i comprar llibres a la fresca mentre gaudeixen 
d’una programació especial amb música, prediccions 
de futur, poemes i moltes sorpreses, entre les quals 
destaca la performance lumínica de Tom Carr i les lec-
tures organitzades per l’AELC. 

Un altre dels puntals de la programació és el «Fem una 
Moritz amb...», que comptarà amb la presència de Sergi 
Pàmies, Eva Baltasar, Najat El Hachmi i Martí Gironell. Els 
assistents també podran prendre una Moritz amb les dues 
autores internacionals convidades: la nigeriana Ayòbámi 
Adébáyò i la nord-americana Sarah Andersen. Però la par-
ticipació estrangera no s’acaba aquí. Gràcies a la tasca de 
l’Institut Ramon Llull, un total de 18 professionals del món 
de l’edició d’altres països trepitjaran Barcelona per conèi-
xer La Setmana de primera mà.  

Aquest any, Guillem Terribas, de la Llibreria 22 de Girona, 
serà guardonat amb el 22è Premi Trajectòria, que per primera 
vegada es lliurarà a un llibreter, mentre que Gemma Lienas 
i Marc Capdevila rebran els premis BBVA Sant Joan i Premi 
Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler. 

Hi haurà un total de 265 activitats per a tots els 
gustos, amb xerrades, col·loquis i itineraris literaris. El 
president de La Setmana, l’editor de Comanegra Joan 
Sala, recomana especialment els itineraris, «una ocasió 
única de poder passejar amb els autors pel territori en 
el qual transcorre l’acció dels seus llibres».

Cada any, La Setmana es dedica a un tema social 
i solidari. El 2018 és l’any dels drets i les llibertats, i 
s’organitzarà una jornada conjunta amb el PEN Català 
i l’Associació Catalana pels Drets Civils. 

El gran repte d’aquesta edició, seguint la línia de les 
anteriors, és consolidar el procés de transformació de 
La Setmana en un Saló del Llibre professional sense per-
dre la seva essència de fira i festival de cultura. Podem 
acollir-nos a l’auguri del president: «aquesta serà La 
Setmana més gran que hi haurà hagut a la història».

La Setmana 
del Llibre en Català 

36a edició 

55



PREM I  T R A J EC TÒ R IA

És la cultura la que dóna poder a les institucions i no a l’inrevés. 
Tota cultura és viva en la mesura en què és conflictiva.

FrederiC AmAT
Fragment extret del discurs d’acceptació del premi gAC 2018.

Frederic Amat cedeix la seva obra al Premi Trajectòria

guillem 
Terribas
Llibreter

© Carla Andradas

(Salt, 1951) és un dels llibreters més 
populars de Catalunya. Enguany rep 
el premi Trajectòria, que concedeix 
l’Associació d’Editors en Llengua Catalana 
en el marc de La Setmana. Activista 
incansable, ha vist passar generacions 
d’escriptors per la Llibreria 22, que va 
fundar l’any 1978. Cinèfil empedreït, 
Terribas és també l’impulsor dels Cinemes 
Truffaut de Girona. Ha publicat el llibre de  
memòries Alegra’m la vida (Ara Llibres).

«Els meus pares són fills únics. Guillem Terribas, 
a casa l’oncle Guillem, va fer que el meu 
desembarcament a Girona no fos una jungla».

Anna Carreras i Aubets | Autora de Camisa de foc (Navona)

«Un home que ha fet contribucions substancials al teixit 
cultural d'un país més necessitat d'esperit de servei que 
no pas de fantasies sobre el seu propi potencial».

Miquel Berga | Autor d'Un aire anglès (Periscopi) 

«Si tots els homes fossin com en Guillem, no existiria la 
misantropia. Té un do per les persones, per saber on és el 
botó catalitzador de qui l'envolta. Perquè és una central 
d'energia i perquè estima el què fa té aquest retorn d'afecte 
i agraïment de la comunitat constel·lada entorn la cultura».

Mar Bosch | Autora de Vindràs amb mi després del diluvi (Comanegra)

«La virtut principal d'en Guillem Terribas és la velocitat: té 
reflexos, troba la frase precisa, l'acció necessària, la palanca 
que cal moure. Soluciona problemes, preveu solucions, sap 
amb qui parlar, va per feina. En fi, que ni jubilat s'està quiet».

Vicenç pagès Jordà | Autor de Robinson (Empúries)

7

Guillem Terribas rebrà el Premi 
Trajectòria 2018 el 13 de setembre 
a les 19:30 h · Escenari 2
Presenta Anna Guitart 
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N
o sé qui deia que les novel·les de més 
de cinc-centes pàgines solen ser sem-
pre molt bones. És el que passa amb El 
cel no és per a tothom, de Marta Rojals, 
una novel·la que llegirem i rellegirem.  
Us en parlaré sense fer espòilers.

Després de l'èxit de Primavera, 
estiu, etc. (2011) era difícil per a l'au-
tora sostreure's a la pressió de les 

expectatives. Mercè Rodoreda sempre serà l'autora de La plaça 
del diamant. Maria Barbal sempre serà l'autora de Pedra de tartera. 
Marta Rojals sempre serà l'autora de Primavera, estiu, etc.

Vivim en un país petit, en què l'èxit es paga amb l'enveja caï-
nita o amb una admiració intransigent, que de seguida ens enca-
sella en un rol i una zona de confort. Hem vist artistes, músics 
o escriptors que, captius del seu públic, s'han anat acomodant 
al paper que se'ls assignava al pessebre local. Rojals no s'ha dei-
xat empessebrir. L'altra (2014) va ser un pas endavant, una obra 
rotunda però incòmoda per al lector perquè no acabava amb 
aquell regust catàrticament feliç de la seva òpera prima. Alguns 
no li van comprar el final, per imprevisible. D'altres no li van 
perdonar que el desenllaç fos tan dur. Però la segona novel·la 
de Rojals ja era més controlada i madura que la primera. Ara El 
cel no és per a tothom (2018) encara és més complexa, eloqüent 
i adulta que les anteriors. 

A diferència de Primavera, estiu, etc. o L'altra, que ens 
absorbien a través del personatge de l'Èlia o de l'Anna, aquí 
Rojals s'ha dissolt en tota una família de personatges: les bes-
sones Sara i Eva, el seu germà petit, el Pep, i els seus pares. 
L'arc històric de la novel·la abraça quatre dècades de la família 
Costa, des de finals dels seixanta fins al 2007, que és el punt en 
què conflueixen tots els fils de la trama que l'autora va trenant. 
La novel·la està construïda en escenes molt cinematogràfiques, 
unitats que molt sovint culminen en una epifania, un instant 
revelador que il·lumina els personatges. Com ja passava en 
obres anteriors, l'acció avança amb salts endavant i endarrere 
en el temps, però la tensió que relliga totes aquestes escenes se 
sosté gràcies a un arc d'intriga que travessa la novel·la de cap 
a cap i que posa en joc les relacions familiars: la Sara pateix 
una afecció sense diagnòstic clar que podria posar en perill 
les seves aspiracions professionals. L'Eva pateix una aflicció: 
la seva filla, l'Ona, s'ha fugat de casa, presumptament emba-
rassada. En Pep haurà d'intercedir entre les seves germanes, 

enmig d'un conflicte d'alta volatilitat, que l'abocarà als seus 
propis abismes.

La desaparició de l'Ona és el detonant d'una crisi familiar que 
força tots els membres a reunir-se després de molt de temps de 
desafecció mútua. L'Eva demana a la seva germana Sara, que té 
un cert ascendent sobre la seva filla, que la faci entrar en raó. La 
trobada de les bessones i el Pep a casa l'Eva és el punt de con-
fluència on s'abocaran totes les tensions i dimonis que ha anat 
dibuixant la novel·la. En aquest sentit, El cel no és per a tothom 
beu de la gramàtica de les sèries de televisió, on  l'arc temporal 
de la sèrie (que aquí abraça quatre dècades) conviu amb un arc 
temporal més acotat en què es concentra el desenllaç. 

Al llarg de la novel·la, construïda a partir de retalls de vida, 
anem seguint les vicissituds creuades d'uns i altres. La Sara és 
una dona independent i ambiciosa, que ha heretat del seu pare, 
un col·leccionista aficionat a les maquetes d'avions, la passió 
per volar, però que no en tindrà prou de ser hostessa de vol. 
L'Eva, en canvi, és arqueòloga, arrelada a la terra, sedentària, 
mare de dos fills, i intermitentment casada. Per proximitat als 
pares, és la que més s'haurà de fer càrrec de cuidar-los, i no 
se sentirà mai prou recompensada per aquest esforç. La seva 
agror arriba a fer-se antipàtica al lector en certs moments. 

La Sara i l'Eva viuen "el càstig vitalici de ser evocades l'una 
en funció de l'altra, l'una en absència de l'altra, de vegades 
com una doble, de vegades com una meitat". La seva rela-
ció s'esquinça perquè tenen prioritats incompatibles. L'Eva 
necessita la seguretat dels lligams. La Sara té una aversió pato-
lògica al compromís i a la dependència. Davant la crida de 
la maternitat, la Sara i l'Eva tenen respostes diametralment 
oposades. En certa manera són el desdoblament del dilema 
que vivia l'Anna a L'altra, que es trobava justament en la cruïlla 
de decidir si volia tenir fills o no. L'Eva aposta rotundament 
per ser mare de ben jove. La Sara no pot suportar res que la 
lligui massa: "Deslliurada de la gravetat del cos, d'aquest cos 
naturalment preparat per a pesar sobre la terra, per deixar-hi 
sang i dolor i placentes com sacs d'arrels, la Sara ha renovat 
el vot de pertànyer a l'aire".

La lectura d'El cel no és per a tothom és plena de miratges. 
D'entrada l'autora ens fa sentir més propers a la Sara, com si 
el nostre afecte s'hagués de decantar més per ella que per 
l'Eva. La novel·la, però, va girant com un pollastre a l'ast i 
ens mostra les múltiples cares d'uns personatges que es van 
rostint per totes bandes. A mesura que ens endinsem en la 

Bernat Puigtobella — @puigtobella

La família costa

9

SARAH ANDERSEN

És un dels fenòmens editorials del moment. Una estrella del còmic que 
suma més de cinc milions de seguidors a les xarxes socials gràcies a 
l'humor de les seves vinyetes, auques enginyoses o assajos il·lustrats. 
Als seus llibres, Sarah Andersen ens ofereix una guia de supervivència 
per al caos de la vida moderna amb una visió fastiguejada, divertida i 
detallista, sempre irònica, sobre el dia a dia atrafegat dels millennials. 

CO NV I DA D ES  I NTERNAC I O NA LS

8

Presentació de llibre: Sarah's Scribbles
8 de setembre a les 12:15 h · Escenari 2
Sarah Andersen, Iolanda Batallé 
i Oriol Malet. Presenta: Anna Guitart

C I N C  N OVEL· L ES



10

l fil invisible de Gemma 
Lienas, novel·la guanya-
dora del 38è Premi BBVA 
Sant Joan, explica la his-
tòria d’una guionista 
tastaolletes de trenta-un 
anys que es troba en 
una cruïlla personal i 
professional: no està 

convençuda de tenir fills amb la seva parella 
(el prescriptiu convencionalisme de la monogà-
mia civilitzada li diu que ja toca) i no troba la 
inspiració per enllestir el guió d’un documental 
(el prescriptiu convencionalisme dels terminis 
de lliurament també li diu que ja toca).
En aquest context d’incertesa i vacil·lació, la 
Júlia rep una carta d’uns familiars francesos que 
la conviden a celebrar el 100è aniversari de la 
seva besàvia, a qui no ha vist mai. L’àvia materna 
de la Júlia (ja morta) va néixer a l’illa de Batz, 
a la Bretanya francesa, però es va casar amb 
un terrassenc i no va tornar-hi més. Per algu-
na raó que ignora, el contacte de l’àvia amb la 
seva família es va trencar. Després de donar-hi 
unes quantes voltes, la Júlia accepta la invitació. 
Canviar d'aires acostuma a semblar millor que 
pitjor quan estem encallats. En aquest moment 
encara no ho sap, però ha pres una decisió pro-
videncial per sortir de la cruïlla existencial en 
què es troba.
El fil invisible és una novel·la d'intriga que Lienas 
no ha pintat de negre. Hi falten turbulències, 
macabrisme i assassinats, però en canvi adqui-
reix valor com a novel·la feminista. Amb una 
prosa desperta, Lienas ha creat una obra estruc-
turada com un dietari però amb un esperit total-
ment novel·lesc, construïda amb un llenguatge 
ric i un to narratiu fresc i convincent, amb un 
vocabulari entenedor adequat al caràcter, l'edat 
i les circumstàncies de la protagonista. La ver-
semblança, per tant, és un puntal del llibre, que 
té el ganxo literari escaient per arribar a un 
públic de lectors ampli.

el fil invisible

FRANCESC gINABREDA 

TO RNA G EM M A L I ENAS

Presentació de premi 
El fil invisible · Premi BBVA Sant Joan 2018
Gemma Lienas. Presenta: Anna Guitart
14 de setembre a les 19:30 h · Escenari 2

història de la família Costa, l'autora es reparteix i barreja en 
la sang de tots els seus membres.

Jordi Sarsanedas deia que un bon relat és el resultat de 
l'equilibri entre la trama i l'ordit. Al teler, la trama s'estén en 
fils longitudinals. Són les línies que fan avançar l'acció i ens 
van anunciant nous tombants de la història. L'ordit, els fils 
travessers, ens relliguen i omplen de sentit la successió dels 
fets amb detalls, matisos, paisatges exteriors i els fantasmes 
interiors dels personatges. L'ordit recús la trama amb diàlegs 
(que aquí són d'una precisió quirúrgica) o anècdotes anodines 
que ens il·luminen els personatges per dins, o amb flashbacks 
inesperats que ens farceixen un buit que ignoràvem. Rojals és la 
gran artista de la dosificació. Mai ens explica una cosa sencera, 
sempre se'n guarda una part per més endavant. Res és massa 
obvi ni explícit a El cel no és per a tothom, perquè és un gran 
teler en què l'acció es reprèn i es replega constantment, on la 
intriga sempre té el contrapès de la cristal·lització epifànica. 

Si l'acció avança gràcies a la trama, els fantasmes dels 
personatges se'ns revelen a través de l'ordit. Aquests dies coin-
cideixen a La Setmana novel·les que ens aboquen als fantas-
mes familiars. A Les possessions (Premi Llibres Anagrama de 
Novel·la), Llucia Ramis va aprofundint en l'autoficció, com 
havia fet en novel·les anteriors, per indagar en les seves arrels 
familiars. "Tothom opta per estimar la seva gent i defensar-la, 
abans que descobrir qui és en realitat", diu Ramis mentre s'en-
cara a un episodi depressiu del seu pare, que l'autora és capaç 
d'abordar amb respecte i alhora amb un grau de comicitat. La 
protagonista de Les possessions també investiga amb ànima 
periodística (de fet la novel·la és una reivindicació d'aquest ofi-
ci avui tan pervertit) el passat tèrbol de l'avi, que es va haver de 
vendre Can Meixura, una possessió familiar, per saldar deutes 
foscos. Ramis planta cara al passat dels seus avantpassats tot 
assumint el preu que cal pagar pels pecats heretats. "Som uns 
nostàlgics sense memòria", diu Ramis, que es deslliura dels seus 
nòvios abusius (possessions tòxiques!) amb la mateixa valentia 
amb què accepta la pèrdua de les possessions familiars: "No 
tenir on tornar: créixer consisteix en això". 

"Escriure és despertar la por al nostre futur", escriu Ramis, 
i és amb aquest mateix esperit una mica exorcista que Melcior 
Comes ha abordat a Sobre la terra impura (Proa) la història de 
la família Verdera, inspirada en una nissaga potentada i real 
de Mallorca. Igual que a Les possessions, aquí el protagonis-
ta i narrador és també un escriptor, un 'escriptorel·lo' sense 
benefici que rep l’encàrrec de redactar les memòries de la 
cantant Dora Bonnín, la mare de Leo Verdera, el seu millor 

amic d'infantesa. Per fer-ho disposarà de testimonis directes, 
però també de papers privats que acabaran sent comprome-
tedors per als Verdera, una de les nissagues més poderoses 
de l'illa. Els Verdera, fabricants d'una marca de sabates molt 
coneguda, “no són una família, són una història”, afirmen, 
amb clares reminiscències a una empresa i una marca de cal-
çat mallorquines reals. Com fa Ramis, Comes projecta una 
intriga novel·lesca sobre unes coordenades reals, tot jugant 
sobre els límits de veritat i ficció com el funambulista que 
recorre la corda fluixa. 

És curiós que tant a El cel no és per a tothom com a Sobre 
la terra impura el detonant de la intriga sigui una desaparició 
que posa en marxa tota una maquinària familiar. La necessitat 
de fugir de la claustrofòbia familiar és també el catalitzador 
de L'observador de núvols, de Marc Capdevila, que ha obtingut 
el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler. Aquí som 
davant d'un adolescent cínic però desenganyat amb la hipo-
cresia dels adults, "fill únic d'una família esberlada però amb 
pasta", que aconsegueix que els seus pares, farts de la seva 
insolència, el facturin una temporada a estudiar als Estats 
Units. L'observador de núvols (Angle Editorial) és un monò-
leg devastador d'un jove que s'autodefineix com "un jeta, un 
passota i un vago", tan desenamorat de si mateix que arriba 
a canviar-se de nom: "Si no em fes por la mort, em podria 
suïcidar tranquil·lament de la vergonya que passo".  

La protagonista de Sara i els silencis (Amsterdam), de Maria 
Escalas també viu una situació familiar conflictiva, però el 
seu mal ens transporta a altres profunditats. La Sara és una 
professional de la viola de quaranta-cinc anys sense fills i amb 
ràbia acumulada per la mort del pare. Com la Sara de Marta 
Rojals, també viu un xoc frontal amb la mare retrògada i un 
bon dia veu com la vida li fa un tomb quan li diagnostiquen 
una malaltia que ho podria canviar tot. Com les protagonistes 
dels contes que Àngels Bassas ha recollit a La vida té aquestes 
coses (Edicions 62), ha arribat amb moltes incerteses als qua-
ranta anys. Com escriu Anna Carreras a Núvol, "Maria Escalas 
ens parla de la família des de fora. La desestructuració del 
matrimoni, el fracàs de les relacions humanes i, per tant, fami-
liars i conjugals, les diferències abismals entre generacions 
quant a pensaments, obres i omissions. La Sara no pot creure 
en la família, sinó que planteja una idea de tribu, la família que 
et vas trobant al llarg del camí, persones que no comparteixen 
la sang però que estableixen uns vincles més forts que amb la 
pròpia família". En definitiva, com diria Julian Barnes, "la clau 
per tenir una vida familiar feliç és no tenir família".

«Un bon relat és el resultat de l'equilibri entre la 
trama i l'ordit. Al teler, la trama s'estén en fils longi-
tudinals. Són les línies que fan avançar l'acció i ens 
van anunciant nous tombants de la història. l'ordit, 
els fils travessers, ens relliguen i omplen de sentit la 
successió dels fets amb detalls, matisos, paisatges 
exteriors i els fantasmes interiors dels personatges» 

10
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SArA i ELS SiLENciS, DE MARIA ESCAlAS 

(ARA LLIBRES)
Sara i els silencis  planteja, des d’un punt de vista 
femení (i a voltes d’un feminisme una mica botit) 
una reflexió intensa sobre què passa pel cap de 
l’ésser humà quan es troba en una cruïlla existen-
cial. Defensa de l’art com a fugida, com a con-
trapunt del temps, com a camí per vèncer la por i 
planteja la urgència de tenir l’autoestima a ratlla. 
Anna carreras

i dE SobTE, EL pArAdíS, DE NúRIA pERpINYà 
(EDITORIAL COMANEGRA)
I, de sobte, el paradís destaca per la feina 
fonda d’investigació tant psiquiàtrica com 
internàutica que s’hi traspua i per elaborar un 
tractat d’aforismes sobre l’addicció. El llibre 
és una crítica a les epidèmies actuals que 
imposen les modes i una subratllada bestial 
a la solitud imperant en temps d’hiperconne-
xió i d’hiperfornicació. Som cíborgs: humans 
amb una realitat augmentada en línia. 
Anna carreras

LA vidA Té AquESTES coSES D'àNgElS BASSAS 
(EDICIONS 62)
L’actriu i també escriptora Àngels Bassas ens presenta 
un recull de contes sobre les vivències de quatre 
amigues arribades a la quarantena. L’amistat entre 
dones i entre gèneres, la cerca de l’amor i la seva 
pèrdua, el dol, la maternitat... Bassas escriu sobre 
els grans temes de la vida barrejant narració i 
lirisme en un to volgudament emotiu. Miracle Sala
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debutants
i reincidents

A LES ciuTATS AMAgAdES, DE NATàlIA CEREzO (RATA)
Els personatges femenins d’A les ciutats amagades, tot i que 
xarrupen Coca-coles i masteguen xiclets de menta, s’haurien pogut 
fer amigues de la Colometa o l’Armanda Valls de Mirall Trencat.  
I s’agermanen, sobretot, perquè totes elles, les de Rodoreda, 
les de Cerezo, es disposen amb el mateix temperament, d’una 
certa indefensió i timidesa, davant d’alguns fets mundans.
Mònica boixader

pASSATgE AL Nou MóN, DE TàNIA JUSTE 
(COLUMNA EDICIONS) 
Ambientada a l’any 1918, al final de la 
Gran Guerra, Passatge al nou món és un 
relat sobre l’exili. La jove Berta Casals 
viatja a Buenos Aires per casar-se amb un 
ric exportador de llanes a qui gairebé no 
coneix. Tània Juste ens fa gaudir d’històries 
particulars d'un temps i a una època ja 
inexistents, però que reviuen amb les veus 
que els desenterren del passat. 
Sandra otto

EL riSc MéS grAN, DE lAURA pINYOl 
(EDITORIAL AMSTERDAM)
El risc més gran (Amsterdam) és la història 
de la Júlia, una dona de 34 anys que un 
bon dia decideix deixar enrere la seva vida 
i marxar amb els dos fills a un poblet. Laura 
Pinyol sap escriure diàlegs. Sembla ben bé 
que els sentim enraonar, aquests personatges 
perfilats, realistes, amb molta capa. L'estil, 
electritzant, personalíssim. Un gran debut. 
Sandra balagué

ELS dicS, D'IRENE SOlà (L'ALTRA EDITORIAL)
Els dics (L'Altra Editorial) d'Irene Solà és un mosaic 
d'històries del món rural amb esquitxos de vida 
londinenca, amb un fil conductor que es diu Ada, 
la protagonista. Des del joc i amb una punta d'ironia, 
Solà reflexiona sobre l'storytelling: d'on venen 
les històries, a qui pertanyen i a qui s'expliquen.
Un debut prometedor. Premi Documenta 2018.
Francesc ginabreda
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Presentació de llibre
El risc més gran
Laura Pinyol i Natza Farré
16 de setembre a les 11:45 h
Escenari 1

Presentació de llibre  
Passatge al nou món
Tània Juste amb Ricard Ruiz
8 de setembre a les 11:00 h · Escenari 1

Presentació de llibre 
Conversa amb Natàlia Cerezo, 
J.L. Badal i Iolanda Batallé
15 de setembre a les 19:00 h
Escenari 1

Presentació de llibre
Sara i els silencis
Maria Escalas i Ada Castells
16 de setembre a les 12:00 h 
Escenari 2

cAMiSA dE Foc D'ANNA CARRERAS 
(NAVONA)
Deu anys de distància, de treball literari 
constant, suposen un bagatge que es 
deixa sentir. La nova versió de la novel·la 
ha suavitzat el discurs per millorar la 
fluïdesa de la lectura. Un relat on el 
lector, empès per la protagonista, acaba 
per ser receptor irredempt d’unes xacres 
que li són molt familiars. Minimitzar 
l’estigma dels malalts mentals.
Enric umbert

Presentació de llibre
La vida té aquestes coses
Àngels Bassas
15 de setembre a les 19:30 h
Escenari 1

llegiu les ressenyes competes 
a nuvol.com o a l'app de Núvol
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N OVEL· L A  N EG R A

QUAN MATAR 
ÉS NORMAL
Sebastia Bennasar

ormalitat absoluta. Així hauríem 
de definir el panorama actual de la 
novel·la negra en català. I és que 
les propostes que ens arriben fan 
veure que la nostra producció 
segueix les principals tendències 
universals: tenim thrillers; country 
noir; barreges amb la novel·la 
negra; recuperacions de clàssics; 

una presència important de dones. I tornen els espies.
Així les coses, a la feina de l’editorial Alrevés –a través 

de la seva col·lecció Crims.cat- i a la de Llibres del Delicte, 
li hem d’afegir el sorgiment de la col·lecció Lo Marraco 
Negre, de Pagès Editors. També en els catàlegs generalistes 
d’altres editorials podem trobar alguns títols negres que se 
sumen a les traduccions d’autors internacionals.

Enguany hi ha un nexe d’unió entre la majoria d’edi-
torials que es dediquen a aquest gènere: la recuperació 
d’obres de Manuel de Pedrolo. Pagès Editors va obrir foc 
amb Es vessa una sang fàcil; Edicions 62 amb L’ombra 
del crim, una edició òmnibus que aplega L’inspector fa 
tard, Doble o res i Joc Brut; Llibres del Delicte ha optat 
per Tants interlocutors a Bassera, mentre que Crims.cat 
ha reeditat Algú que no hi havia de ser. Per la seva banda, 
Sembra Llibres ha incorporat Milions d’ampolles buides, 
una novel·la a mig camí entre negra i política.

En els darrers temps la novel·la negra americana ha 
apostat fort pel Country Noir, novel·les ambientades 
en espais rurals, seguint el llegat de Jim Thompson. En 
aquest cas Juli Alandes s’apunta a aquesta deslocalitza-
ció amb Caça major, publicada per Alrevés i ambientada 
a la contrada dels Ports, a mig camí entre Catalunya, 
València i l’Aragó. Alandes demostra un cop més que és 
un dels escriptors més importants i originals del gènere 
negre en català. Pel que fa a les novel·les negres amb 
història incorporada, en Francesc Puigpelat publica 
Magret i els anarquistes, obra que li  va valdre el premi 
Memorial Agustí Vehí, vila de Tiana i que està ambien-
tada en l’any 1936.

Raquel Gámez torna al gènere negre amb No diguis 
res, novetat de reentrada de Llibres del Delicte, mentre 
que la Núria Queraltó debuta a Pagès Editors. Pel que 
sabem seran dues obres amb un tractament psicolò-
gic molt important dels personatges. En una dinàmica 
oposada, amb acció trepidant en tot moment a ritme 
de thriller, en Miquel Fañanàs a Susqueda (Columna) 
ens planteja què passaria si es trenqués aquest pan-
tà, mentre que Jordi Agut a L’últim defensa ens plante-
ja tot un seguit d’assassinats a l’Eurocopa. Propostes 
ben variades que demostren la vitalitat i bona salut 
del gènere a casa nostra i la normalitat respecte a les 
altres literatures.

recuperar el Pedrolo negre 
i entrar en la normalitat

14

Lectura 
Centenari del naixement de Manuel de Pedrolo
14 de setembre a les 17 h · Escenari 2
Anna Maria Villalonga
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«No havia llegit mai un llibre en català sobre el sexe, 
vist des de la perspectiva d’una dona, com permagel».

Julià guillamon, escriptor | Culturas

«l’Eva Baltasar escriu com un àngel. El llibre està ple 
de ganivetades al cor i al cap del lector».

Silvana Vogt, escriptora i llibretera a Cal llibreter

«He flipat com feia temps que no ho feia, molt, 
amb permagel, de l’Eva Baltasar. gran escriptora!».

David Carabén, músic | Facebook

«M’acabe d’enamorar d’un llibre».

paula Bonet, pintora i escriptora | Twitter

«Combina amb encert un sentit de l’humor aspre i inclement amb detalls 
pertorbadors que, a poc a poc, es van apoderant de la trama».

Jordi Nopca, periodista i escriptor | Diari Ara

«És, sens dubte, una de les protagonistes més 
memorables de la narrativa catalana contemporània».

Jenn Díaz, escriptora i política | El Periódico

«l’Eva Baltasar és la reina de les comparacions. 
permagel és un llibrot bonic bonic».

Josep pedrals, poeta | Twitter

PREM I  L L I B RE TER

PERMAGEL
Eva Baltasar 
Club Editor

© Ester Roig
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er als escriptors que se’n surten 
bé amb la ironia, no és fàcil 
renunciar a la protecció i la dis-
tància que dona aquesta arma. 
El posat d’escriptor desmenjat 
i resignat ajuda a donar una 
visió grisa i depriment de la 
vida sense embrutar-se les 

mans. Però quan cauen les barreres protectores 
entre l’autor i el text tot es torna més arriscat, 
més seriós i, si hi ha talent pel mig, més bo. És 
el que ha fet Pàmies al seu últim recull de con-
tes, on ha avançat la defensa i s’ha quedat sol a 
camp propi. 
Pàmies és el narrador, el protagonista i el tema 
central de la majoria de contes de L’art de por-
tar gavardina (Quaderns Crema). Contra el que 
podríem pensar, això no li serveix per cons-
truir-se un personatge literari. Més aviat al con-
trari – l’escriptor està passant comptes amb ell 
mateix. Passa comptes amb les seves pors i con-
tradiccions. Amb la seva covardia. Amb els seus 
desenganys amorosos i amb l’ús trampós de la 
nostàlgia. Amb el que significa conviure amb 
unes figures familiars que pesen com una llosa. 
A la mare de Pàmies li agradava repetir que 
l’avantatge de ser escriptor és que tot el que 
vius és susceptible, tard o d’hora, de conver-
tir-se en literatura. Aquests contes ensenyen 
que la sentència és una arma de doble tall – tot 
el que vius no és només la teva realitat sinó la 
llavor d’una ficció futura, una barreja d’experi-
ència i record, de veritat i de mentida. 
Pàmies ha decidit no abandonar-se a la tris-
tor autocomplaent. Ha apostat per la veritat i 
l’experiència, ha abandonat la distància iròni-
ca i ha fet un llibre des de la víscera. L’art de 
portar gavardina és la demostració del talent 
que surt dels bons escriptors quan s’enfron-
ten a pit descobert amb els seus fantasmes. 

Sense gavardina 

MARINA pORRAS

Presentació de llibre: L'art de portar gavardina
15 de setembre a les 12:30 h · Escenari 2
Sergi Pàmies i Anna Guitart

Fem una moritz amb:
Eva Baltasar conversa amb Anna Guitart
10 de setembre a les 20 h · Escenari 2

TO RNA SERG I  PÀ M I ES
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SI NO POTS TENIR FILLS 
NINGÚ NO T’HAURIA 
DE CONSIDERAR 
UNA DONA

Francesc Ginabreda — @f_ginabreda

uan el desig de tenir fills, a vegades 
incontrolable, es veu frustrat pels 
capritxos insondables del destí, la 
impotència comença a fer-se gran 
com l’ombra d’una muntanya que no 
podrem escalar, i la vida es pot tornar 
funesta o absurda mentre som vícti-
mes de l’erosió d’una esperança feta 
pols. Aquesta és la història de la Yejide 

i l’Akin, els protagonistes de Queda’t amb mi (Angle 
Editorial), l’imponent debut literari de la nigeriana Ayòbámi 
Adébáyò que Alexandre Gombau ha traduït al català.

Queda’t amb mi és una història commovedora que cap-
tiva per la seva ambivalència entre brutalitat i candidesa, 
escrita amb un llenguatge punyent, íntim, directe, i nar-
rada amb un estil atrevit, espontani i magnètic que ens 
obliga a aturar-nos de tant en tant per pair el paràgraf que 
acabem de llegir. Adébáyò va despullant el drama de mica 
en mica, tot i que des de les primeres pàgines ja sabem de 
què es tracta, i ho fa amb la precisió quirúrgica de qui va 
extirpant fragments de pell fins a deixar-nos tota la carn 
viva al descobert, amb l’el·lipsi i l’alternança de la Yiejide 
i l’Akin fent de narradors com a ganxos del relat.

La novel·la està ambientada a la Nigèria dels anys vui-
tanta, durant una convulsa situació sociopolítica marcada 
pel cop d’estat liderat per Ibrahim Babangida. En aquest 
context, la Yejide i l’Akin s’enfronten no només a la insegu-
retat ciutadana o a l’amenaça militar, sinó també al martell 
reaccionari de la tradició nigeriana. En una societat poli-
gàmica com la seva, ells, sabent-se enamorats, decideixen 
ser una parella monògama. Això, naturalment, atreu les 
mirades suspicaces del seu entorn, però els problemes de 
debò comencen quan no arriben els fills, i aleshores ja no 
només són observats, sinó que estan assenyalats.

Per una parella, no poder tenir fills és un cop molt 
dur; per una societat com la nigeriana, és una autèntica 

catàstrofe, i així és com ho viuen els seus familiars, que 
sempre prefereixen el pes en or de la tradició que el valor 
dubtós de la comprensió. I si la reproducció no funciona, 
han de buscar alternatives: per això seleccionen una altra 
dona per a l’Akin, la Funmi, perquè pugui tenir descen-
dència. És la intrusió absoluta, i per ells absolutament 
justificada, d’aquells que volen el millor per als seus fills 
sense respectar la seva intimitat estantissa, el seu dol i la 
seva llibertat. A partir d’aquí, tot anirà de mal en pitjor.

Dit això, no hi ha dubte que hem de llegir el llibre des 
d’una òptica feminista, perquè, a banda dels problemes per 
tenir fills, Adébáyò posa en qüestió el paper de la dona en 
aquesta conjuntura, relegada a ser un satèl·lit del planeta 
mascle per garantir el futur de la seva família. I la dona 
mateixa n’és còmplice. «Aquesta vida no és complicada, 
Yejide. Si no pots tenir fills, deixa que el meu fill els tingui 
amb la Funmi», li diu la mare de l’Akin. És la raó de ser més 
elemental d’una existència en què la fragilitat del matrimo-
ni serà tan reveladora com l’esqueixament de la família. El 
reduccionisme anihilador i despietat: si no pots tenir fills 
«ningú no t’hauria de considerar una dona».

EN HONOR DE lES MARES
Adébáyò no toca cap tecla màgica del piano de l’exis-
tència, perquè al cap i a la fi grata al bell mig dels grans 
temes, conflictes i tòpics de què parla la literatura: 
amor, família, traïció, culpa, passió, conflicte i mort. 
El seu tret diferencial, escenari nigerià al marge, és la 
reflexió posterior: la dels personatges i la que fem els 
lectors quan podem mirar els capítols que hem anat 
deixant enrere amb perspectiva. El pas entre el món 
de la transcendència i el món de l’absurd és d’una lleu-
geresa inesperada, però el sustenten la fermesa i l’ex-
pressivitat d’un llenguatge sense fissures despullat de 
paraules decoratives, que en el fons no és altra cosa que 
un merescut homenatge a la maternitat.

CO NV I DA D ES  I NTERNAC I O NA LS

AYÒBÁMI ADÉBÁYÒ 

© Eniola Alakija
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Presentació de llibre: Queda't amb mi
12 de setembre a les 19:30 h · Escenari 2 
Ayòbámi Adébáyò i Anna Guitart
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El gros de la pobrissalla
Jordi Llavina

onviuen a les llibreries dos títols 
ben recomanables: Savis, bojos i 
difunts: antologia del conte deca-
dentista català (1895-1930), selec-
ció i pròleg de Ramon Mas (Ed. 
Males Herbes) i De la ciutat vella, 
de Juli Vallmitjana, a cura d’Enric 
Casasses (Edicions de 1984). Dos 
llibres no pas d’ara —el primer, 

hàbilment construït per Mas—, exponents de la tradició 
decadentista: mena de literatura brostada als marges de 
la correcció i el bon to, que a casa nostra és sobretot 
un rebrot no gens migrat de la branca modernista. Fins 
i tot un jove Eugeni d’Ors, abans d’erigir-se en cappare 
del Noucentisme, va participar del que Mas, en el seu prò-
leg magnífic, qualifica de «reivindicació d’una sensibilitat 
tèrbola». El seu relat «La fi de l’Isidro Nonell» (1902), argu-
ment a banda —el linxament del cèlebre pintor a càrrec 
d’un poble que s’ha sentit ultratjat pel fet de veure repre-
sentada la seva misèria en les teles de Nonell—, constitu-
eix una prolixa enumeració de tot de personatges embru-
tits, pastats als que també pul·lulen pels altres relats 
aplegats aquí o per les pàgines de la novel·la de Vallmitjana 
(que, com ens recorda Casasses, signava les seves obres 
com a J. V. Colominas). Per això he fet servir unes paraules 

nadalenques de Foix per al títol. Sí, en tots dos llibres, «ve 
el gros de la pobrissalla». I ho fa en tropell al·lucinat.

Mas ens presenta vint-i-cinc relats de setze autors 
diferents. Hi ha escriptors molt celebrats (Rusiñol, 
Casellas, Ruyra, Víctor Català, Bertrana); n’hi ha de no 
prou reivindicats (Maseras o Guansé, que hi aporten 
dues peces esplèndides); i fins algun de ben poc cone-
gut (Xavier de Zengotita). L’objectiu és «donar visibilitat 
a una tradició, soterrada però persistent, dins de la lite-
ratura catalana de principis del segle XX». Briva, purri-
alla, xurma componen el formigueig moral d’aquestes 
històries. Qui no pateix de necrofòbia s’ha trobat enre-
dada, des de ben jove, en el negoci de la prostitució. 
Alguns individus atenyen el grau màxim d’abjecció en 
veure morir els altres: s’hi rabegen, tot convertint una 
mort sòrdida en joiós espectacle.

La primera novel·la de Vallmitjana no és tan rodona 
ni tan extrema com La Xava. El món que representa la 
infausta història d’amor d’en Fermí i la Laia es podria 
resumir amb aquesta sentència: «tot és una farsa i vivim 
en un medi corromput». De la mossa, se’n podria dir 
el mateix que de la Xava: «era una flor que esclatava 
enmig de les runes de la pobresa». De passada, l’obra 
critica àcidament «totes les bestieses modernístiques 
d’aquells beneits del cabàs».  

CL ÀSS I CS  CATA L ANS
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SAviS, bojoS i diFunTS: 
AnToLogiA deL ConTe 
deCAdenTiSTA CATALà 
(1895-1930)
Selecció i pròleg: 
ramon mas 
Editorial Males Herbes

de LA CiuTAT veLLA
Juli Vallmitjana
Edicions de 1984

Presentació de llibre
Savis, bojos i difunts
7 de setembre a les 19:45 h · Escenari 2 
Ramon Mas i Borja Bagunyà

urial e Güelfa és una 
novel·la cavalleresca 
d’amor, joia de la literatu-
ra medieval catalana. 
Igual que el Tirant, ens 
evoca automàticament, 
només d’entrar-hi, un 
món bigarrat, aromàtic, 

ple d’olors i de sons ben diversos: sentim tant 
els perfums de reines i princeses, com les 
pudors de fems de cavall o de coàguls de 
sang i de vísceres; tant la remor dels exèrcits 
entrant en combat, com el topar de les armes 
en els torneigs on participa l’heroi protago-
nista, amb descripcions gairebé escatològi-
ques de membres amputats i cervells escam-
pats. Ens arriba el so de les trompetes, els crits 
dels heralds, la imatge de les tendes ricament 
guarnides, de les dones enamorades però sot-
meses i dels cavallers lligats per promeses 
d’amor. Hi ha sentiments, sexe i interessos fos-
cos. I què direm de les expedicions per la 
Mediterrània, les tempestes, els abordatges, les 
grans batalles a camp obert i els combats en 
camp clos! Fins i tot assistim a una imatge gai-
rebé contemporània d’un cavaller, Curial, fent 
turisme per Grècia, Terra Santa i Egipte. Ara, 
per damunt de tot, és una novel·la d’amor amb 
final feliç. Tot en aquesta novel·la és excitant, 
fins les intervencions de déus i deesses que 
porten la dissort o la fortuna. No hi ha gaires 
novel·les a l’Europa de l’època —segle xv— 
com aquesta, la qual posseeix tots els elements 
de les grans històries. Tot plegat fa imprescin-
dible l’existència d’una versió modernitzada, 
perquè tothom en pugui gaudir. O, dit d’una 
altra manera, perquè ningú no pugui dir que 
no s’hi acosta a causa de la dificultat.

Fragment del pròleg a Curial e Güelfa
Versió de Lluís-Anton Baulenas.

Tast de Clàssics. Editorial Barcino.

el cavaller Curial 
en català d'ara

llUÍS-ANTON BAUlENAS

Presentació del llibre
Aventures i desventures
del cavaller Curial en català d'ara
14 de setembre a les 19 h · Escenari 1
Lluís Anton Baulenas i Joan Santanach

CU R IA L  E  GÜ EL FA
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Adrià Pujol, traductor de L'Eclipsi (La disparition) de Georges Perec, 
publicat per L'Avenç. Premi Serra d'Or de Traducció

El llibre és traïdor com ell sol, endimoniadament embolicat, farcit 
de jocs de paraules i escrit amb una trava que el fa especial i 
ditiràmbic. Jo crec que paga la pena llegir-lo, per motius que no 
són els habituals: perquè s’emporta el lector a paratges literaris 
poc transitats, del gust pel gust de la llengua, pel misteri que 
només les paraules, segons com es posin, poden encomanar. 

esther Tallada, traductora de Llum d'agost (Light in August) 
de William Faulkner, publicat per Edicions de 1984

No cal que ningú us convenci que aniria bé que us llegíssiu Faulkner 
un moment o altre de la vostra vida, perquè, si no, arribarà un dia 
que en qualsevol conversa de no res us enxamparan sense haver 
llegit ni piu d’aquest premi Nobel de la literatura i clàssic universal. 
Aprofiteu per començar amb aquest: intens i complex però ni de 
bon tros tan críptic i inaccessible com Faulkner té fama de ser.

Albert vitó, traductor juntament amb Anna Puente 
d'Els homes (Die herren) d'Angelika Schrobsdorff, 
publicat per La Campana

Els homes és un testimoni de la postguerra alemanya des 
del punt de vista singular d'una dona especial: exiliada 
per ser mig jueva, implacable amb els homes i vividora 
de mena. Tot i el caràcter autobiogràfic de l'obra, l'autora 
exposa les seves febleses sense miraments. L'al·licient afegit 
és el fet d'haver treballat sobre el text íntegre, que inclou 
els dos capítols finals, censurats en la primera edició.

Xavier Pàmies, traductor d'El Número U (Number One) 
de John Dos Passos, publicat per Adesiara

Number One és la segona novel·la de la trilogia District of 
Columbia. Basada en la trajectòria de Huey P. Long, és un 
retrat de l’ascens meteòric d’un polític de segona fila d’un 
estat rural i petrolífer del centre dels EUA. A banda de la 
trama argumental, les descripcions dels Estats Units de la 
dècada del 1930 conformen un fresc molt viu de la societat 
rural, l’ambient polític i la situació econòmica de l’època.

josefina Caball, traductora de Canteu, esperits, canteu 
(Sing, Unburied, Sing) de Jesmyn Ward, publicat per Edicions del Periscopi

Narrada des del punt de vista de tres personatges diferents i amb 
un llenguatge potent, ric i poètic, l’autora parla del pes d’una 
família desestructurada en la formació del caràcter d’un nen de 
tretze anys, i també del racisme que ha marcat la història dels 
Estats Units i que encara hi és tan present, sobretot als estats del 
sud. És una novel·la coral en què ressonen les notes de bluesmen 
del Delta com Robert Johnson, Mississippi John Hurt o Bukka 
Withe i que convida a asseure’s i a escoltar atentament.

Pau joan Hernàndez, traductor de Des que els nens 
diuen mentides (Umeek gezurra esaten dutenetik) 
d'Uxue Apaolaza, publicat per Godall Edicions

Els relats breus d'Uxue Apaolaza despleguen davant el lector 
l'univers tèrbol i tètric, i tendre a estones, dels fets inadvertits 
de cada dia. El desmembrament del jo que duu la droga, el 
joc d'una invàlida que es converteix en por, el peix arrebossat 
que amaga el tedi de la llar o els nens que aprenen per 
primer cop a dir mentides. Un calidoscopi de feminitats 
diverses en un llibre que no deixarà indiferent ningú.

Anna Casassas, traductora de Proleterka (Proleterka) 
de Fleur Jaeggy, publicat per Editorial Les Hores

Proleterka és com un destil·lat fort, que ens serveixen fred 
però que crema quan baixa per la gola: per inquietant, per 
concentrat, per la duresa de l'adolescent que amb poques 
paraules reviu els records d'unes relacions familiars reduïdes 
al mínim però viscudes amb una intensitat que quasi fa mal. El 
llibre és curt, ple d'el·lipsis, però l'efecte del retrat és total.
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dolors udina (premiada amb la Creu de Sant Jordi), traductora 
d'Un esbós del passat (A Sketch of the Past) de Virginia Woolf, 
publicat per Viena Edicions

Virginia Woolf recorda els anys d’infantesa i de joventut i ens 
presenta fragments que es converteixen en petites escenes i vívides 
fantasies. Un devessall de records minuciosos que mostren la llavor 
de la seva literatura i ajuden el lector a recordar pel seu compte 
i a reconèixer el present a través del passat. Un llibre testimonial 
que val la pena llegir a poc a poc per treure-hi tot el suc.
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Acordar les línies de la vida amb el traç d'un dibuix. 
Vet aquí el repte d'escriptors i dibuixants que van de bracet. 

Fem un recull de quatre obres que ens recorden que 
no només hi ha moltes maneres d’explicar una vida, 

sinó que també hi ha moltes vides per explicar... i dibuixar.

V I D ES  I L· LUSTR A D ES

La il·lustradora Roser Capdevila ja és una autora 
consolidada al nostre país i els seus dibuixos 
formen part de l’imaginari dels catalans. 
Ara publica La nena que volia dibuixar, unes memòries 
il·lustrades on explica els records que conserva de 
quan era petita i passava la postguerra al barri 
d'Horta. Un conte que ens fa entendre com era 
l’educació abans i sobretot com la vivien les nenes.

la 
nena 
que 
volia 
dibuixar
Roser Capdevila
Angle Editorial  
Presentació 8/09 
17:30 h · Escenari 2

I si ens expliquessin en forma de còmic com s’ho va fer 
Pompeu Fabra per aconseguir publicar el Diccionari 
de Llengua Catalana que ha guiat el català fins 
als nostres dies? Això és el que trobem a Pompeu 
Fabra. L’aventura de la llengua, un llibre il·lustrat 
d’aventures creat per Oriol Garcia i Gemma Pauné 
que explica de forma amena les dificultats amb què 
es va topar el lingüista per normalitzar la llengua. 

l’aventura de la llengua, 
PomPeu Fabra
Oriol Garcia Quera i Gemma Pauné
Rafael Dalmau Editor
Presentació 8/09 
12:30 h · Escenari 1

El món està ple de dones que han fet accions 
importantíssimes, però sovint les desconeixem. I les 
catalanes? Sabem tots els cops que han triomfat en alguna 
matèria? Montse Barderi reuneix en aquest llibre una 
setantena de relats de dones d’aquí que, tot i destacar, 
han acabat quedant a l’ombra de la Història. A més, 
cada breu descripció ve acompanyada d’una il·lustració 
de Violeta Crespo. Vides que ja no podrem oblidar!

dones úniques
Montse Barderi i Violeta Crespo
Columna Edicions
Presentació 8/09 
12 h · Mòdul 50

Hi ha pensaments que tots tenim al cap però que 
no sempre ens atrevim a verbalitzar. Això és que fa 
Eva Piquer al llibre Evasions, on descriu un conjunt 
de moments que ens conviden a volar una estona 
entre records, vicis, obsessions i confessions que 
fan del món un lloc una mica millor. «La vida ens 
pot fer mal però la bellesa ens cura», escriu, i ho fa 
acompanyada de les il·lustracions d’Eva Armisén.

evasions
Eva Piquer i Eva Armisén
Bridge 
Presentació 8/09 
19 h · Mòdul 6

Clàudia Rius — @ClaudiaRiusL

nguany La Setmana del Llibre 
es compromet amb la lliber-
tat d'expressió i lluita contra 
la censura en el món de la 
cultura. La rentrée ens porta 
els testimoni de dos presos 
polítics africans. Cartes des 
de la presó de Nelson 
Mandela (Angle editorial) i 

Lluitar amb el diable. Memòries de la presó, de 
Ngugi wa Thiong’o (Raig Verd). «Tots nosaltres, 
sense excepció, vam ser sentenciats i condem-
nats per la nostra lluita per aconseguir per a la 
nostra gent el dret de l’autodeterminació, reco-
negut en tot el món civilitzat com a dret de 
naixença inalienable de tots els éssers 
humans. (...) La nostra petició principal és 
que ens alliberin i, a l’espera de la seva deci-
sió, que ens tractin com a presos polítics», 
escriu Mandela l'any 1969 des de la presó de 
màxima seguretat de Robben Island 
(Sud-àfrica).
El kenyà Ngugi wa Thiong’o va passar un any 
a la presó de màxima seguretat de Kamiti 
(Kenya) per haver escrit una obra de teatre: 
«L’empresonament sense judici no és tan sols 
una mesura punitiva de tortura física i mental 
contra uns quants individus, sinó que, a més, és 
una mesura calculada de terror psicològic con-
tra els milions de persones que lluiten. L’objectiu 
és sotmetre tot el país a un setge psicològic».
Quan una cosa passa a prop, es desdibuixa i 
perd contorn. Agermanar les nostres causes 
amb la resta de causes del món, però, les res-
titueix i les perfila. Llegint Mandela i Thiong’o 
el que vivim a Catalunya revesteix una nova 
dimensió. Si es completa la lectura amb el 
recull de textos dels fills de Jordi Sánchez, Jordi 
Turull i Joaquim Forn, Abans ningú deia t’estimo 
(Catedral), tot pren encara més sentit. Ah, i si 
voleu reflexionar sobre el sistema penitenciari 
i sobre la duresa de la presó, apunteu encara 
un altre llibre recent: Per què corren els presos? 
(Edicions Saldonar).

mandela, Thiong’o 
i els nostres presos

SANDRA BAlAgUÉ

US  VO LEM A  CASA
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E
ls meus primers records tenen 
la nitidesa amb què a vegades 
ens sorprèn la sortida del sol. 
Probablement, els records de 
senectut també la tindrien si 
em quedés prou temps per 
considerar-los. En realitat són 
la posta del sol. Queda només 

el misteri. El nen va aprendre a utilitzar la sole-
dat per fer front al dolor i a l’infortuni. Però el 
record cal tractar-lo amb duresa. Com he dit 
en algun poema, em malfio del record, com 
em malfio del sexe, però tots dos em lliguen a 
la vida. Un sempre recela del més important, 
és la nostra covardia.
Per escriure aquest llibre —amb un títol que 
coincideix amb un vers del poema «Primera 
nit a Forès», del llibre Es perd el senyal— m’he 
servit d’un full de paper on un dia, fa molts 
anys, amb la mare vàrem refer la seqüència 
temporal dels moviments de la nostra família 
durant els anys de la postguerra. També d’un 
breu diari de la mare que, després de la seva 
mort, la meva germana Esther va trobar amagat 
entre les seves coses. Les poques fotografies a 
les quals faig referència les recordo prou per 
no haver de tornar a mirar-les. Malgrat que no 
he tingut mai una memòria gaire bona, aquesta 
penúria de recursos ha estat intencionada. Hi ha 
dos tipus de narratives basades en els records: 
l’un, el que se’n solen dir «memòries», tracta de 
recuperar els fets, moviments, encontres, situ-
acions... Aquí, en canvi, he tractat de bussejar 
exclusivament en els records que hagin quedat 
dins la ment i tractar d’entendre per què encara 
hi són. I, en aquest cas, què tenen a veure amb 
la construcció dels meus poemes. Perquè, d’on 
sorgeixen els poemes? He escrit aquest llibre 
per buscar algun senyal que expliqués o il·lu-
minés aquest lloc —si és que és un lloc—. Els 
vint-i-un capítols que segueixen són l’epíleg més 
extens que he escrit. Un acompanyament neces-
sari a la meva obra poètica.

Fragment de Per tenir casa cal guanyar la guerra (Proa)

Per tenir casa 
cal guanyar la guerra

JOAN MARgARIT

M EMÒ R I ES  D 'U N PO E TA

Presentació del llibre
8 de setembre a les 19 h · Escenari 2
Joan Margarit i Mònica Terribas

MAPA POÈTIC

Jaume C. Pons Alorda — @jaumeponsalorda

MARgARITA BAllESTER, Després de 
la pluja. Obra poètica reunida (Eumo 
Editorial/Cafè Central). Feia anys 
que els llibres de Margarita Ballester, 
una de les poetes més respectades, 
estaven descatalogats. La col·lecció 
Jardins de Samarcanda arreplega per 
primer cop l’obra completa d’aquesta 
autora que ha sabut combinar molt bé 
lirisme tràgic, ironia subtil i sapiència 
literària de primer ordre. Una feliç 
recuperació, una publicació essencial.  

DOlORS MIQUEl, Heavy Mikel (Editorial 
Fonoll). Inferior a El guant de plàstic 
rosa (Premi Ausiàs March, Edicions 
62) però potser més contundent. Amb 
un sardònic enfilall de poemes curts, 
Dolors Miquel, més histriònica i col-
pejant que mai, toca l’humor negre, 
l’escàndol i el record viu del patrimoni 
familiar. Un llibre que et deixa diferent. 

JOAN JOSEp BARCEló I BAUçà, Carn 
crua (Premi Bernat Vidal i Tomàs, AdiA 
Edicions). Volum visceral, quàntic i mòrbid 
que elabora tot un viatge heroic al voltant 
de l’ésser humà com a fonament carnal. 
Els poemes de Joan Josep Barceló i 
Bauçà impacten pel que diuen en uns 
versos estridents d’alt voltatge, però també 
per la forma atrevida com estan escrits. 

lAIA MARTINEz I lOpEz, Venus volta 
(Lleonard Muntaner Editor). Si fins ara la 
poeta havia convertit el desig en el seu 
estendard, aquí s’atreveix a elaborar un 
profund cant punk a l’amor entès com a 
arma engendradora de sentits còsmics. 
Venus volta és un sincer tractat sobre 
l’art d’estimar i una aventura poètica 
sorprenent, entre la gosadia i la cruesa. 

El llibre arriba amb epíleg de Tomàs 
Arias, que recentment ha publicat, també 
a Lleonard Muntaner Editor, La Via Àpia.

ANNA MONTERO, On els camins 
s’esborren (Edicions del Buc). Que totes 
i cadascuna de les coses tenen vida, i 
aquesta reverbera rabiosament, és un 
clam que Anna Montero treballa des 
del seu primer poemari. Ara arriba 
el seu vuitè recull gràcies a aquesta 
editorial arriscada i decisiva des del 
País Valencià. Entre els horitzons del 
lirisme oriental i la revolta poètica dels 
setanta es mou la veu de Montero. 
Amb un epíleg precís d’Enric Sòria.

JOSEp pEDRAlS, Els límits del Quim Porta 
(LaBreu Edicions). Capítol final de la 
trilogia dedicada a Bolló i a un personat-
ge ja mític com Quim Porta. Després dels 
atípics i alliberadors volums El furgatori i 
El romanço d’Anna Tirant, que va merèixer 
la prestigiosa Lletra d’Or, es tanquen tots 
els fils argumentals que fins ara restaven 
en l’aire, i la conclusió no podria ser 
més colossal. La temporada de premis a 
obra publicada de l’any 2019 haurà de 
tenir en compte aquesta obra sublim.

JOSEp llUÍS ROIg, La llum del curt-
ciurcuit (Premi Mallorca, Bromera). 
Nou lliurament de la cosmovisió amfe-
tamínica del conegut autor valencià, 
aquest cop des del punt de vista d'un 
personatge que ha fet de la seva 
vida un excés categòric. Dotat d'un 
llenguatge mullat en LSD i violència 
verbal, aquest llibre és un dels més 
provocadors, delirants i sorprenents 
de la biografia d'una veu poètica 
en constant treball i experiment.

RAQUEl SANTANERA, De robots i 
màquines o un nou tractat d’alquímia  
(Premi Pollença, Gall Editor). Amb el seu 
primer poemari, Teologia poètica d’un 
sol ús (Premi Martí i Dot, Viena Edicions, 
2014), l’autora va inaugurar el Babaisme, 
manifest estètic per engendrar una nova 
mitologia del jo poètic que continua en 
aquestes pàgines, on hi ha criatures mecà-
niques i alquimistes amb bata, talment en 
una pel·lícula de sèrie B. Dominació, poder 
i culpa es donen la mà en poemes voyeurs 
i sadomasoquistes de caire narratiu.

BlANCA llUM VIDAl, Aquest amor 
que no és u (Ediciones Ultramarinos). 
Recreació contemporània del Càntic dels 
Càntics amb metàfores visionàries i una 
perfecció sonora que fa que el llibre sen-
cer es pugui recitar d’una tacada, fet que 
confirma que Blanca Llum Vidal és una de 
les millors trobadores de l’escenari actual. 
Inclou una acurada i respectuosa traduc-
ció al castellà de Berta García Faet. Ara 
publica Amor a la brega (Pagès Editors), 
homenatge als seus mestres literaris.

VICENç AlTAIó I JOSEp MARIA SAlA-
VAllDAURA, Mig segle de poesia cata-
lana. del Maig del 68 al 2018 (Editorial 
Proa). Una tria exhaustiva, valenta, pano-
ràmica i poderosa de la poesia catalana 
dels darrers cinquanta anys. L’ambiciós i 
eclèctic resultat són 231 poetes amb 231 
poemes, un pròleg a quatre mans que mos-
tra les intencions, els objectius i la història 
recent, així com un apartat crític final amb 
aportacions diverses, que actuen de colofó. 
La polèmica està servida amb aquesta 
segona part de la llegendària antologia Les 
darreres tendències de la poesia catalana 
(1968-1979) dels mateixos responsables.
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ASSA I G  EN  CATA L À

PENSAR I NO CAURE
LA NO FICCIÓ MÉS ENLLÀ DEL PROCÉS

Joan Burdeus — @JoanBurdeus

i ha vida assagística més enllà del 
procés? En una temporada en 
què la no ficció en català ha estat 
marcada pel tsunami de llibres 
sobre el conflicte polític entre 
Catalunya i Espanya, és més 
necessari que mai recordar que 
el català també serveix per pen-
sar sobre temes universals. La 

vitalitat assagística d’una cultura es mesura pels textos 
capaços de saltar la frontera de l’acadèmia i iniciar con-
verses productives en la societat, que ajudin a donar 
marcs de referència als ciutadans per tal d’enfocar els 
canvis i els problemes més urgents. Vet aquí un breu 
recorregut pel més destacat de la temporada.

Comencem pels dos pensadors contemporanis 
que estan marcant la no ficció a casa nostra: Marina 
Garcés i Josep Maria Esquirol. Garcés ha escrit en 
guany una obra imprescindible: Nova Il·lustració 
Radical (Anagrama), un assaig breu que condensa la 
seva proposta política per als nostres temps, i Ciutat 
Princesa (Galaxia Gutenberg) una reflexió sobre i des de 
Barcelona que aborda el debat sobre el rol de les ciutats 
en un món cada cop més global. Per la seva banda, des-
prés de l’èxit de La residència íntima (Quaderns Crema), 
Esquirol ha publicat la (no)seqüela, La penúltima bondat 
(Quaderns Crema), on el filòsof continua la seva refle-
xió sobre la condició humana a partir de la imatge de 
ser «als afores». 

Seguim amb el fitxatge estrella: Eloy Fernández Porta, 
un dels intel·lectuals més fins i originals del país, s’es-
trena en llengua catalana. L’art de fer-ne un gra massa 
(Anagrama) és una història cultural de la massa humana 
tendència a exagerar, una galeria de personatges arrava-
tats per l’excés: el triomfador, el comerciant, el col·lecci-
onista, el museu i el creador que assoleix la immortalitat. 

L’altre debut imperdible és el d’Ingrid Guardiola, que a 
L’ull i la navalla (Arcàdia), pensa el món com una interfí-
cie, analitzant les conseqüències de la mercantilització 
de les imatges i les dades a través de les quals vivim 
i assenyalant diverses formes de resistència cultural 
contra la piconadora existencial del neoliberalisme. 
Més estrenes? Durant La Setmana, Gedisa presenta una 
col·lecció de filosofia política (dimecres 12 a les 19:30h) 
i Publicacions de l’Abadia de Montserrat una altra col-
lecció de temes d’actualitat. (dijous 13 a les 18.30h).

Continuem amb catalans que reflexionen sobre el 
seu ofici. A Els barcelonins (L’Avenç), Adrià Pujol Cruells 
fa metaantropologia i ens explica l’any en què va intentar 
descobrir com són els barcelonins. A L’ofici d’historiador 
(Arcàdia), Josep Fontana ofereix una classe magistral 
sobre com fer allò que ha fet tota la vida. Contra la història 
que es creu més enllà del bé i del mal, compromís social i 
consciència cívica. Si es pot dir que hi ha un ofici de poe-
ta, per commemorar els 125 anys del naixement de Josep 
Vicenç Foix, l’editorial Tusquets ha recuperat Catalans de 
1918, dins la mateixa col·lecció on van publicar L'amic de 
la finca roja, de Mercè Ibarz, Premi Crítica Serra d’Or 2018 
d’Assaig. Ibarz hi traça amb una mirada molt personal 
relacions inesperades entre artistes, escriptors i cineastes. 

Per acabar, un símptoma de salut assagística és 
entomar els temes de moda quan es presenten, com 
ara la postveritat. Dues propostes de filòsofs catalans 
contra aquesta xacra: Combat entre Gegants (L’Albí), 
de Joaquim Sala i Pujolràs, i Good bye, veritat (Pagès 
Editors), de Joan Garcia del Muro. I, emparentat amb 
el problema de la postveritat, trobem l’opaca noció de 
«Big Data». Com es generen les dades, com es proces-
sen, per a què serveixen i, sobretot, per a què no hau-
rien de servir? Ho respon el periodista científic Xavier 
Duran a L’Imperi de les Dades (Bromera), Premi Europeu 
de Divulgació Científica Estudi General del 2017.
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M ATA R  E L  MO NSTRE

EN LITERATURA 
TOT ÉS POSSIBLE

Teresa Costa-Gramunt

mb Matar el monstre, l’editori-
al Comanegra ha fet una 
aposta per la novel·la com 
una aventura-taller d’explora-
ció intel·lectual i imaginativa. 
La novel·la, segons Stendhal 
espill que reflecteix la reali-
tat, el revés del mirall pot ser 
un lloc de construcció de rea-

litats alternatives. En literatura tot és possible i ho 
demostren els autors de les set novel·les que componen 
Matar el monstre, que per un costat homenatgen Mary 
Shelley, creadora de Frankenstein, i, per l’altre, conver-
teixen Barcelona en l’epicentre de les novel·les que 
transcorren en la ciutat de les meravelles, però també 
dels monstres. La profecia del doctor Frankenstein 
sobre el superhome, o modern Prometeu que com 
l’antic vol arrabassar el foc del coneixement i la creati-
vitat als déus, es compleix aquest 2018.
     Poc podia pensar Shelley el 1818 que la seva criatura 
feta de pedaços de cadàvers tindria tanta vida. Però 
és que la seva imaginació va entroncar també amb un 
arquetip jueu: Els jueus posseeixen un instrument màgic 
que anomenen gólem. Fan una imatge semblant a un home, 
li reciten certes fórmules a l’orella i això fa que es posi a 
caminar! (Friedrich Brenz, 1614). És antiga la pretensió 
humana d’imitar els déus creadors. El gólem pot pren-
dre moltes cares i el de Shelley n’és una i ben ambigua. 
Perquè, podem preguntar-nos: què és un monstre? 
¿Una figura que amb el seu aspecte de mòmia provoca 
horror com Frankenstein, o la figura que Jung anome-
na l’ombra, la nostra part fosca, maligna, que furga en 
l’ànima fins que no se la domestica a la manera del 
cavaller Jordi? La forma amb què Jordi mata el drac és 

amb el control de l’energia o força de l’inconscient on, 
com van descobrir els surrealistes, hi ha també el foc 
de la creativitat. 
     No ens movem de l’ambigu. Així al monstre cal veu-
re-li l’efígie tant com fer ús de la paraula creadora que 
li posa el peu al coll. Ho han fet amb mestria els autors 
de Matar el monstre. Va obrir la col·lecció Ada Castells 
amb La primavera pendent, ambientada en la Barcelona 
de 1818. Acabada la Guerra del Francès, la febre gro-
ga es propaga, un home delira, una dona s’emancipa. 
A La fugida d’Urània Susanna Rafart busseja en una 
Barcelona de jocs de màgia, misteris ocults i fotos erò-
tiques amb l’Exposició de 1888 de fons. Amb Els vulne-
rables Julià de Jòdar se situa en la marginalitat de Can 
Tunis i els conflictes socials de 1929. A Els ulls mentiders 
Jordi Coca revela el monstre del franquisme, la clandes-
tinitat i l’ambivalència moral del protagonista. Amb La 
Setmana del Llibre en Català arriba Secundaris, de Núria 
Cadenes, que situa el relat el 1992, l’esperit olímpic, alu-
minosi al Turó de la Peira, drogues, presó, un robatori, 
una mort, i Vindràs amb mi després del diluvi, de Mar 
Bosch. En el marc del Fòrum de les Cultures (2004) 
assistim a la mort i la desfeta dels pares del Noè i la 
Colometa, que comencen de zero com després del dilu-
vi. Per Nadal es publicarà Angèlica i Rafel, de Miquel de 
Palol, ambientada el 2018. El protagonista, obsedit pel 
superhome, reclama l’autoria d’un llibre escrit el 1818, 
el mateix any que Mary Shelley publicava el seu. Així 
es clourà un repte literari que abraça tant l’aspecte real 
com el simbòlic del monstre, amb la història de dos-
cents anys de la ciutat de Barcelona com a teló de fons. I 
un enjòlit: en els relats apareix un personatge secundari 
que embasta una història paral·lela a desxifrar amb la 
lectura del conjunt Matar el monstre. 
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uan un autor publi-
ca un llibre de nar-
rativa breu en cata-
là, sempre hi ha algú 
que en un club de 
lectura, una entre-
vista o a la perru-
queria li pregunta: 
¿com és que els lli-
bres de contes en 
català tenen sortida, 

i en altres llengües, no? (variant habitual: ¿i en 
castellà, no?) La primera resposta és evident: per-
què hi ha lectors. La segona també ho és: Víctor 
Català, Rodoreda, Calders, Monzó... És a dir, per-
què des de fa dècades hi ha una tradició forta, 
tal com passa als Estats Units o, en castellà, a 
l’Argentina. Després podríem afegir-hi altres 
elements: la presència de premis literaris, on els 
contistes es poden foguejar, o d’algunes revistes 
que els donen a conèixer...
Les revistes, precisament, són ara mateix un 
dels punts forts per a la renovació de la narrati-
va breu, ja que coincideixen a les llibreries dos 
projectes atractius, de disseny molt cuidat. Les 
editores de Branca parteixen d’una proposta --al 
primer número és «l’herència» i trien entre els 
textos presentats (sota pseudònim) per fer una 
«revista de narratives heterogènies», com diuen 
al seu Manifest, que busca la qualitat literària 
«sense limitació de reputació, estils i gèneres». 
La tria és eclèctica i prometedora.  
Potser més rebuscat, però igualment curiós i 
estimulant, és el primer número de la revista 
Carn de cap, vinculada a l’Escola Bloom. Partint 
d’un conte de Quim Monzó, «El meu germà», 
una quinzena d’autors el reescriuen, deconstru-
eixen, profanen o fermenten. És una mirada a 
la tradició, doncs, que busca ser subversiva. Tal 
com diu l’editor Borja Bagunyà a la nota inici-
al: «No es tracta tant d’imitar-ne les decisions 
estilístiques [de Monzó], com de reconnectar 
amb l’esperit que les empenyia. Alliberar-lo de 
la carcassa crítica». E la nave va. 

¿i si fem una 
revista?

JORDI pUNTÍ

L'H O R A  D EL  CO NTE
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L I T ER ATU R A  I N FANT I L  I  J UVEN I L

FINESTRETES 
Lectures per prendre perspectiva

U
na casa sense llibres és com una cambra 
sense finestres, va dir Horace Mann, fill 
del cèlebre escriptor nord-americà Thomas 
Mann. Per bé que a la seva època encara no 
existien ni els ventiladors ni els televisors, de 
ben segur, Mann hauria encoratjat els petits 
de casa a obrir llibres i finestres: si a la tele-
visió encara li manca una dimensió, l’aire del 
ventilador mai arrossega la claror de fora.

Tenint en compte la rellevància de les primeres lectures i de 
les lectures de formació, des de Núvol volem engrescar aquell 
tipus de lectura que, més enllà de fer la funció de simple diver-
timento, serveix per incentivar-se a si mateixa. Ho fem per via 
de clàssics adaptats i de noves publicacions que apropen els 
lectors més joves a l’univers de la literatura des d’una perspec-
tiva lúdica, distesa, lliure i formativa. 

Per als més petits, l’editorial Alba ens proposa Anne Frank, 
un títol més de la col·lecció de contes que defensa el llegat 
d’aquelles dones que han deixat una petjada fonda a la història 
de la humanitat. 

També de caire històric, Frank (Dibbuks) amb text i il·lustra-
cions de Ximo Abadía i guanyador del XIX Premi llibreter 2018, 
recorda als petits de la casa la importància de rememorar el 
passat per tal de poder construir un futur millor, a través d’una 
breu biografia del dictador espanyol. 

Din i Neret, El meu primer llibre d’economia (Combel) vol trans-
metre, de manera interactiva, el valor dels diners i de l’estalvi a 
partir d’una peripècia protagonitzada per dos germans que volen 
fer un regal a la seva mare, i, cosa ben sabuda, hauran d’apren-
dre a administrar la seva guardiola.

Per a un públic infantil-juvenil, No llegiré aquest llibre (La 
Galera) de Jaume Copons i amb il·lustracions de Julve, repre-
senta una picada d’ullet als no-amants de la lectura. D’argument 
imprevisible i estil atractiu, singular i amè (és una novel·la grà-
fica dins d’una novel·la gràfica), la història pretén empatitzar, 
a través d’un protagonista displicent, amb el preadolescent 
desenganyat amb la lectura, tot convidant-lo a continuar llegint.

Pel que fa al gènere novel·lístic, escrita i il·lustrada pel suec 
Jakob Wegelius i guanyadora, entre d’altres, del Premi August 
2014, La mona de l’assassí (Viena) relata la investigació d’un 

assassinat. Narrada en primera persona per una mona, 
aquesta novel·la policíaca i fantasiosa es teixeix amb les 
vicissituds d’un reguitzell de personatges capaços d’avi-
var emocions diverses en el lector juvenil i fins i tot adult.

Per últim, la col·lecció KALAFAT de Castellnou ens 
recorda la importància d’incorporar la lectura dels clàs-
sics des de ben aviat. Ho fa atansant, al públic juve-
nil, una sèrie d’adaptacions d’obres universals, d’entre 
les quals destaquem Frankenstein o L’auca del senyor 
Esteve, narrades amb un vocabulari assequible i ente-
nedor i adornades amb il·lustracions, aclariments sobre 
lèxic i material pedagògic al final del llibre. 

L’home solter és com un terreny que encara s’ha 
d’edificar. L’home ben casat és com si fos una horta de 
regadiu que produeix i que va donant interessos, escriu 
Salvador Comelles adaptant l’insigne text de Rusiñol.

Tal vegada hauríem de mirar de casar-nos, des de 
ben joves, amb la Senyora Literatura per poder fer-nos 
terra fèrtil i saber oferir el nostre millor fruit quan hàgim 
madurat del tot.

l'auca del senyor 
esteve
Santiago Rusiñol i Prats
Castellnou edicions

anne Frank
Sveta Dorosheva 
i Mª Isabel Sánchez Vegara 
Alba Editorial  

din i neret. 
el meu Primer llibre
d'economia
Montse Junyent 
i Lucía Serrano
Combel Editorial  

la mona de l'assassí
Jakob Wegelius
Viena Edicions
Premi Llibreter 2018 

Frank. 
la increïble 
història d'una 
dictadura oblidada
Ximo Abadía
Editorial Dibbuks
Premi Llibreter 2018 
 

no llegiré 
aquest llibre
Jaume Copons
Il·lustracions: 
Òscar Julve
Editorial La Galera
Premi Llibreter 2018 
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1    2    3     4    5     6     7    8    9    10   11  12   13   14 

1    

2    

3     

4     

5    

6    

7     

8    

9    

10   

11  

12   

13   

14 

Horitzontals
1. Broma en suspensió que precipita de manera Formosa a to-
car del Pi de la Serra. Recombinació significativa de les lletres 
que escriuen Ramis o Rojals. 2. Atenenc com el pis elevat des 
del qual alguns editen llibres. La de l’editora de l’històric Club 
de tants novel·listes va ser Núria Folch, esposa de Joan Sales. 
Pot ser de ferro, de pedra o mitjana, i la moderna corres-
pon amb l’arribada de la Galàxia Gutenberg. 3. Si li afegeixes 
57 edicions en tindràs LXII amb la Najat El Hachmi. L’hidro-
carbur més simple de la sèrie olefínica. La famosa és la de 
Beethoven, però Cossetània i Funambulista la comparteixen, 
i és una i llatina. 4. Embellir una Columna amb un bon capi-
tell. Precedí Gorriak després de Kortatu, tal com expliquen 
alguns llibres musicals del Delicte. Amaneix les Males Her-
bes amb oli i clorur de sodi. 5. S’instal·la entre el brancatge. 
Associació de Crims.Cat, que de seguida et trenquen la cua. 
En consumeixen les piles més duradores. Presideix La Gale-
ra. 6. La Campana en té quatre, a banda del Sánchez Piñol i 
l’Espinàs. Colofó de Barcino. La més vibrant de la Cruïlla. Al 
capdavant de Castellnou. Rosegador que aposta per Badal i 
Cerezo. 7. Ho fan divinament els bons pilots i els presenta-
dors d’actes culturals com l’Anna Guitart. Fita en Quico. 8. 
Les edicions que fan festa grossa per sant Ponç, en presèn-
cia de l’anarquista Heliogàbal. El de la Laura Huerga és tan 
Verd com l’esperança de Thiongo o Tulli. 9. Ros no oxigenat i 
amunt els cors. Les vocalistes de Gregal. Oblidà o ficà. Nobel 
italià de literatura que trepitjà molts escenaris. 10. Disjunció. 
Avisa de la pèrdua de la targeta de crèdit. Rere el signe tipo-
gràfic del projecte Matar el Monstre hi ha una Negra. En dues 
paraules seguides, el déu Sol i la seva darrera personificació 
elèctrica. 11. Ho resolia a la perruqueria. Aquesta és molt de 
la broma (i del joc, com l’Oriol Comas i Coma). 12. Donar per 
mort com un participi a Twitter. Aplegats com la Rosa i els 
Vents. Presideix Lleonard Muntaner amb doble èmfasi aliè 
a Cartarescu. 13. Dispositiu òptic per observar Berga des de 
sota l’Agualusa amb Un aire anglès. Al final, Destino el meu 
temps a llegir Gaziel i Graupera. Contracció davant Capone. 
14. L’instant més actual dels llibres d’abans i de Vance, aquí 
i a Amsterdam. Còpula llatina a les Publicacions de l’Abadia. 
Els límits de Sidillà són presents en la narrativa d’Edgar Illas. 
Tan curta com desitgem l’espera els pedralsians per poder 
conèixer Els misteris de Quim Porta.

verticals
1. La plaça romana que albira Anna Carreras des dels vuit tu-
rons. La part del vaixell que navega a tot vent per les Comes 
i el triplonomàstic que va matar Franco. Si no camina, fa ca-
minar. 2. Do arcaic que capgira una segona persona. Grans 
perills dels quals ens adverteix Laura Pinyol. Carrer amb la 
vibració central del tramvia silenciada. 3. La capital centreeu-
ropea que ara edita Virginia Woolf. Cal pitjar-lo per engegar 
el kindle. Simbolitza l’alteritat de la Broggi i les seves apostes 
alternatives, com Vilaseca, Solà o Guasch. 4. L’hidrocarbur que 
permet quantificar la qualitat de la benzina, a ciutat i a Pagès. 
L’entitat social que acull el premi literari Roc Boronat. Avui no 
cantem victòria. 5. Si n’hi afegim XXXIV tindrem la terminació 
sanderista d’Edicions de 1984. El pecat capital que va sacsejar 
Irlanda durant dècades. Crisi característica d’una malaltia que 
es va escampar com una epidèmia el dia que l’IEC va aprovar 
la supressió de la majoria de diacrítics. 6. Al final del final. 
Rigorosament freda com la recepció crítica que va rebre Crui, 
reeditat després per Més Llibres. Educo en el fred, però de 
tornada. 7. El gran progrés dels Barcelonins, sobretot dels que 
han habitat El Barri de la Plata. En un cert sentit, ió verbalment 
present a l’amoníac. En tenen Les Hores i Meteora, però des de 
la supressió de certs diacrítics tothom l’associa al mític Goiat. 
8. Partícula negativa niquelosa. Presideix Empúries i qualsevol 
empori. El color dels Quaderns més llegits de la A d’Atwood a 
la Z de Zweig, passant per Parcerisas. Jupa que no porta pas el 
número 1. 9. En dues paraules, adreçat a l’espai (agut o recte) 
que publica el Premi Pin i Soler. Conec la seva ubicació a la 
brúixola, i és al sud-est. Judici a la valenciana, a la manera de 
Sembra Llibres. 10. El punt de màxim plaer sexual dels llibres 
que publica Bridge. Sí a la francesa. A les portes del món dels 
llibres. Setial reial. La lletra del cognom de Mercè Ibarz que 
descriu exactament com escriu el que publica a Tusquets. 11. 
Principi revolucionari que puja com la vera Bromera. Avió tri-
motor de reacció que Fragmenta la potència en tres línies. 12. 
De tant en tant passa dels clàssics grecollatins als moderns en 
Dos Passos. Precedeix Ángeles prop de Hollywood i capgira 
l’astre rei. Presideix Eumo. 13. Ordena. Estats d’al-Àndalus que 
els terrassencs confinen en carmanyoles. Interjecció capaç 
d’aixecar el vol com una Voliana. 14. Fa drecera per l’alfabet tot 
començant i acabant com Arcàdia. Garrí feliç quan es refrega 
per un gustós Paper de Vidre.

ElS MOTS ENSETMANATS
Amb més de 50 editorials 
més o menys ocultes

Per Màrius Serra

MOTS  EN CREUATS

Podreu consultar les solucions d'aquest mots encreuats a 
partir del 17 de setembre al web de Núvol (www.nuvol.com) 
o descarregant-vos l'app de Núvol al vostre smartphone.
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divendreS 7

Conta-contes - L'espai del conte
Escenari 3 - 17:30
els ossos no llegeixen! i mog, 
la gata despistada
Mònica Torres Solano
Harperkids

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 18:00
L'illa d'en Lluís
Mon Mas
Biblioteques de Barcelona

inauguració 
Escenari 2 - 19:00
La Setmana 2018
Presenta Laura Sangrà  
Espectacle amb Joan 
Massotkleiner i Anna Godoy  
La Setmana

Signatures 
Mòdul 40 - 19:30
Qui bones obres farà
Pep Tosar
Institut d'Estudis Baleàrics

Presentació de llibre 
Reflexions i mirades
Escenari 1 - 19:45
els deu manaments revisitats
Lola Palau
Edicions de L'Albí

Presentació de llibre 
Reflexions i mirades
Escenari 2 - 19:45
Savis, bojos i difunts
Ramon Mas i Borja Bagunyà
Editorial Males Herbes

Lectura poètica 
Estones de poesia
Escenari 3 - 20:15
Poesia nova
Irene Tarrés i Pau Sif
Cafè Central · poesia

Presentació de llibre 
Fem una Moritz amb
Najat El Hachmi
Escenari 2 - 20:15
una pionera de l'emigració  
a mare de llet i mel
Presenta Anna Guitart
Edicions62

Taula rodona - Commemoracions
Escenari 1 - 20:15
Homenatge a Antoni benaiges, 
un mestre republicà afusellat 
abans de veure el mar
Sergi Bernal i Sebastián Gertrúdix
Editorial Gregal 

diSSAbTe 8

Trobada - Reflexions i mirades
Escenari 2 - 10:30 
Lectures en ruta. Tret de sortida
Tramoia

Animació - L'espai del conte
Escenari 3 - Tot el matí
en gènius i la valentina ens parlen 
de: ja tens el carnet 
de biblioteques?
Xarxa de Biblioteques Municipals  
de la Diputació de Barcelona

itinerari literari  
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia: 
itineraris@lasetmana.cat 
Punt de trobada: Punt d'informació 
La Setmana - 10:00
nº1. Sis-cents anys de correu a la 
ciutat. de l’edat mitjana al segle XXi
Antonio Aguilar, Albertí Editor

PArLem de FiCCionS 
Presenta ricard ruiz garzón
 
Presentació de llibre 
Escenari 1 - 11:00
Tània juste ens convida 
a viatjar al nou món
Tània Juste, Columna Edicions

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 11:30
el dia i la nit
Pau Faner, Editorial Gregal

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 12:00
Anaïs sota les voltes
Maria Vilanova Vila-Abadal
Voliana Edicions

Presentació de llibre 
dia dels Pirineus 
Escenari 2 - 11:00
novetats del Pirineu i Andorra
Presenta Vicenç Villatoro
Govern d'Andorra - Associació 
Editors Andorra - Llibre del Pirineu

Conta-contes amb il·lustració  
L'espai del conte
Escenari 3 - 11:00
L'espera
Gina Clotet i Maria Girón
Tramuntana Editorial

Signatures 
Mòdul 6 - 11:00
dragon girl i el dentista boig
Martín Piñol
La Galera

itinerari literari 
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia: 
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: Plaça Comercial, 
12 (davant la porta del Born CCM) 
a les 11:00
nº2. ruta per la barcelona secreta
Xavi Casinos 
Viena Edicions

Signatures 
Mòdul 48 - 11:00
javi Costales
Edicions del Pirata

Conta-contes - L'espai del conte
Escenari 3 - 11:30
en Fermí i la valentina, els dos 
ratolins del mas Casablanca
Jordi Font, Edicions Casablanca

Signatures 
Mòdul 50 - 12:00
dones úniques
Montse Barderi
Columna Edicions

Signatures 
Módul 6 - 12:00
negorith
Ivan Ledesma 
Bridge

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 12:00
bon dia! Poemes de bon matí
Cia. Peus Grossos
Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat

Signatures 
Mòdul 36 - 12:00
Poemari Amor a la brega
Blanca Llum Vidal
Pagès editors

Presentació de llibre  
De visita amb una Moritz
Escenari 2 - 12:15
Sarah's Scribbles
Sarah Andersen, 
Iolanda Batallé i Oriol Malet 
Presenta Anna Guitart
Traducció simultània
Bridge

Signatures 
Mòdul 38 - 12:30
Al damunt dels nostres cants
Guillem Clua
Edicions Bromera

Presentació de llibre - Il·lustració
Escenari 1 - 12:30
Pompeu Fabra. 
L'aventura de la llengua
Oriol Garcia Quera i Gemma Pauné
Rafael Dalmau Editor

Taller - L'espai del conte
Escenari 3 - 12:45
Has de conèixer els males bèsties!
Núria Clemares
Editorial Barcanova

Lectura - Commemoracions
Escenari 1 - 13:00
mestre Fabra
Rosa Cadafalch
La Setmana amb el suport  
de la Direcció General 
de Política Lingüistica

Signatures 
La Setmana - 13:00
Sarah's Scribbles
Sarah Andersen, Bridge

Lliurament de premi 
Il·lustració
Escenari 2 - 13:00
Premi maria rius
Maria Rius, Roser Rius, 
Màriam Ben-Arab, Núria Ventura, 
Marta Adell i Enric Aymerich.

Modera: Ricardo Alcántara
La Caixa d'Eines i Laie

Signatures 
Mòdul 1 - 17:00
dinosaures
Román García Mora
Editorial Vicens Vives

Signatures 
Mòdul 42 - 17:00
Paradís d'ombres
Núria Gras
Govern d'Andorra 
Associació d'editors d'Andorra 
Llibre del Pirineu

itinerari literari  
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia:  
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: Punt 
d'informació La Setmana - 17:00
nº 3. el mercader
Coia Valls
Rosa dels Vents 
Penguin Random House

Concert de petit format 
Estones de poesia
Escenari 2 - 17:00
Arbres, mars, desconcerts
Ivette Nadal i Caïm Riba
Llibres del Segle

Taller 
La Petita Llibreria - 17:30 
Les cabanes i les xarxes de lectura
Anna Nieto

Conta-contes amb il·lustració 
dia dels Pirineus
Escenari 3 - 17:00
Llibres infantils 
del Pirineu i Andorra
Pere Martí Bertran i Ignasi Blanch, 
Al·legre i Zoe, Pepita Clop 
i Carolina Botella
Govern d'Andorra 
Associació Editors d'Andorra 
Llibre del Pirineu

PArLem de guerrA 
CiviL i PoSTguerrA  
Presenta Xavier grasset

Presentació de llibre
La ciutat
Assumpció Cantalozella

Editorial Gregal
Escenari 2 - 17:00

Presentació de llibre
La nena que volia dibuixar
Roser Capdevila
Angle Editorial
Escenari 2 - 17:30

Presentació de llibre
Les milícies antifeixistes  
de Catalunya
Gonzalo Berger, Eumo Editorial
Escenari 2 - 18:00

Presentació de llibre
Ha existit mai un feixisme 
catalanista?
Arnau Gonzàlez i Vilalta  
i Enric Ucelay-Da Cal
Editorial Gregal
Escenari 2 - 18:30

Taller - Reflexions i mirades
Escenari 1 - 17:30
L'autoprotecció emocional
Mercè Conangle
Amat / Profit Editorial

diA de LeS reviSTeS

espectacle familiar  
Escenari 3 - 18:15
un país de revistes
Vivim del cuentu
APPEC

Conta-contes amb il·lustració 
Escenari 3 - 18:45
dibuixem amb la il·lustradora 
Cristina Losantos
APPEC

Presentació
Escenari 1 - 18:00
els enigmes de la Llengua nacional
Associació Llengua Nacional
APPEC

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 18:30
Txe Arana conversa 
amb Antoni bassas
Revista Esguard
APPEC

Concert de petit format  
Escenari 1 - 19:00
440Clàssica&jazz: marc egea

Grup Enderrock
APPEC

Concert de petit format
Escenari 1 - 20:00
enderrock: joan miquel oliver
Grup Enderrock
APPEC

Signatures 
Módul 34 - 18:00
Contes d'en Fermí i la valentina
Scaramuis - Joan Romaní
Edicions Casablanca

Signatures 
Mòdul 49 - 18:00
el misteri de les lletres
Eulàlia Canal i Elena Frauca
Mosaics Llibres

Signatures 
Mòdul 42 - 18:00
6 peixos en un test
Al·legra i Zoe
Govern d'Andorra 
Associació d'Editors d'Andorra 
Llibre del Pirineu

itinerari literari  
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia:  
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: Punt 
d'informació La Setmana - 18:00
nº4. mil maneres de morir
Anna García Soteras
Editorial Comanegra

Signatures 
Mòdul 35 - 19:00
Carn crua i Svalbard
Joan Josep Barceló
Adia edicions

Signatures 
Módul 6 - 19:00
evasions
Eva Piquer i Eva Armisén, Bridge

Signatures 
Mòdul 49 - 19:00
Cop de teatre! els secrets d'onze 
anys explicant la Fórmula 1 a Tv3
Francesc Latorre Camí
Editorial Fonoll

Signatures 
Mòdul 42 - 19:00
vuitanta-dos dies d'octubre

Josep Enric Dallerès
Govern d'Andorra  
Associació Editors d'Andorra  
Llibre del Pirineu

Presentació de llibre  
Commemoracions
Escenari 2 - 19:00
joan margarit fa memòria  
amb «Per tenir casa  
cal guanyar la guerra»
Joan Margarit i Mònica Terribas
Edicions Proa

Lectura - dia dels Pirineus
Escenari 3 - 19:30
Teatralització 
de l''Últim estiu a ordino'
Cia. Andandarà
Govern d'Andorra 
Associació d'Editors d'Andorra  
Llibre del Pirineu

Presentació de premi 
Escenari 2 - 20:00
Premi Pin i Soler
L'observador de núvols
Marc Capdevila
Angle Editorial

Lectura poètica 
Estones de poesia
Escenari 3 - 20:00
Col·lecció de poesia 'Lai'
Jacint Sala, Sònia Moya, David 
Madueño, Miquel-Lluís Muntané, 
Marta Pérez Sierra 
i Albert Planelles
Témenos edicions

Lliurament de premi 
Escenari 2 - 20:30
8è Premi L'illa dels Llibres
Jordi Milian
L'illa dels Llibres

pRO gR A M A  D'ACT IV I TATS
DEL  7  A L  16  DE  SETEMBRE  DE  2018

Disponible a 
AppStore

Disponible a 
google play

Descarrega't l'app de Núvol
Sigues el primer de llegir ressenyes, 
entrevistes i notícies d'última hora.
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Qui només coneix una religió tendeix a ser un fanàtic.

Raimon Panikkar · 1 h

7 10 30

Aquell que només fa la meitat d’una revolució 
cava la seva pròpia tomba.

Maria Aurèlia Capmany · 12 h

7 10 30

En la foscor del capvespre / compro espais buits que 
/ ja mai no podré omplir.

Montserrat Abelló · 2 h

7 10 30

diumenge 9 

Animació - L'espai del conte
Escenari 3 - Tot el matí
en gènius i la valentina 
ens parlen de: Què fa una 
bibliotecària?
Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona

Lectura poètica 
Estones de poesia
Escenari 2 - 10:30
Lectura popular en record 
de montserrat Abelló
Laura Borràs, hereus de la poeta 
i traductora, poetes, traductors 
i públic en general
Institució de les Lletres Catalanes

Trobada - Reflexions i mirades
Mòdul 63 - 10:30
Trobada quellegista  
amb bookcrossing
Ester Matalí
Institució de les lletres catalanes

Taller - Reflexions i mirades
Escenari 1 - 11:00 
Tècniques narratives per 
aprofundir en les nostres lectures
Laia Aguilar
Escola d'Escriptura de l'Ateneu 
Barcelonès

Presentació de llibre  
Escenari 2 - 11:30
Contes per ser lliures
Associació catalana pels drets civils 
i autors/es de l'obra

Taller - L'espai del conte
Escenari 3 - 11:00
Taller de ioga infantil
Babyogui, VVKids

Signatures 
Mòdul 1 - 11:00
Signatures de román garcía mora, 
il·lustrador dels dinosaures
Román García Mora
Editorial Vicens Vives

Signatures
Módul 6 - 11:00
el món segons Halldor
Halldor Mar, Bridge

itinerari literari  
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia:  
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: Punt 
d'informació La Setmana - 11:00
nº5. ruta per la barcelona insòlita
Joan de Déu Prats
Cossetània Edicions

Signatures 
Mòdul 21 - 11:00
el diari d'en Pere
Laia Comas
Editorial Gregal 

itinerari literari  
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia:  
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: Punt 
d'informació La Setmana - 11:00
nº6. ruta maria Aurèlia Capmany
Maria Nunes, Editorial Meteora

LA SeTmAnA
ComPromeSA

Taula rodona  
Escenari 2 - 12:00
La llibertat d'expressió i la 
censura al món de la cultura
Maria Barbal, Toni Galmés i Joan 
Queralt. Modera: Joan Carreras
La Setmana i Pen Català

Lectura en defensa de la llibertat 
d'expressió 
Escales de la Catedral - 13:00
La Setmana, Associació Catalana 
pels Drets Civils i PEN Català

CoLLiTA vALenCiAnA

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 11:45
Collita política
Ricard Pérez Casado, Salvador 
Vendrell, Joan Baldoví 
i Margarida Castellano
Associació d'Editors 
del País Valencià

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 12:05
Collita històrica
Albert Toldrà, Francesc-Joan 
Monjo i Dalmau, Marc Antoni 

Adell i Abel Soler
Associació d'Editors 
del País Valencià

Presentació - Collita valenciana
Escenari 1 - 12:25
Parlem amb…
Josep Lluís Sánchez Lizaso
Associació d'Editors 
del País Valencià

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 12:35
Collita menuda
Empar Bria, Mercè Climent 
i Teresa Broseta
Associació d'Editors 
del País Valencià

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 13:15
Collita de versos
Vicent Penya, Josep Lluís Roig 
i Eduard Verger
Associació d'Editors 
del País Valencià

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 13:35
Collita narrativa
Joanjo Garcia, Mariló Álvarez, 
Carles Mulet, Anna Lis i David Miró
Associació d'Editors 
del País Valencià

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 14:00
Parlem amb...
Vicent Marco 
Associació d'Editors 
del País Valencià

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 14:10
Collita memòria històrica
Fernando Peña, Rambla Genar 
Martí, Jorge Saucedo 
i Graciela Candela
Associació d'Editors 
del País Valencià

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 16:30
Collita primerenca
Lourdes Boïgues, Teresa Broseta 
i Toni Cabo, Mercé Viana, Anna 
Oliver, Guillem Montoro 
i Patricia Estellés
Associació d'Editors 
del País Valencià

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 16:55
Collita parlars
Josep Daniel Climent, Vicent 
Beltran, Carles Segura-Llopes 
i Toni Sabater
Associació d'Editors 
del País Valencià

Conta-contes - L'espai del conte
Escenari 3 - 11:45
ens divertim amb la Leila 
i la diversitat
Txell Allujas
Grup 62

Signatures 
Mòdul 49 - 12:00
Sixena: la croada de la memòria
Francesc Canosa Farran
Editorial Fonoll

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 12:15
La bella desperta
Vivim del Cuentu
Baula

itinerari literari 
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia:  
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: Vestíbul 
de l'Estació de França - 17:00
nº7. Cazeneuve, i la revenja 
dels desvalguts
Oriol Molas i Ferran Grau
Capitalbooks

Taller 
La Petita Llibreria - 17:30 
Les cabanes i les xarxes de lectura
Anna Nieto

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 17:30
Les idees genials 
de la billie b. brown
Núrica Clemares
Brúixola

Presentació de llibre 
Reflexions i mirades
Escenari 2 - 17:30
el poder transformador 
de les narracions
Àuria G. Galcerán, 

Ivette Noguera i Laia Arboleda
ING Edicions

Presentació de llibre - Il·lustració
Escenari 2 - 17:30
Pompeu Fabra. 
L'aventura de la llengua
Oriol Garcia Quera 
i Gemma Pauné
Rafael Dalmau Editor

PArLem d'ACTuALiTAT 
Presenta Anna ballbona

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 18:00
Tres llibres darrere  
una Proposta per barcelona
Jordi Graupera
Columna Edicions

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 18:30
La pornografia de les petites coses
Joanjo Garcia
Sembra Llibres

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 19:00
beneïda sigui la serp
Sònia Moll, Montse Santolino 
i Gemma G. Fàbregues
Godall Edicions

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 19:30
Llibertat d'excepció
Bea Talegón 
i Abel Azcona
Pagès editors

Conta-contes - L'espai del conte
Escenari 3 - 18:00
Qui va inventar els contes de fades?
Anna Fité
La Galera

Signatures 
Mòdul 40 - 18:00
Per què ens estimem les dones 
i Poemes 1988-1992  
de mircea Cărtărescu
Xavier Montoliu
Institut d'Estudis Baleàrics

Signatures 
Mòdul 40 - 18:00
La vida àpia
Tomàs Arias
Institut d'Estudis Baleàrics

itinerari literari 
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia:  
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: 
Font de Caneletes, 18:00
nº8. diumenges al raval
Xavier Theros
Editorial Comanegra

Presentació 
Reflexions i mirades
Escenari 1 - 18:15
Pensament Polític 
Postfundacional: una col·lecció 
de filosofia en català
Laura Llevadot, Xavier Bassas, 
Edgar Straehle, Josep Monserrat, 
Juan Evaristo Valls Boix i Antonio 
Gómez Villar
Editorial Gedisa

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 18:30
Lletra a lletra, fem la sopa
Gerència de Serveis d’Educació
Diputació de Barcelona

Signatures 
Mòdul 14 - 19:00
La fugitiva
Blanca Busquets
Edicions Proa

Presentació de llibre 
Estones de poesia
Escenari 1 - 19:00
Convivència d'aigües 
de Zoraida burgos
Andreu Subirats i Cinta Masip
LaBreu Edicions

Signatures 
Mòdul 35 - 19:00
Les nimfes sota el sol
Josep M. Argemí
Adia edicions

Signatures 
Módul 24 - 19:00
el dit de l'emperador
Xavier Castanyer
Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat

Presentació de llibre 
Reflexions i mirades
Escenari 1 - 19:30
Penso, per tant escric

Joan Isaac, Montserrat Carulla, 
Juan Miguel Morales 
i Marta Costa-Pau
Llibres del Segle

Lectura poètica 
Estones de poesia
Escenari 2 - 20:00
direm nosaltres
Roc Casagran
Ara Llibres

Presentació de llibre 
Fem una Moritz amb
Martí Gironell
Escenari 1 - 20:00
els somnis es fan realitat: 
La força d'un destí
Presenta Anna Guitart
Columna Edicions

Lectura poètica 
Commemoracions
Escenari 3 - 20:00
Tot sembla tan senzill
Celeste Alías i Sonia Moya
Editorial Fonoll

diLLunS 10

roda de premsa - En directe
Escenari 2 - 12:00
Savis, bojos i difunts, el conte 
decadentista català 1895-1930
Ramon Mas, Editorial Males Herbes

Televisió 
Escenari 3 - 16:00
infoK visita 
'La Setmana'
InfoK

Lectura - Commemoracions
Escenari 2 - 17:15
Centenari del naixement 
de raimon Panikkar
Ignasi Moreta
Institució de les Lletres Catalanes

Conta-contes amb il·lustració  
Vet aquí els contes
Escenari 3 - 17:15
els llibres infantils amb els seus 
autors i il·lustradors
Aina Bestard, Maria Palet, Ignasi 
Llorente, Roc Olivé, Roger Roig 
i Hugo Prades 
Cossetània Edicions

Presentació de llibre 
Reflexions i mirades
Escenari 2 - 17:30
La roma del segle iX
Carles Mancho
Edicions de la Universitat 
de Barcelona

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 18:00
Les golfes
Roger Casadellà
Biblioteques de Barcelona

PArLem de 
gASTronomiA 
Presenta martí gironell

Presentació de llibre
Escenari 2 - 18:00
Les arrels medievals del boom 
de la cuina catalana
Toni Massanés i Joan Santanach
Editorial Barcino

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 18:30
La cuina de Formentera
Artur Portes
Institut d'Estudis Baleàrics

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 19:00
el receptari groc
Ada Parellada
Viena Edicions

TArdA negrA

Presentació de llibre
Escenari 1 - 18:00
La barcelona negra (humor, sexe, 
dubtes, revenges i crims)
Imma Domènech, Alfred Picó, 
Sandra Palau, Berta Pardina, 
Miquel Ripeu i Julià Bretos
La vocal de Lis

Presentació de col·lecció 
Escenari 1 - 18:30
Col·leció marraco negre
Sebastià Bennasar
Pagès editors

Animació 
Escenari 3 - 18:45
gimcana literària del Comissari 
Llampec a barcelona

El desig no té cabuda en cap pamflet.

Blanca Llum Vidal @BlancaLlumVidal · 10 h

7 10 30
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La literatura serveix per a fer-nos veure i sentir  
el que se’ns ha escamotejat .  

Melcior Comes @MelciorComes· 6 h

7 10 30

Crec que, per ser un bon poeta clàssic, s'ha 
de llegir els romàntics. I per ser un bon poeta 
romàntic, s'ha de llegir els clàssics

Carles Fages de Climent @FagesdeCliment  · 12 h

7 10 30

Si amor em mata i si no / puc morir perquè em fa viure, 
/ sent esclau sóc home lliure.

Josep Maria Llompart · 2 h

7 10 30

Paraules que siguin passes / que ens acostin un xic 
més / als murs del Puig de les Basses / i als barrots 
de Lledoners.

(G)roc Casagran @roccasagran · 1 h

7 10 30

Bernat Cussó
Edicions del Pirata

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 19:15
'no diguis res' i 'més que ràbia'
Raquel Gámez Serrano, 
Empar Fernández i Emili Bayo
Llibres del Delicte

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 19:45
«crims.cat», gènere negre i 
policíac arreu dels Països Catalans
Isabel-Clara Simó, Juli Alandes, 
Francesc Puigpelat i Salvador 
Casas. Modera: Ilya Pérdigo
Editorial Alrevés 
Crims.cat

Signatures 
Mòdul 29 - 19:00
A les entranyes del temple
Julià Bretos 
La vocal de lis

Signatures 
Mòdul 50 - 19:00
operació urnes
Laia Vicens i Xavi Tedó
Columna Edicions

Presentació de llibre  
Commemoracions
Escenari 2 - 19:30
La Suda: Commemoració del 
número 200 de la col·lecció
Xavier Macià i Àngels Marzo
Pagès editors

Taula rodona  Commemoracions
Escenari 3 - 19:30
josep m. Llompart 25 anys després
Pilar Arnau, Joan Mas i Vives i 
Francesc M.Rotger 
Institut d'Estudis Baleàrics

Lectura
Commemoracions
Escenari 3 - 20:15
Any josep maria Llompart. 
una lectura contemporània
Tomeu Crespí i Pau Vadell 
AdiA edicions 

Presentació de premi 
Fem una Moritz amb
Eva Baltasar
Escenari 2 - 20:00
Permagel

Presenta Anna Guitart
Club Editor

dimArTS 11

Animació - L'espai del conte
Escenari 3 - Tot el matí
en gènius i la valentina ens parlen 
de: no et perdis l'App bibliojuga 
amb en gènius
Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona

Lectura poètica 
Estones de poesia
Escenari 1 - 10:30
L'1 d'octubre dels poetes
Vicenç Altaió, Josep-Ramon Bach, 
Sílvia Bel Fransi, Quim Curbet, 
Ramon Solsona, Albert Planelles, 
Jordi Roig, Montserrat Altarriba, 
Hermínia Mas, Lluís Urpinell, 
Tònia Passola, Vicenç Zumano, 
Anna Martínez-Deu, David 
Madueño, Mireia Companys, Ricard 
Mirabete, Jaume Medina, Jaume 
Ferrer Ferran, Marta Pérez-Sierra, 
Ester Xargay, Pius Morera, Josefa 
Contijoch, Jordi Pàmias, Susanna 
G. Turigas, Mònica Miró, Abraham 
Mohino, Pau Vadell, M. Dolors Coll 
Magrí, Mar Fontana, Jordi Solà Coll, 
Joan Francesc Delgado, Guillem 
GavaldàJaume Huch.
Edicions de L'Albí

PArLem deL ProCéS 
Presenta vicenç villatoro

Presentació de llibre
Escenari 2 - 11:00
La clau de volta de la llibertat
Lluís Solà, Edicions de 1984

Presentació de premi 
Escenari 2 - 11:30
55 urnes per la llibertat
Comité de solidaritat catalana 
de Catalunya Nord
Rafael Dalmau Editor

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 12:00
el llibre groc: la revolució gràfica 
del procés d'autodeterminació
Toni Galmés
Editorial Comanegra

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 11:15
mestre Fabra, caçador de paraules
Clara Soler
La Setmana amb el suport 
de la Direcció General de Política 
Lingüística

Presentació de llibre
Reflexions i mirades
Escenari 1 - 11:45
34 dies de tardor i 1 de primavera
Meritxell Borràs i Antoni Bassas
Símbol Editors

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 12:00
entremaliadures
Albert Estengre
Biblioteques de Barcelona

Signatures 
Módul 50 - 12:00
rut sense hac
Muriel Villanueva
Columna Edicions

Signatures 
Módul 40 - 12:00
venus volta
Laia Martínez
Institut d'Estudis Baleàrics

Presentació de llibre
Escenari 1 - 12:15
Abans ningú deia t'estimo, 
el testimoni de filles i fills 
de presos polítics
Anna Forn, Berta Forn, Laura 
Turull, Marta Turull, Oriol 
Sànchez, Iolanda Batallé 
i Francesc Orteu
Editorial Catedral

Presentació de llibre  
Reflexions i mirades
Escenari 2 - 12:30
matar Franco de llibre en llibre
Joan-Lluís Lluís i Albert Villaró
Edicions Proa

Commemoracions 
Reflexions i mirades
Escenari 2 - 13:00
un any després 
de la tardor catalana
Jordi Borràs, Anna Ballbona, Jenn 
Díaz, Marina Espasa, Natza Farré, 

Albert Forns, Raül Garrigasait, 
Jordi Lara, Adrià Pujol, Gemma 
Ruiz i Joan Todó, Ara Llibres

Presentació de llibre 
Reflexions i mirades
Escenari 1 - 13:00
mirades entorn al Procés. del 
tauler català a la cruïlla basca
Ramón Zallo, Arnaldo Otegi, 
Mònica Terribas i David Fernández
Edicions Sidillà

Signatures 
Módul 36 - 12:30
Petjades d'aigua i sal
Sara Montesinos i Samuel Nacar
Pagès editors

Taller 
Reflexions i mirades
Escenari 1 - 17:30
Continuar, vendre o tancar!
Jordi Tarragona
Amat / Profit Editorial

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 19:00
bimbirimboies! 
Contes amb kamishibai
Susana Tornero
Biblioteques de Barcelona

Concert   
Celebrem l'11 de Setembre
Escenari 2 - 19:30
nictàlgia en el cel elèctric
David Caño, Mireia Vives 
i Borja Penalba, La Setmana

dimeCreS 12 

Trobada - Dia de les biblioteques
Escenari 2 - 10:00
Les biblioteques ens visiten
87 biblioteques públiques
La Setmana

Trobada - Dia de l'Ensenyament
Casal del Metge - 16:00
jornada pedagògica
Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya

Lectura - Commemoracions
Escenari 2 - 16:45
Centenari del naixement 
de maria Aurèlia Capmany
Marta Nadal
Institució de les Lletres Catalanes

PArLem d'emoCionS 
Presenta Adam martín

Taller 
Escenari 2 - 17:00
Posa Llum a la teva vida, 
dissenya les teves emocions 
i les teves converses
Joana Frigolé
Amat/Profit Editorial

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 17:30
Emocions a flor de pell amb 
La dona que no sabia plorar
Gaspar Hernández
Columna Edicions

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 18:00
Treballem l'autoestima
Eva Mengual i Jordi Gil
Cossetània Edicions

Taller 
Escenari 2 - 18:30
omplir-se de saviesa
Assumpció Salat
Amat/Profit Editorial

Trobada
Escenari 1 - 17:00
Club de lectura fàcil
Marta Cano, Lali Feli i Ota Vallès
Xarxa de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona

Conta-contes amb il·lustració
L'espai del conte
Escenari 3 - 17:30
'el trinxat no porta carbassa' i 'no 
t'oblidis de mirar per la finestra'
Alberto Casamayor i Ester Farran
Govern d'Andorra  
Associació Editors d'Andorra 
Llibre del Pirineu
 
Signatures 
Módul 34 - 18:00
Contes d'en Fermí i la valentina 
Scaramuis - Joan Romaní
Edicions Casablanca

Signatures 
Mòdul 62 - 18:00
Com s'esbrava la mala llet
Antònia Carré-Pons
Club Editor

Signatures 
Módul 24 - 18:00
nora, la petita campanera
M. Carme Roca
Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat

Signatures 
Módul 24 - 18:00
La gata i el ratolí
Montse Ginesta i Sigrid Martínez
Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat

itinerari literari  
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia:  
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: Punt 
d'informació La Setmana - 18:00
nº9. Passejant pels calls 
de barcelona
Josep Maria Casas Moreno
Editorial Gregal

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 18:15
La filomena
Pengim Penjam
Biblioteques de Barcelona

PArLem 
de PenSAmenT 
Presenta bernat Puigtobella

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 18:30
Poètiques de la natura. 
espais per a l'espiritualitat
Teresa-M. Sala i Irene Gras Valero
Edicions de la Universitat 
de Barcelona

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 19:00
Llegir raimon Panikkar
Ignasi Moreta
Fragmenta Editorial

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 19:30
La teoria de la relativitat 
a l'abast de tothom
Xavier Roqué, Obrador Edèndum

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 19:00
L'oriol es fa youtuber
Vivim del Cuentu  
i Eva Santana, Baula

Signatures 
Módul 38 - 19:00
L'home de la piscina
Elvira Rosa-Sastre
Viena Edicions

Signatures 
Módul 36 - 19:00
good bye, veritat. una 
aproximació a la postveritat
Joan Garcia del Muro Solans
Pagès editors

Signatures 
Módul 48 - 19:00
L'etern retorn
Asmaa Aouattah  
Voliana Edicions

Signatures 
Módul 40 - 19:00
Amb ulleres verdes
Elisabet Abeyà
Institut d'Estudis 
Baleàrics

Presentació de llibre 
Reflexions i mirades
Escenari 2 - 19:00
Històries que fan viure: 
experiència de superació després 
d'un vessament cerebral
Julià Guillamon i Sílvia Cóppulo
Editorial Comanegra

Presentació de llibre 
De visita amb una Moritz
Escenari 2 - 19:30
Queda't amb mi
Ayòbámi Adébáyò i Anna Guitart
Traducció simultània
Angle Editorial

Presentació de llibre 
Reflexions i mirades
Escenari 1 - 20:00
Català, castellà, anglès: 
L'art de fer-ne un gra massa
Eloy Fernández Porta i Màrius Serra
La Central i Anagrama

Taula rodona - Commemoracions
Escenari 3 - 20:00
Homenatge a màrius Sampere
Miquel de Palol, Lala Blay 
i Esther Andorrà
LaBreu Edicions

Signatures 
La Setmana - 20:15
Queda't amb mi
Ayòbámi Adébayò
Angle Editorial
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L'enamorat online espera un miracle; un signe per 
creure en el més enllà virtual. Mira l'univers de la 
pantalla i resa.

Núria Perpinyà @Twiteatre · 12 h

7 10 30

Nota mental: no rellegir "Aloma" quan estàs 
premenstrual. (Però quanta bellesa, per Déu)

Sònia Moll @soniamoll · 6 h

7 10 30

Hem de defensar, amb totes les conseqüències, 
una cultura cansada de viure entre parèntesis.

Manuel de Pedrolo @mdepedrolo · 12 h

7 10 30

Escriure una novel·la és com muntar un cub Rubik amb 
els ulls embenats. No saps mai quan t'has d'aturar.

Joan-Lluís Lluís @Joanlluislluis · 4 h

7 10 30
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itinerari literari  
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia:  
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: 
Monestir de Pedralbes - 11:00
nº10. el monestir de Pedres 
blanques, escenari d’unes 
monges independents
Rosa Maria Prat Balaguer
Editorial Gregal

roda de premsa - En directe
Escenari 2 - 12:00
Sobre la terra impura
Melcior Comes
Edicions Proa

TArdA jove

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 16:45
beca Connecta't al Còmic: 
«red & blue»
Sara Soler
Agència Catalana de Joventut

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 17:15
Quaderns dalmau núm 4, 5 i 6
Rafel Sospedra i Francesc Riart
Rafael Dalmau Editor

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 17:45
Tu a Sants i jo a mollerussa
Jordi Sierra i Fabra
Rosa dels Vents 
Penguin Random House

Presentació de llibre
Escenari 2 - 18:15
Tres lectors esbudellen 
Tina Frankens
Bel Olid, Grup 62

Lectura - Commemoracions
Escenari 1 - 16:30
50è aniversari de la mort 
de Carles Fages de Climent
Jordi Canet
Institució de les Lletres Catalanes

Taula rodona - Commemoracions
Escenari 1 - 16:45
Carles Fages de Climent
Jordi Pla, Jordi Canet
i Amadeu Casas. 

Modera: Joan Ferrerós
Institució de les Lletres Catalanes

Conta-contes i taller 
L'espai del conte
Escenari 3 - 17:30
el monstre de Colors va a l’escola
Anna Llenas
Editorial Flamboyant

reFLeXionS 
d'ACTuALiTAT 
Presenta bernat ruiz 
domènech

Presentació de llibre
Escenari 1 - 17:30
Construint vincles entre 
universitat i societat
Enric Prats  
Edicions de la Universitat  
de Barcelona

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 18:00
La lectura. 
entre el paper i les pantalles
Gemma Lluch, Eumo Editorial

Presentació de llibre
Escenari 1 - 18:30
mAgmA: nova col·lecció 
de temes d'actualitat
Francesc-Marc Álvaro, Josep Lluís 
Micó i Ferran Sáez Mateu
Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat

Presentació de llibre 
Escenari 1 - 19:00
L'ull i la navalla. un assaig sobre 
el món com a interfície
Ingrid Guardiola, La Central i Arcàdia

Signatures
Mòdul 40 - 18:00
'Partícules' i 'Corb'
Núria Busquet
Institut d'Estudis Baleàrics

Signatures 
Mòdul 40 - 18:00
ecce homo
Sam Abrams
Institut d'Estudis Baleàrics

Signatures 
Mòdul 36 - 18:00
Peces d'un trencaclosques 
Núria Martínez, Pagès editors

Signatures 
Módul 24 - 18:00
T'ho diré cantant
Jordi Folck
Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat

itinerari literari  
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia:  
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: Regomir, 3 - 18:00
nº11. el dia que barcelona va morir
Enric Calpena
Rosa dels Vents
Penguin Random House

Signatures 
Mòdul 50 - 18:00
estima'm quan menys ho mereixi 
perquè és quan més ho necessito
Jaume Funes, Columna Edicions

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 18:15
Contes, cançons i musiquetes
Cia. Cesc Serrat
Biblioteques de Barcelona

Conta-contes amb il·lustració  
L'espai del conte
Escenari 3 - 19:00
La iaia embolica la troca
Mon mas, Xavi Simó i Roger Simó
Andana Editorial

Signatures 
Mòdul 40 - 19:00
ulls d'espant
Jordi Ortiz
Institut d'Estudis Baleàrics

Signatures 
Módul 40 - 19:00
Figueres i figues. Història 
i simbolisme. receptari
Esperança Llabrés
Institut d'Estudis Baleàrics

Signatures 
Mòdul 21 - 19:00
La bossa de seda
Esther Vila, Editorial Gregal 

Signatures
Mòdul 29 - 19:00
Amor de mala mort
Alfred Picó i Sandra Palau
La vocal de lis

Presentació de llibre 
Reflexions i mirades
MEAM - 19:00
vis à vis amb Antoni bassas
Miquel Curanta, Club Tr3sC

Presentació de llibre 
Reflexions i mirades
Escenari 1 - 19:30
vida material
Maria Bohigas i Pepa López
Club Editor

Lliurament de premi 
Presenta Anna Guitart 
Escenari 2 - 19:30
Premi Trajectòria 2018: 
guillem Terribas
La Setmana

Presentació de llibre 
Estones de poesia
Escenari 1 - 20:00
Corb i ecce Homo
Núria Busquets, Sam Abrams 
i Francesc Parcerias
Institut d'Estudis Baleàrics
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Trobada - Educació
Escenari 2 - 10:30
Trobada professional per a fer 
descobriments del projecte 
Lletra a Lletra, Fem municipi
Gerència de Serveis d’Educació
Diputació de Barcelona

Signatures 
Mòdul 21 - 12:00
L'esborrany
Sílvia Romero
Editorial Gregal

Lectura - Commemoracions
Escenari 2 - 17:00
Centenari del naixement 
de manuel de Pedrolo
Anna Maria Villalonga
Institució de les Lletres Catalanes

Presentació - Estones de poesia
Escenari 2 - 17:15
Festival nacional de poesia 
a Sant Cugat
Autoritats de l’Ajuntament 
de Sant Cugat i de la Institució 
de les Lletres Catalanes
Institució de les 
Lletres Catalanes

Conta-contes i taller 
L'espai del conte
Escenari 3 - 17:30
Pintem amb l’elmer
El Culturista
Beascoa

eL guST Per 
LA LeCTurA

Presentació de les escoles 
guardonades del gust 
per la lectura
Escenari 1 - 17:30
el gust per la lectura
Pere Mayans, Coca-cola

Presentació 
Reflexions i mirades
Escenari 1 - 18:15
on són les dones 
en la cultura?
Marina Espasa, Ivette Nadal 
i Orne Cabrita. Presenta Eva Piquer
Coca-cola

Signatures 
Mòdul 19 - 17:30
La novel·la de Sant jordi
Màrius Serra i Oriol Comas
Ara Llibres

Signatures 
Mòdul 6 - 18:00
mirant l'univers
Mònica Usart i Roser Calafell
La Galera

Signatures 
Mòdul 24 - 18:00
eduquem amb l'esport
Roger Pallarols
Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat

inauguració - Reflexions i mirades
Auditori COAC - 18:00
inauguració del curs acadèmic 
del postgrau de Llibreria
Txetxu Barandiarán, Joaquim 

Bejarano, Miquel Térmens 
i M. Carme Ferrer
Escola de Llibreria 
de la Universitat de Barcelona  
i el Gremi de Llibreters de Catalunya

Signatures 
Mòdul 30 - 18:00
Tigres de vidre
Toni Hill
Rosa dels Vents 
Penguin Random House

itinerari literari 
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia:  
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: Vestíbul parada 
de metro Santa Coloma - 18:00
nº12, el sembrador d'estrelles
Mosaics Llibres

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 18:15
una tarda amb l’avi jordi
Anna Casals
Biblioteques de Barcelona

Signatures 
Mòdul 29 - 19:00
Amor de mala mort
Alfred Picó i Sandra Palau
La vocal de lis

Signatures 
Mòdul 52 - 19:00
república pagesa
Montserrat Tura, Editorial Pòrtic

Presentació de llibre 
Tarda de Traducció
Escenari 1 - 19:00
Aventures i desventures 
del cavaller Curial en català d'ara
Lluís Anton Baulenas 
i Joan Santanach
Editorial Barcino

Signatures 
Mòdul 30 - 19:00
on eres l'1-o?
Quico Sallés
Rosa dels Vents 
Penguin Random House

Signatures 
Mòdul 21 - 19:00
gàngster, ploma i vaudeville
Marta Pérez Sierra 

i Pere Borrell
Editorial Gregal

Signatures 
Mòdul 29 - 19:00
Cira
Lourdes Corbera, La vocal de lis

Taula rodona 
Reflexions i mirades
Escenari 3 - 19:15
Feminisme de butxaca
Bel Olid i Desirée Bela 
Modera Laia Altarriba
Angle Editorial

Presentació de llibre 
Tarda de Traducció
Escenari 1 - 19:30
Traduir Faulkner
Esther Tallada
Edicions de 1984

Taula rodona 
Premis literaris
Escenari 2 - 18:30
Avui també és Sant joan, 2a versió
Najat el Hachmi, Alvar Caixal, 
Ada Castells, Andreu Martín, 
Jordi Coca i Rafel Vallbona. 
Presenta: Anna Guitart.  
Improvitzen: Beatriu Castelló 
i Mireia Scatti
Fundació Antigues 
Caixes Catalanes BBVA CX

Presentació de premi 
Escenari 2 - 19:30 
«el fil invisible». 
Premi bbvA Sant joan 2018
Paraules en moviment
Gemma Lienas. Presenta: Anna 
Guitart. Espectacle: Laura Aubert, 
Marc del Pino i Quim Girón
Fundació Antigues Caixes Catalanes 
BBVA CX

Taula rodona 
Tarda de Traducció
Escenari 1 - 20:00

L'autotraducció
Ricard Ruiz i Saïd El Kadaoui. 
Modera: Anna-Lluïsa Subirà
Associació de Traductors 
i Intèrprets de Catalunya

Lectura poètica 
Estones de poesia
Escenari 3 - 20:00
escriptura subversiva
Mònica de Dalmau i Pere Perelló
Editorial Fonoll

veSPre-niT 
deLS AuTorS

Concert de petit format i conversa
Escenari 1 - 21:00
Centenària impertinent: 
homenatge a maria-Aurèlia 
Capmany
Bel Olid, Marta Nadal, Carme 
Sansa, Jaume Mallofré, Nú Miret 
i l'Odile Arqué  
Coordina: Sebastià Portell 
Associació d'Escriptors en Llengua 
Catalana

Accions d'escriptura,  
musicals i performàtiques
Diversos espais  
de La Setmana - 22:00
els autors ens proposen...

bibliomància amb Roger Pelàez.
et llegeixo el que em portis amb      
Elisenda Solé.
et recomano… amb Míriam Cano,
et musico… amb Maria Escalas.
el confessionari amb Martí Sales.
digues una paraula i t’escric un 
poema amb Josep Pedrals.
'Speed dating' amb: Mercè Foradada 
(Perles Cultivades, Saldonar), Blanca 
Busquets (La fugitiva, Proa); Raül 
Garrigasait (Els estranys, Edicions 
de 1984).
Contacontes, per nens grans 
amb Gina Clotet
Associació d'Escriptors 
en Llengua Catalana i La Setmana

Acció participativa amb llum
Escenari 3 - 21:00
jo llegint
Tom Carr
La Setmana
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Animació - L'espai del conte
Escenari 3 - Tot el matí
en gènius i la valentina ens parlen 
de: Què hi ha al portal gènius de la 
Xarxa de biblioteques municipals?
Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona

itinerari literari 
Activitat de pagament amb 
inscripció prèvia:  
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: Punt d'informació 
La Setmana - 10:00
nº13. barcelona en femení. 
Passeig pels barris de Santa 
Anna i la Catedral.
Elisenda Albertí
Albertí Editor

Taller - L'espai del conte
Escenari 3 - 11:00
Plouen poemes!
Vanesa Amat, M. Carme Bernal  
i Isabel Muntañá
Eumo Editorial

Taula rodona - Commemoracions
Escenari 2 - 11:00
m. A. Capmany i m. de Pedrolo, 
col·legues de ploma
Anna Maria Villalonga i Marta 
Nadal. Modera: Isabel Graña. Amb 
els actors Victòria Pagès i Pep Planas
Institució de les Lletres Catalanes

Signatures 
Módul 34 - 11:00
Contes d'en Fermí i la valentina
Scaramuis - Joan Romaní
Edicions Casablanca

itinerari literari Activitat de 
pagament amb inscripció prèvia:
itineraris@lasetmana.cat
Punt de trobada: 
Plaça de la Virreina - 11:00
nº14. espiritistes  
i lliurepensadores
Dolors Marín, Angle Editorial

Presentació de llibre  
Commemoracions
Escenari 2 - 11:30
maria Aurèlia Capmany.
L'època d'una dona
Agustí Pons, Marta Nadal, 
Anna Capmany 

i Jordi Fernando
Editorial Meteora

Conta-contes - L'espai del conte
Escenari 3 - 11:30
un món de Contes
Patricia McGill, VVKids

espectacle familiar 
L'espai del conte
Escenari 3 - 12:00
bestiolari casolà
Micro Troupe
Biblioteques de Barcelona

Presentació de llibre  
Commemoracions
Escenari 2 - 12:00
el feminisme de maria Aurèlia 
Capmany en el centenari del 
naixement de l'autora
Montserrat Palau Vergés
Cossetània Edicions

ràdio - En directe
Escenari 1 - 12:00
via Lliure
Xavi Bundó, RAC1 
i La Setmana

Signatures 
Mòdul 30 - 12:00
mira'm als ulls
Míriam Hatibi
Rosa dels Vents 
Penguin Random House

Signatures 
Mòdul 48 - 12:00
estimat bau
Gemma Zaragüeta
Edicions del Pirata

Presentació de llibre 
Fem una Moritz amb
Sergi Pàmies
Escenari 2 - 12:30
L'art de portar gavardina
Presenta Anna Guitart
La Central i Quaderns Crema

Taula rodona 
Reflexions i mirades
Escenari 2 - 13:15
grups festius de barcelona
Xavier Cordomí, Mercè Ayora, 
Joana Gras, Nicolàs Alonso 
i Montserrat Garrich
El Cep i la Nansa edicions

Conta-contes amb il·lustració
L'espai del conte
Escenari 3 - 13:00
Tinc un paper
Marc Parrot i Eva Armisén
Editorial Flamboyant

Signatures 
Mòdul 30 - 13:00
els coloms de la boqueria
Jordi Basté i Marc Artigau
Rosa dels Vents 
Penguin Random House

Animació - L'espai del conte
Escenari 3 - 13:45
manifestació no llegiré  
aquest llibre!
Jaume Copons i Òscar Julve
La Galera

Lectura - Commemoracions
Escenari 2 - 16:45
550 anys de la mort  
de joanot martorell
Antònia Carré-Pons
Institució de les Lletres Catalanes

Presentació de premi
Escenari 1 - 17:00
42è Premi vila de martorell
Natàlia Demidoff 
i Josep Planaspachs 
Presenta: Josefina Canals
Ajuntament de Martorell

LA TArdA FAnTàSTiCA
Comissari ricard ruiz garzón

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 17:00
jocs de noms: autors i experts 
recomanen 50 títols obligats
El Biblionauta vs. Joan de Déu 
Prats i Maria Padilla. Moderen: 
Eloi Puig i la Biblioteca del Kraken
Biblioteques de Barcelona 
i Editorial Comanegra

Conta-contes 
Escenari 3 - 17:00

Hi ha un monstre al teu llibre
Núrica Clemares
Biblioteques de Barcelona 
i Brúixola

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 17:15
joc de noms: autors i experts 
recomanen 50 títols obligats
Sara Martín vs. Jordi de Manuel 
Moderen: Eloi Puig 
i la Biblioteca del Kraken
Biblioteques de Barcelona

Taller 
Escenari 3 - 17:30
Coneixes a la isadora moon?
El Culturista
Biblioteques de Barcelona 

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 17:30
joc de noms: autors i experts 
recomanen 50 títols obligats
Les Rades Grises vs. Marina 
Espasa. Moderen: Eloi Puig 
i la Biblioteca del Kraken
Biblioteques de Barcelona

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 17:45
joc de noms: autors i experts 
recomanen 50 títols obligats
Neo Nostromo vs Raimon Portell. 
Moderen: Eloi Puig i la Biblioteca 
del Kraken
Biblioteques de Barcelona 
i Editorial Barcanova

Taula rodona 
Escenari 2 - 18:00
La revolució del gènere: 
les dones del fantàstic
Carme Torras, Margarida Aritzeta 
i Marina Espasa. 
Modera: Sílvia Cantos
Biblioteques de Barcelona

Conta-contes amb il·lustració 
Escenari 3 - 18:10
el Follet oriol 
i les pedres màgiques
Núrica Clemares i Òscar Sardà
Biblioteques de Barcelona 
i Editorial Barcanova

Taula rodona 
Escenari 2 - 18:30
La nova aposta pels clàssics de la 
ciència-ficció, la fantasia i el terror

Laura Huerga, Males Herbes, 
Ricard Vela i Jordi Martín Lloret. 
Modera: Eloi Puig
Biblioteques de Barcelona

Taula rodona
Escenari 3 - 18:40
un monstre em ve a veure: 
els bestiaris de la Lij
Salvador Macip, Martín Piñol, 
Jaume Copons i Iván Ledesma, 
Modera: Sergi Viciana
Biblioteques de Barcelona

Taula rodona 
Escenari 1 - 19:15
ja 'tardis': viatges en el temps per 
a lectors joves, adults i sense edat
Marc Pastor, Enric Herce 
i M. Mercè Cuartiella 
Modera: Daniel Genís Mas
Biblioteques de Barcelona

Taula rodona
Escenari 3 - 19:15
extra Life. gamers i videojocs als 
llibres de l’era ready Player one
Pau Joan Hernández, Marc Pastor, 
Savador Macip i Susana Peix. 
Modera: Alexander Páez
Biblioteques de Barcelona

Taula rodona
Escenari 2 - 19:15
Perucho, Fuster, Pedrolo. 
Tres homenatges i un canon
Víctor Martínez-Gil, Margarida 
Aritzeta, Antoni Munné-Jordà 
Modera: Sebastià Roig
Biblioteques de Barcelona

Taula rodona
Escenari 3 - 20:00
el ‘fantasy’ a la generació netflix: 
reptes i sinergies
Salvador Macip, Marc Pastor, 
Miquel Codony i Jordi de Manuel
Modera: Josep M. Bunyol 
Biblioteques de Barcelona

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 20:00
monstres al bicentenari: 
Frankenstein, mary Shelley 
i la nit de diodati
Bel Olid, Mar Bosch Oliveras, 
Dolors Garcia i Cornellà, Núria 
Cadenes i Ricard Ruiz Garzón. 
Modera: Sergi Viciana
Biblioteques de Barcelona, 
Edicions Bromera i Angle Editorial

Presentació de premi
Escenari 1 - 17:30
Premi núvol de contes 2018
amb Bernat Puigtobella
Edicions del Núvol

Signatures 
Módul 6 - 18:0
els guapos són els raros

Agnès Marquès
Bridge 

Signatures
Mòdul 6 - 18:00
Carnada
Pep Prieto
Bridge

Presentació de llibre 
Va de contes
Escenari 1 - 18:00
Contes de dona
Maria Mercè Roca
Rosa dels Vents  
Penguin Random House

Signatures 
Mòdul 48 - 18:00
Hem arribat tard a classe
Ariadna Herrero, Voliana Edicions

Signatures 
Mòdul 6 - 18:00
L'Agus i els monstres
Jaume Copons i Liliana Fortuny
Combel Editorial, SA

Presentació de llibre 
Va de contes
Escenari 1 - 18:30
dos contes de 24
Tina Vallès, Guillem Miralles,  
Sara Serrano i Esther Tallada
Godall Edicions

Presentació de llibre 
Va de contes
Escenari 1 - 19:00
Conversa amb natàlia Cerezo, 
j.L. badal i iolanda batallé
Natàlia Cerezo, Josep Lluís Badal 
i Iolanda Batallé
Rata

Taller 
La Petita Llibreria - 17:30 
Les cabanes i les xarxes de lectura
Anna Nieto

Presentació de llibre - Va de contes
Escenari 1 - 19:30
La vida té aquestes coses
Àngels Bassas, Edicions62

Lectura 
Reflexions i mirades
Escenari 1 - 20:00
Casasses llegeix vallmitjana
Enric Casasses, Edicions de 1984

diumenge 16

Animació - L'espai del conte
Escenari 3 - Tot el matí
en gènius i la valentina ens parlen 
de: el centenari de les biblioteques
Xarxa de Biblioteques Municipals 
de la Diputació de Barcelona

Signatures 
Mòdul 38 - 11:00
els remeis de l'Albert rami
Albert Rami 
Viena Edicions

Conta-contes - L'espai del conte
Escenari 3 - 11:00
Contes de sempre per somiar
Andrea Melendo, Editorial Cruïlla

Presentació de llibre 
Va de Ficcions
Escenari 1 - 11:00
olívia, Antònia i Fiona 
(descripcions masculines)
Miquel Bezares, 
Josep M. Argemí, J.Jou
Adia edicions. Col·labora: 
Institut d'Estudis Baleàrica

Taller 
La Petita Llibreria - 11:00 
Les cabanes i les xarxes de lectura
Anna Nieto

Conta-contes i taller 
L'espai del conte
Escenari 3 - 11:30
galàxia nimu
Thaïs Prat i Laura Martínez
Coco Books

Presentació de llibre
Va de ficcions
Escenari 1 - 11:45
el risc més gran, una novel·la 
sobre la llibertat
Laura Pinyol i Natza Farré
Ara Llibres

PArLem de FiCCionS 
Presenta Ada Castells

Presentació de llibre
Escenari 2 - 11:30
L'home que llegia 
miquel Strogoff
Jaume Benavente, Més Llibres

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 12:00
Sara i els silencis 
Maria Escalas, Ara Llibres

Presentació de llibre 
Escenari 2 - 12:30
el jurament
Silvia Romero, Edicions Bromera

Presentació de llibre 
Parlem de ficcions amb Ada Castells

Escenari 2 - 11:00
el paradís a les fosques
Vicent Usó, Edicions Bromera

Signatures 
Mòdul 52 - 12:00
venjaré la teva mort
Carme Riera, Edicions62

Signatures 
Mòdul 50 - 12:00
jo també porto el llaç groc
Maria Xinxó
Columna Edicions

Presentació de llibre 
Va de ficcions 
Escenari 1 - 12:15
«Sobre la terra impura»: 
només la literatura 
ens pot dir la veritat
Melcior Comes
Edicions Proa

espectacle familiar 
L'espai del conte 
Escenari 3 - 12:15
Qui s'ha fet pipí al mississipí?
Mertxe París Leza
Mosaics Llibres

Signatures 
Mòdul 50 - 12:30
Aquell antic missatge de l'amor
Vicenç Llorca
Columna Edicions

Signatures 
Mòdul 53 - 12:30
galàxia nimu
Thaís Prat i Laura Martínez
Coco Books

Conta-contes 
L'espai del conte
Escenari 3 - 12:45
La buscadora de tresors
Montse Panero
El Cep i La Nansa edicions

Lectura poètica
Estones de poesia
Escenari 1 - 12:45
dues figures de la poesia 
contemporània
Joanna Bielak 
i Margarita Ballester
Cafè Central 

Lectura poètica
Estones de poesia 
Escenari 2 - 13:00
Anna Akhmàtova 
i orides Fontela, 
un joc de miralls poètic
Jaume Creus 
i Joan Navarro
Edicions de 1984

44 45

Amb l’art tal cul es fa cultura,/ si és pa de cul parlem de 
culpa/ si és cul amb te, anem de culte,/ i fins a Roma el 
cul és bàcul.

Dolors Miquel · 3 h

7 10 30

Lo que fa Boccaccio amb la història de Guillem de 
Cabestany, ¿seria un reboot o un remake, Twitter?

Joan Todó  @2dabril · 2 h

7 10 30
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VVKids - Vicens Vives

Edicions Ela Geminada
Fragmenta Editorial
Obrador Edèndum

Símbol Editors

L’Avenç
Edicions del Periscopi
Raig Verd Editorial
Saldonar
Llegir en Català

Comanegra
Al·lots
Babulinka Books
La Galera
Bridge
Rata
Casa Catedral
Combel
Bambú

Editorial Efadós

Albertí Editor

Edicions Sidillà
Editorial Meteora
Verdaguer Edicions

Editorial Alrevés/Crims.cat
Tigre de Paper
Sembra Llibres
BiraBiro
Editorial Les Hores
Llegir en Català

Laie
Labutxaca
Tusquets Editors
Proa

Iquiosc

Institut Ramon Llull
Llibreria Jaimes

Diputació de Barcelona

Som Ara Llibres

Rafael Dalmau, Editor

Editorial Gregal

Ben Vil
Edicions LU
Amat / Profit
L’Arca
La Magrana
Jollibre

Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat
Institut d’Estudis Catalans

Tushita Edicions
Arola Editors
Editorial Mediterrània
Triangle Postals
Llibreria Altaïr

La Central
Arcàdia Editorial
Editorial Minúscula
Editorial Galaxia Gutenberg
Editorial Anagrama
Editorial Flâneur
Quaderns Crema
Días Contados
Gedisa
Libros del Asteroide
Editorial Kairós
Impedimenta

Nórdica Libros
Grupo Contexto

Llibreria de la Imatge Promarex
El Cep i la Nansa
L’Albí edicions
Editorial Claret
Ambit Serveis Editorials
Témenos Editorial
Llibres de l’Index
Edicions Galerada

La Vocal de Lis
ING Edicions
Editorial Piolet

La Caixa d’Eines
Rosa dels Vents
Brúixola
Salvat

Edicions Cal·ligraf
Cafè Central 
Llibres del Segle
Godall Edicions

Base Kids
Editorial Base

Edicions Casablanca

L’Altra Editorial
AdiA Edicions
LaBreu Edicions
Editorial Males Herbes

Pagès editors
Art Innova

Enciclopèdia Art

Llibreria La Impossible
Llibreria Pebre Negre

Salamandra
Animallibres
Bromera Edicions
Viena Edicions
Andana Edicions
Patio
Harper Kids
Usborne
Més Llibres
Llibres del Delicte
Tramuntana

Institut d’Estudis Baleàrics 
Editorials de les Illes Balears

Coac
La Capell

Ministeri de Cultura - Govern 
d’Andorra
Associació d'Editors d'Andorra
Associació Llibre del Pirineu

Ooso Comics

Adesiara Editorial
Edicions de la Universitat 
de Barcelona

Edicions de 1984

Edicions del Pirata
Voliana Edicions

Mosaics Llibres
Editorial Fonoll

Abacus
Norma Editorial
Columna Edicions
Planeta
Destino
Estrella Polar

Cruïlla
Baula
Fanbooks
Educaula

Casa del Llibre
Edicions 62
Empúries
Pòrtic

La Petita
Maeva Young
Alba Editorial
Kireei Cosas Bellas
Coco Books
Lata de Sal
Kókinos Editorial
Akiara Books
Zahorí de Ideas

Editorial Barcino
Fundació Carulla

Casa Anita
Ekaré
Joventut
Corimbo
Kalandraka
Thule
Sd Ediciones
Takatuka
Flamboyant
Barcanova
Libros del Zorro Rojo
Blackie Books

Muntanya de Llibres
Cossetània Edicions
Editorial Alpina

Angle Editorial
Capital Books
Eumo Editorial

Associació d’Editors del País Valencià

Fnac Barcelona
Larousse
Vox
La Campana
Beascoa
Montena
Alfaguara
Club Editor

Institució de les Lletres Catalanes
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