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Festival literari per a infants i joves
No som supersticiosos, així que ho tenim tot
preparat perquè l’edició número 13 de Món Llibre es
torni a convertir en un gran festival literari. Durant
el cap de setmana del 8 i el 9 d’abril, el cor de Raval
acollirà prop d’un centenar d’activitats pensades per

UNA BIBLIOTECA FETA DE CARRERS

fomentar la lectura entre els nens i els adolescents:

Sabíeu que els llibres obren camins i deixen petjades?

hi podreu gaudir de les històries d’un contacontes
o trobar-vos amb convidats tan insòlits com Les
Irréels o tan entranyables com Pinocchio, però
també participar en una convenció de bloguers,
deixar-vos sorprendre per les propostes dels nostres
tallers o gaudir d’una estona en una biblioteca i una
llibreria farcides d’emocions i aventures.

Sabíeu que projecten llums i ombres, que ens ajuden a construir somnis
i a enderrocar malsons?
Sabíeu que hi ha llibres que esbossen ciutats i que hi ha ciutats que s’expliquen
a través dels molts llibres que s’hi han escrit?
Barcelona n’és una i ha estat mil i una vegades dibuixada a través dels llibres.
Per aquesta raó, entre altres, la UNESCO l’ha nomenat Ciutat de la Literatura.
I com que a Món Llibre volem celebrar aquesta distinció, hem convertit la nostra
Biblioteca en una ciutat on són els llibres els que tracen els carrers i les places.

Ens vols venir a visitar?

Et convidem a una ciutat feta de llibres; t’atreveixes a perdre’t pels seus carrers?

UN CONTE
D’ESTAR PER CASA
Quant de temps fa que no llegiu un conte
en família, que tots junts no aneu buscant
les respostes a les moltes preguntes que
es fan els seus personatges? La Companyia Minimons us convida a endinsar-vos
en una casa màgica: en cada una de les
habitacions us trobareu amb una pàgina
d’un conte sobre dos cucs bessons i amb
un petit escenari, de vegades a dintre
d’una maleta o d’un calaix. Esteu disposats a gaudir-ne tots plegats?

LES IRRÉELS

EL BUIT

TIERRA EFÍMERA

Són animals, però les seves emocions
s’assemblen a les nostres. Són fràgils,
sensibles i mai no parlen... Són Les Irréels:
un elefant que cus records, un lleó que fa
abraçades, una bugadera de desgràcies
que ens retorna l’esperança...
Les Irréels ens han convidat a visitar-los a
les seves cabanes i aquesta és una oportunitat única. Aquest és un espectacle de
la companyia francesa Créature, que fa 25
anys que barreja teatre i arts visuals per
crear mons d’una poètica fascinant.

A tots, alguna vegada, se’ns ha fet un buit
que semblava xuclar-nos l’alegria; un buit
que no sabíem com amagar i en el qual
ens feia por endinsar-nos. Aquest és el
buit amb què la Júlia es troba un matí, el
buit que primer prova de tapar i del qual
després intenta fer-se amiga.
A la Júlia, buit inclòs, se la va inventar
Anna Llenas i la va fer protagonista d’un
conte que dues companyies, Estampades
i Impàs, han convertit en un espectacle
de dansa i acrobàcies que ara estrenem a
Barcelona...
I et deixarà amb la boca oberta!

No és cinema, encara que hi trobaràs una
pantalla. Ni és teatre, encara que t’explicaran una història. Ni tampoc és dansa,
malgrat que un hipnòtic pinzell sembla
que balli sobre la tela per tal de dibuixar
personatges, esbossar paisatges i somiar
mons que es fan i es desfan en només un
instant. Mai no hauries suposat que amb
un grapat de terra fos possible inventar
universos tan suggeridors com els de
Tierra efímera, un espectacle signat pel
Col·lectiu Terrón, que crea unes arquitectures passatgeres que semblen quadres
en moviment.

Cia. Minimons

Cie. Créature

Cia. Estampades i Cia. Impàs

Col·lectiu Terrón

Lloc

Sala Raval

Lloc

Pati de les Dones

Lloc

Sala Teatre del CCCB

Lloc

Auditori del CCCB

Dia

Dissabte i diumenge d’11.30 a 19 h

Dia

Dissabte 11.30 h a 14 h
i diumenge 16.30 h a 19 h

Dia

Dissabte 11.45 h, 16.15 h i 18 h
i diumenge a les 11.45 h i 16.15 h

Dia

Dissabte i diumenge
a les 12.15, 15.45 i 18.30 h

Durada Recorregut de 35-40 minuts
Edat

Famílies amb infants d’entre 2 i 9 anys

Durada El públic pot passejar lliurement per l’espai

Durada 45 minuts (aprox.)

Durada 45 minuts

Edat

Edat

Edat

Tots els públics

A partir de 6 anys

A partir dels 4 anys

Gulnar Hajo,
la il·lustració que
arriba d’Orient
Dibuixa ciutats grises i esquerpes, però
hi introdueix un punt de color que actua
com a raig d’esperança. Perquè l’obra de
la il·lustradora siriana Gulnar Hajo (Damasc, 1977) és molt més amable del que
la vida ho ha estat amb ella des que va
haver d’abandonar el seu país, l’any 2012, i
exiliar-se, amb el seu marit i els seus fills,
a Istanbul. Gulnar Hajo, que ha publicat
prop d’una vintena de llibres –alguns només com a dibuixant i altres també com a
escriptora- i ha rebut importants guardons
internacionals, serà la il·lustradora convidada d’enguany a Món Llibre.

PINOCCHIO
En Geppetto tenia tantes ganes de ser
pare que va ser capaç de convertir un
tros de fusta en el seu fill, Pinocchio. I els
comediants de La Baldufa, una companyia que va néixer a Lleida ara fa ja 20
anys, tenien tantes ganes d’explicar la
història d’aquest nen, entremaliat però
ingenu, que van aplegar trossos de fusta
i cartó i van construir un escenari en el
qual narrar les seves aventures. Les vols
descobrir? Vols saber tot el que Pinocchio va haver de viure i les proves que va
haver de superar abans de convertir-se
en un nen de carn i ossos?
Cia. La Baldufa
Lloc

Sala d’exposicions del Convent
dels Àngels (Macba)

Dia

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

Durada 55 minuts
Edat

A partir dels 6 anys

EL LLIBRE
QUE PARLA
De vegades ens ve de gust llegir un llibre, però d’altres preferim que algú ens
l’expliqui, que vagi passant les fulles i
ens llegeixi les aventures i desventures
dels seus personatges mentre estirem el
coll per gaudir de les il·lustracions. Però,
us imagineu com de divertit podria arribar a ser si el llibre fos de mida gegant?
Això és el que us proposem: gaudir de
les aventures d’alguns contes clàssics
a través de les pàgines d’un llibre que
té unes dimensions poc habituals i una
màgia increïble.
Lloc
Sala Fòrum del Convent dels Àngels
		(Macba)
Dia

Dissabte i diumenge d’11.30 a 19 h

Edat

A partir de 2 anys

A L’ÚLTIMA, amb els
millors bloguers
Qui t’ha dit que els contes són només per
als més menuts? I qui t’ha explicat que
a Món Llibre no hi pensem en els adolescents? Si en vols proves, les tindràs,
perquè hi hem convidat alguns dels joves
bloguers més influents de les xarxes
perquè ens expliquin tot el que hi ha de
nou a la literatura escrita per i per als
joves. Si vols estar a l’última i passar-t’ho
bé, inscriu-te per participar en la nostra
BookCon, els nostres tallers o en una
gimcana que ens passejarà per alguns
escenaris de novel·la de la nostra ciutat.

QUÈ ENS PROPOSEN
LES EDITORIALS?
Qui millor coneix el Món Llibre són les
editorials que publiquen les històries que
tantes vegades t’han deixat amb la boca
oberta i el cor emocionat demanant més
i més. Per això elles són les que han dissenyat una part important de la graella
de programació d’aquest festival i l’han

omplert d’activitats que et permetran, a
més de conèixer des de molt a prop els
protagonistes d’algunes de les històries
que publiquen, participar en tallers on
aprendràs, et divertiràs i gaudiràs de les
aventures que t’explicaran contacontes
molt especials.

UN ESPAI PER
ALS MÉS GRANS
A Món Llibre tu també podràs trobar la
teva història encara que ja no creguis en
l’existència de fades, mags i ogres o que
prefereixis els superherois a les princeses... A Món Llibre hem reservat un espai
on els lectors adolescents podran gaudir
de relats específicament pensats per a
ells, amb personatges que pateixen problemes similars als seus i que es diverteixen d’una manera molt semblant a com
ells ho fan. Perquè sabem que cada llibre
està pensat per a una persona i que cada
persona ha de poder trobar el seu llibre.

LA LLIBRERIA,
EL CENTRE DEL MÓN
Només els ho has de preguntar i sabran
aconsellar-te quin és el llibre que més et
pot agradar, aquell que et seduirà, que
t’atraparà, que mai no voldràs que s’acabi
i al qual retornaràs, durant anys, una i una
altra vegada. Ells són els nostres llibreters i
els podràs trobar a la MónLlibreria, un espai que hem creat en col·laboració amb el
Gremi de Llibreters i on podràs fullejar les
novetats i els clàssics publicats per més de
cinquanta editorials. Segur que hi trobes
aquell llibre que feia tant que estaves buscant i que hi descobriràs aquell altre del
qual mai més no et voldràs separar.

Patrocinador

Amb la col·laboració de

Amb la col·laboració de:
EDITORIALS

Editorial Barcanova

Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Alba Editorial

Editorial Claret

Puck

Anaya Infantil y Juvenil

Editorial Gregal
Editorial Flamboyant

RBA

Andana Editorial
Arcàdia

Editorial Joventut

B de Blok - Ediciones B

Editorial Salvatella

Barbara Fiore Editora

El Cep i la Nansa edicions

Baula

El Dimoni Pelut Edicions

Beascoa

Espelma Edicions

BiraBiro Editorial

Estrella Polar

REVISTES

Blackie Little Books

Fragmenta Editorial
Jollibre Editorial

Edicions Cavall Fort

Blume
Bruño-Brúixola

Kalandraka Catalunya

Caballo de Cartón Editores

La casita roja

Coco Books

la Galera

Combel Editorial

Larousse Editorial

Cossetània Edicions

Libros del Zorro Rojo

Cruïlla

Malpaso Ediciones

CREADORS D’APPS I LLIBRES

Deltao Ediciones

Menuari

ELECTRÒNICS INFANTILS

Dibbuks

millenniArs

A1000Castles

Edebé

Montena

Ediciones Urano

Mosaics Llibres

Ediciones Salamandra

Mosquito Books

Ediciones Siruela

Nórdica Libros

Edicions del Pirata

Pagès Editors

Edicions La Fragatina

País De Xauxa

Kumon

Edicions Marré

Parramon Paidotribo

Proyecto ‘Fundación Asimov’

Editorial Bambú

Penguin Random House

Xim i Xesca

Titania
Tramuntana Editorial
Triangle Books
Wonder Ponder

Diari Win
El Culturista
El Tatano
Piu-Piu

PROJECTES EDUCATIUS
1010 ways to buy without money

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

barcelona.cat/monllibre
@bcncultura
/Barcelonacultura
@bcncultura
#MónLlibre17
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