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El poder transformador dels llibres

E

l projecte de la Vila del Llibre arriba en aquesta ocasió a la Rambla i no puc
deixar de sentir el vertigen de les grans ocasions, la certesa d’estar marcant
un punt d’inflexió. Com Juli Cèsar en el moment de travessar el Rubicó, és el
moment de dir que els daus ja han estat llançats i que a partir d’ara el que passi
el cap de setmana del 2 i 3 de juliol marcarà per a sempre un canvi de rumb i de
cicle per a aquest projecte que tant ens il·lusiona. Hem apostat fort per la Rambla
perquè creiem que és un espai fantàstic que es mereix tornar a ser la capital literària del país, tal com ho ha estat en tants moments de la seva història.
Vull agrair la complicitat immensa dels Amics de la Rambla, que des del primer
moment han maldat per fer possible aquesta iniciativa i hi han posat tot el seu
entusiasme i coneixement del territori perquè arribi a bon port. També a la de tots
aquells que creuen que la Rambla mereix aquesta oportunitat de transformació i de
recuperació en un espai dels barcelonins per als barcelonins, on tothom hi és benvingut, per descomptat, però d’on en cap cas els ciutadans de Barcelona se n'han
de sentir exclosos.
Per això és tan important omplir la Rambla de llibres i de cultura i fer que tothom
pugui trobar el llibre que l’haurà d’acompanyar en aquestes vacances que ja tenim
a tocar i molt més enllà, perquè els llibres bons no caduquen mai i ens acompanyen sempre. Com a barceloní i com a barcelonauta, que diria l’estimat Pep Albanell, serà un luxe, un plaer i un privilegi tornar a passejar entre llibres i obrir així la
porta a l’estiu de la millor manera possible: amb cultura.
Estic absolutament convençut que en els nous models de ciutat que tots volem i per
al nou turisme que volem atreure a la ciutat, la cultura i especialment el llibre seran
valors fonamentals i a l’alça. Ho hem demostrat arreu del territori i ara ho farem
al rovell de l’ou de casa nostra: els llibres transformen tot allò que toquen i ens fan
més savis, més lliures i millors ciutadans. I no hi ha millor lloc per confirmar-ho que
a la Rambla, el centre de la vida.

Enric Bono
Director de la Xarxa de Viles del Llibre
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Orgull per a la Rambla

L

a tradició literària de la Rambla ve de molt lluny i és innegable. A banda de
tots els autors de casa nostra que hi han viscut, escrit i passejat, com Josep
Maria de Sagarra, Federico García Lorca o Carlos Ruiz Zafón, també ha estat
un referent internacional de primer ordre: des de Hans Christian Andersen, George Sand i Somerset Maugham fins a Jean Genet, passant pels inevitables George
Orwell o Ernest Hemingway, aquesta porta d’entrada i sortida de Barcelona al món
ha atret una gernació de lletraferits que n’han deixat testimoni i referència i que cal
reivindicar, començant pels de casa nostra.
De fet, des d'Amics de la Rambla fa molt temps que reivindiquem la Rambla com
un dels grans espais de cultura de la ciutat de Barcelona i creiem que és imprescindible que la cultura torni a ser un dels elements definitoris principals d’aquest espai
ciutadà privilegiat que tant estimem.
Per això la celebració de la primera Vila del Llibre que es fa a la ciutat és tan important i arriba en el millor moment possible. Just quan els ciutadans estan preparant-se
per marxar de vacances i just quan la ciutat s’omple de visitants d’arreu del món,
arriba un festival literari i un mercat editorial que pot unir-nos a tots plegats al voltant
de la paraula i dels llibres. El nou turisme que busquem a la ciutat, culte, respectuós,
educat i interessat per la nostra cultura, adora els llibres. Els ciutadans de Barcelona
també, i ho demostren any rere any no només el dia de Sant Jordi, que cal seguir
cuidant perquè llueixi a la Rambla, sinó també omplint festivals com el BCNegra, el
BCNHistòrica, el 42, la fira Literal, el Món Llibres i tants d’altres esdeveniments literaris de la ciutat, en molts dels quals la Rambla hi té un paper destacat.
Ara hem passat de tenir un paper destacat a ser-ne els protagonistes absoluts i l’escenari principal. I hem decidit apostar al màxim per aconseguir l’èxit d’aquest festival que ha de convertir la Rambla en un referent per a tots els amants dels llibres
i de la literatura de Barcelona i de tot el món. Tenim molt clara una cosa, aquesta
ciutat pot ser tot el que vulgui, però no podrà ser res sense els llibres i sense la Rambla. Per això mateix és fonamental un esdeveniment literari de primera magnitud en
aquest espai de la ciutat. El festival tot just neix ara, però estem segurs del seu èxit
i que es consolidarà com la gran cita del món del llibre de cara a l’estiu i abans de
la Setmana del Llibre en Català del setembre. Ens calen actes com aquest durant tot
l’any i cal que l’Ajuntament el vegi com un acte de centralitat cultural d’una manera
ferma i decidida, i cada cop amb més recursos, perquè aquests esdeveniments són
els que fan gran Barcelona i els que ennobleixen i enorgulleixen la Rambla.
Fermín Villar
President d'Amics de la Rambla

Benvinguts a la vila!
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PASSATGE BACARDÍ

E

l passatge Bacardí va ser el primer passatge cobert de Barcelona. Inaugurat
l’any 1856, construït en vidre i ferro, es
va convertir al segle XIX en l’eix comercial
de luxe preferit de la burgesia barcelonina. Durant el cap de setmana transformem
el passatge en un espai de memòria de
la Rambla. D’una banda, en un acte emotiu i reivindicatiu de la manca actual de
llibreries al passeig barceloní, en recordarem les més emblemàtiques: la Verdaguer,
la Francesa, l’Española... D’altra banda,
l’escenari poètic durà el nom d’una efígie
icònica al passeig els darrers 40 anys. Un
homenatge al poeta de la Rambla, Eduardo Mazo.
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EDITORIALS
Adesiara Editorial

Lapislàtzuli Editorial

Albertí Editor

Lata de Sal

Angels Fortune [Editions]

Llibres del Segle

Baldoví Books

Llibres Parcir

Blackie Books

Neret Edicions

Caballo Regalado

Obrador editorial, S.L i
Obrador d’històries

Calambur/Xandri

Ònix Editor

Edicions del Pirata

Plataforma de Adictos
a la Escritura (P.A.E.)

El Cep i la Nansa Edicions

Planeta Nowe S.L

Gabriela Alcina, Vanessa Flores,
Oscar G. Beteta, Cristina Pino
y Jose Ramón Vera

LLIBRERIES DE VELL

Llibreria Castro
Espais de la Vila

Llibreria Farré

Llibreria Fènix

Llibres de Companyia
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BENVINGUTS A LA VILA!

Espai Eduardo Mazo
Passatge Bacardí

Plaça del Teatre

Tablao Flamenco Cordobés

Palau Güell
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LES PEDETTES
VARIETÉS
La Montserrat ha viscut sempre a la
Rambla de Barcelona i és filla d’una
família de les bones, de les que tenen
biblioteca. Està emocionadíssima amb
aquesta Vila del Llibre que porta a les
seves autores i autors preferits al costat
de casa.

Espai El Ribot,
Museu de Cera

El Bosc de les Fades

La Conxita treballava en una parada
de flors, però des que l'hi van tancar, li
ha començat a fallar tot una mica: no
hi sent gaire, no hi veu gaire i, de tant
en tant, pateix d’incontinència. Però la
literatura... de vegades la fa somniar.

Mercat editorial i de vell

M

Espai La Rambla

La Tita Reme s’ha passat la vida a la
furgoneta, de “mercadillo” en “mercadillo”. Al final, ha trobat el seu lloc a
les Rambles i, com que no ho pot evitar,
intenta vendre llibres de contraban.
Museu Marítim

Espais de la Vila

Les Pedettes Varietés són tres dones que
ningú no sap si llegeixen gaire, però
que venen disposades a viure la Vila del
Llibre a fons i a posar una nota discordant i plena d’humor.
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MUSEU DE CERA

PALAU GÜELL

E

P

l nou Museu de
Cera de Barcelona
obre les seves portes
després d’un llarg
període de modernització i ampliació
de la seva col·lecció
i d’adaptació de la
seva museografia
als llenguatges del
segle XXI. Al seu espai El Ribot, el taller
de manteniment i retoc final de les figures, s’hi celebrarà el taller de creació
de personatges literaris, i al Bosc de les
Fades us podreu prendre un daiquiri amb
Hemingway.

MUSEU MARÍTIM

rimer encàrrec
del comte Güell a
Antoni Gaudí, el Palau Güell ja aglutina
tots els elements que
faran famosa l’obra
del geni reusenc. Arcs
catenaris, contrastos
volumètrics, treballs
decoratius i funcionals
de mestres artesans en fusta i ferro forjat,
etc. Acollirà la presentació d’un llibre de
la rebesneta del comte, Carmen Güell, i
l’acte de cloenda, un homenatge a l’escriptor, artista i músic, entre tantes altres
coses, Boris Vian. Diumenge 3, celebrarà
jornada de portes obertes.

S

ituat en part de l’edifici històric de les
Drassanes Reials que ordenà construir
el rei Pere el Gran al segle XIII, el Museu
Marítim alberga una col·lecció de navilis,
estris i restes arqueològiques que cobreixen la major part de la història marítima
de la ciutat i, per extensió, del país. Al
seu jardí s’hi celebrarà el recital musicat
del llibre Rambles de la vida de Manuel
Montobbio, amb música d’Ignasi Terraza,
recital de l’autor i de Sílvia Comes, i un
col·loqui posterior amb Àlex Susanna,
Carme Riera i Àlex Broch.

PLAÇA DEL TEATRE

ESPAI LA RAMBLA

A

A

l’ombra del monument a Frederic
Soler “Pitarra”, geni creatiu del teatre popular català durant el segle XIX, i
davant de la Biblioteca Andreu Nin, que
obrirà porte dissabte al matí per celebrar la Vila, s’hi situarà l’espai infantil i
familiar, on s’hi podran escoltar contes
d’arreu del món en la seva llengua vernacla, viure-hi representacions teatrals, fer-hi
gimcanes...
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l capdavall de la Rambla de Santa
Mònica, a tocar d'on eren les parades
de llibre vell del Portal de Santa Madrona
entre el 1902 i el 1967, se situarà l’espai
principal del festival. De costat al mercat
editorial, que ocuparà el tram central
del passeig, hi trobarem l’escenari, per
on passaran autors com Joaquim Carbó,
Marta Carnicero, Alfred Bosch o Anna
Maria Villalonga; i la zona de tallers.
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ESPAI EDUARDO MAZO

E

l poeta argentí Eduardo Mazo, mort
recentment, ha estat una figura icònica
de la Rambla des dels anys 80. Tot passejant assidu en recorda la figura. Vestit
amb gorra, sempre acompanyat del seu
taulell de poesia, més interessat en la immediatesa que en la posteritat, poeta de
carrer. L’espai poètic, situat al passatge
Bacardí, duu el seu nom en homenatge.

EXPOSICIONS

UNA VILA D’AUTOR

FOTOGRAFIES DE XULIO RICARDO TRIGO
Passatge Bacardí

L’exposició Una Vila d’autor fa una repàs
gràfic als cinc primers anys d’existència
de la Xarxa de Viles del Llibre a partir
d’una selecció acurada i significativa
de les fotografies, en rigorós blanc i
negre, que Xulio Ricardo Trigo va fer en
tots els festivals celebrats entre el 2016
i el 2020. L’actitud rere la càmera de
l’escriptor i fotògraf és la del flâneur, el
passejant contemporani, i en les seves
instantànies s’endevina un “esperit de
recerca i curiositat que vol anar més enllà
de la fotografia documental i aprofundir
en el bategar diari de la nostra gent”,
com ell mateix apunta. Aquesta manera
de caminar per les viles, amb silenci
però l’ull viu, queda ben reflectida en
els moments captats, en les imatges de

Espais de la Vila

la vida al mercat editorial i especialment
en la seva galeria de literats. Molts
dels escriptors més destacats que han
participat en aquests cinc anys de viles,
des de Joan Margarit a Carme Riera,
passant per Joan-Lluís Lluís o Màrius
Serra, hi surten retratats en plena acció,
sense posar, mostrant-se en la imatge tal
com són.

TOT UN MÓN
Aparcament del Tablao Flamenco Cordobés

Carles Clanxet, artista i enquadernador,
dedica bona part del seu temps a fer
tallers amb reclusos del Centre Penitenciari Mas d’Enric. En aquesta Vila del Llibre
veurem el resultat dels seus tallers a la presó, tot el que es pot aprendre mitjançant
els llibres, on l’enquadernació i el treball
manual són una altra forma d’alliberament de la imaginació.

EL LLIBRE MÉS PETIT DEL MÓN
Biblioteca Andreu Nin

El llibre imprès més petit del món no podia ser d’un altre lloc que del Museu Gutenberg de Mainz. De 3,5 mm x 3,5 mm
cada pàgina, està enquadernat amb pell,
manualment, i decorat amb estampacions
d’or, encara que sigui difícil de veure.
Conté el Pare Nostre en set idiomes.
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Dissabte 2
10.00 
RUTA

11.00 Espai La Rambla
TAULA INAUGURAL

El carrer més internacional de Barcelona ha
estat admirat -i descrit- per importants viatgers
al llarg dels segles. Es dona la circumstància
que molts d’ells eren destacats escriptors. Farem un recorregut per aquesta artèria urbana
tot prenent com a fil conductor els records que,
gràcies al seu enginy creador, ens han llegat.
La llista és d’allò més sucosa. Hi trobem Rubén
Darío, Federico García Lorca, Gabriel García
Márquez, Manuel Vázquez Montalbán, Josep
M. de Sagarra, Jacint Verdaguer o Hans Christian Andersen. I la Rambla com a gran inspiradora, sempre. Durada: 2h. Inscripció prèvia a:
www.amicsdelarambla.cat
Punt de trobada: Font de Canaletes
Final: Rambla de Santa Mònica

El veterà escriptor Joaquim Carbó (1932) és
un dels més prolífics escriptors de la nostra
literatura i una peça fonamental de la creació
per a infants i joves. Membre fundador de la
revista Cavall Fort i del col·lectiu Ofèlia Dracs,
sovint la seva obra per als més menuts ha ocultat una obra per a adults imprescindible i d’alt
valor literari. Als seus noranta anys, Carbó es
mostra més lúcid que mai i acaba de publicar
el llibre Sense futur (Destino), un text a mig
camí entre el diari i l’assaig escrit durant la
pandèmia. En aquesta ocasió obrirà els actes
de la Vila del Llibre en una conversa amb el
periodista i escriptor Sebastià Bennasar.

LA RAMBLA. VISITANTS
IL·LUSTRES. AMB RAFA BURGOS

JOAQUIM CARBÓ CONVERSA
AMB SEBASTIÀ BENNASAR

10.00 – 14.00 Espai La Rambla - Zona Tallers
TALLER DE LA FUNDACIÓ ARRELS

CREA EL TEU TARGETER

Des de la Fundació Arrels, que es dedica des
de fa 35 anys a atendre i orientar la gent que
dorm al carrer, acompanyant-los perquè tinguin una vida el més autònoma possible amb
l’objectiu últim que ningú dormi al carrer, arriba aquesta activitat que impartiran persones
del taller d’Arrels en diferents sessions durant
tot el matí.
10.30
INAUGURACIÓ DEL MERCAT
Inauguració oficial de La Rambla Vila del
Llibre, coorganitzada per Amics de la Rambla
i la Xarxa de Viles del Llibre, amb un passeig
pel mercat editorial previ a la taula inaugural
de Joaquim Carbó.

Foto: Josep Saiz

11.00 Espai La Rambla - Zona Tallers
TAULA DEL LLIBRE

VAIG DORMIR AL CARRER
La línia que separa la seguretat d’una vida
còmoda i organitzada de la desesperació i la
vida al carrer, no és ni de bon tros tan gruixuda com pensem. Joan Roqueta recull converses amb cinc persones que, per diferents motius, van acabar dormint a la intempèrie, sense
llar a Vaig dormir al carrer (Fundació Arrels).
11.00 – 13.00 Espai La Rambla - Zona Tallers
TALLER ADULTS

JOIER AMB BLOC DE NOTES

Amb cola, paper i cartró es pot fer quasi de
tot! L’artista Carles Clanxet i Gas ho demos-
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trarà als participants del taller familiar, a qui
ensenyarà a construir un joier amb materials
reciclats. Carles Clanxet és monitor dels tallers
d’enquadernació del Centre Penitenciari Mas
d’Enric. A partir de 16 anys.
11.00 Plaça del Teatre
CONTACONTES

VULL UN GOSSET
Tenir un gos no és només jugar-hi i passar-ho
bé quan ens volem distreure. L’escriptora Carme Prats fa veure als més petits, de manera
amena i divertida, totes les responsabilitats
i les feines que implica tenir un gos i també
totes les alegries que comporta. En farà una
representació teatral Montse Santasusana de
la companyia Pampallugues Teatre.
12.00 Espai La Rambla
DIÀLEG

LA PRIMERA VOLTA AL MÓN,
500 ANYS D’UNA GRAN
AVENTURA

Ara fa cinc-cents anys
Juan Sebastián Elcano
i divuit mariners més
varen arribar a Espanya
després d’un periple
que els va dur a circumnavegar el món per
primera vegada. Eren
els últims supervivents
de l’expedició capitanejada per Fernando de
Magalhães, un genial navegant portuguès que
va aconseguir liderar una de les aventures
nàutiques més apassionants de tots els temps.
Reviurem aquella expedició de mans de l’estudiosa Isabel Soler que ens apropa a la figura
de Magalhães, a Magallanes & Co. (Acantilado), i de Miquel Àngel Vidal, que ha escrit una
novel·la on el protagonista és un d’aquests 18
mariners anònims que varen sobreviure a la
primera volta al món, Todos los mares, todas
las tierras (Calambur).

programa

12.00 Espai La Rambla - Zona Tallers
TAULA DEL LLIBRE

CENT × CENT CARRER

“Segur que hi heu passat pel costat i no els
heu vist. O ho heu fet veure”. El periodista Pere
Escobar recull a Cent × cent carrer (Fundació
Arrels) el testimoni de quaranta-tres persones
sense llar que han hagut de viure i dormir al
carrer durant algun moment de la seva vida.
12.00 Plaça del Teatre
CONTACONTES

CONTES DEL MÓN
Una petita representació de l’immens ventall
de cultures i llengües diferents que conviuen a
la Rambla es dona cita a la plaça del Teatre,
a l’ombra del monument a Pitarra i davant
la Biblioteca Andreu Nin, per dur-nos contes
d’arreu del món, dir-los en la seva llengua i explicar-nos-els. Hi podrem sentir contes en àrab,
urdú, tagal, castellà d'Amèrica del Sud...
12.00 Espai Eduardo Mazo
OBERTURA DEL PASSATGE BACARDÍ

LA RAMBLA EN EL RECORD
Obertura del passatge Bacardí com a espai
de memòria de la Rambla, on es recordaran
antigues i emblemàtiques llibreries del passeig, com la Verdaguer, la Francesa o l’Española; i on Fermín Villar, president d’Amics
de la Rambla, inaugurarà amb versos l’espai
poètic del festival, Espai Eduardo Mazo, en
honor del qui va ser durant molts anys “el
poeta de la Rambla”.
12.45 Espai Eduardo Mazo
RECITAL POÈTIC

ESTEVE
PLANTADA

El poeta Esteve Plantada ve
a la Rambla, Vila del Llibre
a parlar-nos i a recitar-nos
Rastre quimera (Llibres del
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Dissabte 2
Segle) el seu nou poemari. Un cant a la paraula com a eina per afrontar temps convulsos
i grisos, escut i arma, a la vegada, contra
les inclemències de l’època en la que vivim.
Guanyador del 34è Premi Cadaqués a Rosa
Leveroni.

13.00 Espai La Rambla
ELS LLIBRES DE LA MEVA VIDA

ALFRED BOSCH

Alfred Bosch és un dels escriptors més
reconeguts del nostre país i a més a
més durant molt temps ha estat veí de
la Rambla. La passió per la història i
l’aventura, així com per la ciutat de
Barcelona, és una constant de les seves
obres. En aquesta ocasió acaba de
publicar El temple dels pobres (Columna). El narrador, que va ser candidat
a l’alcaldia de Barcelona i conseller
de la Generalitat, repassarà l’entrellat
d’aquesta darrera novel·la, però en la
conversa amb la periodista Mònica Socias ens desvetllarà quins han estat els
llibres de la seva vida.

18.00 Espai La Rambla
HOMENATGE AL TEATRE POPULAR
I A LA LLIBRERIA MILLÀ

ANNA MARIA VILLALONGA
L’escriptora i professora de la Universitat de
Barcelona ens oferirà una conferència en la
qual demostrarà la importància del teatre
popular per a la literatura catalana i la seva
vinculació amb la ciutat de Barcelona i amb la
Rambla. Partint de la base dels sainets que ha
recuperat, Villalonga s’endinsarà en figures del
teatre popular català, des d’Abdó Terrades fins
a Josep Maria de Sagarra i amb protagonisme
absolut per a autors com Pitarra o Juli Vallmitjana. La conferència servirà per retre homenatge a l’extinta llibreria Millà, que durant tants
anys va vetllar per tenir el bo i el millor de la
nostra producció teatral als seus prestatges.
18.00 Plaça del Teatre
ESPECTACLE DE POESIA FAMILIAR

VULL SER LLIURE.
AMB ANDREU GALÁN

17.30 - 20.00 Espai El Ribot, Museu de Cera
TALLER DE CREACIÓ LITERÀRIA

CREACIÓ DE PERSONATGES
FANTÀSTICS

Aprèn a crear un personatge literari de ficció,
dota’l de les capacitats i les febleses que el
convertiran en un personatge versemblant
i escriu un microrelat en el qual sigui el/la
protagonista. Un taller d’escriptura creativa,
participatiu i dinàmic que et permetrà aprendre totes les eines i tècniques de les que es
valen els literats per crear personatges de
ficció que semblin reals. Un taller impartit per
Stay Hungry Stay Foolish. A partir de 18 anys.
Places limitades. Preu:10 €. Inscripcions a
info@viladelllibre.cat
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A partir del poemari Qui no sap riure no sap
viure (Andana Editorial), el rapsode Andreu
Galán ofereix un espectacle lúdic i festiu en
què la poesia, la cançó i les històries rimades
de l’antigor es donen la mà i agafen forma
de romanços, raps gastronòmics, endevinalles, arbres imaginaris, pollastres poetastres,
aranyes pissiganyes, pins que rapegen, puces
casadores, aquelarres secrets… Un espectacle
per a tota la família on la imaginació és la
gran protagonista d’aquesta festa de la paraula dita.
LA RAMBLA, VILA DEL LLIBRE 2022

18.00 Museu Marítim
VERSOS I MÚSICA

DONEM VIDA A LES
RAMBLES DE LA VIDA

Rambles de la vida (Pagès Editors) és el
cant espiritual que el diplomàtic i escriptor Manuel Montobbio escriu després de
l’atemptat de la Rambla del 17 d’agost
de 2017. Un cant interior que ens proposa un passeig per la vida i una meditació sobre què significa la Rambla. Una
afirmació de la vida davant la barbàrie
terrorista. L’acte constarà d’un recital del
poema per part del seu autor, de la cantant Sílvia Comes amb les privilegiades
mans d’Ignasi Terraza al piano; així com
d’un col·loqui posterior amb l’escriptora
Carme Riera, el poeta Àlex Susanna i
l’escriptor Àlex Broch.

19.00 Espai La Rambla
FOTOGRAFIA REIVINDICATIVA

DONES INVISIBLES

Des de la Fundació Setba, amb seu a la plaça
Reial, ens arriba el fotollibre Brians. Mujeres
invisibles, fill del projecte Traspassant l’objectiu que la fundació fa al Centre Penitenciari
Brians 1 amb les internes de la presó, en col·
laboració amb la fotògrafa i activista Marta
Fàbregas. Un projecte que pretén dotar les
recluses d’un nou llenguatge expressiu, d’una
font d’apoderament, alhora que fa visible i
denuncia la situació de precarietat del sistema
penitenciari femení. Participaran en la presentació la fotògrafa Camila Oliveira, una de les
internes amb reportatge propi; i la directora
de la Fundació Setba, Cristina Sampere.
20.00 Palau Güell
TAULA DEL LLIBRE

ELS PARES DE LA BARCELONA
MODERNISTA
18.00 
RUTA

LA RAMBLA DE LES LLETRES.
AMB MARIA NUNES
La Rambla és el carrer més emblemàtic de
Barcelona. Multitud d’escriptors i escriptores
d’arreu han transitat pels diversos trams de les
Rambles i, des de molts angles i moltes visions,
li han rendit homenatge en novel·les, poemes
o dietaris. La Rambla és plena de gent a totes
hores, però també és plena d’un enorme patrimoni literari invisible. Des de la font de Canaletes fins al monument a Colom, La Rambla de
les Lletres és un itinerari que us proposa ramblejar de la mà de grans autors i autores per
redescobrir-la. Durada: 2h. Inscripció prèvia a
www.amicsdelarambla.cat
Punt de trobada: Font de Canaletes
Final: Rambla de Santa Mònica

programa

A partir de testimonis, documents familiars
i fotografies, Carmen Güell, rebesneta del
comte, rememora a Gaudí y el conde Güell.
El artista y el mecenas, la relació entre el seu
avantpassat i Antoni Gaudí, fruit de la qual
podem admirar una arquitectura tan singular
a Barcelona. Des del primigeni Palau Güell,
que acollirà la presentació del llibre, fins al
famós parc, un atractiu turístic immens que és
en realitat resultat d’un projecte fallit. Al costat
de l’autora, parlarà del llibre i dels seus protagonistes Guillem Mundet, director del Palau
Güell. Reserva d'entrada al 934725775 o a
palauguell@diba.cat
22.30 Tablao Flamenco Cordobés
RECITAL POÈTIC

LORCA I EL ROMANCERO
El Tablao Flamenco Cordobés incorpora dins
el seu programa d’actes un recital del Romancero gitano de Federico García Lorca en
homenatge al poeta granadí, gran enamorat
de la Rambla. Activitat de pagament. Entrades
a https://bit.ly/viladelllibre2022
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Diumenge 3
10.00 
RUTA

LA RAMBLA 1930.
AMB MARIA NUNES
Amb la Rambla com a columna vertebral, us
proposem una ruta literària per evocar els
ambients de la Barcelona llampant i bulliciosa
dels anys trenta, a partir dels textos d’escriptors i periodistes de l’època (Josep M. de
Sagarra, Josep M. Planes, Rosa Maria Arquimbau, Francesc Madrid...) i de les imatges que
el fotògraf Gabriel Casas i Galobardes retratà
amb la seva càmera. Durada: 2h. Inscripció
prèvia a: www.amicsdelarambla.cat
Punt de trobada: Plaça de Catalunya,
monument a Francesc Macià
Final: Rambla de Santa Mònica

rà amb La Rambla Vila del Llibre amb una ruta
literària que l’unirà al passatge Bacardí, convertit per a l’ocasió en repositori de memòria
de les antigues llibreries de la Rambla. Inscripció prèvia a info@viladelllibre.cat
Punt de trobada: Mercat de Sant Antoni.
Cantonada Tamarit - Urgell
Final: Rambla de Santa Mònica
11.00 Espai La Rambla
APADRINAMENT DE PONTEDEUME
COM A FUTURA VILA DO LIBRO DE
GALÍCIA

HOMENATGE A MANUEL
VÁZQUEZ MONTALBÁN
I DOMINGO VILLAR

LA NOVEL·LA NEGRA GALLEGA
10.00
RUTA

LA RAMBLA. VISITANTS
IL·LUSTRES. AMB RAFA BURGOS
El carrer més internacional de Barcelona ha
estat admirat -i descrit- per importants viatgers
al llarg dels segles. Es dona la circumstància
que molts d’ells eren destacats escriptors. Farem un recorregut per aquesta artèria urbana
tot prenent com a fil conductor els records que,
gràcies al seu enginy creador, ens han llegat.
La llista és d’allò més sucosa. Hi trobem Rubén
Darío, Federico García Lorca, Gabriel García
Márquez, Manuel Vázquez Montalbán, Josep
M. de Sagarra, Jacint Verdaguer o Hans Christian Andersen. I la Rambla com a gran inspiradora, sempre. Durada: 2h. Inscripció prèvia a:
www.amicsdelarambla.cat
Punt de trobada: Font de Canaletes
Final: Rambla de Santa Mònica
10.00
RUTA

EL DOMINICAL DE SANT
ANTONI. AMB VIOLANT MUÑOZ
El Mercat del Llibre Domincal de Sant Antoni,
institució barcelonina des de 1936, connecta-
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Homenatge a un dels personatges més
importants que ha viscut a la Rambla,
el detectiu gallec Pepe Carvalho i al
seu autor, Vázquez Montalbán. També
retrem homenatge a l'escriptor Domingo
Villar, que ens ha deixat recentment. La
millor manera de fer-ho és parlant de
novel·la negra gallega amb Diego Ameixeiras, un dels màxims representants
del noir atlàntic i amb Francisco Castro,
autor i director editorial. Abans de la
taula, es procedirà a l’apadrinament,
per part de La Rambla, Vila del Llibre de
Pontedeume (Galícia) com a futura Vila
do Libro. Hi participarà Alejandra Pellón, 4a tinenta d’alcalde i “concelleira”
d’Educació del Concello de Pontedeume.

11.00 – 13.00 Espai La Rambla - Zona Tallers
TALLER D’ENQUADERNACIÓ

EL LLIBRE. LA TAPA DURA

Voleu aprendre a fer un llibre a mà tal com es
feia abans? L’enquadernador Carles Clanxet i
Gas us farà una classe pràctica dels diferents
tipus d’enquadernació perquè pugueu marxar
a casa amb el vostre propi llibre. Ara només
faltarà escriure-hi el relat! A partir de 16 anys.
LA RAMBLA, VILA DEL LLIBRE 2022

12.00 Plaça del Teatre
GIMCANA INFANTIL

AJUDA EL COMISSARI LLAMPEC

recitar versos del seu poemari sobre la ciutat,
Guia Urbana, que va publicar Ònix Editor.
13.00 Espai Eduardo Mazo
DIÀLEG

VIURE I ESCRIURE A LA RAMBLA.
AMB ALICIA BERLANGA I TONA
POUS

Dos grups de detectius segueixen les pistes
d’un robatori. Qui tingui els ulls més oberts
i les orelles més esmolades en podrà treure
l’entrellat, però potser no ho pot fer sol... Una
proposta activa d’Edicions del Pirata per a
nens de 6 a 11 anys.
12.30 Espai La Rambla
NOVEL·LA NEGRA

JORDI BASTÉ I MARC ARTIGAU

Foto: Pito Estol

Jordi Basté i Marc Artigau s’han convertit en
els darrers anys en uns referents ineludibles
per als amants de la novel·la negra ambientada a Barcelona. El periodista i el damaturg
varen unir les seves forces per crear una trilogia que han tancat just abans de Sant Jordi
amb la publicació de Ningú sabrà qui ets
(Rosa dels Vents), que protagonitza el detectiu
barceloní Albert Martínez.
12.30 Espai Eduardo Mazo
RECITAL POÈTIC

JOSEP CUELLO: GUIA URBANA
El biòleg i escriptor Josep Cuello pujarà a l’escenari de l’espai de poesia Eduardo Mazo a
programa

Viure a la Rambla no és viure en qualsevol
carrer. Segurament una de les artèries urbanes més trepitjades del món, ha impressionat
escriptors estrangers tan famosos com Hans
Christian Andersen, George Sand o Hemingway. En parlarem amb dues escriptores que
n’escriuen, a més, com a veïnes, Alicia Berlanga i Tona Pous. Moderarà la conversa la
també escriptora Gemma Solsona.
13.00 Museu Marítim
TAULA DEL LLIBRE

OCEÀ DE CONTES
Oceà de contes és el segon recull de relats
del col·lectiu Verum Fictio. A partir d’un motiu
comú, que en aquest cas és l’oceà o el mar,
cada membre del grup elabora un conte. Uns
són idíl·lics, altres de terror, misteri, descobriment... Ens vindran a parlar d'aquest eclecticisme Isabel Egea, Feliu Torrents i Carmen D.
Casino, membres del col·lectiu.

13.00 Bosc de les Fades
CÒCTEL LITERARI

UN DAIQUIRI
AMB HEMINGWAY

El Bosc de les Fades acull la Vila del
Llibre amb una sorpresa literària. Una
conversa sobre Hemingway i la seva
literatura amb l’escriptor de cos present
(si més no, la figura que es pot contemplar normalment al Museu de Cera) i,
qui vulgui, amb un daiquiri a la mà.
Amb Héctor Glaria. Preu especial del
còctel: 6 €
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Diumenge 3
17.30 Espai La Rambla
DIÀLEG DE NOVETATS

MARTA CARNICERO I
LAURA ANGUERA

Magí Camps ha publicat
aquest any Sucamulla
(Univers), conjunt de
relats d’amor, erotisme i
sexe; i Clara Queraltó va
publicar l’any 2021 la
novel·la Et diré R. (Empúries). En parlaran amb
l’editora Elisenda Albertí.
19.00 Espai Eduardo Mazo
TAULA DEL LLIBRE

Foto: Xavier Torres-Bacchetta

Taula de novetats editorials. Les escriptores
Marta Carnicero i Laura Anguera conversen
amb la periodista Constanza Saavedra sobre
les seves noves obres, Matrioixques (Quaderns
Crema) en cas de Carnicero; i Ningú em va
parlar de tu (Columna) d’Anguera.
18.00 Espai Eduardo Mazo
TAULA DEL LLIBRE

EN UN PRINCIPAL DE LA RAMBLA
Després de viure a la Rambla durant gairebé
30 anys, Tona Pous pot afirmar amb rotunditat
que ens podem enamorar d’un passeig i d’un
pis. Conjunt de relats que transcorren del segle
XIX al present en un escenari comú, el principal de la Rambla que assenyala el títol.
18.30 Espai La Rambla
DIÀLEG

FICCIONAR SENSE OBLIDAR
LA LLENGUA
Els filòlegs i lletraferits
Magí Camps i Clara
Queraltó dialoguen
sobre llengua, llenguatge i creació literària.
Una aproximació a la
filologia i la narrativa
des de les possibilitats
del llenguatge eròtic.

16

BARCELONA FA CENT ANYS
La fascinació sobre la Barcelona de fa cent
anys, la de principi de segle i la que entrava
als anys 20, queda plasmada cíclicament
en la narrativa contemporània. Descobrim la
ciutat de fa un segle, agitada i bulliciosa, de
la mà de Sergi Caparrós que n’ha escrit Sota
la mar salada (Rosa dels Vents). L’entrevistarà
Lola Renau, editora.

21.00 Palau Güell
ESPECTACLE DE CLOENDA

MANUAL DE SUPERVIVÈNCIA.
HOMENATGE A BORIS VIAN.
LLUÍS-ANTON BAULENAS
El dramaturg i novel·lista Lluís-Anton
Baulenas ha creat un espectacle teatral que recorda en alguns moments el
cabaret literari i que ens acosta d’una
manera íntima i profunda al genial creador Boris Vian, pare de la patafísica,
novel·lista trencador, provocador i armat
d’una ingent dosi d’humor i a dia d’avui
un dels principals referents culturals de
la intel·lectualitat francesa i europea.
Aquest canalla que va morir als 39 anys
i que era a més a més un excel·lent
músic de jazz, és la font d’inspiració
d’un Baulenas que dialoga amb ell i que
du la reflexió sobre la creació a un dels
seus punts més àlgids. Reserva d'entrades a info@viladelllibre.cat

Foto: Cristina Gallego
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Surt al carrer,
entra als llibres.

Les Viles del Llibre 2022
L’Escala

Sitges

Cabrils

Manacor

Barcelona

Malgrat de Mar

11-13 / 03

10-12 / 06

02-03 / 04

01-03 / 07

13-15 / 05

26-28 / 08

Calafell
01-02 / 10

viladelllibre.cat
@viladelllibre

TAULES, DIÀLEGS I
CONFERÈNCIES
Dissabte, 2 de juliol
10.30

Inauguració
Inauguració del Mercat editorial

11.00	Taula inaugural
Joaquim Carbó conversa
amb Sebastià Bennasar
Espai La Rambla
11.00	
Taula del llibre
Vaig dormir al carrer
Espai La Rambla - Zona Tallers
12.00	
Diàleg
Isabel Soler i Miquel Àngel Vidal,
500 anys d’una gran aventura
Espai La Rambla
12.00

 aula del llibre
T
Cent × cent carrer
Espai La Rambla - Zona Tallers

12.00	
Obertura del passatge Bacardí
La Rambla en record
Espai Eduardo Mazo
13.00	
Els llibres de la meva vida
Alfred Bosch
Espai La Rambla
18.00

 omenatge al teatre popular i a
H
la llibreria Millà
Anna Maria Villalonga
Espai La Rambla

19.00

Fotografia reivindicativa
Dones Invisibles
Espai La Rambla

20.00

 aula del llibre
T
Els pares de la Barcelona
modernista
Palau Güell

Diumenge, 3 de juliol
11.00	
Apadrinament de Pontedeume
com a futura Vila do Libro
Homenatge a Manuel Vázquez
Montalbán i Domingo Villar
La novel·la negra gallega
Espai La Rambla
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12.30	
Novel·la negra
Jordi Basté i Marc Artigau
Espai La Rambla
13.00	
Taula del Llibre
Oceà de contes
Museu Marítim
13.00	
Diàleg
Viure i escriure a la Rambla. Amb
Alicia Berlanga i Tona Pous
Espai Eduardo Mazo
17.30	
Diàleg de novetats
Marta Carnicero i Laura Anguera
Espai La Rambla
18.00

 aula del llibre
T
En un principal de la Rambla
Espai Eduardo Mazo

18.30	
Diàleg
Ficcionar sense oblidar la llengua
Espai La Rambla
19.00	
Taula del llibre
Barcelona fa cent anys
Espai Eduardo Mazo

TALLERS I ACTIVITATS
FAMILIARS
Dissabte, 2 de juliol
10.00 – 14.00
	
Taller de la Fundació Arrels
Crea el teu targeter
Espai La Rambla - Zona Tallers
11.00 – 13.00
	
Taller adults
Joier amb bloc de notes
Espai La Rambla - Zona Tallers
11.00	
Contacontes
Vull un gosset
Plaça del Teatre
12.00	
Contacontes
Contes del món
Plaça del Teatre
17.30	
Taller de creació literària
Creació de personatges fantàstics
Espai El Ribot, Museu de Cera
18.00	
Espectacle de poesía familiar
Vull ser lliure. Amb Andreu Galán
Plaça del Teatre
LA RAMBLA, VILA DEL LLIBRE 2022

Diumenge, 3 de juliol
11.00 – 13.00
	
Taller d’enquadernació
El llibre. La tapa dura
Espai La Rambla - Zona Tallers
12.00	
Gimcana infantil
Ajuda el Comissari Llampec
Plaça del Teatre

POESIA

EXPERIÈNCIES I
ESPECTACLES
Diumenge, 3 de juliol
13.00

Còctel literari
Un daiquiri amb Hemingway
Bosc de les Fades

21.00

 spectacle de cloenda
E
Manual de supervivència.
Homenatge a Boris Vian
Lluís-Anton Baulenas
Palau Güell

Dissabte, 2 de juliol
12.45	
Recital poètic
Esteve Plantada
Espai Eduardo Mazo
18.00	
Espectacle de poesía familiar
Vull ser lliure. Amb Andreu Galán
Plaça del Teatre
18.00	
Versos i música
Donem vida a les Rambles
de la vida
Museu Marítim
22.30

Recital poètic
Lorca i el Romancero
Tablao Flamenco Cordobés

Diumenge, 3 de juliol
12.30	
Recital poètic
Josep Cuello: Guia Urbana
Espai Eduardo Mazo

EXPOSICIONS
	Una Vila d’Autor
Fotografies de Xulio Ricardo Trigo
Passatge Bacardí
	Tot un món
Aparcament del Tablao Flamenco
Cordobés
	El llibre més petit del món
Biblioteca Andreu Nin

programa resumit

RUTES
Dissabte, 2 de juliol
10.00	
Ruta
La Rambla. Visitants il·lustres.
Amb Rafa Burgos
Punt de trobada: Font de Canaletes
Final: Rambla de Santa Mònica
18.00

Ruta
La Rambla de les lletres.
Amb Maria Nunes
Punt de trobada: Font de Canaletes
Final: Rambla de Santa Mònica

Diumenge, 3 de juliol
10.00	
Ruta
La Rambla 1930. Amb Maria
Nunes
Punt de trobada: Plaça de Catalunya,
monument a Francesc Macià
Final: Rambla de Santa Mònica
10.00	
Ruta
La Rambla. Visitants il·lustres.
Amb Rafa Burgos
Punt de trobada: Font de Canaletes
Final: Rambla de Santa Mònica
10.00	
Ruta
El Dominical de Sant Antoni.
Amb Violant Muñoz
Punt de trobada: Mercat de Sant Antoni.
Cantonada Tamarit - Urgell
Final: Passatge Bacardí
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organitza:

co-organitza:

amb el suport de:

amb el cofinançament de:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Aquesta actuació s’emmarca en el Programa de Comerç Minorista.

amb la col·laboració de:

media partner:

