LA LITERATURA INFANTIL I ELS OFICIS DEL LLIBRE ENVAIXEN
EL NUCLI HISTÒRIC DE CALAFELL
•

•

Calafell Vila del Llibre celebra el seu primer festival omplint la plaça Catalunya i el carrer de
l’Església d’editorials i activitats centrades en la literatura infantil i tallers per a tota la família
relacionats amb els oficis del llibre
En reconeixement a la seva trajectòria, inaugurarà Calafell Vila del Llibre la il·lustradora Roser
Capdevila, creadora de Les Tres Bessones, guardonada recentment amb la Medalla d’Or de la
Generalitat de Catalunya

.:: Tot el programa d’actes a www.viladelllibre.cat/calafell ::.

Calafell, 26 de setembre 2022 – El nucli històric de Calafell acollirà el dissabte 1 d’octubre
‘Calafell, Vila del Llibre’, un festival cultural dedicat a la literatura infantil i als oficis del llibre. La
iniciativa és una aposta del consistori dins la Xarxa de Viles del Llibre, el circuit literari més gran
del país, que amb la incorporació de Calafell amplia els seu abast territorial, introduint-se a la
Costa Daurada i esquitxant un nou territori de literatura i llibres.
Al voltant d’un mercat d’editorials independents, especialitzades en aquesta edició en la literatura
infantil i localitzat a la plaça Catalunya de Calafell, el festival desenvoluparà un seguit d’activitats
pensades per a la canalla i les famílies que tindrà continuïtat al carrer de l’Església, on
s’instal·laran tallers d’artesans dedicats als oficis del llibre. El recorregut, ambientat especialment
per a la ocasió amb la transformació de l’espai públic en un espai singular, ple de llocs
emblemàtics imbuïts per la cultura del llibre, es tancarà a l’antiga presó de Calafell, on hi haurà un
segon escenari.
Seran protagonistes a Calafell Vila del Llibre els contacontes, els espais de creació literària per als
més petits i els tallers d’aprenentatge dels oficis vinculats a la construcció física del llibre. Així
mateix, passaran per Calafell figures destacades de la literatura infantil del país, com Roser
Capdevila (11h a la Plaça Catalunya), mare de Les Tres Bessones, recent guardonada amb la
Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya en reconeixement de la seva trajectòria; i
l’il·lustrador Scaramuix (13h a la Plaça Catalunya), creador del Fermí i la Valentina, els ratolins del
Mas Casablanca, que farà una classe d’il·lustració en directe.
El programa cultural, que s’ha desenvolupat amb el recolzament de les entitats culturals i el teixit
cívic i empresarial de Calafelll, farà un cop d’ull al centenari de les Colònies Infantils de Vilamar,
un projecte didàctic pioner i revolucionari, basat en els principis de l’Escola Moderna de Ferrer i
Guàrdia, impulsat per Pere Vergés i del qual en fou el primer director el poeta i polític Ventura
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Gassol, que anys més tard ha donat nom a la principal biblioteca de Calafell. La Vila del Llibre no
hagués estat possible sense la implicació directa de les biblioteques, però tampoc no hagués pogut
tirar endavant sense l’ajuda del comerços i veïns del nucli històric, que han posat a disposició del
festival les seves vivendes i la seva perícia tant per realitzar activitats durant la jornada com per
acollir els tallers dels artesans forans que ompliran el carrer.
Foment de la lectura i aprenentatge actiu

Un dels propòsits fundacionals de la Xarxa de Viles del Llibre, a més de la deslocalització de la
cultura, és el foment i la promoció de la lectura. D’aquí el sentit ple de fer un festival dedicat a la
literatura infantil, doncs la manera més fàcil de crear adults lectors és crear infants lectors. I la
manera més senzilla d’atansar la canalla als llibres i els llibres a la canalla, és treure’ls a peu de
carrer vinculant-los a activitats lúdiques i festives, perquè passar-s’ho bé és la manera més fàcil
d’aprendre.
Els oficis del llibre, a més, obren la possibilitat, en un món líquid, tan canviant com el nostre, a
aprendre com es construeix un dels grans invents de la humanitat. Artesans de tot tipus proposaran
un viatge pel món del llibre, seguint un fil vermell que va des de la creació del paper a
l’enquadernació final, passant per l’escriptura, el lettering o la construcció de diversos elements
relacionats com els punts de llibre i els exlibris. Una oportunitat única per aprendre i atansar-se a
una sèrie d’oficis l’existència dels quals depèn, en molts casos, de la pervivència del llibre.
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Sobre la Xarxa de Viles del Llibre
#ViuLesViles
La Xarxa de Viles del Llibre (www.viladelllibre.cat) agrupa municipis i barris que creuen en el poder dels llibres
per engegar noves dinàmiques de turisme i desenvolupament per als seus territoris. Impulsada per
VilaDelLlibre.CAT, la Xarxa neix per convertir-se en motor social, econòmic i cultural per generar un impacte
positiu en la vida dels ciutadans.
Després d’una primera iniciativa a Bellprat (Anoia), són territoris que promouen el turisme cultural des de la
Xarxa de Viles del Llibre L’Escala, Sitges, Cabrils, Manacor (Mallorca), La Rambla de Barcelona, Malgrat de
Mar i Calafell.
Amb la seva activitat, els municipis de la Xarxa de Viles del Llibre promouen l’accessibilitat a la cultura de
qualitat fora dels grans circuits ja establerts i prop dels ciutadans i ciutadanes, i aposten por un turisme
sostenible en què la literatura permet descobrir i redescobrir el patrimoni del territori de manera respectuosa i
sempre a escala humana.
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