Festa del llibre
per a nens i nenes
18 i 19 d’abril de 2009
CCCB — MACBA — Plaça de Joan Coromines

Els espais
del món llibre 09
k
El Gran Basar dels Llibres
Pati de les Dones
Un gran mercat d’intercanvi
t’espera. Molt a prop un espai
de lectura et permetrà mirar-te
bé els llibres i fins i tot llegir-los en veu alta abans de
canviar-los.
La llibreria Laie del CCCB
també et dóna la benvinguda.
l
L’Espai dels Joves
Il·lustradors
Bar del CCCB
Passa una estona amb
les joves promeses de la
il·lustració de la nostra ciutat. Els alumnes de l’Escola
Massana mostren la seva feina
i ofereixen tallers durant tot el
dia en un espai dedicat als qui
els agrada dibuixar...
m
L’Espai Mediterrani
Plaça de Joan Coromines
Les aventures estan garantides. Contacontes, jocs de
pistes i molta sorra en aquest
espai que segurament amaga
un gran tresor.
n
La Cabana d’en Pepé
Plaça de Joan Coromines
Un pintor d’allò més singular es mourà per tota la plaça
disposat a fer-te un retrat i a
explicar-te mil històries...

o
L’Espai de Tallers
Plaça de Joan Coromines
Vols conrear un hort
al teu balcó? Saps què
feia l’Alexander Calder?
T’agradaria saber com barrejar els colors? Com són els
jocs africans? Vols veure
les eines que utilitza i saber
com pinta l’Antoni Tàpies?
T’imagines un passeig pel
sostre? Tot això t’ho expliquen
els llibres, però... i si ho véns a
descobrir amb nosaltres?
Ben a prop també t’espera
la llibreria la Central del
MACBA amb una gran selecció de llibres de Món Llibre.
p
L’Espai dels Contes
Pati de les Escultures (entre
el CCCB i el MACBA)
Un bon lloc pels sense lletres.
Contacontes, titelles, racons
de lectura i sorpreses en un
espai pels més menuts...

q
Món Art
Atri del MACBA
Per primera vegada durant
Món Llibre hi haurà portes
obertes al MACBA. Et recomanem entrar i conèixer el
museu. Fes collages i activitats amb la Leigh Hodgkinson
i l’editorial Coco Books o vine
a fer poemes mòbils de paraules i coses perdudes amb
Radio Bemba.
A més, el MACBA oferirà
la visita-taller Explorant
Llenguatges, un minirecorregut guiat per la seva
col·lecció, que et permetrà
observar i comentar obres
d’autors com ara Dieter Roth,
Henri Michaux i Marcel
Broodthaers, i trobar-hi lligams amb l’ús del llenguatge.
Visites-taller:
Dissabte 18
a les 11, a les 12 i a les 16 h
Diumenge 19
a les 11 i a les 12 h
Ah!, i un consell: entre totes
les coses que pots trobar al
MACBA, busca a la segona
planta l’habitació vermella del
Cildo Meireles.

r
L’Auditori del CCCB
Aquest és l’espai de Món
Llibre on es presentaran algunes de les propostes més arriscades i molta poesia. Obre
tots els sentits... i prepara’t per
descobrir altres maneres de
llegir un llibre (trobaràs més
informació a la part del programa A la manera de...).
s
El Capítol dels Grans
CCCB
Si tens més de nou anys, el
Capítol dels Grans està fet
per a tu... Videojocs, cinema
manga, tallers de còmic, de
Photoshop per fer els teus
propis llibres, trobades amb
autors, espai de lectura, històries màgiques, projeccions
de fotografies... Aquí tens el
teu lloc per perdre’t. Feu, feu,
pares i germanets, que jo no
em moc del meu capítol...
A més, dissabte 18, a les 18 h
teniu una cita amb Jordi
Sierra i Fabra.
Els alumnes del màster l’Espai
Expositiu organitzat per l’UPC
i el CCCB seran els encarregats del plantejament escènic
d’aquest espai.

10

Bamako
CCCB
L’exposició Bamako 07. La
ciutat i més enllà t’aproxima
a la fotografia africana
contemporània.
Amb motiu de Món Llibre,
Tantàgora proposa un recorregut literari per aquesta
mostra. Amb el projecte
Una llarga serp de llibres a
Bamako podràs escoltar i
mirar àlbums il·lustrats africans al mateix temps que descobriràs la visió fotogràfica de
diferents artistes d’aquell continent sobre la ciutat.
Dissabte 18 i diumenge 19
de 12 a 14 h i de 17 a 19 h

El Cinema
Auditori del MACBA. Plaça
de Joan Coromines
MODIband, programadors
de les sessions de cinema de
Món Llibre, ens presenten un
cinema infantil plural i creatiu, tot oferint una mostra de
creacions basades en llibres
d’arreu del món i de tots els
temps.

La Biblioteca dels Llibres
Trobats i els Savis del que
Llegim
Hall del CCCB
Tots els llibres de Món Llibre,
els trobaràs de nou en aquest
gran espai de lectura. Per primera vegada comptarà també
amb els Savis del que Llegim,
especialistes en literatura
infantil que et donaran pistes i
criteris per ajudar-te a escollir
entre l’extensa oferta editorial.
En aquest marc trobaràs
també l’autora Victòria
Bermejo i el seu Consultori de
Paraules Prohibides, i a una
singular escribana que, amb
el seu enorme llibre d’adreces
secretes, et proposarà escriure
cartes als teus personatges de
conte favorits.
A més, a l’Escenari La Rambla, just al costat, tens una
important selecció de revistes
i podràs veure una engrescadora suma de propostes de
petit format del Consorci de
Biblioteques de Barcelona.

A la última pàgina del programa, trobareu la ubicació d’aquests espais en un plànol
Consulteu els horaris de les activitats a la web www.bcn.cat/canalcultura

A la manera de...
A la manera
de... és un projecte que neix
en aquest Món
Llibre on diversos artistes de
diferents disciplines, tots
ells exponents
de la creació
contemporània,
ofereixen la seva
visió particular
de la literatura
i d’alguns dels
llibres proposats
per les editorials
participants.

Jordi Teixidó
Reflexus
L’espectacle Reflexus és una
barreja d’experimentació tecnològica amb paraula, gest i
moviment, amb un vessant
còmic alhora que estètic, que
fa que tot tipus de públic es
pugui sentir proper al llenguatge de les noves tecnologies. Una nova forma
d’experiència poètica. La seva
serà una reflexió sobre el
temps i els llibres en blanc.
Dissabte 18 a les 11.45 i 17.45 h

Radio Bemba
La cosa perduda
(Ed. Barbara Fiore)
Aquest col·lectiu d’artistes,
la majoria d’ells residents a
Barcelona, trenca les barreres
i barreja tres disciplines –arts
plàstiques, música i literatura– en un taller que, a partir
de material de rebuig trobat
al carrer, anima els nens i les
nenes a construir petits poemes objecte. Mòbils fets de
coses perdudes i de paraules
que es mouen.

Diumenge 19 a les 11.55 i 18 h
Auditori del CCCB

Dissabte 18
de 17 a 19.30 h
Atri del MACBA

Judith Farrés
Pomelo es elefantástico
(Ed. Kókinos)
Actriu, cantant, DJ, performer.... Multiartista que ha tastat tot tipus d’escenaris tant
amb performances dirigides
per ella mateixa com amb
espectacles, sèries de televisió
i cinema en què ha col·laborat
amb creadors com Àlex
Rigola, Albert Pla, Lanònima
Imperial o Luca Valentino. A
Món Llibre, la Judith Farrés
s’aproximarà a un suggerent
llibre adreçat als més petits i
proposarà un joc amb imatges,
paraules i música en directe.

Diumenge 19
de 16.15 a 19 h
Espai dels Contes
Pati de les Escultures

Dissabte 18 a les 16.55 h
Auditori del CCCB

Grups de 12 nens
cada 20 minuts

Conservas
L’enemic
(Ed. TakaTuka/
Virus Editorial)
Companyia de teatre i intervencions que produeix
accions, media-accions i
d’altres experiments fonamentant la seva existència en
la lluita social. En aquest cas
també farà que els nens prenguin consciència dels seus
drets a través d’aquest gran
conte.

D’Callaos
La casa de la mosca fosca
(Ed. Kalandraka)
Amb el que ells anomenen nu
flamenc, alguns dels membres del grup D’Callaos s’han
engrescat junt amb l’actriu
Lavinia Hervás, a explicar a la
seva manera el conte La casa
de la mosca fosca. Ben segur
que la mosca tindrà accent
del sud, i els convidats a la
seva nova caseta, música a les
venes.

Diumenge 19 a les 13 h
Auditori del CCCB

Diumenge 19 a les 17 h
Auditori del CCCB
Garotas con Garbanzos
O pinto careca
(Ed. Kalandraka)
A les Garotas (Sofia i Paola),
els agrada ballar amb els
Garbanzos (Nacho amb
l’ukelele i Tanja amb l’acordió).
I quan les Garotas ballen ho
fan cap enrera, com els crancs,
recuperant els contes que van
escoltar de petites. O pinto
careca (el pollet plomat) és un
d’aquests contes. I quan ells
arriben... puja la marea.
Diumenge 19 a les 18.30 h
Espai Mediterrani
Plaça de Joan Coromines

Consulteu els horaris de les activitats a la web www.bcn.cat/canalcultura

Stella Velilla
La Humanitat
(Ed. Cruïlla)
Stella Velilla és un dels membres actius del col·lectiu
GreenRoom, amb el que realitza festivals i accions diverses de cinema, música i multimèdia. Ella serà l’encarregada
de llegir amb fotografies
i projeccions el llibre La
Humanitat de Joan Brossa.
Instal·lació fotogràfica durant
els dos dies de Món Llibre
Capítol dels Grans. CCCB

Leigh Hodgkinson
a món llibre
Enguany ens acompanyarà l’autora
i il·lustradora britànica
Leigh Hodgkinson, directora d’art
de la sèrie de la BBC Charlie and Lola,
de Lauren Child, i autora de divertits
àlbums il·lustrats com la sèrie
del gat Colin (editada en català
i castellà per Coco Books).

k

l

Leigh Hodgkinson serà a Món Llibre
per oferir-nos xerrades sobre la seva
feina (com passar del conte al llenguatge audiovisual) i es projectaran
alguns capítols de la sèrie Charlie
and Lola en les sessions de cinema
per il·lustrar les seves xerrades
(Auditori del CCCB). També oferirà
als nens i nenes de Món Llibre
diversos tallers al MACBA sobre
la seva tècnica com a il·lustradora.

m

k el gat Colin
l m Charlie and Lola

www.trunk.me.uk/hoonpatrol

Tallers i presentacions
de la Leigh Hodgkinson a Món Llibre:
Dissabte 18
Charlie and Lola
Auditori del CCCB
12.50 h
Taller a l’Atri
del MACBA 16.30 h
Diumenge 19
Taller a l’Atri
del MACBA 13.20 h
Charlie and Lola
Auditori del CCCB
16.15 h

Mercè Galí
La il·lustradora
de món llibre 09
Enguany hem volgut donar
a l’il·lustrador del nostre cartell
més pes que en altres edicions
i erigir-lo com una mena
d’ambaixador de Món Llibre.
Per aquest motiu hem buscat
algú que, a més de tenir
una experiència reconeguda
i haver treballat amb moltes
editorials, fos capaç de mostrar
d’una manera lúdica i divertida
el seu ofici.
La Mercè Galí és una coneguda
il·lustradora i també és cantant
de Dúmbala Canalla, un grup
de música amb influències
gitanes, rumanes, marcianes
i catalanes.
Tallers de la Mercè Galí a Món Llibre:
Dissabte 18 i diumenge 19
D’11.30 a 13.30 h
Plaça de Joan Coromines

Els llibres de món llibre
Trobaràs tots els llibres de Món Llibre
referenciats a la nostra pàgina web:
www.bcn.cat/canalcultura
La millor guia de títols, autors
i editorials que t’hauran acompanyat
en la festa més literària.
Durant aquests dos dies les llibreries de
Món Llibre faran un 10% de descompte.

L’espai món llibre
per Sant Jordi
Món Llibre passa a formar part
d’un programa global de cultura
concebut per l’ICUB i adreçat
a infants i joves. En aquest marc,
les dues llibreries de la festa,
la Central i Laie, tindran
per Sant Jordi
un espai de venda dels llibres
de Món Llibre al pati de la Virreina,
al cor de la Rambla barcelonina.
Espai Món Llibre
Pati del Palau de la Virreina
Sant Jordi, 23 d’abril
De 10 a 20 h
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FAD

Bamako

Organitza
Institut de Cultura
de l’Ajuntament
de Barcelona
Col·laboren
Consorci de
Biblioteques
de Barcelona,
MACBA
i CCCB

Editorials
que organitzen
activitats
Acanto/Blume/Elfos,
Barcanova, Baula,
Beascoa/Montena
(Random House
Mondadori),
Coco Books, Combel,
Corimbo,
Cruïlla,
Destino Infantil
& Juvenil, Edebé,
Ediciones
Salamandra,
Editorial Juventud,
Editorial
Mediterrània,
Editorial Planeta,
Ed. Empúries-El Aleph
(Grup 62),
La Galera,
Mediúscula,
Oniro-Paidós,
Planeta Junior,
Publicacions
de l’Abadia
de Montserrat,
Takatuka,
Tantàgora Edicions,
i Timun Mas Infantil

Editorials
que aporten
els seus llibres
Alfaguara,
Algar/Bromera,
Alpha Decay,
Animallibres,
Bambú,
Barbara Fiore Editora,
Edicions del Pirata,
Fondo de Cultura
Econòmica,
Glénat,
Intermón Oxfam
Ediciones,
Kalandraka/Hipòtesi,
Kókinos,
Libros del Zorro Rojo,
Lóguez, Lumen, Lynx,
Nivola/El Rompecabezas, Noguer,
OQO Editora,
Parramón Edicions,
RBA (Molino/Serres),
Thule
Revistes
Cavall Fort, Clij, Cuca
Fera, Glenat, Reporter
Doc, Tatano, Tiroliro
i Tretzevents

I també...
Escola Massana,
Mediúsula, alumnes
del màster l’Espai
Expositiu organitzat
per l’UPC i el CCCB,
llibreria Laie
del CCCB,
llibreria la Central
del MACBA,
Consell Català
del Llibre
Infantil i Juvenil,
MODIband,
Filmoteca
de Catalunya,
Federació Catalana
de Cineclubs
i Fundació Antoni
Tàpies
Il·lustracions
Mercè Galí
Disseny gràfic
i senyalització
Run Design
Escenografia
Germans Salvador
i Temàtic World

món
llibre
Festa del llibre
per a nens i nenes

CCCB - MACBA
Plaça de Joan Coromines

Col·laboren:

Patrocinador
principal:

18 i 19 d’abril de 2009
d’11 a 19.30 h
5a edició
Per a infants de fins a 10 anys
i amb un espai dedicat a nois
i noies de fins a 12 anys
Entrada lliure
Capacitat limitada

Mitjans
de comunicació:

