
Editorials que organitzen activitats
Acanto/Blume/Elfos, Anaya Infantil  
i Juvenil, Bruño, Barcanova, Baula, CoCo 
Books, Comanegra, Cromosoma, Cruïlla, 
Destino Infantil & Juvenil, Estrella Polar 
(Grup 62), Edebé, Editorial Casals – Bambú 
– Combel, Editorial Mediterrània, Grup 
Santillana (Alfaguara Infantil  
i Juvenil), Grupo Editorial Luis Vives 
(Baula, Edelvives), Juventud, Hipòtesi, 
Kalandraka, La Galera, Los Cuentos de 
la Cometa de l’Editorial Gustavo Gili, 
Macmillan Infantil y Juvenil, Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, Salamandra, 
Takatuka, Tantàgora Edicions, Timun Mas 
Infantil, SM, Sirpus i Editorial Zendrera 
Zariquiey. 

Editorials que aporten els seus llibres
Animallibres, Barbara Fiore, Bromera, 
Castellnou Edicions, Edicions del Pirata, 
Fondo de Cultura Económica, Símbol 
Editors, La Meceua, Libros del Zorro 
Rojo, Loguez Ediciones, RBA, OQO, Bang 
Ediciones, Mamut Comics, Símbol Editors,        
Tusquets Editores. 

Revistes participants: Naïf, Cavall Fort, 
Clij, Faristol, Cuca Fera, Reporter Doc, 
Tatano, Tiroliro, La Revista dels Súpers,  
La Revista de les Tres Bessones, Piu-Piu. 

I també... 
Alumnes del màster «L’espai expositiu» 
organitzat per la UPC i el CCCB, Casa 
Amèrica Catalunya, llibreria Laie del CCCB, 
llibreria La Central del MACBA, Gremi de 
Llibreters de Catalunya, Escola Superior de 
Disseny i d’Arts Llotja, equip del projecte 
Què Llegim, Festival Animac de Lleida, 
C3BAR, Ludic Energy, Consell Català del 
Llibre Infantil i Juvenil, Nascuts per Llegir, 
Tantàgora Projectes Culturals.

Il·lustracions: Anna Llenas
Disseny gràfic i senyalització: 
La Factoria dels Anuncis
Disseny dels espais: José Menchero, 
Las Gardenias Estudi de Disseny i els 
alumnes del màster «L’espai expositiu» 
organitzat per la UPC i el CCCB
Coordinació d’Els Savis del Què Llegim: 
Marta Martí
Coordinació de l’espai Nascuts per Llegir: 
Marta Roig
Coordinació dels monitors i actors 
animadors: Robert Gobern 
Coordinació artística: Marta Pérez
Direcció i organització general: 
Departament de Festes i Tradicions  
de l’Institut de Cultura

El Sant Jordi  
dels nens i les nenes

14 i 15 d’abril de 2012
d’11 a 19.30 h
8a edició
CCCB
PL. DE JOAN 
COROMINES
MACBA

Mitjans de comunicació: Amb la col·laboració de:

Caseta dels llibreters
Espai d’informació del Gremi de 
Llibreters de Catalunya. Hi ha un 
univers de llibreries especialitzades 
en llibre infantil i juvenil a tot 
Catalunya. Món Llibre te les presenta!
PATI DE LES DONES

llibreria laie – CCCb
PATI DE LES DONES

en Veu alta
Et convidem a llegir en veu alta  
un llibre que t’agradi. Sigues valent 
i deixa’t escoltar. Espai conduït per 
Georgina Llapis (+ zona de lectura). 
PATI DE LES DONES

Ciutat dels llibres
Hi havia una vegada una ciutat-
biblioteca feta de cases de cartró  
i un munt de finestres amb llibres; 
amb títols de més de quaranta 
editorials, Els Savis del Què Llegim, 
la casa pintada de Casa Amèrica 
Catalunya, l’espai dels il·lustradors 
residents de Tantàgora i els millors 
espectacles de les Biblioteques de 
Barcelona.
VESTíBUL CCCB 

bloCk book
Exclusiu per a nens i nenes més grans 
de 9 anys, dissenyat pels alumnes  
del màster «L’espai expositiu», 
organitzat per la UPC i el CCCB  
(+ zona de lectura).
ESPAI –1 DEL CCCB

auditori del CCCb
Amb els espectacles més singulars 
relacionats amb llibres i artistes 
convidats de la talla d’Albert Pla, 
Ramon Colomina, Mariona Sagarra  
i Borja González. També hi haurà una 
sessió de cinema en col·laboració 
amb el Festival Animac de Lleida. 
AUDITORI CCCB

espai dels il·lustradors  
de la llotja
Un pont per als joves il·lustradors 
dissenyat pels alumnes del màster 
«L’espai expositiu», organitzat per  
la UPC i el CCCB.
VESTíBUL TEATRE – SALA RAVAL CCCB

sala teatre
Amb l’espectacle de titelles La vida  
de un piojo llamado Matías, de la Cia. 
El Espejo Negro, a partir del llibre  
de Fernando Aramburu. Al vestíbul de 
la sala trobareu la mostra «Tot el món 
llegeix... I tu?», del fotògraf Jordi 
Folch.
SALA I VESTíBUL TEATRE CCCB

sala raVal
Amb l’espectacle multidisciplinari  
i interactiu de la Cia. Insectotròpics 
La Caputxeta Galàctica, basat en el 
conte clàssic La Caputxeta Vermella.
SALA RAVAL CCCB

els espais 
del Món llibre 2012

QuiosC
Espai on trobaràs revistes a la 
teva mida i que enguany vol retre 
homenatge als 50 anys de Cavall Fort. 
Puja també a la singular bicicleta 
Roda-llibre de la Cia. Ludic Energy, 
que t’explicarà contes mentre 
pedales.
PL. DE JOAN COROMINES

espais de tallers,  
joCs i ContaContes
Amb les propostes més divertides 
de les editorials i els jocs de contes 
clàssics amb titelles de la Cia. El 
Burro dels Jocs (+ zona de lectura). 
PL. DE JOAN COROMINES

MerCat d’interCanVi
Porta llibres de casa per  
intercanviar-los al nostre mercat.
PL. DE JOAN COROMINES

espai dels nasCuts  
per llegir
Per a nens i nenes de 0 a 3 anys 
(+ zona de lectura). 
AUDITORI MACBA

espai MaCba de tallers  
d’art i poesia
Amb les propostes més artístiques  
de les editorials, la instal·lació  
El drac dels Tretzevents a partir de 
Lo Monstre de la Cia. Efímer i el taller 
Un desordre controlat! del MACBA  
en Família (+ zona de lectura). 
ATRI I VESTíBUL MACBA

llibreria la Central –  
MaCba
PL. DE JOAN COROMINES

raCó de les signatures
Espai on diferents autors i 
il·lustradors de Món Llibre signaran 
els seus llibres.
PL. DE JOAN COROMINES

portes obertes al CCCb i al MaCba
A més, tant el MACBA com el CCCB obriran les seves portes a tots els visitants  
de Món Llibre. No et perdis les exposicions «Pantalla global» i «Més fotoperiodisme.  
Visa pour l’Image – Perpignan a Barcelona», al CCCB, i «Volum! Obres de les col·leccions 
de la Fundació ”la Caixa” i del MACBA», al MACBA.



petit format  
a Món llibre
Les millors propostes escèniques de petit 
format i curta durada, basades en llibres 
que es programen a les biblioteques de 
la ciutat i que combinen la narració amb 
la dramatització i el suport d’objectes, 
titelles i música.
CIUTAT DELS LLIBRES. VESTíBUL CCCB

els savis  
del Què llegim
A la Ciutat dels Llibres trobaràs Els Savis 
del Què Llegim, especialistes en literatura 
infantil i juvenil, perquè et donin pistes 
i consells que t’ajudaran a escollir els 
millors llibres entre l’oferta editorial.
CIUTAT DELS LLIBRES. VESTíBUL CCCB

la vida de  
un piojo  
llamado Matías
CIA. EL ESPEJo NEGRo
Sala Teatre CCCB
Dissabte 14 d’abril, a les 12 i 17 h
Diumenge 15 d’abril, a les 12 h

Nascut al cap d’un maquinista, Matías 
aprèn des dels primers passos que un 
poll sempre ha de caminar amb els ulls 
ben oberts. Teatre de titelles per a nens  
i nenes a partir de 5 anys.  
Una divertidíssima versió del llibre de 
l’autor Fernando Aramburu. 
 

l’increíble viatge 
de la caputxeta 
galàctica
CIA. INSECToTRòPICS
Sala Raval CCCB
Dissabte 14 d’abril, a les 18 h
Diumenge 15 d’abril, a les 18 h

Espectacle multimèdia que explora  
la simultaneïtat de diferents expressions 
artístiques, com les arts escèniques,  
la pintura, el vídeo i la música, per crear 
un discurs innovador que aconsegueix 
submergir l’espectador dins l’obra. Ofereix 
així un acostament genuí i original al 
conte popular La Caputxeta Vermella. 
Per a nens i nenes a partir de 7 anys

Dissabte 14 a les 17 h, els artistes participants  
en aquest espectacle presentaran el seu projecte  
a l’Espai dels Grans. Espai –1 CCCB.

somiatruites 
ALBERT PLA
Dissabte 14 a les 12 h i diumenge 15 a 
les 17.30 h
En col·laboració amb l’editorial Takatuka.

un patufet se’n va a la sorra
MARIoNA SEGARRA I BoRJA GoNzáLEz
Dissabte 14 i diumenge 15 a les 16 h

Coses que se saben  
però convé recordar
RAMóN CoLoMINA
Dissabte 14 a les 17.30 h i diumenge 15 
a les 12 h

espectacles... biblioteques de barcelona  
a Món llibre

Aquesta és una iniciativa de Biblioteques de Barcelona.

els saVis et reCoManen

Llibre     
Autor    
Editorial

Llibre     
Autor    
Editorial

Llibre     
Autor    
Editorial

benjaMin laCoMbe, ConVidat 
internaCional de Món llibre
Aquest conegut i emblemàtic il·lustrador francès serà el convidat internacional  
de Món Llibre 2012. Amb només 30 anys, Lacombe s’apropa al món de la fantasia  
amb grans dosis de fragilitat, misteri i elegància. www.benjaminlacombe.com

DISSABTE 14 D’ABRIL
12.00 h Presentació del llibre i aplicació iPad L’herbari de les fades al MACBA. 
En cas que en tinguis, porta el teu I-Pad de casa! 
16.30 h Signatura de llibres a la pl. de Joan Coromines

DIUMENGE 15 D’ABRIL
11.30 h Signatura de llibres a la pl. de Joan Coromines
16.30 h Trobada amb joves il·lustradors catalans a l’Espai dels Grans, Espai –1 CCCB

Amb la col·laboració del Grupo Editorial Luis Vives (Baula, Edelvives)

els Murals de la Ciutat dels llibres 
Imma Lorente i Josep Torres, guanyadors del concurs Il·lustrador Resident de Tantàgora 
convocat en el marc del Flic, Festival de Literatures i Arts Infantil i Juvenil, pintaran els 
murs de la ciutat dels llibres de Món llibre. Dos il·lustradors, dues visions de la ciutat. 
Tantàgora és un espai de creació, producció, difusió i innovació de les formes de promoure 
la literatura escrita i oral, popular i d’autor, obert a tota mena de públics.
www.tantagora.net
Bloc Imma Lorente: www.domestika.org/portfolios/imma_lorente 
Bloc Josep Torres: lacasadelboscvell.blogspot.com

les editorials aMb tu
Com a cada edició, més de quaranta editorials se sumen a Món Llibre amb prop  
de seixanta activitats i tallers de tota mena repartits per diferents espais de la festa.
Les editorials participen activament en el web de Món Llibre (consulta’n les notícies) 
i ofereixen durant la festa una mostra significativa de les seves novetats  
i títols emblemàtics. 

brossa a Món llibre
MaCba en Família. un desordre controlat!
Sota el guiatge de l’obra de Joan Brossa, ens endinsarem en un món en el qual  
els objectes mínims i quotidians poden esdevenir obres plenes de màgia i enigma. 
Poemes visuals, poemes objectuals, música, teatre... seran la clau per activar  
el cervell i convertir-nos en creadors d’idees inaudites.
DISSABTE 14 ABRIL, a les 11.30, 12, 17 i 17.30 h
DIUMENGE 15 ABRIL, a les 11.30, 12 i 13 h 
Durada: 1 h 30 min
No cal reserva prèvia. Places limitades. Per a nens i nenes a partir de 5 anys

Organització: MACBA

els nous il·lustradors de la llotja
Món Llibre assumeix any rere any el paper de pont per facilitar que els joves 
il·lustradors mostrin el seu treball al públic, i vol esdevenir, a més, un punt  
de contacte entre aquestes noves promeses de la il·lustració i els editors.
Al vestíbul de l’Antic Teatre del CCCB es presentarà una mostra de l’Escola Superior 
de Disseny i d’Arts Llotja, comissariada per Lluís Casado. Hi participaran els següents 
alumnes i exalumnes tècnics superiors d’arts plàstiques i disseny en il·lustració: Dídac 
Campano, Fernando García-Sotoca, César Samaniego, Mònica Estrada, Gemma Capdevila, 
Laia Domènec, Eudald Palma i Carla Serrat.

la Casa pintada  
de Casa aMèriCa Catalunya
A la Ciutat dels Llibres trobaràs una casa de colors, plena de plantes i animals. 
Vine i veuràs la casa pintada; és la Casa Amèrica Catalunya, que ha estat dibuixada 
per Alba Marina i Gusti, dos il·lustradors vinguts des de l’Amèrica Llatina.
DISSABTE 14 D’ABRIL, A PARTIR DE LES 11.30 h
Acció de Gusti i Alba Marina a l’espai de Casa Amèrica Catalunya de la Ciutat dels Llibres. 
HALL CCCB
Aquests il·lustradors participaran del 17 al 19 d’abril a les Jornades Il·lustramèrica,  
que tindran lloc a Casa Amèrica Catalunya. www.americat.cat 

CineMa: el grúFal a Món llibre
projecció dels migmetratges el grúfal i la filla del grúfal
DIUMENGE 15 D’ABRIL, A LES 13 h / AUDIToRI CCCB
Molts nens i nenes de la ciutat ja coneixen El Grúfal, el conte de Julia Donaldson, 
il·lustrat per Axel Scheffler. A Món Llibre podreu gaudir de la seva magnífica  
adaptació animada, produïda per la BBC i nominada a l’Oscar a la millor animació 2011.  
Vine a fer un singular viatge a la imaginació i a l’amor per la natura amb el Grúfal.
Versió original en anglès amb subtítols. Presentació a càrrec de Victoria Bermejo. 
Per a nens i nenes a partir de 3 anys 
En col·laboració amb el Festival Animac de Lleida i l’editorial McMillan

els llibres de Món llibre 
Trobaràs tots els llibres de Món Llibre referenciats al nostre web: www.bcn.cat/monllibre.
La millor guia dels títols, autors i editorials que t’hauran acompanyat a la festa més 
literària. 
La major part d’aquests llibres es poden trobar a les dues llibreries de la festa, Laie CCCB 
i La Central del MACBA, amb el 10 % de descompte.
A més, la biblioteca de Casa Amèrica Catalunya torna a sumar-se a Món Llibre  
i et convida a conèixer una selecció de la seva col·lecció de llibres infantils i juvenils 
especialitzada en l’Amèrica Llatina. 
Trobaràs més informació a www.americat.net.

a la manera de...
AUDITORI DEL CCCB


