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 11 hores de festa literària organitzada pel TR3SC que aquest any creix en número 

d'autors convidats i programació 

 100 escriptors participaran en més de 60 activitats i tallers literaris per a adults i 

nens 

 Enguany, s'hi sumen llibreries especialitzades, un escenari dedicat a la poesia 

musicada i un espai de pop-up stores amb els productes més originals per als 

lletraferits. 

 
Barcelona, 29 de novembre de 2016 · El proper dissabte 10 de desembre se celebra la 

tercera edició del Mercat de Nadal del Llibre, el Sant Jordi d’hivern de Catalunya. És l’acte 

literari celebrat a Catalunya que engloba més activitats en una sola jornada; una proposta 

cultural per a tots els públics que suposa un espai únic de confluència i interacció dels 

lectors amb els seus escriptors preferits. 

Els assistents podran comprar les últimes novetats literàries com les de Sergi Pàmies, 

Carme Riera, Rosa Regàs, Andreu Martín, Empar Moliner, Màrius Serra, Gemma Ruiz o 

Pilar Eyre, i els escriptors les signaran perquè s’enduguin un regal ben especial per Nadal: 

un llibre dedicat. 

Donat l’èxit de les edicions anteriors, -6.800 persones inscrites l'any 2015-, el TR3SC amb 

la col·laboració d’Estrella Damm i Barcelona Ciutat de la Literatura, torna a organitzar 

aquesta festa literària que uneix lectors i escriptors per tal que comparteixin la seva 

passió per la lectura de forma propera i amena durant 11 hores, sent així l’acte literari que 

engloba més activitats en una sola jornada. 

De les 11h a les 22h, la literatura inundarà tots els racons de l’Antiga Fàbrica Estrella 

Damm. Més de 100 autors, 60 activitats literàries per a adults i tallers infantils, signatures, 

poesia musicada, concerts per als més petits, espectacles literaris i food trucks 

arrodoniran aquesta trobada festiva.  

 

 

 

 



El nombre d’autors que hi participaran augmenta fins a 100 amb la presència de noms 

tan destacats com Sergi Pàmies, Carme Riera, Ramon Gener, Nicola Lagioia, Ramon 

Solsona, Antonio Baños, Màrius Serra, Pilar Eyre, Sor Lucía, Rosa Regàs i molts més. 

Aquest fet, juntament amb l'oferta de més de 60 activitats per a tots els públics, 

augmenta la xifra d’assistència prevista a més de 10.000 persones.  

 

 

Aquest any es treballa en la implicació de més agents del sector literari amb la 

incorporació especial de llibreries que disposaran d'un espai de venda exclusiu a l'exterior 

de la fàbrica, l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès que impartirà un taller de 

creativitat aplicada a l'escriptura i la presència de pop-up stores que vendran productes 

literaris com samarretes, bosses, segells ex libris per personalitzar llibres o revistes 

literàries. 

 

 



 

 

En aquesta tercera edició s'establirà un espai reservat a la poesia i a activitats 

relacionades amb aquest gènere com són els recitals poètics, amb la col·laboració de 

l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana o espectacles de poesia musicada amb 

Sílvia Bel i el cantautor Tomàs de los Santos, Judit Neddermann i el duet Mirna Vilasís i 

Xavi Múrcia. També tindrem concerts per als més petits amb el grup Xiula i The Pinker 

Tones. 

 

Enguany, cada sala de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm es rebatejarà amb un nom literari 

en honor a un escriptor/a singular per aquest 2016: sala Montserrat Roig, amb motiu dels 

25 anys de la seva mort, sala William Shakespeare en el 400è aniversari de la seva mort, 

sala Charlotte Brönte que fa 200 anys que va néixer, sala Roald Dahl per recordar el 

centenari del seu naixement i l'escenari Ramon Llull a la Plaça del Llibre, amb motiu del 

7è centenari de la seva mort. 

 

Els assistents podran fer una parada per agafar forces entre activitat i activitat a la zona 

de food trucks, que se situarà al pati posterior de la fàbrica, rebatejat com la Plaça del 

Llibre, per poder disposar de més espai per entaular-se. Es podrà gaudir de la cuina 

mediterrània de Pebre Negre; les crepes de La Caravane de Marione, tastar la botifarra 

catalana a La Buti; deixar-se seduir amb les propostes d'artista de Bicnic Food o degustar 

propostes vegetarianes i veganes a La Tecavan. 

 

El Mercat de Nadal del Llibre aposta per la diversitat literària dels Països Catalans amb 

representació especial de les Illes Balears i el País Valencià. És per això que aquest any 

inaugurem la col·laboració amb les fires literàries del territori català, com Litterarum, la 

Fira d'espectacles literaris, que realitzarà un espectacle infantil, un per a públic adult i un 

de poesia. 



 

 

 

18:15h Sergi Pàmies i Frederic Porta conversaran amb el periodista Jordi Costa sobre 

mites i llegendes del Barça. 

11h Ramon Gener ens parlarà de la mort i de l’amor arran del seu llibre ‘L’amor et farà 

immortal’ 

17:20h: La cara B del procés amb Antonio Baños i Jordi Borràs. Condueix Gemma 

Aguilera  

13:30h La trama del cas Mercuri amb Sara González i David Fernàndez, que presentaran 

el llibre ‘Cas Mercuri, la galàxia Bustos’  

11:35h Cap a una societat més humana amb Sor Lucía Caram 

19:20h Viatge històric a les excentricitats de Lluís Salvador d’Habsburg amb Carme Riera 

i Sebastià Bennasar 

18:50h Per què ens agrada tant mirar sèries? Conversarem amb el crític de sèries Toni de 

la Torre 

12:15h Rosa Regàs conversarà amb el seu amic publicista Lluís Bassat i presentarà el seu 

llibre ‘Amics per sempre’. 

20h De Dario Fo a Nicola Lagioia, el retorn de la millor literatura italiana. Lagioia ens visita 

expressament des d’Itàlia per parlar-nos de ‘La ferocitat’, amb Sebastià Benassar i Gonçal 

López-Pampló 

12h Taller literari gratuït, ‘Creativitat aplicada a l’escriptura’, que impartirà l’Escola 

d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès  

Poesia musicada amb Judit Neddermann (18h) i Sílvia Bel i Tomàs de los Santos (20h). 

5 contacontes infantils d’11h a 19h i 2 concerts per a nens amb Xiula (12h) i The Pinker 

Tones (17h) 

http://www.mercatllibre.cat/recull-premsa
http://www.mercatllibre.cat/wp-content/uploads/2016/11/Signatures-Mercat-Llibre.pdf


 

11:25h La crisi dels refugiats en primera persona amb Arantza Díez i Miguel Pajares. 

Conduirà la conversa el periodista Xavier Rosiñol. 

12.55h La lluita de les dones d'Argelagues amb Gemma Ruiz, que presenta el seu primer 

llibre, ‘Argelagues’. Conversarà amb Bel Olid, escriptora i presidenta de l'Associació 

d'escriptors en llengua catalana 

Aniversaris literaris: 3 activitats literàries al voltant de tres figures clau de la literatura: 

Ramon Llull (16:05h), Montserrat Roig (12:45h) i Shakespeare (19h). 

13:25h Els traductors demanen més reconeixement i han redactat el ‘Manifest per la 

visibilitat dels traductors literaris als mitjans de comunicació’. Amb molta ironia i sentit 

de l’humor organitzaran una teràpia de grup al Mercat de Nadal del Llibre. 

Espectacles literaris. ‘Mestre Ramon i la màquina de pensar’ (15h), per a tots els públics, i 

‘L’amor fora de mapa’ (13:25h), per a públic adult.  

17:05h Torna el tradicional i esperat combat dialèctic entre editorials independents amb 

Ester Andorrà (LaBreu), Laura Huerga (Raig Verd), Aniol Rafel (Edicions del Periscopi) i 

Miquel Adam (Edicions de 1984). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Descarrega’t fotografies i imatges de vídeo de l’edició 2015 a la ZONA DE PREMSA del 

Mercat de Nadal del Llibre 

Descarrega’t el cartell i imatges promocionals a la ZONA DE PREMSA 

Descarrega’t el programa del Mercat de Nadal del Llibre 2016 AQUÍ 

Vídeo promocional al Youtube https://youtu.be/st1Av1h_MNY 

 

 

#MercatLlibreTR3SC  

10 de desembre de 2016 

Antiga Fàbrica Estrella Damm, d’11h a 22h 

Accés gratuït amb inscripció prèvia a http://www.mercatllibre.cat/tickets/ per qüestions 

d’aforament 

Cal ensenyar l’entrada impresa o al mòbil per accedir-hi 

Activitats infantils recomanades a partir de 3 anys 

 

 

http://www.mercatllibre.cat/premsa-mercat/
http://www.mercatllibre.cat/premsa-mercat/
http://www.mercatllibre.cat/wp-content/uploads/2016/11/programa_dossier_premsa-1.pdf
https://youtu.be/st1Av1h_MNY


El Mercat de Nadal del Llibre va fer un salt important l’any passat. Després d’un exitós 

primer assaig -amb socis del TR3SC-, la segona edició va créixer en assistència de públics 

i autors; d’activitats i de propostes vinculades a la literatura. 

Però al TR3SC som dels que ens creiem allò d’“una flor no fa estiu” o “un floc de neu no 

fa hivern” i ens vam marcar el repte de consolidar el Mercat de Nadal del Llibre. I per fer-

ho, havia de ser de la mà dels principals implicats en món literari. 

Per aquest motiu, l’edició d’enguany del Mercat de Nadal del Llibre és més oberta, àmplia 

i ambiciosa que mai. En números es diu fàcil: més de 100 autors convidats i 60 activitats 

literàries, però hi ha altres dades que també són importants. Hem convidat a participar 

d’aquesta festa el Gremi de Llibreters; el d’editors i el d’escriptors en llengua catalana. 

També tenim la complicitat de les biblioteques i hem convidat els amics Litterarum que 

ens faran un tastet d’una de les fires més singulars que es fan al país. 

Així doncs, amb una edició més oberta i ambiciosa, el Mercat de Nadal del Llibre camina 

cap a l’objectiu de convertir-se en aquell “Sant Jordi d’hivern” del qual parlaven alguns 

mitjans l’any passat. 

Òbviament, no pretenem suplantar un dels dies més bonics de l’any però sí que volem 

reviure l’esperit d’una diada plena de llibres, autors i d’activitats culturals al voltant de la 

literatura en el segon moment de l’any en què més llibres es venen però menys se’n parla. 

Si podem aconseguir que se’n parli cada vegada més, ja ens donarem per satisfets.  

Miquel Curanta, director del TR3SC 

 

 

 

 

 

 



A banda del Mercat de Nadal del Llibre, el Club TR3SC, amb més de 50.000 socis a tot 

Catalunya, organitza cada any més de 500 activitats culturals relacionades amb el món 

del teatre, la música, el cinema, la literatura, la cultura del vi, el territori... A més, el Club 

TR3SC ofereix entrades amb descomptes i avantatges per a més de 1400 propostes d’oci 

cultural. 

Fundat el 2006, el Club TR3SC s’ha consolidat com una autèntica comunitat social 

d’usuaris intensos de cultura. Aquest 2016, coincidint amb el 10è aniversari, el TR3SC ha 

fet un canvi estratègic amb l’objectiu de convertir-se en una gran comunitat 'online' per 

als amants de la cultura amb una plataforma més social que permet que els seus socis 

recomanin allò que van a veure i puguin seguir les opinions d'altres usuaris. 

tresc.cat 

facebook.com/ClubTR3SC 

twitter.com/tr3sc 

instagram.com/clubtr3sc/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tresc.cat/
https://www.facebook.com/clubTR3SC/?fref=ts
https://twitter.com/tr3sc
https://www.instagram.com/clubtr3sc/


 

 

Mercat de Nadal del Llibre 
10 de desembre de 2016 a partir de les 11h a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm 

Podeu consultar més material al dropbox del TR3SC 
Més informació a www.mercatllibre.cat  @tr3sc #MercatLlibreTR3SC 

 
 
 

Núria Olivé i Marc Gall 
COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 · M. [00 34] 691 836 408 (Núria) 
nolive@comedianet.com  · www.comedia.cat 

 
 

 
Berta Miró bmiro@tresc.cat  
93 320 94 60 · 649 57 68 24 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/p6u0xduf14snpbm/AADY_TdTnKsUu37_uBXY4p3Fa?dl=0
http://www.mercatllibre.cat/
mailto:nolive@comedianet.com
http://www.comedia.cat/
mailto:bmiro@tresc.cat

