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Tots pendents del
llibre
Les parades,
carregades d’obres.
Al costat, l’entorn
natural de Bellprat.
Turisme cultural i
de natura. AMICS DE
BELLPRAT

POBLE AMB
FUTUR

Més BCN

Bellprat, Vila del
Llibre, VI edició
Programa: Les
activitats es
concentren en un
dia, aquest
diumenge 2 de juny:
llibres, escriptors,
música...
Web:
www.amicsdebellpr
at.cat

Vila de llibres
Bellprat, a l’Anoia, convoca
per diumenge la VI edició
del Vila del Llibre. És un
festival literari que fa
protagonista la petita
població a través de la
cultura

M

atthew Tree, en el parlament
d’obertura de la quarta edició del
Vila del Llibre de Bellprat, va sentenciar: “Un llibre, en el procés de ser llegit,
es converteix en una cosa viva per al lector,
sempre que aquest lector hagi triat bé el llibre, que sigui el seu llibre, el llibre que li pertoca en aquell moment. I tots tenim els nostres llibres, que ens estan esperant en algun
lloc; només cal que els trobem; i la trobada
sol ser casual: la recomanació d’un amic, un
títol que ens fa patxoca, una portada que ens
fa el pes, una contraportada que enganxa,
tot són pistes tangencials, intuïtives; i són
molt més eficaces a l’hora de guiar-nos que
els cànons o els crítics i moltíssim més que
les formes de tortura psicològica que són les
lectures obligatòries a l’escola. De manera

que els llibres –en el format que sigui– formen tots plegats un mar sense fi en el qual
podem nedar al nostre gust, en la direcció
que ens dóna la gana, cap a qualsevol destí
que som capaços d’imaginar. No hi ha regles, no hi ha límits, només milions i milions
de veus vives que esperen qui els escolti.
Bellprat s’ha convertit en una mena de
trampolí des del qual es pot saltar mar endins.”
Bojos. Molts els qualificarien de bojos, els
que es van inventar el Vila del Llibre de Bellprat. Fa anys, Bellprat, on viuen poc més
d’una quinzena de persones, semblava que
havia de morir sota els plànols d’una urbanització. Una colla va muntar l’associació

Gal·les, la idea
El Vila del Llibre de Bellprat és la
versió catalana del Hay-on-Wye Book
Town. Hay-on-Wye és un poble petit
del país de Gal·les. El 1988, el
catedràtic Peter Florence i el seu pare,
Norman, van decidir celebrar-hi un
festival literari, que actualment hi
atrau cada any uns 80.000 visitants
d’arreu del món.

Amics de Bellprat i va tenir la idea brillant:
seguir les petjades d’altres poblacions i fer
d’aquesta vila del segle XVI un espai dedicat
als llibres, amb el seu corresponent festival
anual. Aquest poblet de l’Anoia és, doncs, la
primera Vila del Llibre de Catalunya, a l’estil
d’altres pobles del món que s’agrupen dintre del concepte Book Town. Ho explica el
president de l’associació, Enric Bono: “Una
Vila del Llibre, Book Town, és un petit indret
rural d’interès històric o bellesa natural que
ha trobat en el món del llibre i tota la cultura
que hi ha al voltant l’excusa per sortir de
l’oblit, trobar una segona oportunitat a les
velles cases rurals, convertint-les en sales
d’exposicions, llibreries de vell i espais per
realitzar xerrades i presentacions de llibres.”
Així ho han fet a Bellprat.
L’estiu abans de la primera edició, només
donant quatre veus, van aconseguir 5.000
llibres per muntar les parades de vell. La vila
ha anat creixent, però. Ha tingut, entre altres reconeixements, l’apadrinament de
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, el
2011, i el de la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals, l’any passat. Han passat
per la vila autors com Carles Duarte, Màrius
Serra, Maria Barbal, Gemma Lienas, Víctor
Alexandre, Jordi Cervera, Arcadi Oliveras o
Matthew Tree. Sense oblidar els il·lustradors: Joaquim Muntañola, Pilarín Bayés,
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Vinyasons,
cellers i música

L
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Les cites
El festival
Vinyasons té
aquesta agenda de
trobades: els dies
1, 8, 9, 14, 15, 28
i 29 de juny i els
dies 12, 13 i 19
de juliol. L’activitat
té una durada d’1
hora i 30 minuts
aproximadament.
Pel que fa als
preus, el paquet de
visita al celler,
concert i
degustació surt per
20 euros. Hi ha
altres
combinacions
possibles. I també
ofertes amb
descomptes.

La festa
Aquest any, el
parlament
d’obertura el farà
el periodista Lluís
Foix, a les 11 del
matí. Per
arribar-hi a punt
per festejar, s’ha
muntat un autocar
que sortirà de
Barcelona, de la
plaça Catalunya, a
les 9 del matí i
que tornarà a les
20 h. Per 10
euros. I amb 10
euros més, àpat a
punt: paella (cal
reservar el viatge i
el dinar).

càrrec del restaurant El Cigró d’Or, de Vilafranca del
Penedès. Han preparat un menú molt interessant: salmó marinat, lioneses de formatge, coca de recapte... I
hi ha una novetat: el restaurant El Cigró d’Or sortejarà un àpat per a dues persones entre tots els assistents
al concert.
La següent actuació és el 8 de juny al Mas Rodó, i va
a càrrec del Quartet Modus. El 9 de juny serà el torn
del quintet de vent de l’OCP, al celler Agustí Torelló
Mata. Els següents concerts seran als cellers Torre del
Veguer (14 de juny), Rovellats (15 de juny), Vilarnau
(28 de juny), J. Miquel Jané (29 de juny), Finca Ca
n’Estella (12 de juliol), Giró Ribot (13 de juliol) i Mas
Comtal (19 de juliol). ❋
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Roser Capdevila, Cristina Losantos, Sebastià Serra... Aquesta sisena edició ja forma
part del calendari de fires del llibre de Catalunya. El paisatge rural de Bellprat –que fa
honor al seu nom– sembla que ha escapat de
les urpes de l’especulació per caure en les
mans dels lletraferits.
La cita d’aquest diumenge, 2 de juny, és
atapeïda. El programa sencer es pot descarregar a www.amicsdebellprat.cat. Destaquem, però, alguna de les activitats. Per exemple, la presència d’editorials independents. Comenta Enric Bono: “Cal conèixerles! Som en temps de crisi, i moltes d’elles fa
poc que s’han creat! Hi ha empenta, aquest
país està viu!” Com sempre, llibres de vell a
l’interior de les cases –la casa d’Enric Bono
està especialitzada en llengües–, presentacions de novetats, música al carrer –en
aquesta ocasió, òpera, amb els alumnes del
Conservatori de Barcelona i el tenor Carlos
Cremades i el baríton Xavier Aguilar–, un
espai dedicat a la poetessa Joana Raspall, un
record especial per a Salvador Espriu...
Tot plegat, una bogeria, com Enric Bono
reconeix: “No és gens fàcil, muntar tot això,
i més tenint en compte que cadascú de nosaltres té la seva pròpia professió. Ens mirem
el Vila del Llibre i és com una criatura que
s’ha fet gran!” I afegeix: “La nostra iniciativa
és modesta, gairebé sense subvencions ni
patrocinadors destacats, tan sols amb el voluntarisme de la gent de Bellprat. Però any
rere any, intentem pujar un graó per anar
consolidant aquesta diada i captar l’ interès
de les institucions públiques i privades. El
nostre objectiu és anar mes enllà d’una diada anual i el que busquem és anar recuperant i creant espais fixos a Bellprat dedicats
al món del llibre i tota la indústria que gira al
seu entorn.” ❋

a DO Penedès és un exemple d’esforç continuat per buscar connexions entre el seu potencial vitivinícola i la cultura, l’esbarjo, el turisme... Un exemple dels darrers temps ha estat Vinseum, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Ara
ens sorprenen amb un festival que fa de nou un maridatge entre el vi i la cultura, musical en aquest cas: Vinyasons, Música als Cellers (www.vinyasons.com).
Durant els mesos de juny i juliol, el Vinyasons ofereix
deu concerts en espais emblemàtics de la comarca del
vi i el cava. Aquestes experiències musicals vénen de la
mà de l’Orquestra de Cambra del Penedès. Aquesta
cita musical va acompanyada d’una visita al celler,
d’un petit tast de vi o cava i, en alguns casos, també
d’un tast gastronòmic. Per a l’Orquestra de Cambra
del Penedès és una nova línia d’actuació per enriquir
l’oferta musical i cultural del Penedès. Aquest dissabte, demà, 1 de juny, a les 19 h, es fa el concert inaugural
del festival. Aquest primer concert es fa a la cava Martín Soler de Font-rubí, que representa el treball d’una
família dedicada al món vinícola des del segle XVII i
que elabora caves amb tres varietats tradicionals de
raïm de la zona del Penedès, macabeu, xarel·lo i parellada. La música té per protagonista el trio de corda
Tesla: Rubén Méndez (violí), Bruno Vargas (viola),
Carlos Montesinos (violoncel). Interpretaran obres
de Bach, Mozart i Piazzola. La vetllada inclourà una
visita guiada al celler i un tast de caves i gastronòmic, a
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Cos i esperit La
imatge, presentació
del Vinyasons, ho
explicita: un nou
exemple de recerca
de la relació entre la
gastronomia i la
cultura.

