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Benvolguts/des vilatans i vilatanes! 

Arrenca la primera edició del Degusta Llibres, una Fira que aposta 
per posar en valor no només el nostre territori i els nostres 
productes, vins, olis, fruita dolça… sinó també per fomentar la cultura 
a través del llibre. L’objectiu és que sigui un esdeveniment de mirada 
llarga i àmplia, que posi Piera al mapa dels grans actes culturals del 
país i que posi en valor tot allò que la nostra vila pot oferir: patrimoni, 
gastronomia, entorn i productes de proximitat. 

Durant aquest cap de setmana podrem degustar els productes que 
els nostres productors i restauradors ens oferiran, i participar de 
tallers gastronòmics, showcooking i concerts, però també podrem 
veure les novetats literàries dels editors que ens acompanyaran, i 
conèixer la literatura escrita per autors locals. També tindrem taules 
rodones, tallers de cal·ligrafia, exposicions, contacontes per a 
infants i adults, i moltes activitats més, que de ben segur seran tot un 
èxit. 

Tot i així, no hem de deixar de pensar que seguim immersos en una 
pandèmia, i que les mesures de seguretat seguiran ben presents. 
Hem treballat molt per poder tirar endavant aquesta fira seguint 
tots els protocols, i necessitem la col·laboració de tots els pierencs i 
pierenques per poder gaudir de la fira amb la màxima seguretat. 

Gaudiu i degusteu llibres i gastronomia!! 

Josep Llopart 
Alcalde de Piera
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PIERA VILA DEL LLIBRE 2021 

Estem davant la oportunitat d’esdevenir un eix central de la cultura de la comarca de l’Anoia 
i, mirant més enllà, de la futura vegueria Penedès-Anoia. No sempre podem assistir al 
naixement d’un nou projecte cultural, acompanyats d’un grup de persones amb experiència 
i il·lusió que ja han organitzat aquest certàmens en d’altres poblacions de Catalunya (Sitges, 
L’Escala, Montblanc, Cervera, La Pobla de Segur,...) i no podem desaprofitar-ho.

L’objectiu principal d’aquest esdeveniment és la continuïtat en el temps i que es converteixi 
en aglutinador de la cultura plural pierenca. És clar que tenim diverses activitats culturals a la 
Vila i Terme, però el pas del temps ha fet que algunes d’elles hagin perdut pes i intensitat en la 
nostra vida cultural, però malgrat tot no defalleixen i continuen treballant per ser-hi! El bagatge 
de tants anys de feina ens ha d’ajudar a ser capaços, entre tots, de consolidar una experiència 
que acaba de néixer. 

L’èxit d’aquesta VILA DEL LLIBRE 2021 dependrà del fet que ens creiem que Piera pot tenir 
activitats culturals de pes que aglutinin tots els sectors de la societat pierenca. Les eines més 
importants del segle XXI continuaran sent la PARAULA i ELS LLIBRES. I davant nostre tenim la 
llavor per fer que els llibres siguin un catalitzador per a la cohesió de la nostra societat. 

Un poble es viu en la mesura que la seva societat civil és activa; està viva en àmbits socials, 
esportius, tradicions, folklore, música, teatre, cultura..., i no en la mesura dels carrers que 
s’asfaltin o places històriques que s’enderroquin. 

La nostra tradició en el món del llibre no ens ve pas de nou. Tenim biblioteca des del 20-
12-1952, i des del 1999 en l’emplaçament actual. El treball que s’hi ha fet i que continua 
viu, sempre amb noves propostes, ens fa ser molt optimistes perquè el llibre sigui un gran 
protagonista del present i futur de la nostra cultura. 

Hem d’aprofitar tot el nostre bagatge d’activitats de tants anys de moltíssimes persones per 
fer que la Vila del Llibre sigui un èxit el proper 25 i 26 de setembre, però sobretot que tingui 
una continuïtat que ens permeti mantenir Piera com a referència en el món cultural del País. 

Bona Vila del Llibre i que la fusió amb Piera Degusta tingui un bon maridatge amb el DEGUSTA 
LLIBRES. 

Salut, Humor i Llibres.

Antoni Escudero Costa
Comissari del festival Degusta Llibres
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ADESIARA EDICIONS
Adesiara és una editorial petita i independent formada 
per persones que volen aprofitar la seva experiència en 
els diferents àmbits del món de l’edició per a elaborar 
llibres de qualitat.

ARTÈRIA 
Espai d’art i tallers. Exposició i venda d’art 
contemporani. Llibreria d´art i llibre il·lustrat. Llibre 
d’artista i obra d’art. Pintura, escultura, fotografia, 
obra gràfica…

CABALLO REGALADO
Editorial de libros en miniatura, en catalán y 
castellano. Para todas las edades con diferentes 
temáticas. Los verdaderos libros de bolsillo.

COSSETÀNIA
Cossetània és una editorial generalista. En el 
catàleg hi destaquen per la seva importància 
les col·leccions que fan referència a 
excursionisme, turisme, cuina, natura, cultura 
popular, esports, narrativa i assaig entre altres 
temàtiques.

DESCONTROL EDITORIAL
A Descontrol Editorial creiem en una 
transformació radical de la societat i pensem 
que els llibres són armes en mans de qui 
vulgui utilitzar-los. Volem fer llibres que no 
deixin indiferent, que despertin consciència i que convidin a ajuntar-se, 
organitzar-se i lluitar. Sabem que el nostre esforç té poca rellevància, però 
per poc que puguem influir en el canvi social, ja haurà valgut la pena.

EDICIONS CAL·LÍGRAF
EDICIONS CAL·LÍGRAF és una petita 
editorial empordanesa. Vam publicar 
el primer llibre el 2012 i al llarg 
d’aquest anys hem consolidat un catàleg sòlid, basat en la combinació de 
d’autors clàssics i moderns, locals i internacionals. Volem que els nostres 
llibres siguin atractius no tan sols pel seu contingut sinó també per la 
cuidada edició.  La nostra producció editorial s’articula al voltant de quatre 

col·leccions: Ficció, Assaig, Singular i Etcètera.

EDICIONS FORMENT
Cada edició una història, cada llibre un món.  
Edicions Forment: tot un equip editorial per donar 
veu als autors.

EDICIONS DEL PIRATA
Edicions del Pirata és una editorial que publica llibres 
infantils des dels 0 anys fins als 13 anys. Contes per a 
bebès, contes per aprendre a llegir, àlbums il·lustrats, 
llibres jocs i molt més és el que hi podreu trobar.

EDICIONS SIDILLÀ
Llibres de prop per anar lluny.

EDICIONS TREMENDES
Som una editorial nascuda al 2015 a Girona i 
amb seu a l’Empordà, arrelada al territori i amb 
esperit tremendu. Donem suport a persones 
escriptores, il·lustradores o artistes que volen 
editar la seva obra en paper. 

EDICIONS XANDRI
Edicions Xandri va néixer el 2014 a Sant Cugat. 
El 2021 Sebastià Bennasar l’ha comprat amb 
l’objectiu de publicar autors sèniors maltractats 
per la indústria editorial i d’escriptors novells que 
busquen una oportunitat. 

EDITORIAL PIOLET
Editorial Piolet és una editorial al servei de l’excursionisme. 
Ha publicat més d’un centenar de mapes i guies d’arreu de 
Catalunya i el País Valencià, algunes zones de la península i el 
Marroc.

EDITORIAL TRÍPODE
Editorial independent que es mou per potenciar i 
promoure l’alta literatura, i descobrir noves veus 
d’autors catalans.
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EVABLANES TALLER  
És un taller de llibres únics i edicions a mida. 
De petits i grans projectes que ens il·lusionen, 
de peces cuinades a foc lent, d’històries 
valuoses per explicar. Des de la passió per l’art, l’artesania, el disseny i la 
cultura i amb un equip de col·laboradors de confiança, donem forma de 
llibre a les teves idees.

LATA DE SAL
Con nuestros libros buscamos el fondo y la forma. 
En cuanto al fondo, los mensajes que incluimos son 
diversos. No solo libros con valores de amistad, 
solidaridad, generosidad. Si no que buscamos enfocar 
todos los temas complejos: muerte, enfermedad, 
diversidad, familias de todos los tipos, identidad…

LLIBRES DEL DELICTE
Llibres del Delicte és una editorial que publica 
novel·la negra en català d’autors i autores del 
país, ja que aposta i reivindica el talent de casa. 
També publica novel·la juvenil de misteri a la 
col·lecció Delictes Juvenils.

L’ORELLA VERDA
Som la Maria Reyna Reyes i el Toni Massagué, mestres 
els dos. Som entusiastes dels contes, de les històries, 
dels llibres de coneixements... amants de la literatura 
infantil i juvenil.

MANUEL GRIS I JOSÉ RAMON VERA
Los dos somos hijos de Barcelona (Poble9 y La 
Llagosta), y nuestro humor sin censura y mezcla 
de géneros a la hora de afrontar nuestras novelas 
nos convierte en escritores difíciles de olvidar e 
imposibles de ignorar.

NURI R. MARINEL-LO 
Venda de llibres de 2a mà.

NERET EDICIONS
Neret Edicions és una editorial crítica i social ubicada 
a la comarca del Maresme. Estem especialitzats en 
la publicació de llibres sobre l’art com a eina d’acció 
i transformació. També publiquem poesia, narrativa, 
assaig i llibre infantil i juvenil.

OBRADOR EDITORIAL 
A l’Obrador editem llibres que obren noves portes a 
mons literaris, escrits i il·lustrats, en català i castellà.  
No creiem en les etiquetes, però defensem els gèneres. 
Volem viatjar fins a la seva essència, explorar-ne els 
límits, sobrepassar-los i barrejar-los.

OBSCURA EDITORIAL 
Obscura és un projecte editorial que neix 
amb el propòsit de convertir-se en un 
referent de la literatura de terror i fantasia 
del país.

ÒNIX EDITOR
A Ònix ens apassionem amb els llibres, i més els de 
paper. I ens agrada ser artesans d’aquest ofici. Donar 
forma al treball dels autors i agrair la bona feina de 
tots els que participen en aquesta màgia, de creació, 
de promoció i venda, i als lectors. Perquè ens agrada 
veure-ho com la metamorfosi del que s’inicia temps 
enrere amb una idea, un fet... I que com una eruga teixint, va mudant la seva 
pell fins a ser una obra que arribi a les mans dels que estimen les lletres. 
Un temps necessari per a assolir la maduració i la qualitat de continguts i 
forma.

SOMOS LIBROS
Somos Libros edita historias ilustradas con palabras e 
imágenes en papel. Hacemos libros con corazón, que 
buscan la parte central o media de una cosa.

VOLIANA EDICIONS
Voliana Edicions publica des del Maresme 
llibres en català d’autors d’arreu dels Països 
Catalans, llibres de qualitat  i originals, de 
diversos gèneres literaris: assaig, memòria, 
novel·la, conte, ficció especulativa, poesia i 
dibuix. Llibres amb ànima.
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BAR FOMENT
“VACÍO”  4€ 
“CHORIPAN”  4€ 
COCA  DE TONYINA  4€ 
CROQUETES CASOLANES  1,5€

CAVES PAGÈS ENTRENA 
PAGÈS ENTRENA - ROSAT BRUT  COPA 1,5€  AMPOLLA 10€ 
PAGÈS ENTRENA - BRUT NATURE GRAN        
RESERVA 2015 COPA 2€, AMPOLLA 11€ 
BARÓ DE VALLS XAREL·LO ECÒLOGIC 2020  COPA 1€,  AMPOLLA 6€ 
BARÓ DE VALLS - BOTA 2018  COPA 1,5€ AMPOLLA 8,5€

QUEVIURES BÉ
KISS MANDALA  3,5€ 
TRIANGLE VEGETAL  3€ 
BARQUETA DE SALSITXA AMB CEBA  2,5€ 
PESSIC DE POMA DE MUNTANYA ESPECIADA  2€ 
PESSIC DE PASTANAGA AMB COR DE GARROFA  2€

LA LOLA
TRUITA DE PATATES  3€ 
“MONTADITOS”  3€ 
MOJITOS  5€ 
MOSCO MULE  5€ 
MARGARITA  5€

BODEGAS ARACATA
BLANC NOVALLA  COPA 1,5€ 
NEGRE NOVALLA JOVE COPA 1,5€ 
ROSAT IXELLA JOVE  1€ 
BROQUETA LLONGANISSA  2€

CELLER MAS EL VIDRE
VI CUPATGE 2020 NEGRE  COPA 3€

LONECESITO TAPAS-RESTAURANTE
BARQUETA DE SOBRASSADA I FORMATGE DE CABRA  2€ 
“QUESADILLAS” DE TINGA DE POLLASTRE  3,9€ 
TÀRTAR DE SINDRIA, TOMÀQUET, ALVOCAT I FORMATGE FRESC  3€  
(VEGÀ) 
“TACO DE PICADILLO” DE LA HABANERA  3€ 
MOJITOS  5€

GELA’T
MAKI DE MADUIXA  2,5€ 
MAKI DE MEL I MATÓ  2,5€ 
MAKI D’AMETLLA FUMADA  2,5€ 
MAKI DE ”FERRERO”  2,5€

J.M PASTISSER
MOUSSE DE MOJITO  3€ 
CHEESECAKE  3€ 
LIONESES AMB XOCOLATA  3€ 
BROWNIE AMB VAINILLA  3€

RESTAURANT EL RACÓ DE LA NOA
ROTLLET DE SALMÓ FUMAT FARCIT DE MOUSSE DE  FORMATGE 
FILADÈLFIA  3€ 
BROQUETA DE CANSALADA DE VEDELLA I   
GAMBA LLAGOSTINERA  3,5€ 
CANELÓ D’ESPINACS AMB MELMELADA DE PIQUILLOS  2,5€ 
FILET D’IBÈRIC MARINAT AMB PURÉ DE PATATA  4€ 
BROQUETA DE GAMBA CRUIXENT ARREBOSSADA I   
EMULSIÓ DE WASABI (3 UNITATS)  4€ 

CELLER CA L’ENRIC
ALÈ DE CÒDOL.   
BLANC DE XAREL·LO I SUMOLL BLANC COPA 1,5€, AMPOLLA 5€ 
ALÈ DE CÒDOL BLANC   
CRIAT AMB ÀMFORA CERÀMICA  COPA 1,5€, AMPOLLA 6€ 
ALÈ DE CÒDOL ROSAT   
D’ULL DE LLEBRE I MACABEU COPA 1,5€, AMPOLLA 5€ 

EOS CAVA ANCESTRAL ROSAT COPA 2€, AMPOLLA 7€
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EL VIOLINISTA
TAPA DE LLONGANISSA DE SENGLAR  3€ 
PA AMB OLI I XOCOLATA  3€ 
COPA DE PERELLADA ”TOT HO FAREM”   COPA 2,5€,  AMPOLLA 10€ 
COPA DE MACABEU ”JOC D’OUS”  COPA 3€  AMPOLLA 13€ 
”BAG IN BOX” D’OLI ARBEQUÍ 3 L  20€ 
AMPOLLA D’OLI ARBEQUÍ 0,37 cl  5€ 
AMPOLLA D’OLI DE VERA DEL MONTSERRAT 0,37 cl  6€

LA COCINA DE VIRGINIA.COM
HAMBURGUESA VEGETARIANA  3€ 
”NACHOS” AMB SALSA CHEDAR I PICO DE GALLO  3€ 
”PERRITO CALIENTE”  2,5€ 
TARTA DE XOCOLATA AMB GERDS  3€ 

”CINNAMON ROLL” AMB POMA AL FORN  2,5€

CAVES MUNGUST
CAVA PERE MUNNÉ  COPA 2€, AMPOLLA 7€ 
CAVA MUNGUST RESERVA  COPA 3€, AMPOLLA 13€ 
VI PERE MUNNÉ BLANC COPA 1€, AMPOLLA 5€ 
VI PERE MUNNÉ NEGRE  COPA 1€, AMPOLLA 5€

MAGIA DE CHURROS GOURMET
VAS DE XURROS PIERENC DOLÇ  1,5€ 
VAS DE XURROS PIERENC SALAT  1,5€ 
XURROS GOURMET DOBLE  3€

PREMIER
”ANTICUCHOS”  2€ 
IUQUES FREGIDES AMB SALSA HUANCAINA  3€ 
”EMPANADAS” CASOLANES DE POLLASTRE I CARN  2,5€ 
”CEVICHE”  4€ 
CAP DE LLOM A BAIXA TEMPERATURA  4€

CELLER DUMENGE I CAVA ESMEL
CAVA RESERVA ESMEL BRUT NATURE  COPA 2€, AMPOLLA 8€ 
DUMENGE CALLING XAREL·LO BRISAT 2020  COPA 3€

MARIA CASANOVAS
MARIA CASANOVAS GLAÇ BRUT NATURE COPA 3€, AMPOLLA 12€. 
MARIA CASANOVAS GLAÇ ROSE COPA 3€, AMPOLLA 12€. 
MARIA CASANOVAS BRUT DE BRUT COPA 3€, AMPOLLA 10€. 
MARIA CASANOVAS MINI GLAÇ AMPOLLA 8€

MOLÍ D’OLI CAL NASI
AMPOLLA DE 0,5 LITRE  6€ 
GARRAFA DE 2 LITRES  10€ 
GARRAFA DE 5 LITRES  25€

FAMILY GINS & FOOD
FUSTA DE FORMATGE/PERNIL IBÈRIC  5€ 
”TORREZNO” DE SÒRIA  3,5€ 
BOMBES CASOLANES  3€ 
POP A LA GALLEGA  5€ 
HAMBURGUESA FAMILY  6€

FAMILY GINS
MOJITO  5€ 
GINTÒNIC  6€ 
VERMUT  3€ 
COCKTAILS  5€ 
COPA DE VI  3€
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11.00 TAULA INAUGURAL
 Espai Abadessa

 Empar Moliner, És que abans no érem així  
(Columna)

 Presenta: Salvador Garcia-Arbós, periodista.
 Ironia, sarcasme i altes dosis de crua realitat per inaugurar la 

primera edició del festival literari i gastronòmic de l’Anoia. 

12.00  XARRUPS LITERARIS i MUSICALS | Poesia 
per llepar-se’n els dits.

 Cal Gelonch i Cal Rodó

 Voluntaris pierencs faran lectura de poemes i textos escollits 
al voltant del món de la gastronomia. Els aliments, les costums, 
les bones maneres, les receptes amb ulls de literatura. 
Amb la participació de l’Aula Municipal de Música de Piera 
Maria Escolà.

12.30  XARRUPS LITERARIS i MUSICALS | 
Novetats editorials del mercat

 Cal Gelonch i Cal Rodó
 Lectura, per part de voluntaris pierencs, de novetats del mercat 

d’editorials independents amb l’acompanyament de l’Aula 
Municipal de Música de Piera Maria Escolà.

12.00 VERMUT LITERARI | Política
 Espai Abadessa

 Damià del Clot, Lawfare. L’estratègia de 
repressió contra l’independentisme català.  
(Voliana Edicions)

 Damià del Clot, alcalde de Vilassar de Mar, presenta, en petit 
comitè i acompanyat d’un vermut, el seu llibre sobre la guerra 
judicial de l’estat espanyol contra l’independentisme català. 
Amb reserva prèvia.

13.00 VERMUT LITERARI | Clàssics
 Espai Abadessa

 Sergi Grau, Les santes putes del desert   
(Adesiara Editorial) 

 Assaig que ens aproxima a un dels aspectes més controvertits 
del cristianisme. Moltes de les primeres santes, dones de 
forta personalitat, van fer el pas cap a l’eremitisme i la fe des 
de la prostitució. Presentarà el llibre Sergi Grau, traductor de 
clàssiques i autor de l’estudi. Amb reserva prèvia.

13.00  VERMUT LITERARI | Novetat
 Espai Biblioteca

 Coia Valls, Pantera (Animallibres)

 El mite de la dona pantera.
Misteris i morts conformen 
un còctel dinàmic i saborós 
en la nova novel·la de 
Coia Valls. Un viatge de 
Salamanca al cor de 
l’Àfrica i una aventura de 
descobriment interior. 
Perquè els misteris més 
grans, sempre, són més a 
prop del que semblen. Amb 
reserva prèvia.

17.30 TAULA DEL LLIBRE | Narrativa breu
 Espai Abadessa

 Gemma Santaló, Volar a cegues (Trípode)

 Marc Cerrudo, Lluny vol dir mai més 
(Amsterdam)

 Presenta: Josep Maria Solé, periodista
 En un país amb autors com Víctor Català, Rodoreda, Calders, 

Carme Riera, Porcel, Monzó o Pàmies, que s’han dedicat 
intensament al gènere del conte i la novel·la curta, la narrativa 
breu no té el reconeixement que mereix. Tot i així, el gènere no 
decau i suma nous relats, com els de Gemma Santaló i el de 
Marc Cerrudo, premi Roc Boronat 2021.
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11.00  CICLE PIERENC | L’edició local. Reptes i 
experiències

 Ajuntament de Piera

 Amb Víctor Lupus, Ferran Rafecas, Anna 
Ferrer, David March, autors pierencs.

 Presenta: Sònia Magallón, directora de la 
Biblioteca de Piera.

12.30 XARRUPS | Autors Pierencs
 Espai Biblioteca
 Lectura d’autors de la vila de Piera

13.00  VERMUT LITERARI | Poesia
 Espai Abadessa

 Francesc Cañas, Ad Absurdum (Edicions 

Tremendes)

 Ad Absurdum és l’interval de temps indeterminat entre tocar 
la superfície de l’aigua i enfonsar-s’hi, i totes les preguntes 
existencials que et passen pel cap en aquests moments: sobre 
la vida, l’univers i tota la resta. Amb reserva prèvia.

13.00  VERMUT LITERARI | Conte
 Espai Abadessa 

 Martí Sales, Aliment (Club Editor)

 Martí Sales, grafòman compulsiu, ens presenta el seu darrer 
llibre. Diccionari de vint-i-set, en recerca del plaer, carnal i 
intel·lectiu, mengívol, i de la dificultat de fer una bona truita a la 
francesa. Amb reserva prèvia.

17.00 TAULA DEL LLIBRE | Novetat Editorial
 Espai Abadessa

 Joan-Lluís Lluís, Junil a les terres dels 
bàrbars (Club Editor)

 Junil, l’encoladora de papirs, emprèn un viatge per terres 
i llenguatges estranys en morir son pare. Una novel·la 
d’aventures situada al principi de l’imperi romà i l’era cristiana, 
territoris, en aparença, llunyans i ignots. 

19.00 CLOENDA | Presentació - Concert
 Teatre Foment de Piera

 Jordi Campoy, La cantant de fado (Columna)

 Presenta: Núria Pradas
 El compositor i escriptor Jordi Campoy presenta la seva 

nova novel·la, La cantant de fado, a ritme de música. Una 
presentació-concert per posar el punt i final a la primera edició 
del festival Degusta Llibres. 
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 11.00 CONTACONTES | NYAM-NYAM
 Espai Voltes
 A la llibreria virtual L’Orella Verda en saben molt d’explicar 

històries. I per celebrar Degusta Llibres han preparat quatre 
contes al voltant d’aliments i plantes inversemblants. Pareu 
l’orella, escolteu en Toni i a veure com acaba tot... Us en llepareu 
els dits o en sortireu amb un rau-rau a l’estómac? 

12.00  CICLE PIERENC | Taller de cal·ligrafia de 
Pere Bosch

 Plaça Joan Orpí

 El mestre Pere Bosch, pintor i artista, diletant impenitent, us 
obre les portes del seu taller per ensenyar-vos les beceroles 
de la cal·ligrafia. Ves, què voleu més en una horeta... Taller per a 
grans i petits.

12.00  TALLER INFANTIL | Aprèn a cuinar sa
 Espai Voltes
 L’Astrid Barqué, que de menjar sa en sap més que ningú, ens 

ensenyarà no només com de senzill i fàcil n’és d’aprendre a 
cuinar de manera saludable, sinó també com n’és de divertit. 
Qui ho diu que els cereals o la remolatxa són avorrits? 

17.00 TALLER CONTINU | Aprèn a fer paper
19.00
 Carreró de les Rodes
 Els Sastres Paperers vénen 

de molt lluny per ensenyar-te 
els seus secrets. Escolta’ls 
ben atent. Aigua, sedàs i cotó. 
Mulla’t les manetes i premsa 
que premsaràs tu mateix 
hauràs fet paper. I segur 
que tenen alguna sorpresa 
preparada...

18.00 CICLE PIERENC | Taller de cal·ligrafia de 
Pere Bosch

 Plaça Joan Orpí

18.00  BERENAR POPULAR | Pa amb oli i...
 Plaça Joan Orpí

 A qui no li agrada el pa amb oli i xocolata? Gràcies a la 
generositat del Molí de cal Nasi i de la Pastisseria JM Mora, 
berenar popular per a la mainada. 

18.30 SHOWCOOKING | Astrid Barqué
 Plaça del Peix

 Amanides de fruita amb 
productes de proximitat. 
Un espectacle per a grans 
i petits per atansar-se a 
la fruita des d’una nova 
perspectiva.

19.00 CONTACONTES | Mònica Torra
 Espai Voltes

 Un viatge a través de la imaginació de la mà de la polifacètica 
Mònica Torra, una fervent i apassionada defensora de la 
narració oral.

11.00 CONTACONTES | Olor de conte
 Espai Biblioteca

 L’Imma Flo ens convida a valorar les petites coses. Si mirem 
bé al nostre voltant, 
hi trobarem autèntics 
tresors. I si mirem de 
gaudir-los amb els cinc 
sentits, descobrirem 
quantes coses senzilles 
fan olor de conte.

-

Reserva prèvia de les activitats i tallers al 
Punt d’Informació i Reserves
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12.00  TALLER INFANTIL | La Remolatxa alegre
 Espai Voltes
 L’Astrid Barqué, que de menjar sa en sap més que ningú, ens 

ensenyarà no només com de senzill i fàcil n’és d’aprendre a 
cuinar de manera saludable, sinó també com n’és de divertit. 
Qui ho diu que els cereals o la remolatxa són avorrits?

12.00 CICLE PIERENC | Taller de cal·ligrafia de 
Pere Bosch

 Plaça Joan Orpí 

 El mestre Pere Bosch, pintor i artista, diletant impenitent, us 
obre les portes del seu taller per ensenyar-vos les beceroles 
de la cal·ligrafia. Ves, què voleu més en una horeta... Taller per a 
grans i petits.

17.00 CONTACONTES | Contes de bon menjar
 Espai Biblioteca
 Què passa quan no et vols menjar les patates? T’agradaria 

tastar la lluna? Quant val una olor? Si encara no tens gana, 
espera a empassar-te aquests contes que el Ferran Martín et 
cuinarà amb tota la seva saviesa.

18.00 CICLE PIERENC | Taller de cal·ligrafia
 Plaça Joan Orpí
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10.00 CICLE PIERENC | Itinerari Poètic
13.30  
 Barra de les Perdius
 Ruta de versos amb motiu de la tercera edició de “Piera en 

vers”, composta per més d’una vintena de poetes. Parteix de 
l’amfiteatre de l’avinguda Barcelona i culmina a la Barra de les 
Perdius, on tindrà lloc el recital dels darrers versos. 

17.00  CICLE PIERENC | Poesia 
 Espai Biblioteca

 Josepa Ribera Vallès, Temps fugit
 Poemes del viure quotidià. Del temps i els records que ja han 

passat, del que hem viscut i com ens ha colpit, ensenyat, 
endurit, entendrit, emocionat, alliçonat i modula

13.00  VERMUT LITERARI | Poesia
 Espai Abadessa

 Francesc Cañas, Ad Absurdum (Edicions 

Tremendes)

 Ad Absurdum és l’interval de temps indeterminat entre tocar 
la superfície de l’aigua i enfonsar-s’hi, i totes les preguntes 
existencials que et passen pel cap en aquests moments: sobre 
la vida, l’univers i tota la resta. Amb reserva prèvia.

-
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10.00 CICLE PIERENC | Itinerari Poètic
13.30  
 Barra de les Perdius
 Ruta de versos amb motiu de la tercera edició de “Piera en 

vers”, composta per més d’una vintena de poetes. Parteix de 
l’amfiteatre de l’avinguda Barcelona i culmina a la Barra de les 
Perdius, on tindrà lloc el recital dels darrers versos. 

12.00  CICLE PIERENC | Taller de cal·ligrafia de
i 18.00 Pere Bosch
 Plaça Joan Orpí.

12.30  CICLE PIERENC | Inauguració exposició
 Cafè Foment
 Inauguració de l’exposició La Història i la Terra. Fotografies 

antigues de la vila de Piera de l’arxiu fotogràfic de Joan Poch: la 
història, la terra, la ceràmica i el tèxtil.

13.00 CICLE PIERENC | Historiografia de Piera: 
passat, present i futur

 Ajuntament de Piera

 Amb Eusebi Jorba, Josep M. Romeu, Jaume 
Anton Mirallas, Martí Coral 
Moderador: Ramon Mora Davant

17.00  CICLE PIERENC | Poesia 
 Espai Biblioteca

 Josepa Ribera Vallès, Temps fugit
 Poemes del viure quotidià. Del temps i els records que ja han 

passat, del que hem viscut i com ens ha colpit, ensenyat, 
endurit, entendrit, emocionat, alliçonat i modulat per seguir fent 
anys.

18.30 CICLE PIERENC | Piera, Colònia d’estiu
 Ajuntament de Piera

 Antoni Escudero, comissari literari del festival, fa una reflexió 
sobre l’evolució de Piera durant el segle XX i el seu paper com 
a colònia d’estiu, especialment després de la Guerra Civil. Les 
aigües, les cases senyorials, els esgrafiats... Quins elements del 
passat han configurat la història de Piera i n’han marcat el seu 
caràcter?

11.00  CICLE PIERENC | L’edició local. Reptes i 
experiències

 Ajuntament de Piera

 Amb Víctor Lupus, Ferran Rafecas, Anna 
Ferrer, David March, autors pierencs.

 Presenta: Sònia Magallón, directora de la 
Biblioteca de Piera.

11.00 CONTACONTES | Olor de conte
 Espai Biblioteca
 L’Imma Flo ens convida a valorar les petites coses. Si mirem 

bé al nostre voltant, hi trobarem autèntics tresors. I si mirem 
de gaudir-los amb els cinc sentits, descobrirem quantes coses 
senzilles fan olor de conte.

12.00  CICLE PIERENC | Taller de cal·ligrafia de
i 18.00 Pere Bosch
 Plaça Joan Orpí.

13.00  CICLE PIERENC | Contacontes adult
 Barra de les Perdius

 Imma Pujol, Joana Orpina, una pierenca 
oblidada 

 Relat literari que vol homenatjar Joana Orpina, mare de 
l’últim “conquistador” de Veneçuela. Parlar d’ella és parlar 
irremeiablement del seu fill, de la història de Piera, de la de 
Catalunya del 1600 i també de la història de Castella. Però 
sobretot i per sobre de tot, és el relat d’una dona tenaç que 
vetllarà pel patrimoni familiar dels Orpí del Pou.

17.00  CONTACONTES | Contes de bon menjar
 Espai Biblioteca

-
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13.00 CICLE PIERENC | Historiografia de Piera: 
passat, present i futur

 Ajuntament de Piera

 Amb Eusebi Jorba, Josep M. Romeu, Jaume 
Anton Mirallas, Martí Coral 
Moderador: Ramon Mora Davant

12.00 DIÀLEG | La tradició culinària en època de 
Youtube

 Escenari Abadessa

 Amb Núria Bàguena, investigadora de 
la història i evolució de la cuina; Toni 
Massanés, director de la Fundació Alícia; i 
Judith Càlix, directora de la revista Cuina. 

 La difusió de coneixement pot implicar 
pèrdua de tradició? 

 Fins fa ben poc, les receptes passaven de generació en 
generació (a vegades, de manera secreta) símbol d’una tradició 
i un coneixement atàvic. Els plats eren diferents d’un poble a 
l’altre, i a Piera, no és que ningú sabés fer sushi, és que ningú 
no feia trinxat. Avui en dia, obrint Youtube podem fer a casa un 
plat japonès, explicat per un cuiner italià des de Nova York. El 
concepte de tradició i propietat en la cuina és més volàtil que 
mai. Fins a quin punt?
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14.30 CONCERT | Sara Roy
 Plaça del Peix

 Cantant i compositora catalana. Des dels 12 anys al món de la 
música. Presenta el seu primer treball discogràfic,  (A)MAR, 
on combina cançons potents i alegres amb d’altres íntimes i 
profundes.

21.30 CONCERT | Joan Garrido
 Plaça del Peix
 Cantant i guitarrista. Va saltar a la fama després de participar 

a OT l’any 2018. El cantautor presentarà els seus temes més 
actuals, acompanyats de guitarra i piano.

23.00 MÚSICA | DJ Jordi Navarro
 Plaça del Peix

14.30 CONCERT | La Pau
 Plaça del Peix

 L’artista catalana, Premi Enderrock a la Crítica com a millor 
artista revelació l’any 2018, presentarà, amb Anna Moya, el seu 
últim treball discografic Com un Ocell.

19.00 CLOENDA | Presentació-concert
 Teatre Foment de Piera

 Jordi Campoy, La cantant de fado (Columna)

                Introducció de Núria Pradas, escriptora.
 El compositor i escriptor Jordi Campoy presenta la seva nova 

novel·la, La cantant de fado, a ritme de música. Un espectacle 
musical i literari per posar punt i final a la primera edició del 
Degusta Llibres.

 Reserves al Punt d’Informació i a través del link.   
https://www.entrapolis.com/entrades/degustallibres
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UNA VILA D’AUTOR
 Sala d’exposicions de Piera

 Fins al 26 de setembre
 L’exposició Una vila d’autor fa una repàs gràfic als cinc anys 

d’existència de la Xarxa de Viles del Llibre, a partir d’una 
selección acurada i significativa de les fotografies, en rigorós 
blanc i negre, que Xulio Ricardo Trigo ha fet en tots els festivals 
que ha celebrat la xarxa des del 2016.

 L’actitud de Xulio Ricardo 
Trigo és la del “passejant 
contemporani” i les seves 
fotografies reivindiquen 
aquest “esperit de 
recerca i curiositat que 
volen anar més enllà de 
la fotografia documental 
i aprofundir en el bategar 
diari de la nostra gent”. 
Aquesta manera de 
caminar per les viles, 
amb silenci però l’ull viu, queda ben reflectida en els moments 
captats, especialment en la seva galeria de retrats. Molts dels 
escriptors més destacats que han participat en aquests cinc 
anys de Vila, des de Joan Margarit a Carme Riera, passant per 
Joan-Lluís Lluís o Màrius Serra, hi surten retratats en plena 
acció, sense posar, mostrant-se en la imatge tal com són.

LA HISTÒRIA I LA TERRA
 Cafè Foment de Piera

 Fins el 31 d’octubre
 A partir de l’arxiu de 

fotografia històrica de 
la vila de Piera de Joan 
Poch s’ha fet una selecció 
d’imatges que il·lustren 
diferents aspectes de la 
vida del poble durant el 
segle passat. Una sèrie 
d’instantànies evocadores, 
d’un altre temps i unes 
altres formes de vida, que 
ens permeten fer un viatge 
sentimental per la vida de 
Piera i, per extensió, per la 
vida del país. Fotografies 
que ens mostren les 
antigues formes de vida 
i de treball de Piera, 
vinculades a la terra, a la 
ceràmica i al tèxtil.

ELS ENCANTS DEL LLIBRE
 Cal Biel

 Cal Biel obrirà les portes durant el festival Degusta Llibres per 
convertir-se, durant els dos dies, en una nova seu dels Encants 
del Llibre, una llibreria de vell farcida de llibres per a tota mena 
de públic.

 Més enllà d’una llibreria de segona mà, on els llibres tenen 
noves oportunitats, els Encants del Llibre són un projecte 
inclusiu, d’integració de col·lectius i associacions de persones 
en risc d’exclusió social, que la Xarxa de Viles del Llibre ha 
implementat en diferents punts del país com ara Montblanc o 
l’Escala i abans Cervera i la Pobla de Segur. Al mateix temps, la 
instal·lació dels Encants en botigues o espais en desús, dota 
de nous significats i de punts d’intercanvi cultural zones poc 
actives de les poblacions on s’instal·la.

 Els Encants del Llibre de Piera estaran oberts d’11 a 14 i de 17 
a 19 tant dissabte 25 com diumenge 26 de setembre.

19



11.00 TAULA INAUGURAL
 Espai Abadessa
 Empar Moliner, És que abans no érem així (Columna)

 Presenta: Salvador Garcia-Arbós, periodista

11.00  CLUB DE LECTURA | Biblioteca de Piera
 Espai Biblioteca
 Sessió del club de lectura de la Biblioteca de Piera al voltant de 

la novel·la El xinès de Henning Mankell.

11.00  CONTACONTES | NYAM-NYAM
 Espai Voltes
 A la llibreria virtual L’Orella Verda en saben molt d’explicar 

històries. I per celebrar Degusta Llibres han preparat quatre 
contes al voltant d’aliments i plantes inversemblants. 

12.00 VERMUT LITERARI | Política
 Espai Abadessa
 Damià del Clot, Lawfare. L’estratègia de repressió contra 

l’independentisme català (Voliana Edicions).    

 Amb inscripció prèvia.

12.00  XARRUPS LITERARIS I MUSICALS | Poesia 
per llepar-se’n els dits

 Cal Gelonch i Cal Rodó
 Amb el suport de voluntaris pierencs i de l’Aula Municipal de 

Música de Piera

12.00  TALLER INFANTIL | Aprèn a cuinar sa amb 
Astrid Barqué

 Espai Voltes
 L’Astrid Barqué ens ensenyarà no només com de senzill i fàcil 

n’és d’aprendre a cuinar de manera saludable, sinó també com 
n’és de divertit. 

12.00 CICLE PIERENC | Taller de Cal·ligrafia de 
Pere Bosch 

 Plaça Joan Orpí
 El mestre Pere Bosch, pintor i artista obre les portes del seu 

taller per ensenyar-vos les beceroles de la cal·ligrafia. 

12.30  XARRUPS LITERARIS i MUSICALS | 
Novetats editorials del mercat

 Cal Gelonch i Cal Rodó

12.30  CICLE PIERENC | Inauguració Exposició
 Cafè Foment
 Inauguració de l’exposició La Història i la Terra. Fotografies 

antigues de la vila de Piera, de l’arxiu de Joan Poch, al voltant 
de la història, la terra, la ceràmica i el tèxtil.  

13.00 CICLE PIERENC | Historiografia de Piera: 
passat, present i futur

 Ajuntament de Piera
 Amb Eusebi Jorba, Josep M. Romeu, Jaume Anton Mirallas, 

Martí Coral

 Moderador: Ramon Mora Davant

13.00 VERMUT LITERARI | Clàssics
 Espai Abadessa

 Sergi Grau, Les santes putes del desert (Adesiara Editorial)

 Assaig que ens aproxima a un dels aspectes més controvertits 
del cristianisme. Algunes de les primeres santes van fer el pas 
cap a l’eremitisme i la fe des de la prostitució. Presentarà el 
llibre Sergi Grau, traductor i autor de l’estudi. 

 Amb inscripció prèvia.

13.00  VERMUT LITERARI | Novetat
 Espai Biblioteca

 Pantera (Animallibres) de Coia Valls

 El mite de la dona pantera. Misteris i morts conformen un còctel 
dinàmic i saborós en la nova novel·la de Coia Valls. 

 Amb inscripció prèvia.
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10.00 CICLE PIERENC | Itinerari Poètic

13.30 
 Espai Biblioteca
 Ruta de versos amb motiu de la tercera edició de “Piera en 

vers que culmina a la Barra de les Perdius, on tindrà lloc el 
recital dels darrers versos. 

14.30 CONCERT | Sara Roy
 Plaça del Peix

17.00  CICLE PIERENC | Poesia 
 Espai Biblioteca

 Josepa Ribera Vallès, Temps fugit. Poemes del viure quotidià. 

17.00 TALLER CONTINU | Aprèn a fer Paper

19.00  
 Carreró de les Rodes

 Els Sastres Paperers vénen de molt lluny per ensenyar-te els 
seus secrets. Mulla’t les manetes i premsa que premsaràs tu 
mateix hauràs fet paper. 

17.30 TAULA DEL LLIBRE | Narrativa breu
 Espai Abadessa

 Gemma Santaló, Volar a cegues (Trípode)

 Marc Cerrudo, Lluny vol dir mai més (Amsterdam)

 Presenta: Josep Maria Solé, periodista.

18.00 CICLE PIERENC | Taller de cal·ligrafia 
 Plaça Joan Orpí
 El mestre Pere Bosch, pintor i artista obre les portes del seu 

taller per ensenyar-vos les beceroles de la cal·ligrafia. 

18.00 BERENAR POPULAR | Pa amb oli i...
 Plaça Joan Orpí

 A qui no li agrada el pa amb oli i xocolata? Gràcies a la 
generositat del Molí de cal Nasi i de la Pastisseria JM Mora, 
berenar popular per a la mainada. 

18.30 CICLE PIERENC | Piera, Colònia d’estiu

 Ajuntament de Piera
 Antoni Escudero, comissari literari del festival, fa una reflexió 

sobre l’evolució de Piera durant el segle XX i el seu paper com 
a colònia d’estiu, especialment després de la Guerra Civil. Les 
aigües, les cases senyorials, els esgrafiats...     
Quins elements del passat han configurat la història de Piera i 
n’han marcat el seu caràcter?

18.30  SHOWCOOKING | Astrid Barqué
 Plaça del Peix

 Amanides de fruita amb productes de proximitat. Un 
espectacle per a grans i petits per atansar-se a la fruita d’una 
altra manera. 

19.00 MARIDATGE | Vins i formatges
 Espai Abadessa 

 Sebastien Roueche, afinador de formatges, oferirà un taller de 
maridatge de formatges de la comarca de l’Anoia amb vins dels 
cellers de Piera. 

 Amb inscripció prèvia.

19.00  CONTACONTES | Mònica Torra
 Espai Voltes
 Un viatge a través de la imaginació de la mà de la polifacètica 

Mònica Torra, una fervent i apassionada defensora de la 
narració oral. 

21.30  CONCERT | Joan Garrido
 Plaça del Peix

23.00  MÚSICA | DJ Jordi Navarro
 Plaça del Peix

-

-
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10.00 ESMORZAR DE PAGÈS
 Plaça del Peix

 En època de verema, a finals d’estiu i principis de tardor, 
pagesos i mossos esmorzen a la vinya. Arengades a la brasa, 
una mica de raïm, una llesca de pa torrat i un bon trago de vi o 
cava. 

 Tiquets 8 €

11.00  CICLE PIERENC | L’edició local. Reptes i 
experiències

 Ajuntament de Piera
 Amb Víctor Lupus, Ferran Rafecas, Anna Ferrer, David March, 

autors pierencs. 

 Presenta: Sònia Magallón, directora de la Biblioteca de Piera

11.00  CONTACONTES | Olor de conte
 Espai Biblioteca

 L’Imma Flo ens convida a valorar les petites coses. Si mirem 
bé al nostre voltant, hi trobarem autèntics tresors. I si mirem 
de gaudir-los amb els cinc sentits, descobrirem quantes coses 
senzilles fan olor de conte.

12.00 DIÀLEG | La tradició culinària en època de 
Youtube

 Escenari Abadessa

 Amb Núria Bàguena, investigadora de la història i evolució de 
la cuina; Toni Massanés, director de la Fundació Alícia; i Judith 
Càlix, directora de la revista Cuina. 

 La difusió de coneixement pot implicar pèrdua de tradició? 

 Fins fa ben poc, les receptes passaven de generació en 
generació (a vegades, de manera secreta) símbol d’una tradició 
i un coneixement atàvic. Els plats eren diferents d’un poble a 
l’altre, i a Piera, no és que ningú sabés fer sushi, és que ningú 
no feia trinxat. Avui en dia, obrint Youtube podem fer a casa un 
plat japonès, explicat per un cuiner italià des de Nova York. El 
concepte de tradició i propietat en la cuina és més volàtil que 
mai. Fins a quin punt? 

12.00  TALLER INFANTIL | Aprèn a cuinar sa
 Espai Voltes

 L’Astrid Barqué, ens ensenyarà no només com de senzill i fàcil 
n’és d’aprendre a cuinar de manera saludable, sinó també com 
n’és de divertit. 

12.00 CICLE PIERENC | Taller de cal·ligrafia 
 Plaça Joan Orpí

 El mestre Pere Bosch, pintor i artista obre les portes del seu 
taller per ensenyar-vos les beceroles de la cal·ligrafia. 

12.30 XARRUPS | Autors pierencs
 Espai Biblioteca

 Lectura d’autors de la vila de Piera

13.00  VERMUT LITERARI | Poesia
 Espai Abadessa

 Francesc Cañas, Ad Absurdum (Edicions Tremendes)

 Ad Absurdum és l’interval de temps indeterminat entre tocar la 
superfície de l’aigua i enfonsar-s’hi...

 Cal reserva prèvia

13.00  VERMUT LITERARI | Conte
 Espai Abadessa 

 Martí Sales, Aliment (Club Editor)

 Diccionari de vint-i-set, en recerca del plaer, carnal i intel·lectiu, 
mengívol, i de la dificultat de fer una bona truita a la francesa. 

 Cal reserva prèvia 

13.00  CICLE PIERENC | Contacontes adult
 Barra de les perdius

 Imma Pujol, Joana Orpina, una pierenca oblidada. 

 Relat literari que vol homenatjar Joana Orpina, mare de l’últim 
“conquistador” de Veneçuela. 

14.30 CONCERT | Paula Giberga
 Plaça del Peix
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17.00 TAULA DEL LLIBRE | Novetat editorial
 Espai Abadessa

 Joan-Lluís Lluís, Junil a les terres dels bàrbars (Club Editor)

 Una novel·la d’aventures situada al principi de l’imperi romà i 
l’era cristiana, territoris, en aparença, llunyans i ignots. 

17.00  CONTACONTES | Contes de bon menjar
 Espai Biblioteca

 T’agradaria tastar la lluna? Si encara no tens gana, espera a 
empassar-te aquests contes que el Ferran Martín et cuinarà 
amb tota la seva saviesa. 

18.00 CICLE PIERENC | Taller de cal·ligrafia 
 Plaça Joan Orpí

 El mestre Pere Bosch, pintor i artista obre les portes del seu 
taller per ensenyar-vos les beceroles de la cal·ligrafia. 

19.00 CLOENDA | Presentació-Concert
 Teatre Foment de Piera

 Jordi Campoy, La cantant de fado (Columna)

 Presenta: Núria Pradas

 El compositor i escriptor Jordi Campoy presenta la seva 
nova novel·la, La cantant de fado, a ritme de música. Una 
presentació-concert per posar el punt i final a la primera edició 
del festival Degusta Llibres.

 Reserves al Punt d’Informació i a través del link.   
https://www.entrapolis.com/entrades/degustallibres
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