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MEMÒRIA DE
FUNCIONAMENT

L’Associació d’Editorials del País Valencià és un espai que vetlla pels interessos
de les editores i els editors valencians des de l’any 1991.
Les seues finalitats són la defensa, promoció i difusió de l’edició de llibres i
publicacions editades pels seus associats, parant especial esment i dedicació a
les publicacions en llengua catalana, i la representació, gestió i defensa dels
interessos comuns de les seues sòcies.
La seu, ubicada al barri de la Roqueta, és un espai que aglutina dues entitats
més del sector del llibre: l’Associació de Professionals de la Il·lustració
Valenciana i la Fundació FULL- Fundació pel Llibre i la Lectura.
Entre les tres entitats comparteixen solidàriament les despeses de lloguer,
neteja, telefonia i xarxes, seguretat, equips d’impressió i subministres d’aigua i
llum.
L’equip humà de l’AEPV està format per quatre persones tècniques , la qual la
seua dedicació cobreix les àrees de la secretaria tècnica, la comptabilitat, la
coordinació de projectes i la internacionalització.
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MEMÒRIA
SETMANA DEL
LLIBRE EN
CATALÀ

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT
La Setmana del Llibre en Català és una mostra que permet reconèixer la tasca de
les editorials que editen en català, de les llibreries actives i de les revistes, donant
visibilitat al llibre i a les publicacions periòdiques en català. També comptaamb la
col·laboració de les biblioteques públiques i entitats culturals que dinamitzen i
faciliten l'accés a la cultura i posa, molt especialment, l'accent en facilitar l'accés
als fons editorials, alhora que és un espai per presentar les darreres novetats i
oferir eines de foment i recomanació lectora.
La Setmana del Llibre en Català dona l'oportunitat de recuperar antics fons
editorials i descobrir editorials i llibreries,. L’edició de 2020 celebrada del 9 al 13
de desembre al Moll de la Fusta (Barcelona) va d’oferir un extens programa
d'activitats amb tertúlies, lectures en veu alta, espectacles, cites amb entitats.
Cal esmentar que durant cinc dies, el Moll de la Fusta va esdevenir per primera
vegada un espai per gaudir de la literatura en català. Fins el moment, la Setmana
del Llibre en Català s’havia celebrat a l’Avinguda de la Catedral de Barcelona,
però com que resulta ser una ubicació poc espaiosa, es decideix canviar la
ubicació al Moll de la Fusta. Aquesta nova ubicació atenia als requeriments de
seguretat per als expositors perquè oferia un espai ampli i obert que permetia
ser perimetrat i establir-hi les mesures i controls que exigia la normativa
municipal, motiu pel qual permetia als visitants no estar-hi gens estrets i poder
gaudir de les activitats amb tranquil·litat.
La decisió fou totalment excepcional per aquest any 2020, i l’Ajuntament de
Barcelona assegura que les edicions següents se seguiran celebrant a
l’emblemàtica Avinguda de la Catedral, com fins ara. Aquesta 38a edició ha
comptat amb més d’un centenar d’expositors.
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Aquest any 2020, a diferència dels anys anteriors, el Moll de la Fusta comptava
amb solament un escenari, per qüestions relacionades amb la pandèmia de
Covid-19. Els anys anteriors l’Avinguda de la Catedral estava dividida en tres
escenaris on tenien lloc diferents activitats com ara presentacions, debats,
lectures, conta contes i recitals. També s’hi podien trobar espais amables pensats
per a poder descansar i una sèrie de circuits de lectura que orientaven els nostres
visitants.
En síntesi, aquesta 38a edició de la Setmana del Llibre en Català, malgrat haver
hagut d’adaptar-se a les restriccions per la pandèmia de Covid-19 que restaven
vigents en el període en què se celebrà, segueix esdevenint el gran aparador de
la lectura en català.
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PARTICIPANTS
La presencia de les editorials valencianes va estar facilitada per l’AEPV mitjançant
la contractació d’un estand d’exposició de llibres i d’un servei de software
específic facilitat per Trevenque. L’estand acollia els llibres de:

•

Sembra Llibres

•

Edicions del Bullent

•

Publicacions de la Universitat Jaume I

•

Vincle Editorial

•

Publicacions de la Universitat de València

•

Onada Edicions

•

Edicions 96

•

Lletra Impresa Edicions

•

Edicions Bromera

•

Drassana

•

Edicions 3i4

4

•

Balandra Edicions

•

Perifèric Edicions

•

Institució

Alfons

el

Magnànim-Centre

Valencià

d'Estudis

i

d'Investigació
•

Edictoràlia

•

Llibres de l’encobert

•

Malian Editorial

•

Publicacions Diputació de Castelló

VALORACIÓ
El desenvolupament del programa de presència en fires del llibre valencià va tenir
com a principal objectiu enriquir i donar visibilitat a la presència dels escriptors
valencians i a la seua obra escrita en la nostra llengua, alhora que presentar un
panorama de la literatura i la cultura valencianes. Tot això mitjançant un
programa d’activitats que va comptar amb la participació dels propis escriptors,
dels editors, dels distribuïdors, de les llibreries i de les biblioteques.
Per assolir aquests objectius es van realitzar moltes activitats en La Setmana del
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Llibre en Català de Barcelona, malgrat les restriccions imposades a causa de la
pandèmia de Covid-10. Aquestes activitats comptaven amb un nou formatadaptat
a les mesures de seguretat: es van combinar les propostes presencials amb una
programació en línia, que van permetre que qualsevol persona interessada
puguera seguir La Setmana des de qualsevol punt del territori. Aquesta nova
proposta adaptada a la situació pandèmica, va permetre que La Setmana arribara
a més públic d’arreu del país.
Amb tot, considerem que els objectius han estat assolits dintre del que ens ha
permès aquesta situació de pandèmia pel Covid-19 i a més, hem aconseguit
adequar les activitats als interessos dels lectors. No obstant això, ens proposem
la continuïtat del programa per aprofundir en les millores de La setmana del Llibre
en Català.
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MEMÒRIA DE
TECNOLOGIES:
DIVULGACIÓ A LA
XARXA

Les TICs ofereixen al sector del llibre una capacitat d’expansió sense precedents per la
possibilitat de mostrar continguts en diferents formats i la convergència progressiva
d’esferes d’activitat cultural.
L’Associació d’Editorials del País Valencià considera de rellevant importància la translació
de la comunicació a la xarxa i de fer extensible la difusió mitjançant el lloc web i a les
xarxes socials, a fi de difundir la tasca de defensa i promoció per la qual treballa l’entitat.
Aquests espais estan dedicats principalment a la promoció i difusió de les novetats
editorials de les editores associades, sota l’etiqueta #llibresvalencians. Si més no, també
es dediquen a fer-se ressò de les accions en què participa l’entitat, bé com a impulsors
de l’activitat o bé com a partners amb altres organitzacions relacionades amb les lletres
valencianes, com per exemple la participació en el Saló del Còmic de València, la Fira del
Llibre de València o la Setmana del Llibre en català, entre d’altres.
La gestió de les distintes accions s’ha ocupat d’estructurar el treball a realitzar, definint
la duració i l’ordre d’execució, tractant d’ordenar les activitats de forma que es puguen
identificar les relacions temporals lògiques entre elles, determinant el calendari en què
ha de realitzar-se cadascuna.
L’AEPV utilitza la comunicació en web i xarxes com un altaveu per a fer arribar a la
societat civil informació de convocatòries, premis literaris, notícies i estudis relacionats
amb els hàbits de lectura.
L’estratègia de comunicació tracta de ser dinàmica. Per aconseguir-ho, les xarxes
mantenen una relació estreta amb els seguidors. Aquesta estratègia genera tràfic de
dades i contribueix a una major difusió del contingut, a la vegada que afavoreix a seguir
amb l’objectiu de consolidar una comunitat de lectors de l’edició valenciana.
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L’AEPV té presència a les xarxes socials a través de perfils en Facebook, Twitter i
Instagram amb una audiència d’aproximadament uns 7000 seguidors. L’abast per cada
publicació ascendeix a 700 usuaris.
Les accions en xarxes socials assoleixen una doble funció: de foment de la lectura, per
una banda, posant a disposició del lector valencià informació, novetats editorials,
recomanacions, i de consolidació, per una altra banda, de una comunitat sensible a la
lectura.

NOVETATS EDITORIALS VALENCIANES EN XARXA
https://www.editorialsvalencianes.org/
Canal de difusió i comunicació de les últimes novetats del sector editorial orientat als
professionals del món del llibre, bé siguen editorials, llibreries, distribuïdores, escriptores,
etc., També conté notícies, enllaços, documentació, fitxes editorials, premis i concursos,
subvencions, etc.
La iniciativa de comunicar més enllà de les fronteres físiques neix amb la bona intenció
de difondre totes les iniciatives i noticies relacionades amb la indústria editorial i té un
impacte de més de 2000 visites mensuals.
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La informació s’estructura en els següents apartats:


ASSOCIACIÓ: On es presenta l’AEPV, i tota la informació per poder associarse; organigrama de la Junta Directiva i altres dades d’interés.



ESTATUS: Trobem un resum per punts dels estatuts de l’AEPV.



MEMÒRIA: Recull de memòries de les fires realitzades en els darrers anys:
Encontre Benicarló, Baba Kamo, Setmana del Llibre en Català, FiresInternacionals
etc.



DOCUMENTACIÓ: Estudis i enquestes, mercats internacionals, hàbits de lectura
i compra de llibres.



EDITORIALS: Un llistat de totes les editorials associades, amb les seues dades
de contacte.



NOTÍCIES: Notes de premsa i últimes notícies del sector.



ACTIVITATS: Resum de totes les activitats que ha promogut AEPV, entre les
quals podríem destacar trobades d’editorials, fires, congressos, concursos i
premis.
També inclou l’accés a CIRCULARS PER A SOCIS I SÒCIES, on s’ofereix,
informació útil sobre el sector del llibre i l’edició: enllaços d’interés, bibliografia,
ajudes i subvencions.

4

COMUNICACIÓNS SECTORIALS
Des de a l’any 2006 en què començà a funcionar la plataforma de distribució, tota la
informació que circula entre la secretaria tècnica i les editorials associades és emesa
periòdicament i queda enregistrada i organitzada a l’intranet de la web, de tal manera
que després pot ser consultada pels usuaris autoritzats.
XARXES SOCIALS
https://www.facebook.com/editorialsvalencianes/?ref=page_internal
https://twitter.com/aepv_editorials
https://www.instagram.com/aepv_editorialsvalencianes/
Facebook:

Instagram:
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Twitter
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Literary MarketAdapta: A la recerca de
nous espais de difusió
per a la literatura en
valencià
SALÓ INTERNACIONAL DE DRETS LITERARIS I AUDIOVISUALS 17 - 19 DE
NOVEMBRE DE 2020

Amb el suport de :

Índex
AEPV i la promoció cultural ....................................................................................................................................3
La trajectòria d’AEPV en la cerca de nous públics per a la literatura valenciana ...............................................3
Oficina d’Internacionalització .................................................................................................................................4
El transvasament de la literatura valenciana a altres disciplines artístiques ......................................................5
LITERARY MARKET-ADAPTA i la projecció de diverses vessants artístiques ......................................................5
Propòsit ....................................................................................................................................................................6
Objectius ..................................................................................................................................................................6
Destinataris..............................................................................................................................................................7
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AEPV i la promoció cultural
L’Associació d’Editors del País Valencià, fundada el 1990, és un organisme amb l’objectiu
principal de «defensar, promoure i difondre l’edició de llibres i publicacions editats per
les editorials valencianes, parant especial esment i dedicació a les publicacions en
valencià», tal com consta en el primer punt dels seus estatuts. L’associació té l’ànim de
promoure el patrimoni cultural del nostre territori, posant el focus en la producció
literària. Des de fa trenta anys, es treballa amb l’objectiu de vetllar per donar a conèixer
i posar en valor les obres artístiques de les editorials valencianes i vertebrar aquesta
vessant de la cultura del nostre territori.
Entre el seu catàleg d’activitats es troba el Literary Market (www.literarymarket.eu),
que és un programa per a la posada en comú d’obres artístiques de diferents editors
independents europeus. En les edicions passades, aquesta trobada, que se celebra a
València del 30 al 31 d’octubre, ha suposat una gran oportunitat perquè editors d’altres
territoris coneguen la literatura en valencià i per a propiciar que es generen sinergies
entre els agents involucrats. L’objectiu d’aquesta reunió ha estat donar suport als editors
independents amb productes d’alta qualitat.
La trajectòria d’AEPV en la cerca de nous públics per a la literatura valenciana
La generació d’espais d’oportunitat per a la difusió de la literatura valenciana ha estat
un dels objectius de l’AEPV des de la seua creació. L’associació té una llarguíssima
trajectòria de presència en fires internacionals i també d’organització de missions
inverses per a donar a conèixer les obres creades al País Valencià a empreses de tot el
món.
Aquesta aposta per la internacionalització i la difusió de la nostra literatura fora dels
límits geogràfics valencians va prendre especial força entre els anys 2015 i 2018, quan
l’AEPV va liderar el projecte «Estratègies per a la preservació de la cultura literària
europea a través de la cooperació entre editorials en llengües minoritàries» (PUBCOOP),
finançat dins del programa Europa Creativa.
La participació en aquest programa va servir per consolidar els projectes
d’internacionalització d’algunes editorials valencianes, i especialment per a donar
ferramentes a moltes altres que veuen viable difondre les seues obres fora de les
nostres fronteres arran d’aquest programa.
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El projecte PUBCOOP va concloure el 2018 amb la celebració del I Congrés Europeu
Literary Market a València. En aquest congrés van participar 41 editorials independents
de diferents països d’Europa, així com diferents representants procedents de Catalunya,
Galícia i Euskadi. L’AEPV va voler fer coincidir aquest congrés amb un gran
esdeveniment cultural que és la celebració de la Plaça del Llibre, el gran aparador
d’obres escrites en valencià que se celebra durant aquests dies també a València.
L’objectiu va estar aprofitar les sinergies que es poden produir amb les dues accions,
en tant que la Plaça del Llibre serviria per a mostrar a editors de països veïns, d’una
banda, que la literatura està viva i, d’altra, que hi ha interès per part de les persones
lectores en els textos escrits en valencià. La coincidència en el temps d’aquests dos
actes és favorable perquè el públic senta curiositat per ambdós projectes.
El resultat del congrés va ser tan positiu, que es va reeditar en la Plaça del Llibre de
2019 i ho ha fet de nou aquest any. Als encontres comercials s’afegeixen xarrades i
conferències divulgatives sobre les literatures de diferents països europeus.
Es busca, a més, incorporar altres llenguatges artístics complementaris al text escrit. En
l’edició de 2019 hi van participar per primera vegada els professionals de la il·lustració
valenciana, de la mà de la seua associació, APIV.
En la nova edició obrim el ventall al món de l’audiovisual, un llenguatge que beu
directament de les obres literàries i que ofereix enormes oportunitats de difusió de les
obres escrites pels nostres autors i autores.
Oficina d’Internacionalització.
Tota la estratègia de internacionalització s’ha coordinat amb el programa de formació i
presencia en fires internacionals de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya (FGEE).
La participació en aquest programa anual implica l’acceptació d’unes quotes trimestrals
les quals ens faciliten l’accés a la participació dins dels catàlegs temàtics de la FGEE del
com per exemple el programa del “Libro a la Pantalla”; programa que treballa amb la
voluntat de crear sinergies entre el sector audiovisual i l'editorial fomentant la
possibilitat d'adaptació de les obres literàries a les diferents pantalles, així com
l’assesorament en campanyes de l’ICEX
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El transvasament de la literatura valenciana a altres disciplines artístiques
Si bé en unes altres edicions la proposta ha estat enfocada a establir connexions entre
la literatura valenciana i unes altres de l’estranger, ara l’objectiu d’arribar a altres públics
s’assolirà també exportant la nostra literatura a la disciplina del món audiovisual. El
projecte del Literary Market-Adapta ha incorporat una programació de xarrades i
conferències gestionada per l’AEPV, que ha girat al voltant del procés creador
d’ambdues parts: la literària i l’audiovisual.
En aquestes jornades es busca l’anàlisi que permeta un major coneixement dels textos
literaris i cinematogràfics, per poder apreciar els mecanismes constructius de cadascun,
per poder assolir transmetre la mateixa història a través de mitjans diversos. Aquest
procés, el de portar la literatura a altres terrenys o viceversa (portar l’audiovisual a
l’escriptura), sempre resulta una tasca divulgadora, amb l’increment del públic de l’obra
original. A més, l’adaptació és una solució recurrent en la història de l’art. Com a
exemple, el cinema ha begut de textos literaris durant la seua trajectòria. N’és prova el
fet que el 85% d’òscars entre el 1930 i 1992 són adaptacions de la literatura. El nostre
territori no pot obviar aquesta realitat i escau fomentar la fluïdesa intel·lectual entre els
dos sectors.
Moltes vegades, tot i que en diferents formats, el fet narratològic suposa un accés al
coneixement històric i cultural d’un lloc. Per això, també resulta una activitat que
participa de l’exhibició i coneixença de la cultura del nostre territori.
Dins de tot aquest cicle, també hi ha hagut cabuda per a la visibilització de l’obra artística
i cultural de la dona al llarg de la història, tenint en compte l’equitat a l’hora de focalitzar
en obres del passat i en la producció actual.

LITERARY MARKET-ADAPTA i la projecció de diverses vessants artístiques
El format del Literary Market-Adapta s’ha compost d’un encontre entre professionals,
per un costat, i d’un cicle de conferències, per l’altre. Els encontres s’han gestionat amb
el propòsit de crear una plataforma perquè les obres del País Valencià troben una via
de projecció a l’estranger i d’intercanvi entre professionals del mateix territori.
Dins de la seua programació, el Literary Market-Adapta ha comptat amb un cicle de
conferències i xarrades al voltant de la literatura i l’audiovisual valencià. En aquesta
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edició, l’activitat s’ha bolcat en estrènyer els vincles entre les dues disciplines artístiques,
amb una relació molt rica i poc coneguda. Les connexions entre cinema i literatura, per
posar un cas, són pràcticament inevitables. La manera en què es conta un relat, les
tècniques de traspàs entre un mitjà i un altre (quan parlem d’adaptacions de novel·les
al cinema) o les diferents resolucions narratològiques dins d’un territori amb una història
literària comuna necessiten cohesió entre les disciplines artístiques involucrades. Cal
reforçar aquests vincles per enriquir els sectors de l’escriptura i la producció audiovisual:
el món cultural necessita oportunitats per compartir coneixements i comparar
tendències artístiques i el Literary Market serà un espai on això esdevinga possible.

Propòsit
Amb el Literary Market-Adapta, l’objectiu de l’AEPV, com a òrgan promotor de la
producció editorial valenciana, és fomentar l’interès cultural i artístic per als dos
mons —el literari i l’audiovisual— de la posada en comú de la feina de les dues bandes.
Són dos sectors amb un potencial realment gran al País Valencià i es pretén, d’una
banda, difondre aquesta vàlua i, de l’altra, establir connexions entre els professionals
dels dos àmbits. Cooperar i compartir, en termes artístics, és imprescindible perquè les
infraestructures treballen amb encara més força i n’extraguen el màxim potencial.
La voluntat és exposar aquesta riquesa inexplorada a un públic professional i, també,
general.

Objectius
El Literary Market-Adapta, en l’edició de 2020, es fixa dos objectius prioritaris:
•
•

Crear connexions entre dos llenguatges artístics: el de l’escriptura i el de la
creació audiovisual.
Reconèixer la feina dels dos sectors artístics dins del territori valencià.

Com a objectius secundaris, es pretén:
•
•
•

Posar en valor el potencial del món audiovisual valencià.
Enfortir els vincles entre l’audiovisual i el literari.
Crear sinergies entre dues disciplines artístiques per enriquir ambdós sectors.
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•
•
•

Contribuir a la divulgació i al coneixement dels autors i autores valencians per
part de la societat.
Contribuir a la divulgació i al coneixement de la literatura valenciana dins de la
indústria audiovisual actual.
Donar a conèixer el bagatge artístic i cultural del nostre territori.

Destinataris
El projecte implica distints receptors:
Àmbit professional
•
•

Editorials. Plataforma per promocionar el procés editorial.
Professionals del sector literari i audiovisual. Afavorir-ne el reconeixement i la
projecció pública, tant escriptors, guionistes, editors, etc. com directors, actors,
productors, etc.

General
Com ja s’ha apuntat, el projecte està pensat per ser obert a tothom: el propòsit és
divulgar aquesta creació artística en el nostre territori. Per tant, enfoquem el
projecte cap a la curiositat de totes les persones amb coneixements previs o no
sobre la matèria.

Participants en el saló Literary Market-Adapta. Sinergies dins del sector.
El saló Literary Market-Adapta ha vist créixer el número i perfil de participants en
les dues últimes edicions. En un inici les conferències i reunions estaven dirigides
exclusivament a editorials (espanyoles i estrangeres). En la passada edició es va
incorporar una jornada dedicada als i les professionals de la il·lustració, a través de
APIV (Associació de Professionals de la Il·lustració Valenciana), i en aquesta ocasió
convidem també a professionals del sector audiovisual.
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EDITORIALS: S’ha convidat a participar en les trobades a totes les editorials
participants en la Plaça del Llibre, encara que la inscripció ha estat oberta a
qualsevol editorial.
AGÈNCIES LITERÀRIES: Entre els convidats internacionals trobem diferents
agències literàries i de representació d'autors. La participació d'aquestes agències
permet amplificar l'abast de les reunions mantingudes amb les editorials i
il·lustradors.
PROFESSIONALS DE LA TRADUCCIÓ: En una trobada dedicada a la compravenda
de drets de traducció, no podia faltar el punt de vista d'aquests professionals. Han
estat convidats a participar en les conferències sobre els panorames literaris de
diferents entorns d'Europa i treballem per a crear una base de dades de
professionals a la disposició de les editorials.
PROFESSIONALS DEL SECTOR AUDIOVISUAL: S’ha convidat a productores
audiovisuals de tot l'Estat, a més de prestar especial atenció a les empreses amb
base en la Comunitat Valenciana.
GUIONISTES: S’ha convidat a guionistes que puguen estar interessats en el procés
d'adaptació d'obres literàries, que al seu torn comptaran amb una plataforma en la
qual establir contactes amb les productores participants.
Recursos
Personal
AEPV compta amb una personal propi especialitzat en l'àrea d'internacionalització,
incloent gestió de projectes europeus, relacions amb institucions en fires
internacionals i amb una llarga experiència en el sector. Al front d’aquest treball de
coordinació i facilitació de sinergies entre empreses editores es troba Marian Val
acompanyada pel suport i assistència de Rosella Reig.
La iniciativa, a més es complementa amb un servei extern d’assessoria als socis per
a consultes de compra venda de drets i internacionals i contractes, facilitat per
Carlota Torrents de l’agencia Fishing Talent sota el segell Asterisc Agents. El servei
s’ha dut a terme durant tot l’any 2020 exceptuant els mesos d’estat d’alarma i
confinament.
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Per a la jornada específica sobre indústria audiovisual hem comptat amb la
col·laboració de Joana Chilet, qui acumula més de 25 anys d'experiència
professional en el sector audiovisual i de gestió cultural.
Com a gestora cultural està preparant l'edició de 2020 del VLC PITCH FÒRUM, on
va ser responsable de producció en la seua primera edició. També ha participat en
les dues edicions de MAFIZ, la zona d'indústria del FESTIVAL DE MÀLAGA. I ha sigut
coordinadora del ShortPitch, l'esdeveniment de pitching de curtmetratges de
SKYLINE FILM FESTIVAL DE BENIDORM. En 2019 va exercir com a coordinadora
de l'associació de productors AVANT.

Infraestructures
Donades les circumstàncies sanitàries l’esdeveniment que en principi anava a
celebrar-se al Centre de Cultura Contemporània Octubre, propietat de ACPV
finalment es va celebrar en modalitat virtual mitjançant una plataforma habilitada
per Nautilus Gestió Cultural i Comunicació.
Estructura
Per una banda, s’han tractat els transvasaments entre mitjans. Pren especial
rellevància el contacte directe entre professionals dels diferents àmbits. Per a que
l’encontre siga productiu, s’ha dissenyat un procés de preselecció i estudi de textos
que s’han presentat a les productores participants, tot i posant en valor la seua
viabilitat per a ser adaptats a l’audiovisual. Literary Market Adapta ha comptat amb
un espai per a la presentació de les propostes en públic i també per a realitzar
reunions individuals.
Per una altra banda, també és significatiu el paper divulgador de les jornades. Els
creadors han reflexionat sobre els aspectes més rellevants del llenguatge escrit i el
cinematogràfic, des del punt de vista de l’estil, el contingut i el procés de creació,
d’aquestes obres. Els professionals i el públic, en general, han après i compartit
mecanismes i estratègies de resolució artística. Perquè es generen tendències i
oposicions calen espais de debat i aquest projecte és idoni per a propiciar aquest
escenari.
Desglossament de tasques
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PREPARACIÓ
Juliol-setembre
•
Organització de la jornada de formació sobre el sector audiovisual: proposta de
ponents i continguts
•
Elaboració de les bases de participació en la Jornada ADAPTA.
•
Selecció de projectes.
•
Organització i realització de la sessió formativa sobre pitch. Assessorament a
participants
PLANIFICACIÓ
Juliol- octubre
•
Elaboració de les fitxes tècniques i recollida d'informació per a l'elaboració del
catàleg, tant de les obres seleccionades com de les productores participants.
•
Gestió de convidats:
Invitació a les editorials interessades a participar
Invitació a professionals de la il·lustració
Contacte amb convidats internacionals
Contacte amb productores audiovisuals i resta de professionals relacionats
(traductors, guionistes, etc.)
Selecció i contacte amb panelistes
•
Gestió de convidats no valencians (editorials, productores i panelistes)
Contacte amb els convidats
Gestió de transport i allotjament
•
Gestió amb entitats col·laboradores i patrocinadores
PRODUCCIÓ
•
Gestió d'infraestructures i equipaments
Reserva d'espais
Elaboració de la plataforma digital
Contractació d'equipaments (emissió streaming, traducció simultània, …)
•
Seguiment d'inscripcions i incidències
•
Elaboració i maquetació del programa, catàleg i materials associats (tant digital com
en paper)
•
Seguiment i atenció a incidències en la programació de reunions individuals.
COMUNICACIÓ
Juliol- octubre
•
Comunicació directa amb participants
•
Elaboració de materials per a premsa especialitzada i generalista
•
Documentació gràfica de les jornades.
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EXECUCIÓ
17, 18 i 19 de novembre
•
Elaboració de llistes d'inscrits, welcomepacks i acreditacions.
•
Acompanyament de convidats
•
Moderació dels pitch.
•
Organització i atenció en les reunions individuals.
FINAL
Novembre-Desembre
•
Enquesta de valoració per a participants.
•
Elaboració de la memòria de l'activitat.

Valoració
Per primera vegada al País Valencià s’ha propiciat un encontre buscant la complicitat
del sector editorial i l’audiovisual. La incitativa ha volgut fer palesa en la necessitat
de fusió d’ambdues indústries.
Els resultats, valorats molt positivament, justifiquen la necessitat d’enfortir el teixit
cultural que representa la literatura valenciana actual, tant com la necessitat de ferla extensible al món audiovisual.
Literary Market-Adapta te l’ambició de donar continuïtat a aquest tipus d’encontres
creixent en tant, la qualitat de continguts com en ampliar l’abast en nombre de
participants amb vistes de nodrir-se amb més col·laboracions de cara a properes
edicions.
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MEMÒRIA BABA KAMO:
FIRA
DEL
LLIBRE
IL.LUSTRAT

Antecedents del projecte
La primera edició de «Baba Kamo. Fira del llibre il·lustrat» de València, va tindre
lloc els dies 14, 15 i 16 de desembre de 2018 en el Centre del Carme Cultura
Contemporània - CCCC de la ciutat de València i va suposar una important
arrancada que va superar totes les previsions de l’organització
Així, a fi de consolidar el projecte de Baba Kamo i continuar amb la seua línia de
creixement, es va programar programar la tercera edició, corresponent a 2020,
per a continuar treballant per a apropar aquesta disciplina al públic valencià i
espanyol i atraure agents culturals, editorials i públic assistent a altres latituds de
caràcter nacional i internacional, i consolidar Baba Kamo com la cita anual del
món del llibre il·lustrat a Espanya.
Aquesta edició va haver de ser modificada al llarg dels mesos en diferents
aspectes a causa de la pandèmia mundial de la COVID-19, per tal d’anar
adaptant-se als diferents escenaris de cada moment i a les diferents mesures de
seguretat i sanitàries recomanades per les autoritats competents.
Per què «Baba Kamo»?
«Baba Kamo» és el nom del país fictici d’on prové «Kembo el lleó», el personatge
creat per l’es- criptor, investigador i comissari d’exposicions Carlos Pérez i
il·lustrat pel dues vegades Premi Nacional d’Il·lustració Miguel Calatayud. Kembo.
Incident en la pista del circ Medrano va ser l’àlbum il·lustrat que va publicar
l’editorial Kalandraka el 2010, i que conta les aventures d’un lleó vegetarià que
no entén de fronteres ni de passaports, entremaliat i impertinent i juganer.
L’elecció del nom de Baba Kamo per a aquest festival pretén, d’aquesta manera,
ser un home- natge a dos dels autors valencians que encarnen la professionalitat
i l’excel·lència en els camps de la investigació, la divulgació, l’escriptura i la
il·lustració gràfica, combinant magistralment la lectura d’imatges i de paraules.
Estructura i línies d’actuació
-Estructura
La direcció del projecte ha estat a càrrec de l’Associació de Professionals de la
Il·lustració Valenciana (APIV) i la fundació FULL Fundació pel Llibre i la Lectura.
L’AEPV ha col·laborat com en anteriors edicions en col·laboració amb altres
entitats del sector del llibre i la lectura així com el CEFIRE (Centres de Formació,
Innovació i Recursos Educatius de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de
la Generalitat Valenciana) o el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes
de la Comunitat Valenciana.
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Baba Kamo ha garantit un any més, no solament la visibilització del treball dels
autors i autores sinó també d’una manera transversal i interconnectada,
l’enfortiment i la difusió de la imprescindible tasca de tots els col·lectius implicats
en el món del llibre i la lectura.
Baba Kamo, el festival i fira del llibre il·lustrat de València va tenir lloc els dies
11, 12 i 13 de desem- bre de 2020 en el centre de València, al Carme Centre de
Cultura Contemporània del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, i, els
dies previs, es van realitzar dues activitats professionals prèvies:
1) un taller professional adreçat als alumnes del Màster en il·lustració de l’escola
Barreira de València.
2) les jornades «Audicions!» d’entrevistes professionals i revisió de dossi ers entre
editorials, agències de representació i il·lustradors/es.
-Línies d’actuació de Baba Kamo
1)
Instal·lació de la major fira professional i de venda directa especialitzada
en llibres il·lustrats de la Comunitat Valenciana i, probablement, una de les més
grans d’Espanya, amb el treball con- junt i coordinat de llibreries, editorials,
autoeditors i les principals associacions del sector (Asso- ciació de Professionals
de la Il·lustració Valenciana, Fundació pel Llibre i la Lectura i Associació d’Editors
del País Valencià).
2)
Organització d’un programa d’activitats que ens ha servit com a aparador
de les novetats editorials, activitats d’animació lectora, foment i visibilització del
3

treball dels i les professionals de la il·lustració gràfica i altres agents del sector
en del llibre il·lustrat a Espanya i formació del professorat i del personal
bibliotecari.
-Aportació d’AEPV
L’Associació d’Editorials del País aporta la gestió d’un espai col·lectiu d’editorials,
participa en el lloguer de l’espai on es realitza l’exposició internacional,
proporciona el mobiliari necessari, com són les taules i cadires, dels expositors i
el públic que acudeix a les ponències i facilita la neteja de l’espai durant els dies
de fira.

Programa d’activitats
Secció professional
-Audicions! Jornades virtuals d’entrevistes per a professionals de la il·lustració,
editorials i agències (9-10 de desembre 2020, València)
Després del bon acolliment d’aquesta activitat en les edicions anteriors de Baba
Kamo i del ràpid creixement en la demanda de participació per part dels diferents
agents de la indústria editorial (creixement del 102,38% entre 2018 i 2019),
l’organització va decidir diferenciar aquesta sessió de la programació general de
Baba Kamo amb la finalitat de dotar-la d’una entitat pròpia
i ampliar-la com a projecte d’enfortiment de la indústria editorial valenciana i
espanyola i de promoció i internacionalització dels seus autors i autores.
Aquestes entrevistes tenien com a objectiu afavorir l’entrada dels il·lustradors i
il·lustradores en l’àmbit professional i ampliar els seus horitzons. És per això que
vam organitzar una agenda d’entrevistes i revisió de dossiers amb diferents
editorials i agències espanyoles i internacionals; un escenari afavorit per la
necessitat de fer-les de manera virtual, el que ens va permetre la participació
d’editorials i agències de diferents països.
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Les entrevistes es va dur a terme exclusivament en línia i amb cita prèvia, en una
agenda tancada per l’organització amb les vora 200 persones participants.
-Taller professional
Gràcies a la col·laboració amb el Màster en il·lustració de l’Escola Barreira de
València, un any més vam organitzar un taller els dos dies previs al festival en la
seu de l’escola, amb l’opció de fer-ho de manera virtual en cas de restriccions de
moviment. Aquest taller, impartit per l’il·lustrador català de renom internacional
Joan Negrescolor va girar entorn de la il·lustració
digital, i la teoria del color aplicada a la il·lustració gràfica i va estar dirigit als
alumnes del màster, com una de les classes magistrals de la programació del seu
programa lectiu i amb 10 places obertes a la participació del públic de Baba Kamo.
-Cures i networking
Pel que fa a la sessió de descans, cures i networking, es va organitzar un espai
informal amb els expositors de la fira i amb els treballadors de Baba Kamo per a
analitzar el desenvolupament del festival, recollir suggeriments i identificar
problemàtiques a resoldre, així com per a afavorir les sinergies i crear una xarxa
de relacions entre els diferents expositors de la fira (editorials, llibreries i segells
d’autoedició) de diferents latituds.
-Altres
Finalment, es va convidar a personal docent i bibliotecari a participar en les
xarrades i visitar la fira, fora presencialment fora virtual, amb una intenció
formativa, com prescriptores de literatura il·lustrada.
Secció cultural
Amb l’ànim de difondre la literatura il·lustrada i el treball dels il·lustradors
professionals, es va dissenyar tota una sèrie d’activitats culturals divulgatives
dirigides al públic general, docent i bibliotecari, que exposarem a continuació:
-Jornades de formació al professorat
Per tercer any, Baba Kamo va acollir les jornades de formació al professorat
«L’àlbum il·lustrat i l’escola» amb una programació pròpia elaborada pel CEFIRE
(Centres de formació i recursos educatius) de la Generalitat Valenciana, aquest
any en format en línia, donades les recomanacions sanitàries i les necessitats
d’acotació dels aforaments a les activitats grupals. Novament, vam comptar amb
la col·laboració del CEFIRE Específic de Plurilingüisme amb tota una sèriede
xarrades i tallers dirigits a la formació al professorat per a dotar-lo d’eines per a
l’ús del llibre il·lustrador com a recurs educatiu i d’integració i amb la participació
del CEFIRE Artístic Expressiu i el CEFIRE Infantil.
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-Sessió de formació al personal bibliotecari
Per segona vegada, vam dur a terme una sessió de formació al personal
bibliotecari dins de Baba Kamo, conduïda per l’especialista en LIJ i coordinadora
d’activitats de Baba Kamo, Clara Berenguer, també de manera virtual. Aquesta
sessió compta amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i
Documentalistes de la Comunitat Valenciana i té com a títol
«Artistes de biblioteca. Estratègies per a acostar l’art als infants mitjançant
l’àlbum il·lustrat». Una sessió que va combinar una part centrada en l’exposició
teòrica i una segona secció més pràctica i dedicada a potenciar la conversa i
l’intercanvi d’opinions entre els participants.
Activitats obertes
Amb l’ànim de difondre la literatura il·lustrada i el treball dels i les professionals
de la il·lustració gràfica, vam preparar una sèrie d’activitats culturals divulgatives
dirigides al públic general,
que, al mateix temps, pogueren resultar interessants i útils per al públic
professional, docent i bibliotecari, tal com detallem a continuació:
-Tallers
A causa de la pandèmia de la COVID-19 i la dificultat d’organitzar tallers
presencials, es va organitzar una col·laboració amb la plataforma internacional
d’aprenentatge en línia Domestika, amb la finalitat d’oferir diferents tallers
virtuals creatius que el públic de Baba Kamo puga fer còmodament des de casa
amb descomptes especials.
-Exposició «Babalunga i Kamolongos».
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Tercera convocatòria internacional d’il·lustració editorial. En la línia altres
importants fires i festivals dedicats al llibre il·lustrat, vam organitzar novament
una exposició amb els treballs seleccionats mitjançant una convocatòria
internacional i un jurat professional de reconegut prestigi format per especialistes
en il·lustració gràfica:
Diego Areso. dissenyador i director d’art d’El País Semanal, Marcos Guardiola
«Maguma». Il·lustrador i guanyador de la passada edició de Baba Kamo, Tereza
Horváthová. Editora de l’editorial Baobab y directora del festival Tabook (Praga),
Elisabeth Pérez Fernández. Directora del festival Irudika, editora de Bonito
Editorial i presidenta d’Euskal irudigileak i l’Equip Baba Kamo (Clara Berenguer,
Manuel Garrido Barberá i Paula Pérez i de Lanuza).
A més dels il·lustradors/es participants, aquest jurat fou l’encarregat
seleccionar l’autor/a que realitzaria la imatge del cartell de l’edició següent
Baba Kamo de 2021. Aquesta exposició va superar la participació respecte
l’edició anterior amb la concurrència de 205 il·lustradors/es de tretze països
tot el món.

de
de
de
de

-Altres activitats
Xarrada professional i divulgativa impartida pel col·lectiu responsable de Wonder
Ponder, editorial il·lustrada especialitzada en filosofia visual per a xiquets i
xiquetes.
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Xarrada professional i divulgativa impartida per l’il·lustrador convidat Joan
Negrescolor sobre la il·lustració contemporània, el seu mètode de treball i les
seues reflexions sobre la professió.
Espectacle de titelles per a xiquets i xiquetes, impartit per l’especialista en
educació artística i titellaire Elisa M. Matallín, amb opció virtual per tal d’evitar la
presencialitat.
Programació per dies
-Dimecres 9 de desembre de 2020
9.00 h (CET/UTC+1) - 23.59 h (CET/UTC+1) Audicions! Jornades virtuals
d’entrevistes per a professionals de la il·lustració, editorials i agències
16.00 - 20.00 h. Taller de Joan Negrescolor a l’Escola Barreira

-Dijous 10 de desembre de 2020
00.00 h (CET/UTC+1) - 23.59 h Audicions! Jornades virtuals d’entrevistes per a
professionals de la il·lustració, editorials i agències
16.00 - 20.00 h. Taller de Joan Negrescolor a l’Escola Barreira

-Divendres 11 de desembre de 2020
11.00 - 13.00 h. Sessió de formació per a bibliotecaris/àries - COBDCV
17.00 - 21.00 h. Jornades de formació de professorat - CEFIRE
17.00 - 21.00 h. Fira del llibre il·lustrat
19.00 - 20.00 h. Xarrada Wonder Ponder. Filosofia visual per a xiquets i xiquetes
20.00 h. Inauguració de l’exposició d’il·lustració editorial «Babalunga i
Kamolongos», inauguració del festival i anunci de l’il·lustrador/a guanyador/a.

-Dissabte 12 de desembre de 2020
10.00 - 14.00 h. Jornades de formació de professorat - CEFIRE
11.00 - 14.00 h. Fira del llibre il·lustrat
11.30 - 12.30 h. Espectacle de titelles per a xiquets i xiquetes. Elisa M. Matallín
17.00 - 21.00 h. Fira del llibre il·lustrat
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19.00 - 20.00 h. Xarrada divulgativa. Joan Negrescolor

-Diumenge 13 de desembre de 2020
11.00 - 14.00 h. Fira del llibre il·lustrat

Expositors que participaren a la fira
Bangarang
Barbara Fiore
Barlin Libros
DXI
Edelvives
Ekaré
Ediciones Modernas El Embudo
Ediciones Valientes
El monstruo de colores no tiene boca
Gavina Llibres
La Documental
La lluna, la pruna, la tuna
La primer libros
Limonero (Argentina)
Librería Bartleby
Libros del Zorro Rojo (Barcelona, Ciudad de México, Buenos Aires)
Litera
Media Vaca
Nórdica Libros
Milimbo
Orfeu Negro (Lisboa)
Per(r)ucho
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Somnis de paper

Objectius
-

Promoure els joves talents de la il·lustració gràfica i visibilitzar el seu treball

Facilitar la inserció en el món professional a estudiants i autors/as
d’incipient carrera i l’assentament d’autors/as de mitjana i llarga trajectòria
Reconéixer a personalitats consagrades del món de la il·lustració gràfica i
de la cultura en general
Garantir la igualtat efectiva de dones i homes als llocs de responsabilitat,
als processos de selecció i de les persones convidades a participar
Visibilitzar i fomentar el llibre il·lustrat i el treball dels i les professionals de
la il·lustració gràfica a Espanya i també a nivell internacional per part de la
ciutadania
Reconéixer la tasca de les llibreries especialitzades o amb una secció
important dedicada al llibre il·lustrat i al paper del llibreter com a prescriptor
-

Reconéixer la tasca de les editorials que editen llibres il·lustrats

Facilitar l’accés als llibres il·lustrats de fons, presentar novetats i oferir
eines per a fomentar la prescripció i recomanació lectora
Facilitar eines al professorat per a l’ús del llibre il·lustrat com a eina
educativa a l’aula
Facilitar eines al professorat per a l’ús del llibre il·lustrat com a eina per a
la inclusió de persones amb difícil accés a la lectura
Impulsar la lectura com a via fonamental d’accés al coneixement per part
de la ciutadania
Contribuir a aconseguir una millora dels índexs de població lectora en la
Comunitat Valenciana
-

Contribuir a l’enfortiment de la indústria editorial i creativa

Promoure l’enriquiment de l’oferta editorial valenciana i espanyola i de la
seua projecció internacional a través de la compra-venda de drets entre editorials
de diferents latituds
Destinataris
Àmbit professional
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Llibreries. Posar en valor el seu paper com a prescriptores de llibres
il·lustrats
Editorials. Plataforma per a promocionar el seu projecte editorial i les seues
novetats. Entrevistes de caràcter comercial amb altres editorials per a la compravenda de drets i revisió de dossiers amb il·lustradors/as per a afavorir el
descobriment de nous autors
Autors/es. Afavorir el seu reconeixement i projecció pública. Espai destinat
a l’autoedició. Entrevistes i revisió de dossiers amb editorials per a afavorir la
seua entrada o la seua ampliació en el mercat editorial. Exposició d’il·lustració
editorial mitjançant convocatòria internacional
Personal docent. Implicació i formació dels i les professionals docents com
a prescriptores de llibre il·lustrat a l’aula i per a la inclusió de persones amb difícil
accés a la lectura
Personal bibliotecari. Afavorir el seu coneixement del fons editorial de
llibres il·lustrats. Sessió de formació per facilitar eines de selecció i prescripció
lectora de llibres il·lustrats

Àmbit divulgatiu
Públic familiar. Afavorir la inclusió de la lectura de llibres il·lustrats entre
les opcions d’oci de les famílies
Públic adult. Crear un espai de trobada entre els lectors i els professionals
del sector del llibre, especialment autors/as i editors/as
Públic educatiu. Facilitar un espai en el qual conéixer el treball d’editorials
i dels autors i autores
Persones amb difícil accés a la lectura. Facilitar eines per a l’ús del llibre
del llibre il·lustrador com a eina d’inclusió
Nous públics. Es programaran activitats que servisquen d’atracció per a
públics habitualment no lectors de llibres il·lustrats (exposicions, tallers,
xarrades...)
Imatge del festival
Un any més, la imatge del festival es compon, d’una banda, de la il·lustració
protagonista del cartell i les seues diferents adaptacions, per a la qual es tria cada
any a través d’un jurat expert un il·lustrador/a a través de la convocatòria
internacional d’il·lustració editorial —
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enguany, l’il·lustrador Marcos Guardiola «Maguma»— i, per un altre, de la
identitat corporativa desenvolupada per l’estudi de disseny Yinsen Estudi, que
s’adapta cada any de manera que convisca i potencie amb la il·lustració de cada
edició.
Per garantir una correcta comunicació i la creació d’una imatge de marca
coherent i professional, Yinsen Estudi va elaborar un logotip i una identitat
corporativa acord, capaces de transmetre correctament alguns dels valors del
festival i fira de llibre il·lustrat així com que poguera conviure d’una manera
orgànica amb diferents tipus d’il·lustració, amb diferents estils, tècniques i sobre
diversos suports.
El logotip de «Baba Kamo», elaborat per Yinsen Estudi, posseeix la capacitat
d’evocar, des de la sobrietat i l’elegància, el país africà fictici del llibre que li dóna
títol així com a l’època d’entreguerres a Europa i l’ambient social i cultural de les
avantguardes històriques que
recorren el seu relat. Un logotip pensat per a la seua reutilització en les
successives edicions i que garanteix la seua continuïtat fugint d’un tipus de
disseny que poguera sostindre’s en modes o gustos passatgers. De la mateixa
manera, l’elecció de la tipografia Sharp Grotesk, evocadora de l’estil suís
internacional de mitjan el segle XX, garanteix l’adequada continuïtat i coherència
en les comunicacions oficials de l’organització de Baba Kamo en el seu mix de
comunicació.
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A més, Yinsen Estudi ha desenvolupat les diferents adaptacions i aplicacions de
la imatge del festival com són la seua adaptació al format web, els seus diferents
formats d’impressió, el disseny de l’exposició internacional o del fullet informatiu,
i entre les quals destaca la
composició del cartell anunciador, en col·laboració amb l’il·lustrador Maguma,
que ha realitzat una escena senzilla i contundent amb una versió particular del
lleó Kembo llegint un llibre de dins del qual es desplega tota la fantasia que
provoca la lectura.
D’aquesta manera, el color groc mostassa extret de la il·lustració de Maguma és
el protagonista de tota la comunicació gràfica de l’edició de 2020 i totes les seues
aplicacions (cartell logotip, bases de participació, bàner i avatars de web i xarxes
socials, programa de mà, insercions publicitàries, identificadors de l’equip del
festival i els participants en les entrevistes professionals, roll-up, etc.).
Jurat
Per tal de realitzar la selecció de les persones participants a l’exposició
internacional d’il·lustra- ció editorial «Babalunga i Kamolongos», així com de la
persona guanyadora, entre les persones participants en la convocatòria
internacional, es va conformar un jurat d’excepció del qual for- maren part
algunes de les persones més rellevants al món de la il·lustració gràfica espanyola.
Aquest jurat el formen:
-Diego Areso. dissenyador i director d’art d’El País Semanal
-Marcos Guardiola «Maguma». Il·lustrador i guanyador de la passada edició de
Baba Kamo
-Tereza Horváthová. Editora de l’editorial Baobab y directora del festival Tabook
(Praga)
-Elisabeth Pérez Fernández. Directora del festival Irudika, editora de Bonito
Editorial i presidenta d’Euskal irudigileak
-Equip Baba Kamo (Clara Berenguer, Manuel Garrido Barberá i Paula Pérez i de
Lanuza)
Comunicació
Gabinet de premsa, xarxes i documentació
Per tal de garantir una correcta i coordinada comunicació dels convocatòries,
programació i altres notícies de Baba Kamo, així com la seua bona difusió entre
el públic potencial i els relacions efectives amb els mitjans de comunicació, així
com els serveis de community management de les xarxes socials del festival
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(Facebook, Instagram i Twitter) hem comptat amb els serveis de gabinet de
premsa de la periodista i professora de la Universitat de València, Lucía Márquez
Finalment, per a conservar la memòria d’aquesta edició amb finalitats depromoció
i documentació, comptem amb els serveis audiovisuals de Noema Estudi per a
gravar en vídeo i fotografiar tots els aspectes del festival, els seues activitats, els
seus participants, etc.
Per a una correcta i major difusió de Baba Kamo entre el públic potencial valencià,
espanyol i internacional, a més dels materials de difusió ja esmentats (cartells,
fullets i altres aplicacions del mix de comunicació del festival), vam elaborar
diferents formularis d’inscripció en diverses llengües (valencià, castellà i anglès)
i una estratègia de comunicació estructurada principalment a través de tres
canals fonamentals: web, mailing i xarxes socials, donat el caràcter jove i visual
que travessa l’esperit del festival.
La comunicació en xarxes socials de Baba Kamo s’ha desplegat a partir dels seus
propis canals de Facebook, Twitter i Instagram. La llengua emprada és
fonamentalment el valencià, però també comuniquem en castellà i anglès, donat
el caràcter internacional de l’esdeveniment.
Són el vehicle, junt amb els llistats de distribució de correu electrònic i la pàgina
web, per anar fent pública la informació més important del festival: presentació
del cartell, convocatòria,anunci de participants i difusió de les activitats.
Lloc web
Pel que fa a la translació del disseny de 2020 a l’entorn web de Baba Kamo així
com l’actualització dels continguts i l’elaboració d’un apartat de memòria i
documentació de l’edició anterior, novament hem comptat amb el treball de
l’estudi de disseny web SUC estudi.
El web de Baba Kamo (babakamo.com), és accesible en tres llengües (valencià,
castellà i anglès) i compta amb diverses seccions segons el tipus de contingut:
Baba Kamo: coberta, amb informació general. | Participa: informació de les
diverses convocatòries. | Notícies: articles, notícies i altra informació rellevant. |
Programa: programació d’activitats. | Contacte: informació de contacte.
A més de la nostra presència activa a les xarxes socials, les diferents
convocatòries de partici- pació de Baba Kamo s’han difòs principalment per correu
electrònic a través de l’aplicació d’en- viament massiu Mailchimp, a una àmplia
sèrie de llistats de distribució segons categories de participants o sectors
interessats en la programació del festival
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Publicitat
Amb la finalitat d’ampliar l’audiència de Baba Kamo i afavorir la formació de nous
públics, hem dut a terme una sèrie d’accions publicitàries tal com detallem a
continuació:
Contractació de la coberta i contracoberta de l’Agenda Urbana AU
(important agenda cultural en paper de distribució gratuïta i amb una tirada de
10.000 exemplars).
Contractació d’un bàner de publicitat en el diari digital especialitzat en
disseny i il·lustració Gràffica.info.
Contractació d’un bàner de publicitat en el diari digital especialitzat en
disseny i il·lustració DissenyCV.
Contractació d’un bàner de publicitat en el diari cultural digital Cultur Plaza
(mig cultural digital més llegit en la Comunitat Valenciana).
Contractació d’un bàner de publicitat en el diari digital generalista
Eldiario.es.
Contractació d’un tascó publicitari en Radi València Cadena Ser durant una
setmana
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www.editorialsvalencianes.org
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Índex
Presentació
Associació d’editors del País Valencià
Projecte plataforma ADAPTA
Programa
Productors

AEPV i la promoció cultural
L’Associació d’Editors del País Valencià, fundada el 1990, és
un organisme amb l’objectiu principal de «defensar, promoure i difondre l’edició de llibres i publicacions editats per
les editorials valencianes, parant especial esment i dedicació a les publicacions en valencià». Des de fa trenta anys, es
treballa amb l’objectiu de vetllar per donar a conèixer i posar
en valor les obres artístiques de les editorials valencianes i
vertebrar aquesta vessant de la cultura del nostre territori.
La generació d’espais d’oportunitat per a la difusió de la literatura valenciana ha estat un dels objectius de l’AEPV des
de la seua creació.
L’associació té una llarguíssima trajectòria de presència en
les fires internacionals més importants i també compta amb
una gran experiència en l’organització de missions inverses per
a donar a conèixer les obres creades al País Valencià a
empreses de tot el món.
Aquesta aposta per la internacionalització i la difusió de
la nostra literatura fora dels límits geogràfics valencians va
prendre especial força entre els anys 2015 i 2018, quan l’AEPV
va liderar el projecte «Estratègies per a la preserva-

ció de la cultura literària europea a través de la cooperació entre editorials en llengües minoritàries» (PUBCOOP),
finançat dins del programa Europa Creativa.
La participació en aquest programa va servir per consoli- dar
els projectes d’internacionalització d’algunes editorials
valencianes, i especialment per a donar ferramentes, ambla
creació de l’oficina d’internacionalització, a moltes altres que
veuen viable difondre les seues obres fora de les nos-tres
fronteres arran d’aquest programa.
El projecte PUBCOOP va concloure el 2018 amb la celebració del I Congrés Europeu Literary Market a València. En
aquest congrés van participar 41 editorials independents de
diferents països d’Europa, així com diferents representants
procedents de Catalunya, Galícia i Euskadi. L’AEPV va voler fer coincidir aquest congrés amb un gran esdeveniment
cultural que és la celebració de la Plaça del Llibre, el gran
aparador d’obres escrites en valencià que se celebra durant
aquests dies també a València. L’objectiu va estar aprofitar
les sinergies que es poden produir amb les dues accions,
en tant que la Plaça del Llibre serviria per a mostrar a editors de països veïns, d’una banda, que la literatura està viva
i, d’altra, que hi ha interès per part de les persones lectores
en els textos escrits en valencià.
El resultat del congrés va ser tan positiu, que es va reeditar en la Plaça del Llibre de 2019. Als encontres comercials
s’afegiren xarrades i conferències divulgatives sobre les literatures de diferents països europeus. A més, s’incorporaren
altres llenguatges artístics complementaris al text escrit ihi
van participar per primera vegada els professionals de la
il·lustració valenciana, de la mà de la seua associació, APIV.
Per al 2020, en una edició marcada per la situació d’emergència sanitària, obrim el ventall al món de l’audiovisual, un
llenguatge que beu directament de les obres literàries i que
ofereix enormes oportunitats de difusió de les obres escrites pels nostres autors i autores.
El sector editorial i el sector audiovisual són dos sectors amb
un potencial realment gran al País Valencià i amb la Jornada
Literary Market – Adapta, l’AEPV pretén, d’una ban- da,
difondre aquesta vàlua i, de l’altra, establir connexions entre
els professionals dels dos àmbits. Cooperar i compar- tir, en
termes artístics, és imprescindible perquè les infraestructures treballen amb encara més força i n’extraguen el
màxim potencial.

ADAPTA MARKET - Mercat en línia
ADAPTA és una plataforma web destinada a fer de pont
entre dos camps: la literatura i l’audiovisual. L’objectiu
principal és posar en contacte a les persones que treballen en el món literari —autores, autors i editorials— i
a les que formen part del món audiovisual, en especial,
les productores, cadenes de televisió i plataformes digitals. La plataforma està gestionada per l’associació
Nautilus: Gestió Cultural i Comunicació i compta amb
la participació de l’Institut Valencià de Cultura.
La plataforma oferirà de forma gratuïta a tots els participants en la jornada ‘Literary Market-Adapta’ una
subscripció d’un any per tal que els seus projectes puguen tindre visibilitat i possibilitat de negoci, de manera que les productores, les cadenes i les plataformes
puguen trobar-hi projectes susceptibles de ser adap- tats.
Els projectes que s’hi presenten romandran en la
plataforma web, a través de la qual es podran inscriure
més empreses interessades a conèixer-los. El nostre
objectiu és anar incorporant, a poc a poc, altres autors i
altres editorials que, juntament amb les que veurem en
les jornades, formen un mercat col·laboratiu que potencie el sector de les adaptacions literàries al nostre
territori. D’aquesta manera, aportem el nostre gra d’arena a dos sectors que vetlen per la cultura i la llengua
pròpies i que contribueixen directament a promocionar
totes dues.

Programa ADAPTA LITERARY MARKET
Divendres 13 de novembre
10.00 – 14.00
Taller de pitch amb Teresa Cebrián.
Només projectes.
Dilluns 16 de novembre
16.00 – 19.00
Taller de pitch amb Teresa Cebrián.
Només projectes.
Dimecres 18 de novembre
16.00 – 18.00
Assaig + Informes dels llibres.
Només projectes.
Dijous 19 de novembre
10.15
Inici de la jornada.
10.30
‘El mercado de las adaptaciones: modelo de negocio’
a càrrec de Sidney Borjas, director d’Scenic Rights.
11.30
Pitch.
Les autores, els autors i les editorials presenten
els llibres a les productores.
16.00 – 18.00
One to one.
Reunions entre els responsables de les editorials,
les autores, els autors i les productores.

SCENIC RIGHTS
SIDNEY BORJAS
Scenic Rights és una agència de llicenciament d’obres fundada el
2002. En els últims anys, s’ha expandit al món digital, televisiu i cinematogràfic a Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units. Scenic Rights s’ha
posicionat com l’agència audiovisual líder en el món dels IP his- pans.
Gràcies als acords amb diverses editorials com Penguin Ran-dom
House, Planeta, Unitat Editorial o Anagrama, i amb les agències
literàries més importants del món hispà, com Antonia Kerrigan, Casanovas & Lynch, Carmen Balcells, Schavelzon-Graham i The Colchie
Agency, l’agència té accés directe a més de 20.000 obres literàries
per a adaptar-les al cinema, a la televisió i a les plataformes digitals. Entre els projectes més destacats hi ha les sèries de televisió
Promesas de arena (TVE), Hernán, el hombre (Amazon i A&E), El Cid
(Amazon) o Memorias de Idhún (Netflix).

Sideney Borjas és el director general d’Scenic Rights. Ha sigut director de la divisió de Negocis i Assumptes Jurídics de la Productora
Internacional ICAIC i ha participat en més de 60 coproduccions audiovisuals internacionals entre 1995 i 2001. Des de 2002 fins a 2015 ha
exercit diferents funcions, entre les quals destaquen: responsable de
projectes per a la digitalització del sector audiovisual en Cibermdia;
director d’estratèga audiovisual en La Central Digital a càrrec de la
direcció dels canals de televisió per cable, així com de la distribució
digital de continguts audiovisuals a Europa i Amèrica. Així mateix, ha
sigut el gerent de l’Instituto Buñuel de la Fundación Autor i el gerent
d’arts escèniques de la Societat General d’Autors i Editors.

L’ART DEL PITCH
TERESA CEBRIÁN
Teresa Cebrián imparteix el taller ‘L’art del pitch, tècniques de presentació verbal’ com una activitat pràctica que busca oferir a qui hi
participe les ferramentes necessàries per a aconseguir una presen- tació
verbal eficaç dels seus projectes. En el taller es treballen els diferents
tipus de pitch i les tècniques que permeten contar els pro- jectes de
forma atractiva.
Teresa Cebrián és productora i gestora cultural, i ha cursat el màster
en Gestió de la Producció Audiovisual de la Universitat de València.
A més a més, és experta en desenvolupar projectes audiovisuals i
compta amb una àmplia experiència en organitzar esdeveniments
culturals, sobretot en el sector audiovisual. Ha coordinat festivals de
cinema, ha treballat en producció de programes, planificació i desenvolupament en RTVV i ha organitzat esdeveniments internacionals per a la Fundació per a la Investigació de l’Audiovisual. Col·labora regularment amb diverses institucions en l’organització de tallers,
cursos, seminaris i fòrums. Des de 2013 és la coordinadora de l’EDAV
(Escriptors de l’Audiovisual Valencià), l’associació de guionistes valencians. Així mateix, col·labora amb l’Institut Valencià de Cultura a
través de tallers de pitch per als guions subvencionats en les convocatòries d’ajudes de l’Institut.

Productors

Empresa
Cinema Republic
Representant
David Castellanos
Càrrec
Productor executiu
Web
www.cinemarepublic.es
Biografia de la persona
Soci director de l’agència de vendes Cinema Republic, enfocada en drets d’adaptació internacional de pel·lícules comercials, com ara Ate que la sorte nos separe, O candidato
honesto, Pagafantas, Il ragazzo invisible, i en distribució de
primeres i segones pel·lícules iberoamericanes com ara Carmina o Revienta, 18 comidas, Puro mula o Norteado.
Informació de l’empresa
Cinema Republic és una empresa de vendes especialitzada
en distribució i adaptació internacional de pel·lícules.

Empresa
DANIDOGFILMS
Representant
Daniel Ortiz Entrambasaguas
Càrrec
Productor executiu
Web
www.danidogfilms.com
Biografia de la persona
Ortiz compta amb experiència en diferents sectors audiovisuals. Com a director i coguionista en espots publicitaris ha
treballat per a algunes empreses com Danone o Vodafone.
Com a director, guionista i productor ha desenvolupat alguns projectes com ara el llargmetratge Contigo no, bicho.
Informació de l’empresa
Amb seu a Màlaga, DANIDOGFILMS compta amb una gran
experiència de 17 anys en els quals ha filmat en diferents
països d’Amèrica, Àsia i Europa en la branca de cinema publicitari, fotografies publicitàries i videoclips. L’objectiu principal de l’empresa és oferir serveis de producció per a rodar
a Espanya i a alguns països de Llatinoamèrica. A partir de
2015, va iniciar una etapa de producció pròpia en continguts
de ficció i actualment està desenvolupant quatre projectes:
Y si Adán no quiere a Eva, El canto de la sirena, Hercúlea o Mi
nuevo estilo de baile. El 2018 va estrenar la primera pel·lícula,
Contigo no, bicho, que va ser seleccionada per al Festival de
Cinema de Màlaga.

Empresa
Dacsa Produccions
Representant
Xavier Crespo
Càrrec
Productor executiu
Web
www.dacsaproduccions.com
XAVIER CRESPO
Té una llarga carrera com a productor de cinema i televisió.
Els seus treballs, tant documentals com de ficció, han estat
seleccionats en alguns dels festivals més representatius del
cinema d’autor, com la Seminci en Valladolid, el Festival de
Cinema de Sant Sebastià, la Mostra de Cinema de Venècia
(Itàlia), el Montreal World Film Festival (Canadà), la Mostra
del Mediterrani (Spain), DOCS DF (Mèxic), Monterrey Film
Festival (Mèxic), entre molts altres. El 1992, va fundar Dacsa Produccions, una productora independent que neix amb
el desig de ser respectuosa amb les audiències i compromesa amb el cinema. A “Tabarka” (1996), el seu primer llargmetratge, seguirien més de 40 obres audiovisuals, incloent
llargmetratges de ficció i documental, curtmetratges, TV-movies, videoclips i també, publicitat.
Entre aquestes produccions destaquen els llargmetratges de ficció “Faltas Leves” (2006), “Entre
Esquelas” (2009), “Orson West” (2011) i “Mil coses que faria per tu” (2017), entre altres. Entre els
documentals: “Iberia” dirigida per Carlos Saura (2005) i guanyadora del Goya a la Millor Fotografia, “La sombra del Iceberg” (2007), “Cómicos” (2009), nominada al Goya al Millor Documental,
“Miguel Hernández” (2010), “Espías en la arena: Objetivo España” (2017) i el més recent, “Cabanyal
any zero” de Frédérique Pressmann que competix a la Secció Oficial del 50º Alcances, Festival
de Cinema Documental de Càdis. El seu últim treball, “Camagroga” de Alfonso Amador, ha sigut
seleccionat al Sheffiled Doc Fest (Reino Unido), la Mostra de València i L’Alternativa de Barcelona.
DACSA PRODUCCIONS
és va constituir com empresa audiovisual i de gestió cultural el 1992, per a arribar a la seua
denominació actual de DACSA Produccions S.L. a l’any 2000. Creada a voltat d’un nucli de professionals del sector audiovisual, amb àmplia experiència i amb el objectiu de desenvolupar i
el.laborar projectes audiovisuals en tots els àmbits de creació com ara cinema, televisió, vídeos
musicals, publicitat imultimèdia. A ‘Tabarka’ (1996), el seu primer llargmetratge, seguirien més
de 40 obres audiovisuals,
incloent llargmetratges de ficció i documental, curtmetratges, TV-movies, videoclips i també,
publicitat. Molts d’aquests treballs han sigut reconeguts en festivals internacionals de prestigi
com el Festival de San Sebastià, la SEMINCI (Valladolid), Montréal, l’Havana, Monterrey, entre
molts altres. Entre els seues produccions destaquen els llargmetratges de ficció ‘Faltas Leves’
(2006), ‘Entre Esquelas’ (2009) i ‘Orson West’ (2011), entre altres; i documentals com ‘Iberia’,
dirigida per Carlos Saura (2005) i guanyadora del Goya a la Millor Fotografia, ‘La sombra del
Iceberg’ (2007), ‘Cómicos’ (2009), nominada al Goya al Millor Documental, ‘Miguel Hernández’
(2010), ‘Cabanyal any zero’ (2017), entre altres. La seua última producció, ‘Camagroga’ (2020), dirigida per Alfonso Amador, ha competit als festivals Sheffield Doc/Fest, DOKLeipzig, Mostra de
València, L’Alternativa de Barcelona i DOCLisboa.

Empresa
Filmax
Representant
Gemma Pascual Ávila
Càrrec:
Directora de desenvolupament de projectes cinematogràfics
Web
www.filmax.com
PASCUAL
Compta amb més de 10 anys d’experiència en el sector de
l’audiovisual. És especialista en l’anàlisi, l’edició i el desenvolupament de guions, la identificació de nous projectes i
talents i la presentació de projectes a fons i canals de televisió, entre d’altres.
FILMAX

Amb la seu a Barcelona, Filmax és una de les principals
empreses audiovisuals espanyoles. Organitzada en quatre
grans àrees —producció, vendes internacionals, distribució
i exhibició—, Filmax és hui en dia l’únic estudi independent
de cinema i televisió d’Espanya.

Empresa
Hampa Studio
Representant
Álvaro García
Càrrec
Productor executiu
Web
www.hampastudio.com
HAMPA STUDIO
És un estudi i una productora d’animació que produeix els
seus propis projectes o els coprodueix amb altres i ofereix
els serveis a agències de publicitat, empreses i altres productores. Entre els seus productes hi ha els espots televisius, sèries per a televisió i plataformes digitals, pel·lícules
per a cinema, televisió i plataformes digitals, així com animació per a videojocs. Compta amb un equip d’artistes i departaments especialitzats en diferents tècniques com el 3D,
el 2D tradicional, l’animació amb retalls (cut out) o l’animació
flash. A més, disposa d’una estructura suficient per a dur a
terme diversos projectes alhora.

Empresa
Fresno Films
Representant
Mónica Fernández
Càrrec
Productora executiva
Web
www.fresnofilms.com
MÓNICA FERNÁNDEZ
Llicenciada en Comunicació Audiovisual i ha cursat el postgrau de màrqueting al Chartered Institute of Marketing, al
Regne Unit. Ha treballat com a assistenta de producció executiva en la productora Banana Films, en la qual va desenvolupar i produir els llargmetratges Je l’amais, La difference
c’est que c’est pas pareil, Taste of rain i Let me survive. Durant
més de quinze anys, va treballar en diverses empreses de
prestigi internacional, context en el qual es va especialit- zar
en comunicació i relacions públiques. El 2016 va decidir
tornar a prendre la seua carrera en producció audiovisual i
va treballar en el desenvolupament de projectes i en la direcció de producció de llargmetratges i curtmetratges per
a diferents productores com Valen Arts. El març del 2017 va
fundar la seua pròpia empresa de producció Fresno Films,
en la qual ha dut a terme els seus dos primers llargmetratges: My body in your light i La teoría del color de la señora
Fran.
FRESNO FILMS
És una productora de creació recent, fundada per Mónica
Fernández Menéndez el març de 2017 i amb seu a València.
L’empresa està centrada a desenvolupar i produir projectes
internacionals de ficció per a cinema, televisió i plataformes
digitals. L’objectiu principal és produir pel·lícules amb una
gran qualitat i diversitat, així com fomentar produccions europees i iberoamericanes amb guionistes i directors novells
de gran talent. Les dues primeres produccions de l’empresa
són My body in your light, una coproducció hispanobelga i
dirigida per la directora francesa Naty Bienvenu, i La teoría
del color de la señora Fran, escrita per Elena Piquer i que
compta amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura i de
l’ICAA.

Empresa
Gaia Audiovisuals
Representant
Carles Pastor
Càrrec
Productor executiu
Web
www.gaiaaudiovisuals.com
CARLES PASTOR
Productor i executiu en cap de Gaia Audiovisuals, de Loto
Films i de True Films. Pastor és llicenciat en finances i gestió
d’empreses per la University of Kentucky (EUA) i ha fet el
màster en Documental de Creació a la Universitat Pompeu
Fabra. Actualment és membre de l’Acadèmia Europea de
Cinema i ha produït llargmetratges, documentals i programes de televisió que han adquirit diferents cadenes i plataformes digitals com ara Arte France, HBO, RTVE, ZDF i Netflix. Atesa la seua experiència en coproducció internacional,
les seues produccions han arribat a festivals de prestigi
com el Karlovy Vary, el Cairo, el Montreal, Sitges o el Docs
Barcelona, i ha guanyat alguns premis com el Talent o el
Gaudí a millor documental en 2015. Ara com ara, se centra
en la producció de llargmetratges i documentals de quali- tat
amb capacitat internacional i un alt valor artístic.
GAIA AUDIOVISUALS
Es va fundar en 1998 amb una activitat basada en l’elaboració de pel·lícules de ficció i documentals de qualitat. Es
caracteritza per les coproduccions internacionals, sobretot
amb Alemanya, pel recorregut en festivals i per les vendes
de les produccions a diferents territoris.

Empresa
Genial Media SL
Representant
Cédric Volkman
Càrrec
CEO
Web
www.genialmedia.tv
CÉDRIC VOLKMAN
va començar l’experiència professional el 1991 al departament francòfon de TeleExpo, en el qual es va encarregar de
la promoció de l’Expo 92 de Sevilla en les televisions d’arreu
del món. Més tard, va treballar al departament de vendes
d’Ikono Consultores, en el qual es va encarregar de la venda
de programes de televisió.
El 2000 va començar a treballar al departament de vendes
de Canal Sur Televisión, en el qual es va encarregar de la
venda de programes tant a nivell nacional com internacional. El 2002 va entrar a formar part d’Arait Multimedia SA, en
la qual va portar la venda de programes de televisió.
El 2004 va fundar Genial Media, l’única distribuïdora andalusa de contingut audiovisual amb la qual ha comercialitzat
continguts en nombrosos canals de televisió espanyols i internacionals. Actualment, Genial Media s’ha constituït com
una empresa productora d’animació, de ficció i d’entreteniment. A més, desenvolupa nous formats televisius i proporciona serveis de doblatge, de consultoria audiovisual i de
gestió.
GENIAL MEDIA
Amb seu a Sevilla, va ser fundada el 2004 com l’única distribuïdora audiovisual d’Andalusia per Cédric Volkman, qui va
iniciar-se en el sector en 1991. Amb un catàleg que inclou
formats de diferents gèneres —entreteniment, ficció, documental, animació, etc.—, Genial Media distribueix els continguts en els àmbits nacional i internacional. A més, cada any
és present en els mercats de televisió més destacats, com
ara Mipcom, Miptv o Natpe.
Actualment, Genial Media ha anat creixent i ara s’ocupa
també de produir continguts audiovisuals. Les darreres collaboracions inclouen llargmetratges de ficció (Asesinos Inocentes de Gonzalo Bendala), pel·lícules d’animació (Planet
Ripos de Manuel J. García) i documentals (El Lugar donde
existo). A més, Genial Media també ofereix serveis de doblatge, de gestió i de consultoria audiovisual.

Empresa
IMVAL PRODUCCIONES
Representant
Luis Ángel Ramírez
Càrrec
Productor executiu
Web
www.imvalproducciones.com
LUIS ÁNGEL RAMÍREZ
Ramírez és soci fundador de les productores KUBELIK
FILMS, amb seu a Bilbao, i d’IMVAL PRODUCCIONES, amb
seu a Madrid. L’Insitiut de Cinema Espanyol l’ha seleccionat
per a participar com a productor espanyol en Producers on
the Move a Cannes 2007 i el 2010 el van triar per a participar en la primera edició del TORONTO FILM LAB. A més, ha
participat en seminaris i tallers diversos a Nantes, Buenos
Aires i Nairobi. És membre de la xarxa de productors europeus ACE (Ateilers du Cinema Européen) i de EAVE (European Audiovisual Entrepeneurs), així com de l’Acadèmia
de Cinematografia d’Espanya i de l’Acadèmia Europea de
Cinema.
IMVAL MADRID
(IMVAL PRODUCCIONES) compta amb una experiència
acreditada en la producció cinematogràfica de llargmetratges de ficció i documental en els mercats nacional i internacional. Fundada l’any 1990 per Luis Ángel Ramírez i Gaizka
Urresti, l’empresa ha produït més de vint llargmetratges de
ficció i documental, nombrosos curtmetratges i treballs per
a la televisió. Les produccions han comptat amb el finançament de cadenes de televisió com ara TVE, ETB, Canal Sur,
TVG, TeleMadrid o Canal+, i amb les ajudes públiques de
l’ICCA, el govern basc o el de la Comunitat de Madrid.
En 2017 va estrenar, a nivell mundial, el llargmetratge La
cuarta compañía, dirigit per Amir Galván i Mitzi Vanessa
Arriola i coproduït amb Mèxic. Aquest film va estar
nominat a 22 premis Ariel el mateix any i en va obtindre
deu. A més, també va estrenar La carga, una coproducció
hispanomexicana dirigida per Alan Johnson. Les dues
pel·lícules les ha adquirit Netflix. En l’edició del Festival de
Cinema de Donosti del mateix any, IMVAL PRODUCCIONES
es va estrenar com a productora en la secció Zabaltegi
amb la pel·lícula documental Saura(s), dirigida per Félix
Viscarret. Actualment, està acabant la postproducció dels
llargmetratges documentals Wan Xia, de Silvia Rey i
Kuartk Valley, de Maider Oleaga. A més, ha començat la
preproducció del llargmetratge La desconocida, de Pablo
Maqueda, i el documental Las edades de Almudena, dirigit
per Azucena Rodríguez.

Empresa
La Quadra
Representant
Onil Ganguly
Càrrec
Productor executiu
Web
www.laquadra.tv
ONIL GANGULY
És productor executiu i guionista. En la seua trajectòria professional ha treballat ficció i publicitat en la indústria audiovisual nacional i internacional en els àmbits de producció
i creació de continguts. Hui en dia dirigeix el departament
de desenvolupament de nous projectes de ficció i entreteniment de La Quadra, de la qual és el productor executiu.
LA QUADRA
És una productora audiovisual valenciana amb més de 14 anys
d’experiència en el sector de la publicitat que ha treba- llat
per a les marques nacionals i internacionals més impor- tants
i ha desenvolupat un estil de gran ambientació estètica.En els
darrers anys està desenvolupant projectes de ficció i
entreteniment amb l’objectiu d’aportar-ne l’experiència i l’estètica publicitària a altres projectes de gèneres diferents.

Empresa
On Air Comunicació i Producció
Representant
Francesc García Donet
Càrrec
Administrador
Web
www.onaircomunicacio.com
FRANCESC GARCÍA DONET
Productor de Televisió Autonòmica Valenciana (TVV) entre
1989 i 2013. De 1992 a 1995 va ser el cap de mitjans artístics
de TVV, càrrec en què s’ha ocupat de la producció executiva de programes de ficció. És guionista i director de diversos curtmetratges i documentals. Exerceix també com a
consultor de comunicació.
ON AIR COMUNICACIÓ I PRODUCCIÓ
Va nàixer de l’impuls de cinc professionals amb una àmplia
trajectòria en l’àmbit audiovisual. Bons coneixedors de tots
els gèneres, han participat en tota mena de produccions.
A més, han exercit funcions creatives, organitzaves i directives en el mitjà. Actualment, José Carlos Díaz i Francesc
García Donet estan al capdavant de l’empresa.

Empresa
Mediacrest
Representant
Juan Carlos de la Hoz García
Càrrec
Productor executiu
Web
www.mediacrest.com
JUAN CARLOS DE LA HOZ GARCÍA
Amb més de 20 anys d’experiència en el sector audiovisual
i amb produccions de programes, ficció, sèries, llargmetratges i documentals, Juan Carlos de la Hoz García treballa com a expert en el desenvolupament de continguts,
màrqueting digital i està especialitzat en la transformació
digital d’empreses i projectes.
MEDIACREST
És una productora audiovisual dirigida a operadors i plataformes audiovisuals en el mercat nacional i internacional.
L’equip està format per professionals de producció audiovisual amb una gran experiència en direcció i producció
de cinema, televisió lineal i no lineal i màrqueting digital.
Mediacrest utilitza el big data i l’experiència per a fer una
selecció predictiva de les inversions en continguts, és a dir,
escolta l’audiència per tal d’analitzar què vol veure.

Empresa
Quatre Films Audiovisual
Representant
Adriana Cabeza
Càrrec
Secretària de producció
Web
www.quatrefilms.com
QUATRE FILMS
És una productora especialitzada en serveis audiovisual per
a agències, productores i empreses. Compta amb professionals amb més de 15 anys d’experiència en el sector. És una
empresa jove i creativa, en constant evolució per a adaptar-se
a les necessitats del mercat. Amb el personal qualitat per a
les diverses fases del procés de realització audiovisual, l’empresa ofereix una cobertura de qualitat per a qualsevol servei.

Empresa
Pegatum Transmedia
Representant
Marco Lledó Escartín
Càrrec
Productor executiu
Web
www.pegatum.com
MARCO LLEDÓ ESCARTÍN
Llicenciat en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València en especialització d’audiovisuals. En 2015 va construir
la productora Pegatum Transmedia, amb la qual ha filmat el
seu primer llargmetratge, The Invocation of Enver Simaku,
una pel·lícula a cavall entre l’experimentació, el gènere i
el documental enregistrada a Albània. Amb Enver Simaku,
Marco ha competit en les seccions oficials de Nocturna Madrid 2018 i ha sigut nominat a millor llargmetratge de ficció
en Noves Visions, la secció oficial competitiva per a nous
llenguatges i narratives de Sitges, el Festival Internacional
de Cinema Fantàstic de Catalunya 2018. Ara es troba en
fase de postproducció del seu segon llargmetratge, El que
sabem, com a productor i en fase de desenvolupament del
seu segon llargmetratge com a director, Through the night,
el guió de la qual ha obtingut una de les ajudes a l’escriptura de guions de l’Institut Valencià de Cinema.
PEGATUM
Productora valenciana en fase de creixement gràcies a la
producció del seu segon llargmetratge: El que sabem de Jordi
Núñez (2021). El focus d’activitat de la productora és el
desenvolupament de projectes propis de ficció i documental, entre els quals destaca el llargmetratge de ficció The
Inovcation of Enver Simaku, que ha sigut seleccionat per a
diversos festivals en 2018. Ara com ara, Pegatum està en fase
de desenvolupament de dues noves produccions: Valenciana, adaptació de l’obra homònima del director premiat Jordi Casanovas, i Throught the night, una road movie en
coproducció entre Itàlia i Albània.

Empresa
Potenza Producciones SL
Representant
Carlo D’Ursi
Càrrec
Productor executiu
Web
www.potenzaproducciones.com
CARLO D’URSI
va iniciar la seua carrera juntament amb el director Pedro
Almodóvar gràcies al seu treball en la productora El Deseo,
en la qual va començar a desenvolupar relacions internacionals. Més endavant, va formar part de l’empresa espanyola
Alta Producción, en la qual va continuar la capacitació per
a les relacions internacionals de les empreses audiovisuals.
Aquestes relacions van ser la base per a la seua productora
Potenza Producciones. Des d’aleshores, ha produït 25 títols que han estat seleccionats i premiats en festivals com el de Venècia, Pusan, Montreal o Màlaga, així com nominats als premis Forqué i Goya. A més de productor, Carlo D’Ursi ha forjat una reputació destacada com a consultor
audiovisual i docent. En aquest sentit, ha col·laborat amb nombroses empreses com Vaca Films
o Zinkia Entertainment en el desenvolupament, finançament i pla de negoci per a diferents projectes audiovisuals. A més, ha impartit classes de màster a la Universitat de Bari, en el màster de
gestió turística i cultural, a la UIMP de València, o a la Universitat de Sao Paulo. El 2017, el van
elegir com a representant d’Espanya per al ‘Producer on The Move’, un esdeveniment que
organitzà la European Film Promotion al Festival de Cannes per a promocionar les productores
més prometedores de l’àmbit europeu. A més, D’Ursi és membre de la comissió de producció
de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya.
POTENZA PRODUCCIONES
Productora cinematogràfica fundada l’any 2004. L’empresa produeix llargmetratges i curtmetratges de ficció, documentals i obres experimentals. La metodologia de treball que segueix és
apostar contínuament per nous talents i continguts, així com posar l’èmfasi en el desenvolupament de projectes des d’un doble vessant. D’una banda, a través del treball intern, treballant el
desenvolupament literari, creatiu i financer. D’altra, a través de la participació en fòrums, mercats
nacionals i, sobretot, internacionals.
Potenza compta amb una llarga trajectòria de participació en trobades, mercats, festivals internacionals i, sobretot, en fòrums de coproducció, un dels principals marcs d’actuació de l’empresa. A tall d’exemple, algunes de les seues produccions les han adquirit Amazon, HBO, Netflix,
Movistar+, TVE o Arte, i les han distribuït Latido Films, Global Screen i Warner, entre altres.
La filmografia de Potenza inclou 20 títols qualificats, els quals han portat l’empresa a festivals internacionals com Cannes, Venècia, Pusan, Montreal, Màlaga, Sevilla o Valladolid. Entre els títols,
destaquen La memoria del agua, en la secció ‘Venice Days’ del Festival de Venècia; Diamantes
negros, premi del públic al Festival de Màlaga, o el curtmetratge TABIB, premi UNICEF al festival
internacional de cinema documental i curtmetratge de Bilbao ZINEBI. El darrer llargmetratge,
Jefe, òpera prima de Sergio Barrejón, va ser nominat al Goya a Millor Guió Adaptat i forma part
del catàleg de Netlix a nivell mundial.

Empresa
Pyewacket Films SL
Representant
Ana Camacho
Càrrec
Productora
Web
www.pyewacketfilms.com
ANA CAMACHO
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universi- tat
de València i compta amb el títol de Programa Superi-or
de Vendes i Direcció de Màrqueting (EAE, Universitat de
Barcelona) i el de Programa de Màrqueting Digitial (ESIC,
Universitat de València). En els últims anys ha participat en
projectes cinematogràfics i televisius com a directora de
producció i productora executiva, així com en projectes patrocinats per TVE, Movistar+, TV3 i Àpunt Mèdia, entre altres.
D’una banda, com a productora, desenvolupa projectes de
ficció, com ara el llargmetratge PARAISO, l’òpera prima de
Javier Valenzuela. A més, treballa en el desenvolupament i
l’adaptació de la novel·la Mi otra madre, amb guió coescrit
per Gabi Ochoa, Héctor Beltrán i Javier Valenzuela.
D’altra, com a coordinadora de producció, productora executiva i directora de producció, ha participat en diferents
projectes, entre els quals destaquen: Rol & Rol, documental
dirigit per Chus Gutiérrez (Festival de Málaga i Seminci); La
boda de Rosa, dirigit per Iciar Bollain (Festival de Málaga,
SSIFF); La inocencia de Lucia Alemany (SSIFF), o El viaje de
Marta de Neus Ballús (Berlinale). Actualment està treballant
en altres projectes, en fase de preproducció i rodatge, entre
els quals hi ha La flota de las Indias, documental dirigit per
Antonio Pérez Molero; Nosotros no nos mataremos con pistolas, dirigit per Maria Ripoll, o la sèrie d’animació La granja
de Turu, basada en llargmetratge La gallina Turuleca, de Turanga Films i Tandem Films.
PYEWACKET FILMS SL
Fundada per Ana Camacho, és una productora valenciana
que compta amb l’experiència que Ana ha acumulat en els
darrers anys a través de diferents projectes cinematogràfics
com a productora, productora executiva, coordinadora de
producció i directora de producció. Pyewacket és una productora boutique que té el propòsit de produir poques pellícules però posant èmfasi en l’art de cada història. Compta
amb un catàleg de, podríem dir, cinema independent amb
vocació internacional. A més, presta un interés especial a les
històries que tracten temes de certa profunditat en l’és- ser
humà, amb mirades d’autories diferents, com el realis- me
màgic, la fantasia o els drames irònics, i col·labora habitualment amb el director i guionista Javier Valenzuela.

Empresa
The Fly Hunter SL
Representant
Lorena Torres
Càrrec
Productora executiva
Web
www.theflyhunter.es
LORENA TORRES
Llicenciada en Història de l’Art i tècnica de superior de imatge i so. Ha treballat en els departaments de càmera i producció des del 2005. Va començar en el món de l’audiovisual com a operadora de càmera i ha fet d’ajudanta de
càmera en alguns llargmetratges de ficció com Formentera
Lady, Presumptes Implicats o El monstruo del pozo. En 2015
s’incorpora a The Fly Hunter com a productora executiva,
des de la qual ha produït el llargmetratge documental La vida
salvatge, el curtmetratge Rosenwohl, Redempció o el
llargmetratge de ficció Coses a fer abans de morir. En l’àmbit
televisiu ha fet de productora executiva en la sèrie Red Natura 2000, per a RTVE, en tres temporades de Ciutats desaparegudes i en les sèries documentals Civil 80 i Inoblidables,
totes tres per a Àpunt Mèdia.
THE FLY HUNTER SL
Fundada en 2014 i dirigida per Lorena Torres i Miguel Llorens, és una empresa dedicada a la producció de continguts audiovisuals fonamentada en l’economia social i l’ecologia política. Sota aquestes directrius, l’empresa concentra
l’activitat a produir documentals i ficció. The Fly Hunter és el
resultat de l’experiència audiovisual de l’equip que la forma
i de la voluntat d’investigar nous models de producció en
els àmbits de la ficció i dels documentals. Entre els projectes més destacats hi ha les sèries documentals Red Natura
2000 (RTVE) i Ciutats desaparegudes (Àpunt Mèdia), el llargmetratge Coses a fer abans de morir i alguns curtmetratges
com Bienvenido a casa, Rosenwohl i Redempció.

Empresa
Wise Blue Studios
Representant
Nathalie Martínez
Càrrec
Productora executiva
Web
www.wisebluestudios.com
NATHALIE MARTÍNEZ
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat de
València, va completar els seus estudis de postgrau a la
Universidad Católica de Valencia, a la Universidad Europea,
amb el màster MBA, i a la University of California – Berkeley,
amb el màster d’alta direcció. Ha treballat en el sector de
l’audiovisual, en cinema i en televisió des del 1999 i el 2003
va produir el seu primer llargmetratge. Després d’haver-ne
produït alguns més, va endinsar-se en el món de la producció d’animació, sector en què ha produït alguns projectes
com el llargmetratge Animal Crackers. En 2017 va fundar el
seu propi estudi, Wise Blue Studio. Des de 2019, està desenvolupant el seu proper llargmetratge i la sèrie d’animació
MiBots. A més d’aquest projecte, ha produït la sèrie de televisió La fossa, dirigida per Agustí Vila, i el curtmetratge Blue
& Malone: casos imposibles. A més, ha produït i ha codirigit
la sèrie infantil Hero Dad, que es va estrenar en Àpunt Mèdia.
WISE BLUE STUDIOS
Productora d’animació i d’acció real que es va tornar a fundar l’any 2017. Amb el nou nom, i fruit de la trajectòria dels
fundadors, productors i directors Nathalie Martínez i Maxi
Valero, l’empresa compta amb una àmplia llista de produccions. A tall d’exemple, hi ha el llargmetratge d’animació
Animal Crackers, que compta amb les veus d’artistes de renom com Emily Blunt, Ian McKellen, Danny de Vito i Silvester Stallone. Així mateix, l’empresa acaba de produir i dirigir
la sèrie d’animació Hero Dad, estrenada en Àpunt Mèdia i
que distribueix arreu del món el gegan canadenc Wildbrain.
Aquesta és una mostra del negoci principal d’aquest estudi
valencià: crear contingunts propis de qualitat, amb vocació
internacional, per tal d’apropar grans històries i valors universals a una audiència global. En aquesta línia, l’empresa
esta desenvolupant i produint IP pròpies com el curtmetratge El relojero o Blue & Malone: Casos Imposibles, entre
altres.

Organitzen:

cultura

Col·laboren:

Organitzen:

cultura

Col·laboren:

Índex
Presentació
Associació d’editors del País Valencià
Projecte plataforma ADAPTA
Programa
Projectes edició 2020 ADAPTA LITERARY MARKET

AEPV i la promoció cultural
L’Associació d’Editors del País Valencià, fundada el 1990, és
un organisme amb l’objectiu principal de «defensar, promoure i difondre l’edició de llibres i publicacions editats per
les editorials valencianes, parant especial esment i dedicació a les publicacions en valencià». Des de fa trenta anys, es
treballa amb l’objectiu de vetllar per donar a conèixer i posar
en valor les obres artístiques de les editorials valencianes i
vertebrar aquesta vessant de la cultura del nostre territori.
La generació d’espais d’oportunitat per a la difusió de la literatura valenciana ha estat un dels objectius de l’AEPV des
de la seua creació.
L’associació té una llarguíssima trajectòria de presència en
les fires internacionals més importants i també compta amb
una gran experiència en l’organització de missions inverses per
a donar a conèixer les obres creades al País Valencià a
empreses de tot el món.
Aquesta aposta per la internacionalització i la difusió de
la nostra literatura fora dels límits geogràfics valencians va
prendre especial força entre els anys 2015 i 2018, quan l’AEPV
va liderar el projecte «Estratègies per a la preserva-

ció de la cultura literària europea a través de la cooperació entre editorials en llengües minoritàries» (PUBCOOP),
finançat dins del programa Europa Creativa.
La participació en aquest programa va servir per consoli- dar
els projectes d’internacionalització d’algunes editorials
valencianes, i especialment per a donar ferramentes, ambla
creació de l’oficina d’internacionalització, a moltes altres que
veuen viable difondre les seues obres fora de les nos-tres
fronteres arran d’aquest programa.
El projecte PUBCOOP va concloure el 2018 amb la celebració del I Congrés Europeu Literary Market a València. En
aquest congrés van participar 41 editorials independents de
diferents països d’Europa, així com diferents representants
procedents de Catalunya, Galícia i Euskadi. L’AEPV va voler fer coincidir aquest congrés amb un gran esdeveniment
cultural que és la celebració de la Plaça del Llibre, el gran
aparador d’obres escrites en valencià que se celebra durant
aquests dies també a València. L’objectiu va estar aprofitar
les sinergies que es poden produir amb les dues accions,
en tant que la Plaça del Llibre serviria per a mostrar a editors de països veïns, d’una banda, que la literatura està viva
i, d’altra, que hi ha interès per part de les persones lectores
en els textos escrits en valencià.
El resultat del congrés va ser tan positiu, que es va reeditar en la Plaça del Llibre de 2019. Als encontres comercials
s’afegiren xarrades i conferències divulgatives sobre les literatures de diferents països europeus. A més, s’incorporaren
altres llenguatges artístics complementaris al text escrit ihi
van participar per primera vegada els professionals de la
il·lustració valenciana, de la mà de la seua associació, APIV.
Per al 2020, en una edició marcada per la situació d’emergència sanitària, obrim el ventall al món de l’audiovisual, un
llenguatge que beu directament de les obres literàries i que
ofereix enormes oportunitats de difusió de les obres escrites pels nostres autors i autores.
El sector editorial i el sector audiovisual són dos sectors amb
un potencial realment gran al País Valencià i amb la Jornada
Literary Market – Adapta, l’AEPV pretén, d’una ban- da,
difondre aquesta vàlua i, de l’altra, establir connexions entre
els professionals dels dos àmbits. Cooperar i compar- tir, en
termes artístics, és imprescindible perquè les infraestructures treballen amb encara més força i n’extraguen el
màxim potencial.

ADAPTA MARKET - Mercat en línia
ADAPTA és una plataforma web destinada a fer de pont
entre dos camps: la literatura i l’audiovisual. L’objectiu
principal és posar en contacte a les persones que treballen en el món literari —autores, autors i editorials— i
a les que formen part del món audiovisual, en especial,
les productores, cadenes de televisió i plataformes digitals. La plataforma està gestionada per l’associació
Nautilus: Gestió Cultural i Comunicació i compta amb
la participació de l’Institut Valencià de Cultura.
La plataforma oferirà de forma gratuïta a tots els participants en la jornada ‘Literary Market-Adapta’ una
subscripció d’un any per tal que els seus projectes puguen tindre visibilitat i possibilitat de negoci, de manera que les productores, les cadenes i les plataformes
puguen trobar-hi projectes susceptibles de ser adap- tats.
Els projectes que s’hi presenten romandran en la
plataforma web, a través de la qual es podran inscriure
més empreses interessades a conèixer-los. El nostre
objectiu és anar incorporant, a poc a poc, altres autors i
altres editorials que, juntament amb les que veurem en
les jornades, formen un mercat col·laboratiu que potencie el sector de les adaptacions literàries al nostre
territori. D’aquesta manera, aportem el nostre gra d’arena a dos sectors que vetlen per la cultura i la llengua
pròpies i que contribueixen directament a promocionar
totes dues.

Programa ADAPTA LITERARY MARKET
Divendres 13 de novembre
10.00 – 14.00
Taller de pitch amb Teresa Cebrián.
Només projectes.
Dilluns 16 de novembre
16.00 – 19.00
Taller de pitch amb Teresa Cebrián.
Només projectes.
Dimecres 18 de novembre
16.00 – 18.00
Assaig + Informes dels llibres.
Només projectes.
Dijous 19 de novembre
10.15
Inici de la jornada.
10.30
‘El mercado de las adaptaciones: modelo de negocio’
a càrrec de Sidney Borjas, director d’Scenic Rights.
11.30
Pitch.
Les autores, els autors i les editorials presenten
els llibres a les productores.
16.00 – 18.00
One to one.
Reunions entre els responsables de les editorials,
les autores, els autors i les productores.

SCENIC RIGHTS
SIDNEY BORJAS
Scenic Rights és una agència de llicenciament d’obres fundada el
2002. En els últims anys, s’ha expandit al món digital, televisiu i cinematogràfic a Europa, Llatinoamèrica i els Estats Units. Scenic Rights s’ha
posicionat com l’agència audiovisual líder en el món dels IP his- pans.
Gràcies als acords amb diverses editorials com Penguin Ran-dom
House, Planeta, Unitat Editorial o Anagrama, i amb les agències
literàries més importants del món hispà, com Antonia Kerrigan, Casanovas & Lynch, Carmen Balcells, Schavelzon-Graham i The Colchie
Agency, l’agència té accés directe a més de 20.000 obres literàries
per a adaptar-les al cinema, a la televisió i a les plataformes digitals. Entre els projectes més destacats hi ha les sèries de televisió
Promesas de arena (TVE), Hernán, el hombre (Amazon i A&E), El Cid
(Amazon) o Memorias de Idhún (Netflix).

Sideney Borjas és el director general d’Scenic Rights. Ha sigut director de la divisió de Negocis i Assumptes Jurídics de la Productora
Internacional ICAIC i ha participat en més de 60 coproduccions audiovisuals internacionals entre 1995 i 2001. Des de 2002 fins a 2015 ha
exercit diferents funcions, entre les quals destaquen: responsable de
projectes per a la digitalització del sector audiovisual en Cibermdia;
director d’estratèga audiovisual en La Central Digital a càrrec de la
direcció dels canals de televisió per cable, així com de la distribució
digital de continguts audiovisuals a Europa i Amèrica. Així mateix, ha
sigut el gerent de l’Instituto Buñuel de la Fundación Autor i el gerent
d’arts escèniques de la Societat General d’Autors i Editors.

L’ART DEL PITCH
TERESA CEBRIÁN
Teresa Cebrián imparteix el taller ‘L’art del pitch, tècniques de presentació verbal’ com una activitat pràctica que busca oferir a qui hi
participe les ferramentes necessàries per a aconseguir una presen- tació
verbal eficaç dels seus projectes. En el taller es treballen els diferents
tipus de pitch i les tècniques que permeten contar els pro- jectes de
forma atractiva.
Teresa Cebrián és productora i gestora cultural, i ha cursat el màster
en Gestió de la Producció Audiovisual de la Universitat de València.
A més a més, és experta en desenvolupar projectes audiovisuals i
compta amb una àmplia experiència en organitzar esdeveniments
culturals, sobretot en el sector audiovisual. Ha coordinat festivals de
cinema, ha treballat en producció de programes, planificació i desenvolupament en RTVV i ha organitzat esdeveniments internacionals per a la Fundació per a la Investigació de l’Audiovisual. Col·labora regularment amb diverses institucions en l’organització de tallers,
cursos, seminaris i fòrums. Des de 2013 és la coordinadora de l’EDAV
(Escriptors de l’Audiovisual Valencià), l’associació de guionistes valencians. Així mateix, col·labora amb l’Institut Valencià de Cultura a
través de tallers de pitch per als guions subvencionats en les convocatòries d’ajudes de l’Institut.

A la platja de Camus
Any d’edició
2018
Gènere
Thriller
Autoria
Elvira Cambrils
Editorial
Edicions del Bullent
Contacte
Carmen Pardo / Núria Sendra
Web/xarxes
https://bullent.net/libro/3238-ALaPlatjaDeCamus

SINOPSI
A la platja de Camus és una historia en tres
eixos temporals, que van alternant-se fins a
confluir.
D’una banda, l’acció transcorre en un sol dia,
la Nit de sant Joan, des que Toni Lluís, activista contra la corrupció en el poder valencià, cantant i compositor del grup Eric i els
Clapton, es dutxa al matí, carregat d’incertesa
davant les amenaces de què es víctima els
últims temps i el temor de descobrir una veritat desagradable, fins a la matinada quan es
dissipen.
D’altra, Sílvia, coprotagonista de la història,
guionista de cinema frustrada, treballadora a
temps parcial i mare de dues filles, es troba en
un punt vital baix. Veu que és lluny de ser on
volia i té problemes en el seu matrimoni, però
la idea de fer un guió literari de Daniel, un
valencià d’A lgèria, admirador d’Albert Camus, que va fugir d’allà el 1962 amb la independència de la colònia, aconsegueix rescatar-la del pou on s’ofega alhora que creix
l’interès per Toni Lluís, el fill de Daniel, que li
explica la història.

A la platja de Camus es una historia en tres
ejes temporales, que van alternándose hasta
confluir.
Por un lado, la acción transcurre en un solo
día, la Noche de San Juan, desde que Toni
Lluís, activista contra la corrupción en el poder valenciano, cantante y compositor del
grupo Eric i els Clapton, se ducha por la mañana, cargado de incertidumbre frente a las
amenazas de las que es víctima últimamente
y el temor a descubrir una verdad desagradable, hasta la madrugada en que se disipan.
Por otro lado, Sílvia, coprotagonista de la historia, guionista de cine frustrada, trabajadora a tiempo parcial y madre de dos hijas, se
encuentra en un punto vital bajo. Ve que está
lejos de donde querría y tiene problemas en
su matrimonio, pero la idea de elaborar un
guion literario de Daniel, un valenciano de Algeria, admirador de Albert Camus, que huyó

I en tercer terme, la història d’amor entre Daniel i Thérèse, avortada pel conflicte, i els posicionaments de tots dos davant la guerra, fins
a arribar a Reme, la dona amb qui es casarà i
mare de Toni Lluís, el personatge més senzill
i popular que aporta un contrapunt a la resta.

allá por el 1962 con la independencia de la
colonia, consigue rescatarla del pozo en el
que se ahoga a la vez que crece el interés por
Toni Lluís, el hijo de Daniel, que le explica la
historia.
Y en tercer término, la historia de amor entre
Daniel y Thérèse, abortada por el conflicto y
sus posicionamientos frente a la guerra, hasta llegar a Reme, la mujer con quien se casará y madre de Toni Lluís, el personaje más
sencillo y popular que aporta un contrapunto
al resto.

EDITORIAL
Edicions del Bullent és una editorial independent amb llibres de
cultura popular, novel·les i literatura infantil i juvenil. Es trac- ta
d’una de les editorials del País Valencià de més llarga trajectòria. Va començar a publicar el 1983 amb la vocació d’abastir
els valencians i les valencianes de llibres en la seua llengua. Ara
compta amb col·leccions de narrativa per als més menuts i per
als més grans, i també d’assaig i de suport a l’ensenya- ment.
L’editorial considera que la cultura és vital per al desenvolupament de la societat i edita els llibres en conseqüència i
procura que la gent els conega un cop els han editat.
AUTORA: ELVIRA CAMBRILS
Elvira Cambrils (Pego, 1955) va estudiar filosofia a València i ha
dedicat la seua vida professional a la docència. Ha publicat tres
novel·les, dos llibres de relats i alguns contes. En primer lloc,
la novel·la Mira’m, Amor, publicada en 2007, en la qual «la
narradora, amb una prosa àgil, rica, versàtil, bella i sensual ens
convida des del primer relat a viatjar» (Rafa Gomar, Caràcters).
En segon lloc, El bes de l’aigua, publicada en 2010, que «és
una contribució a la recuperació de la memòria històrica [. ] el
relat emotiu d’històries reals» (Carme Miquel, Caràcters).
En tercer lloc, Tot el que tinc per ballar amb tu, publicada en
2014, és «una novel·la, fet i fet, honesta, valuosa, ben concebuda i millor escrita» (Xavier Aliaga, El Temps), en la qual «moltes escenes tenen una bellesa fràgil i lluminosa, un degoteig
complaent va fent cap en cada experiència» (Enric Balaguer,
Información). «[É]s una novel·la d’aquesta estranya actualitat
incessant: la constant lluita humana per viure una vida bona»
(Josep Mir, Lletres Valencianes).
En quart lloc, Vestida de Lluna, publicat en 2016, és «[...] un
llibre molt visual, una mena d’àlbum de viatges que aconsegueix que el lector es fonga en cada paisatge i gaudisca al
màxim de cada detall» (Lliris Picó, Información). Finalment, el
relat ‘La Leica’, publicat en 2017, que forma part de La improbable vida de Joan Fuster, i Ariadna adormida, publicada en
2018, per a ‘Llegir en valencià’.

Capvespre
Any d’edició
2016
Gènere
Novel·la contemporània. Testimoni del tardofranquisme.
Autoria
Josep Bertomeu Moll
Editorial
Lletra Impresa Edicions
Contacte
Mercè Climent i Paià / Juli Capilla
Web
www.lletraimpresa.com/capvespre

SINOPSI
Capvespre és una novel·la ambientada en la
València de les acaballes del franquisme en
què els personatges tot just comencen a forjar-se com a adults. Lluís, Pilar, Albert, Júlia,
Santiago, Óscar, i d’altres universitaris i amics,
són els testimonis i protagonistes alhora d’un
temps i d’un país ple d’esdeveniments transcendentals: el Maig francès, la Guerra Freda,
la Primavera de Praga, la resistència contra
la dictadura, les vagues dels treballadors o
la irrupció de la Nova Cançó. La lluita política, el descobriment de l’amor ―i del sexe―,
la il·lusió per una vida millor, la fascinació per
la literatura, la música, el cinema, etc., constitueixen les constants vitals d’uns joves que
mostren moltes conviccions però també
molts dubtes.
Per aquesta novel·la circular i polièdrica passen alguns dels intel·lectuals valencians més
reeixits del segle xx: Miguel Hernández, Max
Aub, Juan Gil Albert, Josep Renau, la família
Gaos o Vicent Andrés Estellés. I cantants i
músics com ara Nino Bravo, Lluís Miquel i els
4Z, Bruno Lomas, Frank Sinatra, els Beatles,
Miles Davis, John Coltrane, Raimon, Paco Ibáñez i Quilapayún sonaven a La Pirenaica, la ràdio clandestina creada a Moscou a instàncies
de Dolores Ibárruri, la Pasionaria, entre cròniques de vagues i de rebel·lions camperoles. També hi apareixen escriptors universals

Capvespre es una novela ambientada en la
València de finales del franquismo en la que
los personajes acaban de empezar a forjarse
como adultos. Lluís, Pilar, Albert, Júlia, Santiago, Óscar y otros universitarios y amigos
son los testimonios y a su vez protagonistas
de un tiempo y un país lleno de acontecimientos trascendentales: el Mayo francés, la
Guerra Fría, la Primavera de Praga, la resistencia contra la dictadura, las huelgas de los
trabajadores o la irrupción de la Nova Cançó.
La lucha política, el descubrimiento del amor
―y del sexo―, la ilusión por una vida mejor,
la fascinación por la literautra, la música, el
cine, etc. constituyen las constantes vitales
de unos jóvenes que muestran muchas convicciones pero también muchas dudas.
Por esta novela circular y poliédrica pasan
algunos de los intelectuales valencianos más
exitosos del siglo xx: Miguel Hernández, Max
Aub, Juan Gil Albert, Josep Renau, la familia
Gaos o Vicent Andrés Estellés. Y cantantes y
músicos como Nino Bravo, Lluís Miquel i els
4Z, Bruno Lomas, Frank Sinatra, los Beatles,
Miles Davis, John Coltrane, Raimon, Paco Ibáñez y Quilapayún sonaban en La Pirenaica, la
radio clandestina creada en Moscú a instancias de Dolores Ibárruri, la Pasionaria, entre
crónicas de huelgas y de rebeliones campesinas. También aparecen escritores universales
de la talla de Nabókov, Hemingway, Kavafis,

de la talla de Nabókov, Hemingway, Kavafis,
Cortázar, Le Carré, Vallejo, García Márquez,
Alberti o Neruda, així com altres figures històriques destacades: el Che Guevara, Fidel
Castro, Santiago Carrillo, Antonio Palomares
o Salvador Puig i Antich.
Amb un llenguatge exquisit, no exempt de
poeticitat, Capvespre és una novel·la commovedora, indispensable si volem tastar de primera mà una època tan miserable com fascinant.

Cortázar, Le Carré, Vallejo, García Márquez,
Alberti o Neruda, así como otras figuras históricas destacables: el Che Guevara, Fidel
Castro, Santiago Carrillo, Antonio Palomares o
Salvador Puig i Antich.
Con un lenguaje exquisito, no exento de poeticidad, Capvespre es una novela conmovedora, indispensable si queremos saborear de
primera mano una época tan miserable como
fascinante.

EDITORIAL
Lletra Impresa Edicions és una editorial en llengua catalana i de
qualitat, creada al desembre de 2015, que aspira a proveir als
lectors de totes les edats de llibres, especialment literaris,
perquè els formen i els entretinguen alhora. La seua filoso- fia
és treballar a poc a poc, però amb cura, i aspira a ampliar el
ventall de lectors en català. El seu és un projecte d’il·lusió al
servei dels lectors i les lectores de tot el País. Ha nascut a
Gandia, al si de les comarques centrals valencianes, i l’àmbit
natural d’actuació és el valencià, però té una vocació íntegra i
transfronterera, clarament de País. Lletra Impresa reivindica el
paper de l’edició tradicional, per això el nom. La que es fa en
paper, la que valora la feina acurada i ben feta, la que implica a
escriptors, il·lustradors i al públic, perquè el llibre com a objecte que es pot tocar, olorar, sentir, veure amb detall, subratllar a
llapis. És insubstituïble.
AUTOR: JOSEP BERTOMEU MOLL
Va nàixer un dia de desembre de 1950 a Dénia. Fill de pare socialista i mare anarquista, no va estudiar mai en un col·legi religiós. El batxillerat el féu per lliure als instituts de Xàtiva i Alcoi.
Amb quinze anys se’n va anar a València a estudiar Magisteri,
a l’Escola Normal situada a Montolivet. En aquella època no
s’ensenyava el valencià i els xics i les xiques anaven a aules
diferents.
Després d’alguna petita experiència en el món de l’ensenyament, decidí obrir una llibreria generalista a Dénia, el febrer
de 1974, que va durar fins l’estiu del 2005. En la tardor d’aquell
mateix any començà a treballar a la Biblioteca Municipal de
Dénia, fins l’actualitat, llevat d’un any que ho va fer a l’Arxiu Municipal del mateix ajuntament. Va ser durant aquesta estada
a l’Arxiu, i gràcies al mestratge de l’escriptora Maria Josep Escrivà, que va aprofundir en l’estudi de la llengua pròpia, fins al
punt que va decidir de fer-ne ús com a escriptor; en un principi, com a crític en revistes com ara Caràcters, L’Aiguadolç,
Espai del Llibre, Aguaits i L’Espill, i més tard com a narrador, fruit
del qual és Capvespre.

El cas Peníscola
Any d’edició:
2014
Gènere:
Novel·la negra o policíaca
Autoria:
Manel Joan i Arinyó
Editorial:
Onada
Contacte
Ramon París / Òscar París
Web
https://www.onadaedicions.com/

SINOPSI
La inspectora Anna Recasens sabia que el
nòvio de la seua filla havia quedat orfe de
mare quan tenia tres anys. El que no li havia
dit ningú és que Roser, la qui hauria sigut la
seua consogra, havia mort assassinada. No
s’ha sabut mai qui en va ser el culpable. En
un període de la seua vida en què ho està
passant molt malament, Anna s’assabenta
d’aquest cas no resolt i decideix investigar el
crim, ocorregut divuit anys en arrere. Haurà
de fer el seu treball d’una manera no oficial, ja
que els fets van ocórrer fora de la seua jurisdicció, però aquesta circumstància no la deté.
Amb l’ajuda de personatges tan entranyables
com el carter Andreu Mut i el mestre Jaume
Coll, la inspectora Recasens descobrirà que,
a pesar del caràcter tan dolç i la bellesa de
Roser, o precisament a causa d’açò, els sospitosos d’haver-la assassinada en són més d’un.
Qui va ser? Un home, una dona, una parella?
I per què? Per amor, per gelosia, per motius
econòmics, perquè sabia més del compte?

La inspectora Anna Recasens sabía que el
novio de su hija había quedado huérfano de
madre cuando tenía tres años. Lo que no le
había dicho nadie es que Roser, la que habría
sido su consuegra, había muerto asesinada.
Nunca se ha sabido quién fue el culpable. En
un período de su vida en el que lo está pasando muy mal, Anna se entera de este caso
no resuelto y decide investigar el crimen, ocurrido dieciocho años atrás. Deberá hacer su
trabajo de forma no oficial, ya que los hechos
ocurrieron fuera de su jurisdicción, pero esta
circunstancia no la detiene. Con la ayuda de
personajes tan entrañables como el cartero
Andreu Mut y el profesor Jaume Coll, la inspectora Recasens descubrirá que, a pesar del
carácter tan dulce y de la belleza de Roser,
o precisamente por eso, son más de uno los
sospechosos de haberla asesinado. ¿Quién
fue? ¿Un hombre, una mujer, una pareja? Y
¿por qué? ¿Por amor, por celos, por motivos
económicos, porque sabía más de la cuenta?

EDITORIAL
Onada Edicions és una editorial arrelada a les comarques del
Maestrat, els Ports i les Terres de l’Ebre. Les seues propostes
passen per aprofundir en el coneixement dels pobles, els costums i tradicions i la gent del nord del País Valencià i del sud
de Catalunya. Alhora, té l’objectiu de dotar-los d’un projecte
cultural que els represente i els promocione arreu del territori
catalanoparlant i a escala internacional. A més a més, té un
compromís amb la literatura en català, amb la qual cosa també publica obres narratives, poètiques, teatrals i assagístiques
dels millors escriptors i escriptores de la literatura catalana.
En definitiva, vol ser un eix cultural de primer ordre arreu del
territori, amb el qual té un gran compromís.
AUTOR: MANEL JOAN I ARINYÓ
(Cullera) Ha escrit novel·la de diferents gèneres, entre els quals
destaquen la policíaca, amb títols com ara Contra sentit, El cas
Torreforta, El cas Peníscola o L’agenda del sicari, la humorística,
amb Cubaneta meua, Han donat solta als assassins o Mapoles.
També ha conreat la temàtica eròtica en novel·les com Stress;
Mateu, el flll d’en Marc, o En Tit-Hola, així com la memòria històrica en obres com 10193-Escuma de mar o A cor cobert. Així
mateix, ha escrit per al públic infantil i juvenil amb títols com
Cento i les mones, El llop Cento al superparc de la pau, Que dur
que és ser guapo!, L’any que vam córrer perillosament o Les màgiques nits de Prada. A més de la prosa, també ha conreat la
poesia amb obres com Plany de l’home llop i l’antologia Versos
blancs. Entre altres, ha guanyat els premis de narrativa Sant
Joan, Enric Valor, Ciutat de València, Ciutat de Sagunt, Tremp,
Valls-Diputació de Tarragona, Olot-Diputació de Girona, Puçol,
Catarroja, La Vila Joiosa, Benidorm i en els de poesia Amadeu
Oller, Cullera, La Vila Joiosa, Benidorm i Tavernes de la Valldigna.

El meu nom no és Irina
Any d’edició
2013
Gènere
Literatura juvenil
Autoria
Xavier Aliaga
Editorial
Andana
Contacte
Llúcia Casanova
Web
https://www.andana.net/libro/el-meu-nom-no-es-irina_79428/

SINOPSI
La vida de Nèstor, un estudiant de batxillerat
aficionat a escriure relats, fa un tomb quan
arriba a l’institut Irina, una enigmàtica jove
d’origen rus que és la imatge viva d’un personatge dels seus contes.
Amb ella comença una intensa relació plena
de complicitats literàries, secrets i mitges
veritats. Mentrestant, la família de Nèstor,
amb una germana menuda desbocada i uns
pares que no se suporten, camina cap a la
descomposició.
Novel·la de descobriments, iniciàtica, en la
qual ficció i realitat es barregen al caliu de
les experiències i vivències que van alimentant la creativitat, la voracitat literària i el
desig irrefrenable d’escriure del protagonista

La vida de Néstor, un estudiante de bachillerato aficionado a escribir relatos, da un vuelco
cuando llega al instituto Irina, una enigmática joven de origen ruso que es la viva imagen
de un personaje de sus cuentos.
Con ella empieza una intensa relación llena
de complicidades literarias, secretos y medias verdades. Mientras tanto, la familia de
Néstor, con una hermana pequeña desbocada y unos padres que no se soportan, camina
hacia la descomposición.
Novela de descubrimientos, iniciática, en la
que ficción y realidad se mezclan al calor de
las experiencias y vivencias que van alimentando la creatividad, la voracidad literaria y
el deseo irrefrenable de escribir que tiene el
protagonista.

EDITORIAL
Per a Andana Editorial editar llibres és com viatjar en tren. Mirar per la finestreta per imaginar qui viu en les fugaces cases
que es veuen i meravellar-se amb els paisatges il·lustrats que
il·luminen. Ens agrada llegir històries que ens sorprenguen i
endinsar-nos en relats que ens descobreixen un poc més de
nosaltres mateixos. Ens agrada compartir seient amb les lectores, amb les creadores, amb les llibreteres, amb bibliotecàries... per explicar-nos l’última aventura, i sobretot riure molt.
Descobrir que allò que realment ens diverteix és editar des
d’una andana on passen cada dia molts trens ens ha costat
uns quants anys. A cada llibre que compartim amb els lectors
volem seguir aprenent, seguir sorprenent, seguir emocionant,
seguir rient a riallades, seguir imaginant que serà el millor que
mai hem llegit. I si aconseguim transmetre una mica de tot això
als lectors més importants del món , els petits lectors, estarem
feliços de seguir editant.
AUTOR: XAVIER ALIAGA
Nascut a Madrid el 1970 i criat a Xàtiva, és periodista i escriptor.
Des del 2007 està bolcat en el periodisme cultural i actualment és responsable de Cultura d’El Temps. Com a escriptor
ha guanyat premis com l’Andròmina, el Joanot Martorell o el
Pin i Soler i tres vegades el Premi de la Crítica, amb Amb Vides
desaflnades (2011), El meu nom no és Irina (2013), publicada per
Andana, i Les quatre vides de l’oncle Antoine (2017). Vides desafinades va ser la primera novel·la que va conjugar el favor de la
crítica i el públic.

Entre dones
Relat
L’una per l’altra
Any d’edició
2017
Gènere
drama psicològic
Autoria
Núria Cadenes, autora del relat. Altres autores del llibre:
Isabel Canet Ferrer, Mercè Climent, Maria Josep Escrivà,
Isabel García Canet, Pepa Guardiola, Carme Manuel, Anna
Moner, Lliris Picó, Raquel Ricart.
Editorial
Balandra Edicions
Contacte
África Ramírez
Web
www.balandraedicions.com

SINOPSI
Olga i Roser són dues dones que, amb el pas
del temps, s’han acostumat a estar l’una amb
l’altra. Els anys les han fetes inseparables, tot i
que no sempre ho han sigut. Com acostumen
a fer, cada dia passegen fins la mar, faça sol,
ploga o neve. Encara que no hi neva mai, a
la platja. La passejada de hui, però, serà diferent. Amb la mar com a teló de fons, el passat eixirà a escena i les vides de totes dues
marcaran un punt d’inflexió en el present. Des
del dia que es van conèixer al mercat, les històries d’Olga i de Roser es van entrecreuar i
mai més no van separar-se. L’una per l’altra.

Olga y Roser son dos mujeres que, con el paso
del tiempo, se han acostumbrado a estar una
con otra. Los años las han hecho inseparables, aunque no siempre lo fueron. Como
suelen hacer, cada día dan un paseo hasta el
mar, haga sol, llueva o nieve. Aunque no nieva
nunca, en la playa. Sin embargo, el paseo de
hoy será distinto. Con el mar como telón de
fondo, el pasado saldrá en escena y las vidas
de ambas marcarán un punto de inflexión en
el presente. Desde el día en que se conocieron
en el mercado, las historias de Ogla y de Roser se cruzaron y nunca más se separaron. La
una para la otra.

EDITORIAL
Balandra Edicions és un segell jove que va més enllà de l’edició
de llibres per esdevenir un projecte cultural que pretén teixir
identitat col·lectiva i enriquir, ampliar i enfortir l’àmbit literari al
País Valencià. Naix amb un doble objectiu: en primer lloc, publicar llibres de literatura contemporània principalment d’escriptors i escriptores de l’àrea lingüística catalana, tant consagrats com novells, i també donar cabuda a una selecció de
títols interessants produïts en altres llengua amb l’objectiu de
posar a l’abast de lectors i lectores la realitat literària de la resta
de l’Estat espanyol. El segon dels objectius és donar cabuda a
llibres produïts per persones i col·lectius que mostren aspectes interessants de la cultura en llengua catalana. El catàleg
compta amb dos col·leccions. Una de narrativa contemporània
«Literatures» i un altra de pensament «Intervencions» a més
d’un calaix on publiquen llibres d’interés fora de col·lecció.
AUTORA: NÚRIA CADENES
(Barcelona, 1970) és una escriptora que treballa també de periodista. Viu a l’Horta Sud, prop de València. Actualment col·labora a Vilaweb i el setmanari El Temps. Ha escrit llibres biogràfics (Memòries de presó o L’Ovidi, que explica la vida i l’obra
de l’artista alcoià Ovidi Montllor), de viatges (Vine al sud!, una
guia lúdica per conèixer el País Valencià) o de relats (AZ, que
va guanyar el premi Ciutat d’Elx i el de la Crítica dels Escriptors
Valencians). Té contes en diverses antologies (als negríssims
Assassins valencians, Elles també maten o Barcelona, viatge a
la perifèria criminal; al sanguinari Sangassa; a Entre dones...). Ha
publicat les novel·les El banquer, que ficciona la vida de Joan
March; Tota la veritat, que va guanyar el premi Crims de Tinta; i
Secundaris, amb l’altra cara de la Barcelona Olímpica. Guillem,
la darrera obra publicada, és una novel·la-documentari on explica el cas de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat l’any
1993 a mans del feixisme.

La ciutat aèria
Any d’edició
2020
Gènere
ciència-ficció
Autoria
Jordi Colonques
Editorial
Edelvives Comunitat Valenciana
Contacte
Estíbaliz Tébar / Esmeralda Alarcón
Web
https://www.edelvivescomunitatvalenciana.com/vl/Catalogo/p/la-ciutat-aeria

SINOPSI
Les ciutats han crescut tant que els edificis
s’hi amunteguen sense solta ni volta i queden a frec com els arbres d’una atapeïda
selva tropical. Són veritables formiguers fets
amb gratacels enormes. La gran ciutat bull.
I per sobre de tots levita una negra boira de
sutge que els desanima a mirar cap al cel.
Ibtisam i Luana s’amaguen al subsòl, on,
aprofitant la complexa trama del clavegueram, s’estenen autèntiques ciutats subterrànies poblades pels oblidats del sistema.
Però aquell matí una patrulla de policia els
sorprén i captura Ibtisam per a endur-se-la
a un Centre d’Internament d’Estrangers. Qui
ajudarà Luana a rescatar la seua germana?
Tan sols Ekon, el líder dels falciots, sembla
capaç d’aconseguir-ho.

Las ciudades han crecido tanto que los edificios se hacinan sin ton ni son y se erigen casi
rozándose como los árboles de una tupida
selva tropical. Son auténticos hormigueros
con rascacielos enormes. La gran ciudad
hierve. Y por encima de todos levita una negra niebla de hollín que las desanima a mirar
hacia el cielo. Ibtisam y Luana se esconden en
el subsuelo, donde, aprovechando la compleja trama del alcantarillado, se extienden auténticas ciudades subterráneas pobladas por
los olvidados del sistema. Pero esa mañana
una patrulla de policía las sorprende y captura a Ibtisam para llevársela a un Centro de Internamiento de Extranjeros. ¿Quién ayudará a
Luana para rescatar a su hermana? Tan solo
Ekon, el líder de los vencejos, parece capaz
de conseguirlo.

EDITORIAL
Edelvives Comunitat Valenciana és una delegació del Grupo
Editorial Edelvives que va nàixer amb l’objectiu de publicar
materials de qualitat i en valencià. Entre els seus materials hi
ha tant projectes vinculats al món del llibre de text com títols
de literatura infantil i juvenil, precioses històries amb una edició acurada, per a gaudir de la literatura i del meravellós art de
la il·lustració. A més a més, l’editorial té un compromís especial
amb l’edició i la promoció de materials de creació pròpia, i per
això intenta comptar principalment amb autors i il·lustradors
del territori valencià. I sempre amb la pretensió de ser una editorial que es nodreix de les arrels però que mira cap al futur,
valenta, innovadora, compromesa i, sobretot, pròxima als lectors i les lectores.
AUTOR: JORDI COLONQUES
(Vila-real, 1976) és doctor en biologia, escriptor, il·lustrador i
músic. Ha publicat diversos contes i novel·les en valencià que
es dirigeixen, en la seua majoria, al públic adult. Entre les seues novel·les destaquen Tothom sap que dos i dos fan quatre,
guanyadora del Premi de Narrativa Ciutat de Vila-real 1998;
Món animal, Premi de Narrativa Vila de Puçol 2010; La rebel·lió
dels plasticanimals, novel·la infantil de divulgació científica; i
Napalm, escrita juntament amb Joan Canela, que resultà finalista del XXVIII Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira 2016.

La memòria de les ones
Any d’edició
2017
Gènere
Drama
Autoria
Pepa Guardiola
Editorial
Balandra Edicions
Contacte
África Ramírez
Web
www.balandraedicions.com

SINOPSI
Laureana Martí no vol veure com s’enlaira
l’avió. No vol mirar com es redueix la postal aèria de la ciutat que l’ha acollida durant
dues dècades, que li va servir d’asil on reconstruir-se i de balneari on descobrir quel’art
cura ferides. L’atemoreix acomiadar-se de
l’espai on creà una nova llar al caliu de l’amor
madur i trobà un bressol on cantar als somnis.
La decisió que ha covat durant setmanes s’ha
fet efectiva i no vol ni pensar, ni sentir, ni mirar.
Abandonar Florència i tornar a viure a terres
valencianes, com tancar un cercle que la du
al punt de partida, ha sigut una decisió pensada, meditada, debatuda i presa, a la fi, amb
molts dubtes i una única condició: si no s’acobla al poble de naixença, si no s’avé a desterrar l’ombra dels entrebancs que l’obligaren
a fugir, sempre pot prendre la determinació
contrària, en un vaivé pendular, i rememorar
el reflex dels dies feliços en les tranquil·les
aigües de l’Arno, com una romàntica melangiosa. La memòria de les ones és una novel·la
construïda com un trencaclosques on trobarem el ric univers literari d’una de les nostres
grans escriptores contemporànies.

Laurena Martí no quiere ver cómo despega el
avión. No quiere ver cómo se reduce la postal
aérea de la ciudad que la ha acogido durante
dos décadas, que le sirvió de asilo donde reconstruirse y de balneario en el que descubrir
que el arte cura heridas. Le da miedo despedirse del espacio donde creó un nuevo hogar
al calor del amor maduro y donde encontró
una cuna en la que cantar a los sueños. La
decisión que ha incubado durante semanas
se ha hecho efectiva y no quiere ni pensar, ni
sentir, ni mirar. Abandonar Florencia y volver
a vivir en tierras valencianas, como cerrar un
círculo que la lleva al punto de partida, ha
sido una decisión pensada, meditada, debatida y tomada, al fin, con muchas dudas y una
única condición: si no se acopla al pueblo de
nacimiento, si no se aviene a desterrar la
sombra de los obstáculos que la obligaron a
huir, siempre puede tomar la determinación
contraria, en un vaivén pendular, y rememorar el reflejo de los días felices en las tranquilas aguas del Arno, como una romántica
melancólica. La memòria de les ones es una
novela construida como un rompecabezas
donde encontraremos el rico universo literario de una de nuestras grandes escritoras
contemporáneas.

EDITORIAL
Balandra Edicions és un segell jove que va més enllà de l’edició
de llibres per esdevenir un projecte cultural que pretén teixir
identitat col·lectiva i enriquir, ampliar i enfortir l’àmbit literari al
nostre País. Naix amb un doble objectiu: en primer lloc, publicar llibres de literatura contemporània principalment d’escriptors i escriptores de la nostra àrea lingüística, tant consagrats
com novells, i també donar cabuda a una selecció de títols
interessants produïts en altres llengua amb l’objectiu de posar a l’abast de lectors i lectores la realitat literària de la resta
de l’Estat espanyol. El segon dels seus objectius és donar cabuda a llibres produïts per persones i col·lectius que mostren
aspectes interessants de la nostra cultura. El nostre catàleg
compta amb dos col·leccions. Una de narrativa contemporània
«Literatures» i un altra de pensament «Intervencions» a més
d’un calaix on publiquem llibres d’interés fora de col·lecció.
AUTORA: PEPA GUARDIOLA
(Xàbia, Marina Alta, 1953), és una escriptora reconeguda en
l’àmbit de la narrativa contemporània valenciana. Ha publicat nombrosos contes i novel·les tant per a adults com per
a joves i infants. Ha sigut guardonada amb diferents premis,
entre els quals cal destacar: el Premi Carmesina de narrativa
infantil 1991 per L’engruna de cristal, el Premi Samaruc 1995
per El Talismà del temps, el Premi de literatura infantil i juvenil
Mediterrània per Collidors de neu i el Premi Enric Valor 2009
per El desordre de les dames. La seua obra està catalogada en diversos mitjans. Mestra de Primària durant 39 anys,
en el camp de l’educació ha participat en diferents projectes
educatius com la promoció de les biblioteques escolars, els
plans lectors i les TIC a l’aula. Intervé sovint en campanyes
d’animació lectora. Participa activament en el moviment feminista i contra la violència de gènere des de la Xarxa de
Dones de la Marina Alta. Col·labora i és membre d’honor de
l’Associació Riuraus Vius.

Napalm
Any edició
2017
Génere
Novel·la social, policíaca, de misteri
Autors
Jordi Colonques i Joan Canela
Editorial
Edicions Bromera
Contacte
Carol Borrás
Web
www.bromera.com

SINOPSI
València. L’estiu s’ha iniciat prematurament, a
les acaballes de la primavera, i la ciutat bull.
Una galeria de personatges diferents, aparentment inconnexos, tracten de sobreviure
a una misèria quotidiana que massa vegades
és molt anterior a la crisi: són els desheretats
del sistema. Alhora, la policia s’e sforça a descobrir els autors dels incendis massius de cotxes que colpegen els diferents barris des de
fa dies. Sense cap mòbil aparent, però amb
un alt grau de complexitat, els investigadors
estan totalment desorientats. A un ritme trepidant, en només una setmana, les peces comencen a encaixar. Els cotxes no són sinó un
entrenament. Alguna cosa molt grossa està a
punt d’esclatar a la ciutat i les conseqüències
poden ser terribles.

València. El verano ha empezado antes de lo
previsto, a finales de la primavera, y la ciudad
hierve. Una galería de personajes distintos,
aparentemente inconexos, tratan de sobrevivir a una miseria cotidiana que demasiadas
veces es muy anterior a la crisis: son los desheredados del sistema. A su vez, la policía se
esfuerza en descubrir los autores de los incendios masivos de coches que golpean los
diferentes barrios desde hace ya días. Sin ningún móvil aparente, pero con un alto grado
de complejidad, los investigadores están totalmente desorientados. A un ritmo trepidante, en tan solo una semana, las piezas empiezan a encajar. Los coches no son sino un
entrenamiento. Algo muy gordo está a punto
de estallar en la ciudad y las consecuencias
pueden ser terribles.

EDITORIAL
A Bromera ens esforcem per oferir al públic obres literàriesde
qualitat que fomenten el plaer per la lectura. El catàleg de
Bromera està format per gèneres molt diversos i per col·leccions adreçades a totes les edats. Així, combina l’experiència
de més de trenta anys de trajectòria amb el dinamisme d’un
equip jove que aposta per la innovació i l’ús de les últimes tecnologies en benefici del món del llibre i la lectura. A més a més,
l’oferta literària de Bromera, amb autors i autores de tot
l’àmbit lingüístic i traduccions internacionals, es complementa
amb una proposta creixent i sòlida de treballs lexicogràfics i
de materials curriculars i complementaris per a l’ensenyament.
AUTOR: JOAN CANELA
(Barcelona, 1974) és periodista. Va estudiar història però ha treballat com a corresponsal i ha col·laborat amb diferents mitjans escrits i digitals, com El Periódico, El Mundo, Berria, Gara,
Público, Ara, El Temps i Il Manifesto. Va ser coordinador de la
secció internacional del setmanari Directa i editor de l’Observatori Crític de Mitjans, Mèdia.cat. És periodista al diari Jornada. Amb Napalm, escrita juntament amb Jordi Colonques, va
ser finalista del Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira i va guanyar el
Premi València Negra.
AUTOR: JORDI COLONQUES
(Vila-real, 1976) és escriptor i il·lustrador. És autor de diferents
obres tant per al públic infantil i juvenil com per a adults. Amb
Napalm, escrita juntament amb Joan Canela, va ser finalis-ta
del Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira i va guanyar el Premi
València Negra.

No sabràs el teu nom
Any d’edició
2020
Gènere
social, històric
Autoria
Vicent Usó
Editorial
Edicions Bromera
Contacte
Carol Borrás
Web
www.bromera.com

SINOPSI
Qui vol tornar al Mas de les Òlibes, ara que fa
anys que se’n van anar els darrers habitants
amb l’e sperança de trobar una vida millor a
la ciutat? Però algú hi torna. A la mà, duu una
escopeta. Miquel, li diuen. Per les cambres
buides, entre les parets caigudes, s’escolten
encara les veus de dones com Carmeta, ressona la tristor infinita dels seus ulls quan va
tornar d’aquella clínica on va tindre el fill i se’l
van endur. Mort, li digueren. Però ella no ho va
creure, no ho va creure mai. Ni tampoc Balma, la filla que tingué al cap d’un temps amb
Daniel, la filla de qui va saber el nom i el rostre. La filla que, un dia també, es va preguntar
què havia passat amb el seu germà.

¿Quién quiere volver al Mas de les Òlibes,
ahora que hace años que se marcharon los
últimos habitantes con la esperanza de encontrar una vida mejor en la ciudad? Pero
alguien ha vuelto. En la mano lleva una escopeta. Miquel, se llama. Por las habitaciones
vacías, entre las paredes caídas, aún se escuchan las voces de mujeres como Carmeta,
resuena la tristeza infinita de sus ojos cuando
volvió de aquella clínica donde tuvo a su hijo
y se lo llevaron. Muerto, le dijeron. Pero ella no
se lo creyó, no se lo creyó nunca. Ni tampoco
Balma, la hija que tuvo al cabo de un tiempo
con Daniel, la hija cuyo nombre y rostro conoció. La hija que, también un día, se preguntó
qué había pasado con su hermano.

EDITORIAL
A Bromera ens esforcem per oferir al públic obres literàriesde
qualitat que fomenten el plaer per la lectura. El catàleg de
Bromera està format per gèneres molt diversos i per col·leccions adreçades a totes les edats. Així, combina l’experiència
de més de trenta anys de trajectòria amb el dinamisme d’un
equip jove que aposta per la innovació i l’ús de les últimes tecnologies en benefici del món del llibre i la lectura. A més a més,
l’oferta literària de Bromera, amb autors i autores de tot
l’àmbit lingüístic i traduccions internacionals, es complementa
amb una proposta creixent i sòlida de treballs lexicogràfics i
de materials curriculars i complementaris per a l’ensenyament.
AUTOR: VICENT USÓ
(Vila-real, 1963) és un escriptor molt reconegut, l’obra del qual
ha rebut elogis per part de la crítica i del públic i ha obtingut
premis com el València de Narrativa, l’Enric Valor de Novel·la
o el Fiter i Rossell al Principat d’Andorra. També ha sigut dues
vegades finalista del Premi Sant Jordi de Novel·la. Entre les novel·les que ha publicat destaquen Les veus i la boira, La mirada
de Michelangelo, L’arquitectura de la flcció, Les ales enceses, El
músic del bulevard Rossini, La taverna del Cau de la Lluna o El
paradís a les fosques. Amb No sabràs el teu nom va guanyar el
Premi de Novel·la Ciutat d’A lzira 2019.

Vampi
Any d’edició
2018
Gènere
terror infantil
Autoria
José Fonollosa
Editorial
Grafito Editorial
Contacte
Yolanda Dib / Guillermo Morales
Web
https://www.grafitoeditorial.com/comic/vampi/

SINOPSI
Les aventures de Vampi, la filla del Comte
Dràcula. Una vampira menudeta terriblement
entremaliada. Aprofitant que son pare passa
tantes hores fora treballant, Vampi juga lliurement pel castell ple de monstres i criatures
misterioses. Acompanyada del seu gat Luna
i d’una rata penada molt simpàtica, els seus
dos millors amics i companys de malifetes, no
pararà de fer entremaliadures i córrer aventures juntament amb els seus companys de
classe… Sempre que el Majordom no l’atrape!

Las aventuras de Vampi, la hija del Conde
Drácula. Una pequeña vampiro terriblemente traviesa. Aprovechando que su padre pasa
tantas horas fuera trabajando, Vampi juega
libremente en su castillo lleno de monstruos
y misteriosas criaturas. Acompañada de su
gato Luna y de un simpático murciélago, sus
dos mejores amigos y compañeros de fechorías, no parará de hacer travesuras y correr
aventuras junto a sus compañeros de clase…
¡Siempre y cuando el Mayordomo no la pille!

EDITORIAL
Grafito Editorial és una editorial de còmic de València especialitzada en novel·la gràfica autoconclusiva. Les publicacions
estan dirigides a un públic que vol gaudir d’un bon dibuix amb
una bona història. Tot això amb una edició de qualitat i amb
la intenció que arribe al mercat a un bon preu. El catàleg inclou tot tipus de gèneres: humor, ciència-ficció, història, terror,
fantasia, així com infantil. L’editorial fa producció pròpia, és a
dir, publica autors espanyols, ven les seues obres i els ven les
llicències a l’estranger. Un gran nombre de títols es troben ja a
França, Bèlgica, Alemanya, Holanda i Portugal. Com que crea
les seues pròpies històries, Grafito Editorial es postula també
com a banc d’idees per a adaptar-les al format audiovisual.
AUTOR: JOSÉ FENOLLOSA
Col·labora en la revista infantil valenciana Camacuc en les
sèries Vampi, Hotel Monster i Trastades a l’Olimp. En 2006 publica la seua primera obra nacional, Billy Bob, amb guió de
Manuel Castaño, un còmic d’humor amb animals antropomòrfics sobre l’angúnia existencial del jovent que ja no és tan jove.
En 2010 inicia la publicació del seu webcòmic Miau, en el qual
parla de com és viure amb gats. La sèrie inclou 8 llibres i s’ha
traduït a cinc idiomes. És en 2018 que comença una nova sèrie
de tires humorístiques sobre la vida amb els animals: Perros
vs. Gatos. Ha dibuixat còmics de tota mena, des de retall de
vida fins a còmics històrics com Los viajes de Darwin. Amb
tot, es consolida en el gènere de l’humor amb les paròdies
Los muertos revivientes, Los vengatas, Los otros superhéroes,
Mordiscos o Sex o no sex. Ha participat en quasi totes les revistes d’humor d’Espanya com El jueves, Retranca, El Climaco o Amaniaco. En 2018 publica Vampi i Vampi, cuéntame un
cuento amb Grafito Editorial.
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