Carlo Feltrinelli, president del Gruppo Feltrinelli, inaugurarà la
IV trobada anual del fòrum internacional del llibre i l’edició.
FORUM EDITA 2019:
IV TROBADA ANUAL DE L’EDICIÓ
BARCELONA 3,4 i 5 de juliol
«Reptes, talent i globalització al món del llibre»
•

Més de 35 ponents internacionals i més de 300 persones inscrites participaran en el IV FORUM
EDITA, que

organitza el Gremi d’Editors de Catalunya i la UPF Barcelona School of

Management, amb el suport de Barcelona Ciutat Literària de la Unesco, el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Cultura y Deporte, CEDRO i la
Federación de Gremios de Editores de España.

• Al FORUM EDITA coneixerem el creador del primer llibre escrit per un robot, Henning
Schoenenberger, iniciativa de l’editorial Springer Nature.
•

Coincidint amb l’elecció d’Espanya com a país convidat a la Fira Internacional del Llibre de
Frankfurt 2021, comptarem amb la presència del seu president i CEO, Juergen Boos.

•

Michael Busch, conseller delegat i soci de Thalia Bücher, la cadena de llibreries més important
d’Alemanya, exposarà com opera aquesta gran xarxa.

•

Cristina Fuentes, directora del Hay Festival of Literature ens parlarà del poder de les xarxes
internacionals com a grans plataformes per a la creació de comunitat.

•

A més, entre altres participants, el FORUM EDITA comptarà amb la participació del pedagog
Gregorio Luri que ens exposarà la necessitat de crear una aliança entre educació i lectura. Per la

seva banda, l’escriptor Sergi Pàmies ens parlarà de la seva trajectòria professional i dels vincles
amb els seus editors.
Els dies 3, 4 i 5 de juliol, tindrà lloc a Barcelona la IV trobada internacional FORUM EDITA, que organitza
el Gremi d’Editors de Catalunya i la UPF Barcelona School of Management. El FORUM EDITA té per
objectiu donar resposta als problemes i les amenaces del sector, així com oferir noves oportunitats.
L’edició d’enguany abastarà tres àrees: els nous reptes als quals s’enfronta el sector editorial; la recerca i
creació de talent; i la globalització al món del llibre: el seu desenvolupament i l’avenç tecnològic. Per
assolir aquest compromís vers el sector, el FORUM EDITA convoca grans professionals del món de l’edició
tant en l’àmbit internacional com en el local.
La inauguració de l’edició d’enguany, que tindrà lloc dimecres 3 de juliol a les set
de la tarda a la Universitat Pompeu Fabra, tindrà com a protagonista Carlo
Feltrinelli, president del Gruppo Feltrinelli que, a més de l’editorial Giangiacomo
Feltrinelli fundada l’any 1955, i de la Fundació Feltrinelli, actualment és el
principal accionista de l’editorial Anagrama, a més, el grup inclou una cadena de
119 llibreries.

Carlo Feltrinelli

Juergen Boos

Les fires i els festivals són grans plataformes culturals que ajuden a fer
comunitat. Per parlar d’aquestes xarxes internacionals es comptarà amb la
presència de Juergen Boos, president i CEO de la Frankfurter Buchmesse GmbH
(Feria del Libro de Frankfurt) des de l’any 2005. Cristina Fuentes, directora del
Hay Festival of Literature & Arts. Va ser la creadora i és
directora del Hay Festival Cartagena de Indias des del
2006. A més dirigeix el Hay Festival Segovia, el de Mèxic,
Beirut i Arequipa. Ha dirigit projectes per a la promoció de
nous autors i ha treballat generant aliances entre el sector privat i el públic; i
Iolanda Batallé, directora de l’Institut Ramon Llull, en una taula rodona moderada
per Miguel Barrero, director general corporatiu de Santillana, i president de la
Federación de Gremios de Editores de España.

Cristina Fuentes

Les noves tecnologies han fet possible la creació del primer llibre fet amb intel·ligència artificial o “escrit
per un robot”. El FORUM EDITA tindrà al seu creador, Henning Schoenenberger. També es planteja a
quins nous models s’ha d’adaptat el sector davant la lectura digital amb Eva Güell, directora de
Màrqueting i Negoci Digital d’Anagrama; Arantxa Larrauli, directora general de Libranda, i Gloria Pérez
Salmerón, presidenta de la Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques.
L’origen del sector editorial comença amb de la figura de l’escriptor o escriptora. A
partir de la seva mirada més humana i divertida, l’escriptor Sergi Pàmies pren el
relleu a Almudena Grandes, Javier Cercas i Eduardo Mendoza, i explicarà com se
sent dins el sector editorial així com la seva relació professional i personal amb els
seus editors.
Sergi Pàmies

En relació a la propietat intel·lectual i les seves formes de regulació, Daniel
Fernández, president de l’editorial Edhasa conversarà amb Anne Bergman,
directora de la Federation of European Publishers, entitat que té per objectiu
ampliar i millorar l’accés al patrimoni cultural digital d’Europa.
Anne Bergman

Per analitzar la situació del mercat internacional del llibre, així com el fenomen de la concentració
editorial, Rüdiger Wischenbart, consultor especialista en la indústria cultural, serà de nou al FORUM
EDITA. Per la seva banda, Iñigo Palao, consultor de GfK GrowthfromKnowledge, farà una anàlisi sobre el
panorama editorial del mercat espanyol.
Pedro Lindsey, professor en Retail Martketing i Transformació Digital en ESCP Europe, Universitat
Europea i CIS-Endicott International, i consultor en Innovació en el punt de venda TRISON, explicarà com
es comprarà en el futur. Les llibreries també estan vivint un gran repte, per saber com intueixen l’horitzó,
Javier Arrévola, director general de Casa del Llibre conversarà amb Michael Busch, conseller delegat i
soci de Thalia Bücher.

A més, al FORUM EDITA els editors independents com Joan Sala, director de Comanegra, Valeria Bergalli,
directora de Minúscula, així com Matthew Clayton i Jacques Testard, explicaran què fan per obrir-se
camí i consolidar-se respecte a la tendència actual de la concentració editorial als grans grups. També
s’analitzaran els procediments que promouen la creació de talent amb Anna Davis, fundadora i directora
de Curtis Brown Creative, i l’escriptora i directora del Máster de Creación Literaria de la Universidad de
Valencia, Espido Freire. El pedagog Gregorio Luri farà una ponència per explicar perquè sense educació
no hi ha lectura.
Per posar punt final al FORUM EDITA, l’editor, periodista i escriptor Juan Cruz moderarà una taula sobre
la capitalitat editorial amb José Calafell, president del Grupo Planeta, Amèrica Llatina; Santiago
Fernández Caleya, director de Turner Libros, i Cristobal Pera, director editorial de Vintage Español en
Knopf Doubleday Publishing Group de PPR als EUA.

FORUM EDITA està organitzat pel Gremi d’Editors de Catalunya i la UPF Barcelona School of Management. Compta amb el
patrocini de l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració d’EDITORS.CAT, CEDRO, el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el Ministerio de Cultura y Deporte i la Federación de Gremios de Editores de España. Té lloc a la ciutat de Barcelona
com a capital editorial internacional en llengua castellana i també catalana, i per la seva integració a la Xarxa de Ciutats de la
Literatura UNESCO.
FORUM EDITA està dirigit per Javier Aparicio Maydeu, creador i director del Màster en Edició de la UPF; Patrici Tixis Padrosa,
president del Gremi d’Editors de Catalunya, i Sergio Vila-Sanjuán Robert, periodista cultural i historiador de l’edició.
Les sessions tindran lloc a la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management (Carrer Balmes, 132-134, Barcelona) i
estaran conduïdes pel periodista i escriptor Antonio Iturbe.

https://editabarcelona.com/es/
Per a més informació i/o entrevistes:
Laura Santaflorentina / laurasantaflorentina@gmail.com / Tel. 699061244

