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Més de 600 inscrits al VI Forum Edita que analitzarà els 
reptes del sector editorial el 6 i 7 de setembre 

 

Entre els ponents, Peter Kraus vom Cleff, president de la Federació 
d’Editors Europeus, el director de la biblioteca d’Oslo, escollida millor 
biblioteca del món i les persones responsables de gestionar la presència 
d’Espanya com a país convidat a la Fira de Frankfurt 2022 

____________________________________________________________ 
 
Barcelona, 1 de setembre de 2021.- 
 
Els propers 6 i 7 de setembre Barcelona acollirà, per sisè any consecutiu, una nova edició del Forum 
Edita, el fòrum internacional que analitza l’estat de la situació del món de l’edició i de la cadena de 
valor del llibre. Organitzat pel Gremi d’Editors de Catalunya i l’UPF School of Management, l’edició 
d’aquest any es centrar{ en la creativitat i resiliència mostrada pels diferents agents del món del 
llibre durant la pandèmia mundial del Covid-19. El Forum, que compte amb més de 600 inscrits, té 
el suport de l’Ajuntament de Barcelona, del Departament de Cultura de la Generalitat, el Ministeri 
de Cultura i de CEDRO. 
 
L’edició d’enguany del Forum Edita, que es titula “Creativitat i resilència en el món del llibre” 
analitzar{ els principals reptes de la cadena de valor del llibre després d’haver viscut una 
acceleració en el canvi d’h{bits dels lectors en el context de la pandèmia. Les oportunitats que s’han 
obert són molt grans i durant aquests dos dies s’analitzarà les perspectives tant des del mercat 
interior com exterior i es debatrà l’impacte que tenen a Europa infraestructures com les grans 
biblioteques de referència al centre de les ciutats ara que Barcelona ha recuperat el projecte per 
posar-la en marxa. 
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Personalitats internacionals del món del llibre 
Els inscrits tindran accés a 13 ponències, debats i taules rodones protagonitzades per un total de 18 
especialistes internacionals de primera fila i de diferents àmbits del món del llibre.  
 
La ponència inaugural tindrà lloc el dilluns 6 de setembre a càrrec del president de la Federació 
d’Editors Europeus, l’alemany Peter Kraus vom Cleff, que a partir del proper mes de gener dirigirà 
la influent Borsenverein, la institució que aglutina editors, llibreters i distribuïdors a Alemanya. El 
ponent, figura clau de l’edició europea, abordarà els reptes del sector en un moment de grans canvis 
sectorials i socials. 
 
Els debats i taules rodones tindran lloc el dimarts 7 i giraran al voltant de diversos eixos. 
 
Per una part, es farà una mirada a la situació del mercat editorial després de la pandèmia. En aquest 
sentit, destaca la ponència amb la que s’obriran les sessions del dia 7, “El món després de la 
pandèmia”, que oferir{ el consultor editorial austríac Rüdiger Wischenbart, o la de l’espanyol 
Íñigo Palao, consultor de GFK, que analitzarà la situació del món del llibre a Espanya des de 
l’atalaia que brinda una companyia de referència en l’investigació de mercats. 
 
Respecte a Amèrica Llatina, el conseller sènior per Espanya en el Banc Internacional de 
Desenvolupament, Alberto Nadal, analitzarà la situació a Llatinoamèrica després de la pandèmia. I 
sobre el “boom” de les noves narradores llatinoamericanes dialogaran Mariana Enríquez 
(periodista i escriptora), Fernanda Melchor (escriptora) i Camila Sosa Villada (escriptora i 
actriu), juntament amb el periodista Xavi Ayén. 
 
El fet que durant la pandèmia s’hagi reforçat el paper del llibre ser{ un dels aspectes que tractar{ la 
ponència “El poder de les històries”, que far{ l’historiador literari i catedr{tic a la Universitat de 
Harvard Martin Puchner. L’autor d’ ”El poder de las històries” repassarà perquè les històries 
explicades en format llibre han fascinat tant al llarg de la història, des de l'epopeia de Gilgamesh a 
les aventures de Harry Potter. 
 
La pandèmia ha estimulat l’activitat de moltes llibreries que durant la crisi han demostrat la seva 
resiliència i, cada vegada més, estan assumint el paper de centres culturals de proximitat. Les ja 



VI Encuentro anual 
del libro y la edición 
 
Gremi d’Editors de Catalunya 
Universitat Pompeu Fabra.  
Barcelona School of Management 
6 de septiembre de 2021 
 
www.forumedita.com  

VI Trobada anual 
del llibre i l’edició 

 
Gremi d’Editors de Catalunya 

Universitat Pompeu Fabra.  
Barcelona School of Management 

6 de setembre de 2021 
 

www.forumedita.com 

 

 
 

 

 
 

 

consolidades La Puerta de Tannhäuser i Numax, i la nounada Finestres, compartiran les seves 
experiències en una taula rodona que comptarà amb els seus responsables: Sergi Ferrer-Salat 
(Llibreria Finestres, Barcelona), Álvaro Muñoz (Llibreria La Puerta de Tannhäuser, Plasencia ) i 
Mariña de Toro (Llibreria Numax, Santiago de Compostel·la). 

Les biblioteques també tindran el seu espai al Forum. Pot una gran biblioteca, amb tots els mitjans 
que ofereixen les noves tecnologies i una arquitectura icònica, anar més enllà de la seva funció 
original i ser una eina de regeneració urbana i un atractiu pel turisme cultural? Què pot aportar, per 
exemple, a una ciutat com Barcelona? Lluís Agustí, director de l'Escola de Llibreria del Gremi de 
Llibreters de Catalunya i la Universitat de Barcelona, dialogarà sobre aquestes qüestions amb els  
directors de les biblioteques d'Oslo (Noruega) i Groningen (Països Baixos), que exposaran les seves 
experiències i punts de vista. 

Un altre dels temes que seran objecte de diàleg serà el fet que Espanya sigui el país convidat a la 
Fira del Llibre de Frankfurt de l'any 2022. Sobre això, i el repte que suposa per a la indústria 
editorial espanyola, dialogaran el periodista Sergio Vila-Sanjuán i Elvira Marco (directora del 
projecte «Espanya, País Convidat d'Honor a la Frankfurter Buchmesse 2022»). La directora general 
del Libro y Fomento de la Lectura, María José Gálvez, parlarà de l'activació dels Fons Next 
Generation de la Unió Europea per a la indústria del llibre. 
 
I com cada any el Forum Edita analitzarà la importància de la propietat intel·lectual i l'estat de 
situació de la pitjor amenaça del món del llibre i els continguts: la lluita contra la pirateria. En 
aquest cas, Daniel Fernández i Jorge Corrales, president i director de CEDRO respectivament, 
dialogaran sobre l'evolució de la situació a Espanya. 
 
Una sisena cita del Forum Edita que compta ja amb més de 600 inscrits, i que torna a apostar pel 
debat, l'anàlisi i la reflexió en un esdeveniment pel qual han passat, entre moltes altres 
personalitats, grans prescriptors de l’escena editorial mundial, com José Creuheras, Markus Dohle, 
Carlo Felltrinelli, Teresa Cremisi, Vincent Monadé, Juergen Boos, Jorge Herralde, Luigi Spagnol, Eva 
Congil, Núria Cabutí o Richard Charkin; escriptors com Eduardo Mendoza, Almudena Grandes, Sergi 
Pàmies, Javier Cercas, Espido Freire, Juan Cruz o Lorenzo Silva, i fins i tot l’expert en creativitat 
Ferran Adri{. I sempre, amb un gran èxit d’assistents.  
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Esdeveniment en streaming: de Barcelona al món 
El Forum tindr{ lloc a la sala d’actes del Campus Balmes de la Universitat Pompeu Fabra a 
Barcelona tot i que, igual que l’any passat, aquest no comptar{ amb la presència de públic degut a 
les mesures de seguretat que imposa la pandèmia. Els més de 600 inscrits podran seguir en directe 
l’esdeveniment a través de l’streaming que s’oferir{ a la p{gina web www.forumedita.com. 
 
El Forum està co-dirigit pel president del Gremi d’Editors de Catalunya, Patrici Tixis, el catedràtic 
Javier Aparicio Maydeu, director del M{ster en Edició de la UPF i l’escriptor i periodista cultural,  
Sergio Vila-Sanjuán.   

 
 

www.forumedita.com 
 

Premsa, comunicació i gestió d’entrevistes 
 

Els periodistes i mitjans de comunicació interessats podran seguir totes les ponències per 
streaming (www.forumedita.com). També hi poden assistir presencialment (UPF Barcelona 
School of Management. C/ Balmes 132 ) acreditant-se prèviament.  
 
La inauguració de la sisena edició del Forum Edita tindrà lloc el dilluns 6 de setembre a les 
18h amb la ponència El futur del llibre i del negoci editorial a càrrec de Peter Kraus vom 
Cleff (president de la Federation of European Publishers) i comptarà amb la presència del 
senyor Jordi Martí, tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona i les intervencions 
enregistrades de la Consellera de Cultura, Natàlia Garriga i el Ministre de Cultura i Esport, 
Miquel Iceta.  
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