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literal 

1 adj. [LC] [FL] Conforme a la lletra, al text. 
2 adj. [MT] De lletra, que consisteix en lletres.

“Literal” és allò que surt tal com raja, allò que no 
necessita subterfugi. La literatura ha estat un dels 
camps de batalla més disputats per defensar els in-
teressos dels desposseïts contra el poder. I és que en 
els darrers temps hem vist una nova onada creativa 
envaint les nostres llibreries. És aquesta onada cre-
ativa d’idees i de llibres que volem que es trobin a la 
nostra ciutat amb la intenció d’impulsar i promoure 
aquells que tot l’any estan produint i reproduint 
aquestes idees.

 Literal serà una fira de llibres i idees on 
s’ajuntaran editorials, llibreries, autores i autors, lec-
tores i lectors per compartir, discutir i somniar, sobre 
el món en què vivim i com transformar-lo. Des de la 
cultura i el pensament crítics gaudirem de la millor 
literatura crítica compartint-la amb qui la crea.

La segona edició de la fira serà a Barcelona, 
a l’antic complex fabril Fabra i Coats, al carrer Sant 
Adrià, 20 del barri de Sant Andreu del Palomar, els 
dies 13, 14 i 15 de maig de 2016. Una fira oberta al 
públic, de caràcter gratuït amb la intenció de con-
nectar els diferents projectes editorials independents 
i llibreries de llibre polític amb un públic lector amb 
inquietuts polítiques i culturals. 

Els impulsors d’aquesta fira són les editorials 
Tigre de Paper, Pol·len, Virus, Bellaterra i Icaria 
editorial juntament amb el grup Contrabandos.



fira d’idees & llibres radicals



Què és LITERAL?

Literal és una fira d’idees i llibres radicals, composat 
per un festival literari, un mercat del llibre i una pro-
gramació cultural i gastronòmica complementaris. 
Adreçat a editorials independents de llibre radical, 
mitjans crítics i llibreries especialitzades en pensa-
ment crític.

Literal es fa a mitjans de maig al barri de Sant 
Andreu dins de l’espai de la Fabra i Coats amb la 
col·laboració de l’Ateneu l’Harmonia.

En l’accepció anglesa de llibre radical s’utilitza 
el concepte com a aquells llibres que ens fan pensar 
de forma crítica que ens situen a l’arrel. Per què Lit-
eral utilitza el concepte de radical i no el de llibre 
polític, perquè entenem que el llibre polític ens en-
casella en el llibre d’assaig de pensament crític, en 
canvi, el llibre radical pot formar part de tots els gè-

neres i subgèneres (narrativa, novel·la, assaig, infan-
til i juvenil, còmic, humor,...) però en tots els formats 
ens fan pensar de forma crítica.

Només LITERATuRA?

Sí però no tan sols literatura. Acompanyant a la liter-
atura també es dona una trobada entre diferents ele-
ments de la cultura, sempre des d’una òptica radical 
i perifèrica, es per això que treballem la gastronomia 
a partir de el menjar cooperatiu i solidari i la cervesa 
i els productes artesans.

Per altra banda, la millor manera d’acompanyar 
la literatura i la gastronomia és la millor música, en 
l’edició 2015 va ser la música negra que va fer de fil 
musical amb una programació continuada i especí-
fica com a cultura i gènere musical impulsat des de 
les perifèries i amb una vocació comunitària.



pRomouRE uNA NovA mANERA dE RELAcIoNAR-sE dINs 
dEL móN dEL LLIbRE poLíTIc

Literal és una fira feta des de les editorials i per a les 
editorials i el sector del llibre. Organitzada per la co-
operativa CULTURA21 SCCL i recolzada per les edi-
torials Tigre de Paper, Virus editorial, Pol·len, Bellat-
erra i Icària.

Amb un esperit cooperatiu i col·laborador, les 
editorials impulsores del grup promotor s’encarreguen 
del disseny tècnic de la fira, mentre que les decisions 
es fan de forma mancomunada amb una comissió de 
seguiment del procés on poden participar totes les 
editorials, entitats i mitjans participants.

poRTAR Nous púbLIcs AL pENsAmENT cRíTIc I AL 
LLIbRE RAdIcAL

El nostre principal objectiu no es vendre llibres, ven-
dre llibres és una conseqüència, el nostre objectiu 
principal és generar nous lectors i lectores de pensa-
ment crític. Ja que si aconseguim augmentar quantita-
tivament les persones interessades i àvides de lectura, 
tindrem uns públics més cultes i que sabran valorar 
els llibres produïts per les editorials que es troben a 
la fira.

Per generar nous públics no es poden fer allò 
que sempre s’ha fet, s’ha d’innovar i aquí és on sorgeix 
el repte. Hem d’impulsar activitats en diferents àmbits 
per a què persones no interessades en els llibres ni en 
la lectura es trobin en una situació en que el llibre i 
en concret el llibre radical tingui un caràcter atractiu.

ImpuLsAR EL mERcAT socIAL ENToRN EL móN dEL 
LLIbRE

L’impuls del mercat social en l’entorn del llibre ho vo-
lem impulsar de dues maneres complementaries, fent 
servir la fira com una exposició anual de les editorials 
i els llibres emergents dins del llibre radical. I per altra 
banda fer conèixer els espais on trobar referències als 
llibres i les editorials radicals la resta de l’any.

En l’edició de 2015 vam generar el mateix nom-
bre d’ingressos entre les editorials que d’inversió es va 
fer en el muntatge de la fira.

Què voLEm fER dEs dE LITERAL?



EsTRèNyER ELs LLIgAms ENTRE LA cuLTuRA I 
L’EcoNomIA soLIdàRIA

La majoria de les editorials, llibreries i mitjans par-
ticipants de la fira són empreses d’economia so-
cial. El que passa sovint entre l’àmbit de la cultura i 
l’economia social és que s’ignoren mútuament i no 
hi ha elements de connexió. Per part dels organitza-
dors volem demostrar que ja de facto la majoria de 
les editorials que participen de la fira són empreses 
d’economia social o cooperatives i que per tant és un 
sector que s’ha d’interrelacionar més amb l’economia 
social i solidària.

A l’edició de 2015 vam establir vies de 
col·laboració amb la XES que a la propera edició vo-
lem treballar de forma més profunda, fins i tot, s’està 
plantejant de fer un LITERAL de tardor dins de la 
FESC’16.

ENfoRTIR L’EcoNomIA I LEs foRmEs coopERATIvEs EN 
LA cuLTuRA

Entenem que moltes de les empreses del món del lli-
bre (traductors, editorials, il·lustradors,...) poden ser 
cooperativitzades. I en la línia de llimar contradic-
cions entre el que transmetem i el com ho fem volem 
treballar per enfortir el cooperativisme dins del món 
del llibre. A part l’intercooperació és un dels principis 
que ja funcionen entre moltes de les editorials i altres 
parts del món del llibre, és per això que enfortir i re-
forçar aquestes línies de cooperació i intercooperació 
és un dels nostres principals objectius.

La intercooperació i internacionalització amb 
altres fires de llibre radical (Independent radical book 
fair) i editorials convidades d’altres estats seran un 
dels punts a treballar a partir de la propera edició.



fEsTIvAL LITERARI 

10 conferències per parlar dels temes més candents 
ara mateix, literatura i lluita de classes, refugiats i 
migracions, economia feminista, història de les do-
nes, cultura lliure i comuns, la revolució de 1936, 
l’aniversari de la Naqba palestina, el feixisme a Europa 
i l’economia crítica. Aquestes seran les temàtiques de 
les conferències que s’oferiran durant els dies de fira, 
amb la participació de les autores i autors més desta-
cats en les diferents matèries. Debats entre els protag-
onistes d’aquestes categories en conflicte. 

Aquest any a més a més comptem amb la par-
ticipació dels autors destacats:

• nanni balestrini, escriptor, artista i activista 
italià.

• svetlana aleksiévitx, premi Nobel de litera-
tura 2015

sALA d’ENTREvIsTEs 

Dirigit i coordinat pels mitjans col·laboradors de 
Literal, amenitzaran més de 40 debats, entrevistes, 
debats, presentacions de llibres, tertulies, etc. On es 
trobaran els periodistes d’aquests mitjans juntament 
amb els autors i autores de les diferents editorials par-
ticipants. 

mERcAT dEL LLIbRE 

Les idees radicals aniran acompanyades dels seus mil-
lors recipients, els llibres, i de les editorials i els autors 
i autores responsables d’aquesta explosió d’idees. El 
contacte entre lectors i editors, sense intermediaris, el 
fet de poder parlar cara a cara i presentar els dubtes, 
conèixer les persones i qui treballa darrere de cada 
projecte editorial serà una de les millors experiències 
de les que es podran gaudir a la segona edició de la 
fira Literal.

Què fEm A LITERAL?



LITERAL bLAcK musIc

La fira Literal vol ser diferent, no estarà acompanyada 
del xivarri de fons que omple els pavellons firals, sinó 
d’una banda sonora on ens acompanyaran músics 
emergents i consolidats dels segells discogràfics més 
frescos de l’ambient cultural i contracultural de la 
ciutat. Es farà una banda sonora continuada durant 
tot el dia a part d’espectacles musicals específics que 
ens amenitzaran els vermuts i els vespres. 

mENJAR I bEuRE coopERATIus

Les millors causes sempre han d’anar acompanyades 
d’allò que ens permet continuar aguantant, el menjar 
i el beure, que també aportaran experiències coopera-
tives, artesanes i d’ajuda solidària, i ens permetran no 
defallir en els debats i les converses de tot el dia. 

En aliança amb la Xarxa de Restaurants Coop-
eratius, la cervesa Capfoguer i la Fàbrica del Vermu-
tillo

L’AmbIENT, L’EspAI I LA comuNITAT 

La fira serà a Barcelona, a l’antic complex fabril Fab-
ra i Coats, al carrer Sant Adrià, 20 a Sant Andreu del 
Palomar. 

En una antiga fàbrica on es van succeir part 
de les lluites obreres dels anys 70 a Sant Andreu, ara 
recuperada com a espai al servei de la comunitat, i 
en especial amb el treball de l’Ateneu popular i cul-
tural L’Harmonia, un espai de gestió comunitària i 
col·lectiva. 

 Caminar per l’antic poble de Sant Andreu, 
endinsar-se dins del complexe de la Fabra i Coats no 
podria ser millor ambient per fer la que esperem que 
sigui una experiència inoblidable de fira del llibre 
polític a Barcelona.

1. Melusina
2. Club editor
3. Voliana ediCions
4. ediCions bellaterra
5. tigre de PaPer ediCions
6. atraPasueños editorial
7. neret ediCions 
8. raig Verd editorial

editorials i llibreries participants

9. ediCions de 1984
10. editorial trafiCantes de sueños
11. l’Heura
12. editorial Males Herbes
13. oozebaP
14. PisCina, un Petit oCèa
15. aldarull ediCions
16. editorial gregal

17. Pensaré Cartoneras
18. editorial YulCa
19. l’aVenç
20. Pol·len ediCions
21. esPai Contrabandos
22. ediCions sidillà
23. ediCions del PerisCoPi
24. el Viejo toPo 

25. buridan
26. alreVés editorial
27. ediCiones del serbal
28. seMbra llibres
29. sajalín editores
30. ediCions saldonar
31. Hoja de lata
32. birabiro editorial

33. nórdiCa libros
34. Virus editorial
35. takatuka
36. arCàdia
37. labreu ediCions
38. eMbosCall
39. Piedra PaPel libros 
40. fundaCión anselMo lorenzo

41. laertes
42. la Ciutat inVisible
43. editorial PoPular
44. godall ediCions
45. orCinY Press
46. desControl
47. ooso CÒMiCs
48. ediCions del 1979

49. llibreria la Caníbal
50. PePitas de Calabaza
51. txalaParta
52. iCaria editorial
53. bruMaria
54. CaraMella
55. llibres de l’índex 
56. ediCiones de la teMPestad

57. ediCiones del oriente  
Y del MediterrÁneo

58. lo diable gros
59. Col·leCtiu bauMa 
60. la oVeja roja
61. CaPitan swing
62. ediCiones Casus belli

horari d’exposició a la carpa:

divendres 13 no hi ha mercat del llibre

dissabte 14 de 11 a 21h

diumenge 15 de 11 a 21h

escenari central > dissabte 14 i diumenge 15

BABy BluES BAnD / mARc BúRDAlO quIntEt / 13tH mAgIc SkullS / gIgI mcFARlAnE / Dj FABRA / Dj cOAtS

lItE-
RAl 

BlAck 
muSIc



sala de conferències > divendres 13, 19:00

lItERAtuRA AmB clASSE. 
lA clASSE OBRERA A lA lItERAtuRA
cocacola en lucha / las que limpian los hoteles / 
 jaume cortés

sala de conferències > dissabte 14, 20:00

El BOn llADRE
josep julien

sala de conferències > diumenge 15, 12:00

l’AugE DEl FEIxISmE  
A EuROpA 
roger suso / jordi borràs

sala de conferències > dissabte 14, 12:00

pARtISAnES D’AHIR I D’AvuI. 
lES DOnES A lA REvOlucIó
ingrid strobl / nora miralles

sala de conferències > diumenge 15, 13:00

EcOnOmIA FEmInIStA  
I SuBvERSIó DEl cApItAl 
cristina carrasco 

sala de conferències > diumenge 15, 18:00

límItS DEl cApItAlISmE:  
tREBAll, EcOlOgIA I cuRES  
josep manel busqueta / federico demaria / 
inés marco lafuente

sala de conferències > dissabte 14, 18:00

cOntRA l’OBlIt:  
El 68 AnIvERSARI DE lA nAqBA
ferran izquierdo / sandra barrilaro /  
teresa aranguren / joan cañete bayle

sala de conferències > dissabte 14, 17:00

cOmunS: FutuR O mItE
rubén martínez / david aristegui

fàbrica de creació > diumenge 15, 19:00

lA gRAn REvOltA  
DE lES llEtRES 
nanni balestrini

INTèRpRET dEL RELAT (c)oRAL ANTAgoNIsTA

sala de conferències > dissabte 14, 13:00

lES FROntERES  
DE lA cIutAt REFugI. 
REFugIAtS I mIgRAntS A l’EuROpA D’AvuI 
roland fosso / eirini dafermou /  
lamine sarr

sala de conferències > diumenge 15, 17:00

vIDA quOtIDIAnA I REvOlucIó. 
DuRAnt l’EStIu DEl 1936
miquel izard / chris ealhman 

fàbrica de creació > dissabte 14, 19:00

lA vEu DE lES vEuS
svetlana aleksiévitx

pREmI NobEL  
dE LITERATuRA 2015

escenari central > diumenge 15, 20:00

l’OmBRA DE l’AltRE mAR
joan margarit

pREmI NAcIoNAL dE LITERATuRA

teatre

diumenge

jO-
SEp 
ju-

lIEn

jO- 
An 
mAR-
gARIt

recital poètic

RADIcAl vOl DIR 
SImplEmEnt “AnAR A 

l’ARREl DE lES cOSES”. 

AngElA DAvIS

escenari central 

dissabte 14, 17:00

REcITAL dE poEsIA  

FRAncESc  

gElOncH

escenari central diumenge 15, 11:30
REcITAL -coNcERT cESk  FREIxAS



ateneu popular i cultural l’harmonia

SAlA 
D ’EntREvIStES

Totes les activitats de la sala d’entrevistes seran 
dinamitzades per periodistes dels següents mitjans 
de comunicació, directa, crític i catalunyaplural 
així com periodistes col·laboradors a títol personal.

pERIODISmE éS puBlIcAR 
Allò quE Algú nO vOl quE 
puBlIquIS.

gEORgE ORWEll
HI HAuRà 

zOnA  
InFAntIl!

DISSABtE 14

marcos prior 

Amb una trajectòria de dues dècades escrivint guions i 
dibuixant còmics, en els seus treballs es pot apreciar el reflex 
de la realitat socioeconòmica de les urbs del Primer Món.

Wolfgang fritz haug

Lingüísta i teòric marxista alemany, deixeble de l’Escola de 
Frankfurt, una de les ments més llucides del marxisme a 
Europa.

guillem frontera

‘Sícilia sense morts’ una novel·la ambientada en la Mallorca 
actual de la corrupció explicada pel seu autor.

antonio alcántara 

Educador social i activista de Nou Barris ens parlarà sobre el 
projecte pedagògic de l’Ateneu Popular de 9Barris.

Jordi masó rahola

Un homenatge a la literatura popular de gàngsters, fantasmes 
i melodrames de fulletó cursis.

Jordi masó rahola

Més de cinc anys de poemes encadenats. Elaborats des de 
la quotidianitat, circulen pel més íntim, però també pel més 
social, sense cap voluntat de traçar límits ni categories.

grup de lectura activa 

Grup de Lectura de la Biblioteca de Trinitat Vella ens acompa-
nyaran per parlar dels CIE, les deportacions juntament amb 
els autors del llibre ‘Paremos los vuelos’.

luis andrés bredloW 

Professor de filosofia a la Universitat de Barcelona, parlarà 
del seu darrer llibre ‘Ensayos de herejía’, reflexions contra el 
mercat, els diners, Déu i la societat capitalista.

helen torres 

Ciutat Morta: el cas que va trasbalsar la ciutat de Barcelona. 
Presó, foscor i morts a la Barcelona del s. XXI

manel barriere 

Editor de la revista L’heura, guionista i professor. Parlarà del 
projecte de revista de pensament crític.

neus samblancat

Especialista en l’exili literari i en el paper de les dones en la 
literatura.

Jose maria esparza

Autor de diversos llibres sobre la història d’Euskal Herria i 
sobre la memòria històrica a Navarra a més de ser l’editor en 
cap i l’impulsor de l’editorial Txalaparta.

elisenda solsona

Les Cirurgies són microrelats poètics sobre psicologia i 
anatomia construïts a partir de metàfores acarnissades.

núria alabao

Noves forces polítiques s’enfronten a qüestions de fons que 
la velocitat de l’assalt electoral deixa en segon pla. La més 
important: què és una democràcia que mereixi tal nom? Com 
s’organitza i a qui interpel·la? Quin és el seu objectiu últim?

elisabeth falomir

La traductora de «Papi» de Madison Young ens explicarà 
el llibre de l’actriu porno, el viatge per les diferents figures 
paternals des del progenitor fins al BDSM.

agustín guillamón

L’autor d’una extensa obra sobre la guerra i la revolució del 
1936 i del paper de l’anarquisme i la CNT durant aquesta, ens 
parlarà sobre l’època, el context i la revolució.

lúa todó 

Un conte que ens explica la lluita per la defensa d’un habitatge 
digne. La seva protagonista, una nena de set anys, ens demos-
tra que sí que es pot. És una de les moltes històries que viuen 
les famílies de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.

Joni d.

El fil roig de la història des dels maquis a l’autonomia obrera i 
les guerrilles urbanes dels 70 fins avui dia.

11:00 > sala d’entrevistes 

El cOmIc SOcIAl
biblioteca de can fabra

16:30 > sala d’entrevistes 

llIçOnS D’IntRODuccIó  
A lA lEctuRA DEl cApItAl
trébol negro / laertes

13:00 > sala d’entrevistes 

mAllORcA, unA SIcílIA SEnSE mORtS?
club editor

18:30 > sala d’entrevistes 

cIRc, EDucAcIó  
I tRAnSFORmAcIó SOcIAl
neret edicions

20:00 > sala d’entrevistes 

pOlpA
males herbes

20:30 > sala d’entrevistes 

mImAR llOcS
oozebap

12:00 > sala d’entrevistes 

pAREmOS lOS vuElOS
diVersos autors

cambalache

17:30 > sala d’entrevistes 

EnSAyOS DE HEREjIA
pepitas de calabaza

14:00 > sala d’entrevistes 

cIutAt mORtA, cRònIcA DEl cAS 4F
19:30 > sala d’entrevistes 

IDEES pER cAnvIAR El món
l’heura

11:30 > sala d’entrevistes 

tEA ROOmS
hoJa de lata

17:00 > sala d’entrevistes 

El nOStRE pOBlE DESpERtARà
txalaparta

13:30 > sala d’entrevistes 

cIRugIES
voliana

19:00 > sala d’entrevistes 

cAp A nOvES InStItucIOnS  
DEmOcRàtIquES 
traficantes de sueños

12:30 > sala d’entrevistes 

lA FIguRA DEl ‘pApI’ I El BDSm
melusina

18:00 > sala d’entrevistes 

l’AnARquISmE A lA REvOlucIó DEl ‘36
descontrol

15:30 > sala d’entrevistes 

quAn pERDEm lA pOR
pol·len edicions

16:00 > sala d’entrevistes 

lA tORRE DE lA SERRA
tigre de paper



ateneu popular i cultural l’harmonia

SAlA 
D ’EntREvIStES

Totes les activitats de la sala d’entrevistes seran 
dinamitzades per periodistes dels següents mitjans 
de comunicació, directa, crític i catalunyaplural 
així com periodistes col·laboradors a títol personal.

pERIODISmE éS puBlIcAR 
Allò quE Algú nO vOl quE 
puBlIquIS.

gEORgE ORWEll
HI HAuRà 

zOnA  
InFAntIl!

DIumEngE 15

kike tudela

Amb el rerefons de la lluita obrera, expliquen una història de 
presa de consciència política, creixement i amistat.  “Anem 
junts” ha reconstruït la història dels obrers de Condiesel a 
partir d’un exercici de memòria col·lectiva.

xavier cortadelles

Les millors històries de rius, llacs, estanys i gorgues dels dos 
costats del Pirineu i de la Catalunya Vella.

david fernàndez 

Advocat, activista, defensor de les seves idees i de les causes 
que creia justes contra tots els embats, vinculat a la vida social 
i cultural del Maresme, solidari, compromès i fundador del 
Col·lectiu Ronda, entre moltes d’altres actituds vitals.

olga resina

El Supercatalà torna amb força. Decidit, indignat i reveindica-
tiu com sempre. Amb ganes de canvi. A la penúria econòmica, 
la crisi i l’atur incorpora en el seu repertori el debat entre 
llibertat i seguretat.

associació mapasonor 

Un itinerari per la Mediterrània que va portar a entrevistar per-
sones i associacions que van obrir la porta a la cultura popular 
dels seus territoris. Però també aquest llibre és un manifest, 
un ideari sobre què és la cultura popular.

sergi álvarez

Novel·la negra amb l’humor en una trama d’aventures, ambicions, 
amors, desamors, venjances, derivacions filosòfiques i baralles de 
taverna. Per si no fos poc, en un món semblant al nostre…

emiliano terán mantovani

Investigador i sociòleg veneçolà ha estat investigant els go-
verns llatinoamericans progressistes i té una visió crítica sobre 
aquestes experiències d’arribar al poder.

pere martí 

La trama secreta del 9N. Tots els secrets de la consulta que ha 
posat potes enlaire l’Estat.

hugo lópez castrillo

La construcció d’un espai d’estudi, reflexió i proposta, que 
té per objecte posar en circulació materials teòric/pràctics 
relatius al pensament  i la seva relació amb les estructures 
socials i polítiques.

maria lluïsa latorre

El cor de les llavors és una història de ficció que proposa una 
anàlisi crítica dels organismes modificats genèticament o 
OMG. 

roger peña

El secret de Munic és una obra heterogènia, a mig camí entre la 
política i el gènere negre, entre els records de joventut i la nar-
rativa eròtica, entre el llibre de viatges i la novel·la històrica,

Julià de Jódar / david fernàndez

L’escriptor i el periodista de la CUP parlaran sobre els orígens i 
les raons polítiques d’aquest moviment polític.

lluis bosch 

Un policia franquista ha de buscar a un pres polític, antic 
investigador republicà per resoldre un cas ple de misteri. 

marta gómez mata / fèlix rabal Queixalós

Un llibre que ens recorda que, després de la situació 
quotidiana d’obrir una ampolla de vi i tenir una llarga 
sobretaula amb amics, hi ha una litúrgia mediterrània i 
ancestral d’apropar-nos a la comunitat.

albert garrido

Un recorregut pel terrorisme jihadista fins a l’aparició del 
terrorisme de l’Estat Islàmic.

adelais pedrolo

Manuel De Pedrolo, un dels autors catalans més coneguts i al-
hora més desconegut. Descobrirem el compromís comunista i 
independentista de l’escriptor a partir de la seva obra.

aina torres / david fernàndez / Jana montllor 

Ovidi Montllor representa en carn viva el compromís amb el 
seu poble i amb la seua llengua però també representa el seu 
compromís amb els treballadors i la llibertat. Oblidar Ovidi és 
buidar de sentit, una per una, aquestes paraules.

Jordi piJoan-lópez

Els àngels de Sóar llença els seus fils argumentals en els pri-
mers temps de la lluita pels drets civils de la comunitat gai, la 
guerra bruta de la CIA i l’FBI, la recerca encoberta en ar mes 
químiques i biològiques, la implicació de les adminis tracions 
estatals en el tràfic de drogues,...

16:00 > sala d’entrevistes 

AnEm juntS
consell de fàbrica de condiesel

13:00 > sala d’entrevistes 

llEgEnDES D’AIguA DOlçA
sidillà

18:00 > sala d’entrevistes 

pEp mAnté, mIlItAnt DE lA vIDA
col·lectiu ronda

19:30 > sala d’entrevistes 

SupERcAtAlà
ooso còmics

20:30 > sala d’entrevistes 

lA cultuRA pOpulAR mEDItERRànIA
caramella

20:00 > sala d’entrevistes 

mAI DIguIS vODkA, mAI méS!
orciny press

12:00 > sala d’entrevistes 

ESDEvEnIR cAStA
pensaré cartoneras

17:00 > sala d’entrevistes 

EScAc A l’EStAt
serbal

14:00 > sala d’entrevistes 

lOgARItmE gROc
brumaria

19:00 > sala d’entrevistes 

El cOR DE lES llAvORS
emboscall

11:00 > sala d’entrevistes 

El SEcREt DE munIc
gregal

11:30 > sala d’entrevistes 

lES ARRElS I lES RAOnS  
DE lA unItAt pOpulAR
capitán sWing

16:30 > sala d’entrevistes 

AIRE BRut
crims.cat

13:30 > sala d’entrevistes 

pEtItES HIStòRIES DE BAnquEtS
+ tast de vins del centre Quim soler

godall

12:30 > sala d’entrevistes 

EntEnDRE l’EStAt ISlàmIc
yulca

17:30 > sala d’entrevistes 

lA lItERAtuRA RADIcAl  
DE mAnuEl DE pEDROlO
sembra

15:00 > sala d’entrevistes 

OvIDI mOntllOR, En HOmEnAtgE
lo diable gros

15:30 > sala d’entrevistes 

ElS àngElS DE SóAR
llibres de l’índex



ateneu l’harmonia
(fabra i Coats)

C/ Sant adrià 20
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ra cafeteria i menjador
black music literal

conferències  
nanni balestrini  

svetlana aleksiévitx

sala de conferències
sala d’entrevistes

exposició editorials







i

mapes, localització i horaris  
dels diferents espais

inauguració

El dia 13 a les 19h a l’Ateneu L’Harmonia

horaris del mercat del llibre

Dissabte 14 de 11.00h a 21.00h
Diumenge 15 de 11.00h a 21.00h

com s’hi pot arribar? 

Metro L1 Sant Andreu / Fabra i Puig (a cinc minuts) 
En cotxe, entrada per Barcelona per l’avinguda 
Meridiana.



Més de 5.000 visitants van passar per la Fira l’edició 
de l’any passat. La primera edició de la Fira Literal 
Barcelona. 

Aqui us plantegem algunes de les dades que 
vam extreure de l’edició de 2015.  

pRogRAmAcIó

9 conferències
1 30 entrevistes
12 autors internacionals 
(Itàlia, França, Espanya, Mèxic, Argentina, Marroc, 
Iran, Euskal Herria i Bèlgica)
42 autors nacionals
8 actuacions musicals

EmpREsEs pARTIcIpANTs

38 editorials
12 mitjans de comunicació col·laboradors
3 entitats col·laboradores

púbLIc

Públic al mercat del llibre: 5.000 assistents
Públic a les conferències:  900 assistents
Públic a les entrevistes:  600 assistents

EdIcIó LITERAL 2015 



tAIFA
Verdi, 12 / 08012

cómplIcES
Cervantes, 4 / 08002

El lOkAl
Carrer de la Cera, 1 / 08001

ESpAI cOntRABAnDOS
Junta de Comerç, 20 / 08001

vEuS AmB vEu
Picalquers, 2 / 08001

DIt I FEt
Dr. Balari i Jovany 4 / 08030

pAu BOScH
Passeig Maragall, 166 / 08027

ROcAguInARDA
Carrer del Xiprer, 13 / 08041

AtzAvARA
Escorial, 94 / 08024

cAlDERS
Passatge de Calders 9 / 08015

lA ROSA DE FOc
Joaquín Costa, 34 / 08001

lA ImpOSSIBlE
Rosselló, 212 / 08036

AlDARull
Torrent de l’Olla, 72 / 08012

Al·lOtS El pEtIt pRíncEp
Consell de Cent, 266 / 08011

AntInOuS
Casanova, 72 / 08011

AS. llIBRES llIuRES
Cantabria, 72 / 08020

BARRA/llIBRE
Riego, 13 B / 08014

cAp I cuA
Torrent de l’Olla, 99 / 08012

cASA AnItA llIBRES  
Vic, 14 / 08006

lA mEmòRIA  
Pl. Vila de Gràcia, 19 / 08012

BAïBARS
Muntaner, 337 / 08021

cASA uSHER
Santaló, 79 / 08021

DOcumEntA
Pau Claris, 144 / 08009

HORItzOnS
València, 149 / 08011

l’EncEnAll
Doctor Pi i Molist, 52 / 08016

SAgItARI
Passatge Vila i Rosell, 10 / 08032

lA cAníBAl
Nàpols, 314 / 08013

pEBRE nEgRE
Carrer del Clot, 41 / 08018

lA cIutAt InvISIBlE
Riego, 35 / 08014

lA pEtItA
Marià Aguiló, 115 / 08005

nOllEgIu
Pons i Subirà, 3 / 08005

lA REpARtIDORA
Arquitecte Arnau, 5  / 46020

vAlèncIA

AnònImS
Miquel Ricomà, 57 / 08401

gRAnOllERS

llIBRERIA cAtAlAnA
Plaça Joan Payrà, 7 / 66000

pERpInyà

llIBRERIA SynuSIA
Montserrat, 136 / 08221

tERRASSA

lA plOmA llIBRERIA
Carrer de Sicília, 332 / 08025

lA SIRgA
Tordera, 34 / 08012

lE nuvOlE
Sant Lluís, 11 / 08012

cAnAlES llIBRERIA
Psg Fabra i Puig, 1-3 / 08030 

EtcètERA
Llull, 203 / 08005

OnA llIBRES
Gran de Gràcia, 217 / 08012

pRòlEg
Sant Pere Més Alt, 46 / 08003

gran via de les corts catalanes plaça de les 
glòries catalanes
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Ronda litoral

Avinguda Diagonal

Avinguda Diagonal

vicent zaragozà

príncep de viana

la Bassa

Sant gaietà

si alguna cosa garanteix el que ha 
vingut a anomenar-se bibliodiver-
sitat, és l’existència d’un teixit de lli-

breries que, mitjançant el seu projecte 
llibreter, desenvolupen un criteri i una 
activitat que va més enllà dels dictats dels 
grans aparells industrials, mediàtics o de 
marketing.

Les llibreries que figuren al mapa no 
formen part de cadenes, franquícies o 
qualsevol tipus de gran superfície. Hem 
volgut donar-li visibilitat a un plànol so-
vint invisible, per trobar-se fora de les 

grans avingudes comercials i de la publici-
tat mass-media i també de  les modernís-
simes ulleres dels coolhunter del moment.

En aquest mapa, reflectim molts 
d’aquells espais que, en consonància amb 
l’esperit de Literal, s’han especialitzat en 
l’assaig o el llibre polític o li donen un lloc 
rellevant en el seu fons al pensament crí-
tic. També aquelles llibreries que han defi-
nit un perfil propi, apostant per centrar-se 
en temàtiques suposadament per a mino-
ries, però que trenquen la homogeneïtza-
ció que imposen les lògiques de mercat i 

contribueixen a construir comunitats de 
coneixement.

Finalment, hem intentat visibilitzar lli-
breries en quasi tots els barris de Barcelo-
na, per reivindicar l’esforç de mantenir un 
teixit llibreter a escala de barri i fora dels 
grans centres neuràlgics.

Esperem que aquest mapa sigui una 
eina útil per a les llibreries, la comuni-
tat lectora i, sobretot, pel creixement i 
l’extensió del pensament crític que tant 
necessitem.

mapa de  

llibreries
radicals de

barcelona

fira d’idees & llibres radicals





fira d’idees & llibres radicals

literalbcn.cat
@literalbcn

cOntActE

comunicació i premsa

Aram Ramon 
comunicacio@literalbcn.cat

www.literalbcn.cat
telf: 653669287

coordinació de la fira

Simón vázquez
info@literlbcn.cat

telf. 653786669 

RADIcAl vOl DIR 
SImplEmEnt “AnAR 

A l’ARREl DE lES 
cOSES”. 

AngElA DAvIS




