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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 fira és a Barcelona, a l’antic complex fab-
ril Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, 20 del barri 
de Sant Andreu del Palomar, la segona quinzena de 
maig. Una fira oberta al públic, de caràcter gratuït 
amb la intenció de connectar 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, Virus, Pol·len, Bellaterra i Icària.



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 independentsde 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 pen-
sar de forma crítica que ens situen a l’arrel. Per què 
Literal utilitza el concepte de radical i no el de lli-
bre polític, perquè entenem que el llibre polític ens 
encasella en el llibre d’assaig de pensament crític, 
en canvi, el llibre radical pot formar part de tots els  

gèneres i subgèneres (narrativa, novel·la, assaig, in-
fantil i juvenil, còmic, humor,...) però en tots els for-
mats 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 i 2016 va ser la música negra que va fer 
de fil musical amb una programació continuada i es-
pecífica 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 
editorials Tigre de Paper, Virus, Pol·len, Bellaterra 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 quan-
titativament 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 i 2016 vam generar el mateix 
nombre 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 2016 vam establir vies de 
col·laboració amb la XES, el Col·lectiu Ronda, el 
COOP57 i l’administració (Districte de Sant Andreu 
i ICUB).

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 mi-
gracions, economia feminista, història de les dones, 
cultura lliure, comuns i l’economia crítica. Aquestes 
seran les temàtiques de les conferències que s’oferiran 
durant els dies de fira, amb la participació de les au-
tores i autors més destacats en les diferents matèries. 
Debats entre els protagonistes d’aquestes categories en 
conflicte. 

sALA d’ENTREvIsTEs 

Dirigit i coordinat per periodistes col·laboradors ame-
nitzaran diferents debats, entrevistes, debats, presen-
tacions de llibres, tertulies, etc. On es trobaran amb els 
autors i autores de les diferents editorials participants. 

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. 

 Incidim i cooperem en el territori a partir del 
treball amb la Biblioteca Ignasi Iglesies, la Biblioteca 
de la Trinitat Vella, el Taller de Músics, el Grup de 
Lectura Activa,...



PROGRAMACIÓ 
2017



LeILA KhALed

Nascuda a Haifa (Palestina) l’any 1944, juntament amb la seva família es veu 
obligada a abandonar Palestina l’any 1948 (any de creació de l’Estat d’Israel) i 
s’estableix als camps de refugiats del Líban. Als 15 anys s’uneix a la Fundació 
del Moviment Nacionalista Àrab, precursor del Front Popular per l’Allibera-
ment de Palestina (organització política laica i d’esquerres palestina). El 1969 
i el 1970 va protagonitzar el segrest de dos avions per tal de cridar l’atenció 
internacional de l’ocupació militar que patia Palestina. El primer resultà tot 
un èxit, i el segon, degut a la intervenció de les autoritats israelianes, acabà 
amb la mort del seu company i ella fou detinguda a Londres. Posteriorment 
fou alliberada a través d’un intercanvi de presoners, i des d’aleshores viu a 
l’exili. Actualment segueix participant de la lluita del poble palestí a través de 
les organitzacions Front Popular per l’Alliberament de Palestina, el Consell 
Nacional Palestí i la Unió General de Dones Palestines.

Guy StAndInG 

És catedràtic d’Estudis del Desenvolupament a l’Escola d’Estudis Orientals i 
Africans (SOAS) a la Universitat de Londres. Doctor en ciències econòmiques 
per la Universitat de Cambridge i membre de l’Acadèmia de Ciències Socials 
del Regne Unit, ha ensenyat a la Universitat de Bath i en la Monash, de Mel-
bourne. Entre 1999 i 2006 va ser director del Programa de Seguretat Socio-
econòmica de l’Organització Internacional del Treball, en Ginebra. El profes-
sor Standing és membre fundador i copresident de BEN (Basic Income Earth 
Network), una ONG internacional que promou l’aplicació d’una renda bàsica 
universal. En 2014 va ser nomenat doctor honoris causa pel European College 
of Economics and Management de Bulgària i va entrar a formar part del con-
sell assessor internacional del Center for International Affaires and World Cul-
tures de la Universitat Northeastern, Boston. Entre les seves publicacions de-
staquen Work after Globalization: Building Occupational Citizenship (2009); 
El Precariado: Una nueva clase social (Pasado & Presente, 2013) i Precariado: 
Una carta de derechos (2014).
La corrupción del capitalismo és el seu segon llibre publicat per Pasado & Presente.



LeiLa KhaLed & david Segarra · guy Standing 
& anna gabrieL · Fermin muguruza · hedoi 
etxarte · mari Luz eSteban · Sirin adLbi 
Sibai · tariq aLi · rauL zeLiK · riKi bLanco · 
marina garcèS · aLberto acoSta · Patrizia 
Fiocchetti · aina torreS · carLeS riera 
· Sara gonzáLez · carLeS viñaS · Jorge 
contreraS · eLiSabet veLo · JoSeP m. aragay 
borràS · ainara Legardon &  david garcía 
ariStegui · Joan yago i aarón Sánchez · 
Saiba bayo · roger PeLaez & marti SaLeS · 

raFa burgoS · mireia SentíS 



eSCenARI CentRAL
SAPhIe WeLLS 
& the SWInG CAtS 

AndReu MARtInez QuARtet

6 en RAyA (POLIPOeSIA)

AnARI (CAntAutORA vASCA)

AnItA O’nIGht 
& the MeRCuRy tRIO

títeReS deSde AbAjO



kanAlla!



LITERAL KANALLA!

zoNA EspEcIAL INfANTIL 2017

A partir de la prova pilot de zona infantil a la LITERAL 
2016 aquest curs hem volgut desenvolupar la proposta 
amb una sèrie d’activitats programades per les més 
petites i per les lectores més kanalles.

AQuí uNA bREu dEscRIpcIó 
dE LA pRogRAmAcIó d’ENguANy:

EL vIATgE dE bIRAbIRo
Contacontes al voltant d’alguns personatges del catà-
leg BiraBiro i a continuació un taller consistent en 
l’elaboració d’un ‘memory’ amb els personatges.  

A pARTIR dE 4 ANys.

coNTEs TAKATuKA dE dINs uNA mALETA...
La Marietta Contacontes arriba amb la seva male-
ta plena de contes de Takatuka. Però hi ha un petit 
problema. Amb el vaivé del viatge, els contes s’han 
quedat profundament adormits. Sort que la Marietta 
sempre porta a la maleta el seu acordió. Amb l’ajuda 
de l’acordió i de tots vosaltres, segur que despertem 
els magnífics contes que porta dins de la maleta.

A pARTIR dE 3 ANys.

uN cuENTo pRopIo: vALIENTEs
En esta sesión asistimos a la dramatización de los 
cuentos En el techo del mundo y Valiente
Valentina , dos relatos de mujeres valientes que con-
siguieron hazañas personales y colectivas en dos 
momentos diferentes de nuestra historia.
En el techo del mundo cuenta la historia de una niña 
india que se convierte en defensora de los árboles 
de su aldea en el Himalaya. Está basado en la histo-
ria real de Gaura Devi, que organizó la resistencia 
no violenta de las mujeres de su aldea. Devi y sus 
compañeras se encadenaron con sus brazos a los ár-
boles de la aldea para evitar que fuesen talados. Así, 
prendieron la chispa del movimiento Chipko.

A pARTIR dE 3 ANys

cARRER dEL mAR
«Al carrer del Mar no hi ha semàfors; la gent s’atura 
quan vol. No hi ha gàbies ni peixeres. El carrer en-
fila entre la fina línia de l’aigua i una filera de cases 
amb gust de sol, cel i sal…»   Un espectacle poètic 
que busca la relació directe amb el públic i que com-
bina actor i teatre d’objectes. L’espectador coneixerà, 
tot passejant, un món farcit d’històries marineres…

A pARTIR dE 3 ANys

kanAlla!



Ateneu L’HArmoniA
(Fabra i Coats)

C/ Sant adrià 20
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mAPeS, LoCALitZACiÓ i HorAriS  
DeLS DiFerentS eSPAiS

horaris del mercat del llibre

Dissabte de 11.00h a 21.00h
Diumenge 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 10.000 visitants van passar per la Fira l’edició 
de l’any passat. La segona edició de la Fira Literal Bar-
celona. 

Aqui us plantegem algunes de les dades que 
vam extreure de l’edició de 2016.  

LLIbREs vENuTs: 1.554
dINERs gENERATs: 25.245,53 €

pRogRAmAcIó

11 conferències
36 entrevistes
50 autors locals
13 autors internacionals
(Bielorrúsia, Itàlia, Alemanya, Euskal Herria, 
Veneçuela, Argentina, Espanya, Regne Unit)
4 actuacions musicals

EmpREsEs pARTIcIpANTs

61 editorials
7 mitjans de comunicació col·laboradors
8 entitats col·laboradores

púbLIc

Públic al mercat del llibre: 10.000 assistents
Públic a les conferències:  1.670 assistents
Públic a les entrevistes:  720 assistents

EdIcIó LITERAL 2016 

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
36 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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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



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 


