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LITERAL és una fira de llibres i idees radicals on es troben edito-
rials, llibreries, autores i autors, lectores i lectors per compartir, 
discutir i somiar el món on vivim i com transformar- lo. Des de 
la primera edició l’any 2015 fins ara, la fira ha evolucionat fins 
a comptar amb un festival literari, un mercat del llibre, un espai 
professional i una programació cultural i gastronòmica comple-
mentària. 
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1 adj. [LC] [FL] Conforme a la lletra, al text.

2 adj. [MT] De lletra, que consisteix en lletres.
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LITERAL és una aposta política que neix des del sector del llibre

LITERAL pretén incidir sobre la realitat.

LITERAL s’adreça al conjunt de les persones del barri, la ciutat i 
el país i, en especial, als col·lectius oprimits per aquest sistema. 
Amb la fira es pretén donar eines de pensament per contribuir 
a la seva emancipació. Per això és oberta al públic i de caràcter 
gratuït. 

La fira aposta per les paraules perquè només allò que       
s’anomena existeix. I per tenir-les en un conjunt de papers que es 
converteixen, moltes vegades, en armes de pensament, en llibres 
que llegim i que ens fan qüestionar la realitat i, fins i tot, a nosal-
tres mateixes. Perquè els llibres i les idees radicals són aquelles 
que pretenen no només analitzar el món, sinó canviar-lo des de 
l’arrel.
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LITERAL 2022

LITERAL, fira d’idees i llibres radicals,    
celebrarà la seva 8a edició entre els dies 
19 i 22 de maig de 2022 al recinte de la 
Fabra i Coats de Barcelona. 

LA VUITENA 
EDICIÓ
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Els dies 21 i 22 de maig la fira tornarà a 
comptar amb un centenar d’editorials i una 
cinquantena de converses, debats, presenta-
cions, poesia i contacontes, entre altres. 

Literal creix. No només augmenta el nombre 
d’editorials i llibreries independents que par-
ticipen al mercat del llibre, sinó que obrim 
nous espais als patis dels tres centres esco-
lars del recinte. Comptarem amb un espai 
de restauració, un espai de canguratge, un 
espai de lectura i sumarem nous espais per 
a presentacions de llibres i debats, un esce-
nari artístic, etc.

Els dies previs a la fira, el 19 i 20 de maig, 
tindrà lloc la 2a edició de LITERAL PRO. 

Les últimes edicions de LITERAL no 
van poder comptar amb aquest espai              
professional a causa de la pandèmia. 

Aquesta edició recuperem LITERAL PRO 
amb l’objectiu de facilitar un espai de troba-
da entre editorials de tot el món per establir 
col·laboracions, la compra-venda de drets de 
llibres i facilitar la internacionalització de les 
empreses editorials catalanes.
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El contacte entre lectors i editors, sense intermediaris, el fet de 
poder parlar cara a cara i presentar els dubtes, conèixer les per-
sones i qui treballa darrere de cada projecte editorial és una de 
les millors experiències que es poden viure a LITERAL.

La fira ocuparà un total de 6.000m2 amb més d’un centenar 
d’estands repartits pels carrers del recinte on editorials locals 
i internacionals exposaran i vendran els seus llibres, escenaris 
i carpes que acolliran contacontes, poesia i música en directe i 
sales d’actes repartides per diversos dels edificis del recinte on 
tindran lloc conferències, debats i presentacions de llibres.

EL MERCAT DEL LLIBRE
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EDITORIAL AMOR DE MADRE
APOSTROPH 
APPEC EDITORS DE REVISTES I DIGITALS
ARCÀDIA
ATRAPASUEÑOS EDITORIAL
AUTOMÁTICA EDITORIAL
BARLIN LIBROS
BELLATERRA EDICIONS
BOLTXE LIBURUAK
CAMBALACHE
CANDAYA
CAPITÁN SWING
CASUS BELLI ED.
CATARSI MAGAZÍN
CHRONOS
CISMA EDITORIAL 
CLUB EDITOR
CONSONNI
CONTINTAMETIENES
CONTRAESCRITURA
COOPERATIVA CULTURAL ROCAGUINARDA
DESCONTROL EDITORIAL
EDICIONES AKAL
EDICIONES DE LA TORRE MAGNÉTICA
ORIENTE Y MEDITERRÁNEO
EDICIONES DEL IMBUCHE
EDICIONES DYSKOLO
EDICIONS CAL·LÍGRAF
EDICIONS DE 1984
EDICIONS DEL 1979
EDICIONS DEL PERISCOPI
EDICIONS DEL PIRATA
EDICIONS PONCIANES
EDICIONS SECC
EDICIONS SIDILLÀ
EDICIONS TREMENDES

EDITORIAL BARRETT
EDITORIAL KARWÁN
EDITORIAL MILVUS
EDITORIAL NANIT
EDITORIAL TRAFICANTES DE SUEÑOS
PROMETEU EDICIONS / EL CEP I LA NANSA EDI-
CIONS
EL GENET BLAU
EL VIEJO TOPO
ELÈUTHERA
ESPAI LLAVORS
ESQUERRA DIARI
EXTINCIÓ EDICIONS
FUERA DE RUTA
FUNDACIÓ FEDERICO ENGELS
GARBUIX BOOKS
GEDISA / NED EDICIONES
GODALL EDICIONS
H&O EDITORES
HERMENAUTE
HOJA DE LATA EDITORIAL
ICÀRIA
INANNA PUBLICATIONS
INCORPORE
IRRECUPERABLES / DADO EDICIONES
JEF KLAK
KATAKRAK
KRILLER71 EDICIONES
LA BIBLIOTECA DE CARFAX
LA CARBONERA
LA CEBRA / KAXILDA
LA FUGA EDICIONES
LA RAPOSA 
LAERTES / LA 2ª PERIFÈRIA
LA TOPERA EDITORIAL
LA TRIBU

LABREU EDICIONS
LES HORES
LEVANTA FUEGO
LIBELISTA
LIBÉLULA VERDE EDICIONES
LIBROS DEL ZORRO ROJO
LLETRA IMPRESA EDICIONS
LLIBRERIA SYNUSIA
LO DIABLE GROS EDICIONS
MAI MÉS
NERET EDICIONS
OBSCURA EDITORIAL
ÒNIX EDITOR
ORCINY PRESS
PAGÈS EDITORS
ONA / PENSARÉ / MADRESELVA
PEPITAS ED.
PIEDRA PAPEL LIBROS
PM PRESS
POL·LEN EDICIONS
RAIG VERD EDITORIAL
RUTA EDICIONES
SAJALÍN EDITORES
SALDONAR
SEMBRA LLIBRES
SYLONE / VIENTO SUR
TAKATUKA
TERCERO INCLUÍDO
TIGRE DE PAPER EDICIONS
TINTAMOTORA
TOMOLO EDIGIO’ 
TRIANGULAR EDICIONS
TXALAPARTA
VIRUS EDITORIAL
VOLIANA EDICIONS
WANAFRICA
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EDITORIALS PARTICIPANTS A LA FIRA LITERAL 2022
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Durant els dies 21 i 22 de maig diversos espais del recinte fabril Fabra i Coats es convertiran en l’escenari perfecte per a un festival 
literari que, a través de la seva programació, vol fer pensar sobre el món en el que vivim i com transformar-lo.

Les idees i llibres radicals broten en una fira que compta amb diversos escenaris repartits en edificis del recinte i que també ocupen 
els carrers. El festival literari inclou xerrades, conferències, entrevistes, presentacions de llibres, poesia i contacontes, sense oblidar un 
espai musical i gastronòmic que fan que les persones puguin gaudir de la fira durant tot el dia.

Tots els actes de la fira son transmesos via internet a través de LITERAL TV, l’espai televisiu de la fira que es pot seguir a través del 
web.

ESPAIS I PROGRAMACIÓ

EL FESTIVAL 
LITERARI

04
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GRANS CONVERSES DEBATS I TAULES RODONES PRESENTACIONS I ENTREVISTES

ESPAI DE CANGURATGEESCENARI ARTÍSTIC ESPAI DE LECTURA ESPAI DE RESTAURACIÓ

Converses amb autors i autores 
destacades en el marc del pensament 
crític, tant en l’àmbit local com en l’in-
ternacional. Les converses compten 
amb traducció simultània. 

Converses que aborden els temes 
més candents del moment amb la 
participació de les autores i au-
tors més destacats en les diferents 
matèries. 

Periodistes col·laboradores con-
versen amb autors i autores sobre 
les últimes novetats del moment en 
format d’entrevista o de presentació 
de llibres. 

Aquelles famílies que ho desitgin 
podran deixar el seu fill o filla en un 
espai segur de joc i amb monitores 
acreditades mentre passegin per la 
fira realitzant les seves compres.

Poesia, música i contacontes es com-
binaran sobre l’escenari per convidar 
al públic assistent a descobrir autors, 
històries i músics de l’ambient cul-
tural de la ciutat i d’arreu dels Països 
Catalans.

Zona on gaudir d’una estona de 
lectura on el públic, a més, es podrà 
endur llibres en préstec. Biblioteques 
de Barcelona coordinarà l’Espai de 
Lectura.

Les millors causes sempre han d’anar 
acompanyades d’allò que ens permet 
continuar aguantant, el menjar i el 
beure. 



PROGRAMACIÓ LITERAL 2022
DIES 21 I 22 DE MAIG DE 2022

Com cada mes de maig, torna Literal, la fira d’idees i llibres radicals. Més d’un centenar d’editorials independents es 
reuniran al recinte de la Fabra i Coats de Barcelona, per convertir-lo de nou en el punt de trobada de la cultura i el       
pensament crític.

ENLLAÇ A LA PROGRAMACIÓ
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LA PROGRAMACIÓ 2022

https://literalbcn.com/programacio/


WU MING

Wu Ming Foundation, més 
conegut com a Wu Ming, és un 
col·lectiu d’escriptors italians 
provinent de la secció bolonye-
sa del Projecte Luther Blissett 
(1994-1999), i que es va fer 
famós amb la novel·la Q.
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PONENTS DESTACATS EN AQUESTA 8A EDICIÓ

PAUL ROCHER

Economista i diplomat en cièn-
cies socials per Sciences-Po 
Paris. Expert en control social i 
militarització de l’espai públic

HOURIA BOUTELDJA

Activista política francoalgeri-
ana. És la portaveu del Partit 
dels Indígenes de la República 
(PIR) una formació que malda 
pel reconeixement i organització 
de les persones racialitzades a 
l’Estat francès.

FRANÇOISE VERGÉS

Feminista, antiracista i presidenta 
de l’associació «Décoloniser les 
arts», Françoise Vergès és autora 
de diverses obres i articles en 
francès i en anglès sobre l’es-
clavitud colonial, el feminisme, 
la reparació i la descolonització 
dels museus.



ENRIC CASASSAS

Poeta i traductor català. També 
destaca en altres gèneres com 
l’assaig, l’assaig poètic, el peri-
odisme, el drama i la narrativa. 
El 2020 fou guardonat amb el 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes
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NÚRIA BENDICHO

Llicenciada en Filosofia. En bona 
part autodidacta, s’ha passat 
la joventut viatjant i llegint en 
biblioteques.

ADRIÀ PUJOL

Antropòleg, escriptor i traductor. 
Ha publicat llibres en diversos 
gèneres com l’assaig, biografies, 
ficció i no ficció.

ARANTXA TIRADO

Politòloga, doctora en Relacions 
Internacionals per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) 
i doctora en Estudis Llatino-
americans per la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
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SEBASTIÀ PORTELL
Mallorca, 1992. Escriptor en gèneres com la narrativa, el teatre, la poesia i, més recentment, l’assaig. President de l’Associació d’Escriptors en 
Llengua Catalana (AELC).

DAVID CASTILLO
Barcelona 1960. És un poeta, escriptor, i crític literari català. L’any 2020 va guanyarel Premi Joanot Martorell de Gandia per la seva narrativa.

UXUE ALBERDI
Elgóibar (Guipúscoa), 1984. Escriptora i bertsolari, llicenciada en Periodisme. Ha publicat diversos títols de literatura infantil i juvenil, narrativa 
i també assaig. 

MARIA RODÓ-ZÁRATE
Manresa 1986. Activista feminista, doctora en Geografia i actualment professora Serra Húnter a la UB. Investiga les desigualtats socials des 
d’una perspectiva interseccional aplicada a qüestions com el dret a la ciutat, la violència de gènere o l’LGTBI-fòbia.

ANNA PACHECHO 
Barcelona, 1991. Periodista i escriptora especialitzada en qüestions de gènere i classe. Ha publicat a diversos mitjans de comunicació com 
Público, El Salto, La Marea i Playground magazine. Va publicar Listas, guapas, limpias (Caballo de Troya, 2019).

PASTORA FILIGRANA
Sevilla, 1981. Advocada especialista en Dret Laboral, sindical i en Dret d’estrangeria. Ha publicat diversos llibres sobre les alternatives al siste-
ma capitalista partint de les aportacions del poble gitano, els feminismes i el sindicalisme. 

AINHOA NADIA
Oñati, Guipúscoa, 1983. Activista, escriptora i educadora social centrada en la investigació sobre el racisme institucional i d’estat.

LAYLA MARTÍNEZ
Madrid, 1987. Escriptora, editora i llicenciada en Ciències Polítiques. Ha publicat assaig i novel·la de ciència ficció.

MIQUEL MISSÉ
Barcelona, 1986. Sociòleg, escriptor i activista trans. És consultor en l’àmbit de les polítiques públiques per la diversitat sexual i de gènere. És 
promotor d’una cultura trans plural i crítica. 
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LES COL·LABORACIONS
BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES
Les biblioteques públiques garanteixen l’accés al coneixement i la cultura a la ciutadania, i la seva gratuïtat i proximitat territorial assegura 
que aquest accés sigui universal, és a dir, que tothom tingui accés a la cultura de forma gratuïta. A més, les biblioteques públiques, conjunta-
ment amb altres equipaments de proximitat, són agents clau de desplegament de les polítiques culturals i educatives a tot el territori català, 
en tant que faciliten a la ciutadania l’accés als recursos i programes culturals, i esdevenen alhora motors relacionals d’inclusió i acció comu-
nitària al territori. 

Biblioteques de Barcelona forma part de l’organització de LITERAL i gestiona l’espai de lectura de la Fira. El servei de Biblioteques de la 
Generalitat de Catalunya i de Biblioteques de Barcelona, destinen part del seu pressupost a la compra de llibres durant la fira. Des de l’edició 
passada, LITERAL compta amb la col·laboració directa d’una quinzena de biblioteques de Barcelona que compten amb especialitzacions 
centrades en el pensament crític.

LLIBRERIES AL TERRITORI
Les llibreries de proximitat son una part imprescindible per la cadena del llibre i, sobretot, per la visibilització de les editorials independents. 
Des de 2021 LITERAL ha ampliat la xarxa d’aliances i, a dia d’avui, una quarentena de llibreries repartides per tot el territori català formen 
part de LITERAL com a punt de difusió de la Fira.

PONENTS DESTACATS EN EDICIONS ANTERIORS
Nani Balestrini 
Normal Ajari 
Svetlana Aleksiévitx 
Leila Khaled 
Guy Standing 
Elaine Brown 
Silvia Federici
Tariq Ali
Yayo Herrero
Sirin Adlbi Sibai

Raul Zelik
Marina Garcés
Alberto Acosta
Ingrid Strobl
Atilio Borón
Wolfang Fritz Haug
Yolanda Colom
Josep Manel Busqueta
Jann-Marc Rouillan
Michel Collon

Lucas Platero
Nazanin Armanian
Manuel Delgado
John Gibler
Eduardo Rabasa
David Fernández
Tansy E. Hoskins
Leslie Kern
Abel Azcona
Willy Toledo
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LITERAL PRO 

En els últims anys, LITERAL s’ha consolidat com un esdeveniment clau del panorama literari, intel·lectual i polític de Catalunya i de 
l’Estat espanyol. Va ser l’any 2019 quan l’organització de LITERAL va decidir fer una aposta més enllà de la fira pensada pel públic en 
general i va crear la LITERAL PRO, l’espai professional associat a la fira que tindria lloc els dies previs a la fira.

LITERAL PRO tindrà lloc a la Fabra i Coats de Barcelona els dies 19 i 20 de maig de 2022. Aquest espai professional proporciona un 
ambient atractiu per apropar professionals del sector del llibre d’Europa i del món sencer, a Barcelona. 

L’objectiu és proporcionar l’espai idoni per debatre i intercanviar informació sobre editorials, projectes, col·laboracions, vendre o can-
viar drets, planificar esdeveniments en el marc del pensament crític i del llibre radical. L’organització, a més, treballa per establir una 
xarxa de treball professional en l’àmbit europeu per donar a conèixer arreu d’Europa els autors i autores d’altres països i així establir 
dinàmiques profitoses tan cultural com econòmicament.

LITERAL PRO només ha comptat amb una edició fins a dia d’avui. A causa de l’aparició de la Covid-19 no es van poder programar 
espais professionals a LITERAL. En el seu primer any de funcionament, la LITERAL PRO ja va demostrar que era capaç d’aglutinar una 
gran quantitat d’editors i editores de tot el món (fins a 70) que, entre altres, van comprar drets d’autors i autores de llengües diverses. 

LITERAL PRO segueix traçant un full de ruta que permeti establir-se com una fira de referència per a la compra i venda de drets a 

L’ESPAI 
PROFESSIONAL 05
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FABRA I COATS DE BARCELONA

Per a l’espai professional de l’edició 2022 l’organització de      
LITERAL compta amb un espai de dues sales de gran capacitat en 
un recinte cultural tancat. Una d’elles amb un centenar de taules 
de 1x1m on cada editorial podrà exposar els seus llibres destacats 
i on poder tenir trobades amb altres editorials. L’altra serà una 
sala d’actes que albergarà trobades grupals, conferències i for-
macions.

LES CARACTERÍSTIQUES 
DE L’ESPAI

escala europea. D’aquesta manera, amb aquest espai professional LITERAL persegueix convertir-se en una cita imprescindible al 
calendari pels professionals del sector de tot Europa i del món que troben a Barcelona, un espai per a l’intercanvi fructífer per als seus 
negocis, per als llibres i per a les idees radicals.
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EDITORIALS PARTICIPANTS A L’ESPAI PROFESSIONAL
1804 BOOKS - USA
AMSTERDAM - FRANCE
ANTIPERSONA - SPAIN
ARCÀDIA - CATALAN COUNTRIES
APOSTROPH - CATALAN COUNTRIES
BELLATERRA - CATALAN COUNTRIES
BOOKS AND MORE - FRANCE
BRUMAIRE VERLAG - GERMANY
DAF - CROATIA
DARAJA PRESS - CANADA
EDICIONES LA CEBRA - ARGENTINA
EDICIONS DEL CAL·LÍGRAF - SPAIN
EDICIONS PONCIANES - SPAIN
EDITION NAUTILUS GMBH - GERMANY
ÉDITIONS DIVERGENCES - FRANCE
EDITIONS DU DÉTOUR - FRANCE
EDITIONS LES ETAQUES - FRANCE
EDITIONS LIBRE - FRANCE
EDITIONS SANS SOLEIL - FRANCE
EDITIONS SOCIALES / LA DISPUTE - FRANCE
EDITORIAL DYSKOLO - SPAIN
EL CEP I LA NANSA / PROMETEU EDICIONS - SPAIN
ELÈUTHERA EDITRICE - ITALY
ESQUERRA DIARI - CATALAN COUNTRIES
EXPRESSÃO POPULAR - BRASIL
FACES CACHÉES EDITIONS - FRANCE
FERNWOOD PUBLISHING - CANADA
FONDO EDITORIAL FUNDARTE - VENEZUELA
GODALL - SPAIN
GODOT EDICIONES - ARGENTINA
HAYMARKET BOOKS - USA
HORS D’ATTEINTE - FRANCE
IMBUCHE EDICIONES - CATALAN COUNTRIES
INANNA - CANADÀ
INTERNATIONAL PUBLISHERS - USA
KATAKRAK - EUSKAL HERRIA

KRYTYKA POLITYCZNA - POLAND
LA FABRIQUE - FRANCE
LA LENTEUR - FRANCE
LA OVEJA ROJA - SPAIN
LE PASSAGER CLANDESTIN - FRANCE
LEFTWORD BOOKS/VAM PRAKASHAN - INDIA
LES ÉDITIONS DU BOUT DE LA VILLE- FRANCE
LES ÉDITIONS DU COMMUN - FRANCE
LOM EDICIONES - CHILE
LUX EDITEUR - CANADA
NADA EDITIONS - FRANCE
NED EDICIONES - CATALAN COUNTRIES
NERO - NOT - ITALY
PAGÈS EDITORS - CATALAN COUNTRIES
PLUTO PRESS - UNITED KINGDOM
PM PRESS - UNITED KINGDOM
PMN ÉDITIONS (PREMIERS MATINS DE NOVEMBRE) - FRANCE
POL·LEN EDICIONS - CATALAN COUNTRIES
RAIG VERD EDITORIAL - CATALAN COUNTRIES
RUE DE L’ÉCHIQUIER - FRANCE
SYLLEPSE - FRANCE
TERCERO INCLUÍDO - CATALAN COUNTRIES
TERRASSES ÉDITIONS - FRANCE
TIGRE DE PAPER - CATALAN COUNTRIES
TRAFICANTES DE SUEÑOS - SPAIN
TOMOLO EDIZIONI - ITALY
UNRAST VERLAG - GERMANY
VERSO BOOKS - UNITED KINGDOM
VIRUS EDITORIAL - SPAIN
ZALOZBA - SLOVENIA



PROGRAMACIÓ LITERAL PRO 2022
DIES 19 I 20 DE MAIG DE 2022

Fira professional del llibre polític i radical que 
se celebra durant el mes de maig a Barcelona,   
paral·lelament a la FIRA LITERAL.

ENLLAÇ A LA PROGRAMACIÓ
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LA PROGRAMACIÓ DE LITERAL PRO 2022

https://literalpro.com/programacio/


Literal és una fira d’idees i llibres radicals promoguda des de l’Economia Social i Solidària, arrelada al territori i amb una comunitat que la 
sosté. Un espai de trobada entre persones, llibres i idees radicals. Un espai on compartir, debatre i explorar els vincles i idees del món al que 
som i del que ve. Com a fira vol promoure una nova manera de relacionar-se dins el món editorial, de forma cooperativa i de base comuna, 
teixint un projecte col·lectiu des d’on portar nous públics al pensament crític i al llibre radical. 

Literal, una fira del llibre organitzada des de l’economia social i solidària 
Literal estreny els lligams entre la cultura i l’ESS i demostra que, ja de facto, la majoria de les editorials que participen a la fira són cooper-
atives o s’emmarquen en les pràctiques de l’economia social i solidària. Moltes de les empreses del món del llibre (editorials, il·lustradors, 
traductors, impressió…) poden ser cooperativitzades, és a dir, poden desenvolupar-se en formes d’organització del treball col·lectives i 
democràtiques. És per això que, amb l’objectiu també de llimar contradiccions entre allò que volem transmetre (idees radicals i transforma-
dores) i el co ho fem, creiem necessari promoure i enfortir el cooperativisme dins del món del llibre. 
 
Literal promou una altra forma de relacionar-se dins el món del llibre polític. No ens mouen els llibres en tant que mercaderies o com a ob-
jectes a acumular en estanteries, sinó que volem promoure una cultura del compartir a través de centres comunitaris de lectura i de pensa-20

EL MODEL 
DE FIRA

06



ment oberts al conjunt de la població. El nostre principal objectiu, per tant, no és vendre llibres -en tot cas, vendre llibres pot ser-ne una con-
seqüència-. El nostre objectiu és generar nous lectors i lectores de pensament crític. Si aconseguim incrementar les persones interessades i 
àvides de lectura, tindrem uns públics més preparats i que sabran valorar els llibres produïts per les editorials que es troben a la fira.

Literal té en compte la diversitat sociodemogràfica
Literal incorpora la perspectiva de gènere en els seus valors, ja que un del seus objectius és visibilitzar les dones en el món de la literatura i 
del pensament crític, com a autores, editores i il·lustradores i, també, en les publicacions, on para especial atenció en la perspectiva feminista 
i interseccional. La programació de Literal està pensada transversalment en clau feminista. Almenys la meitat d’actes visibilitzen a les dones, 
persones no binaries o idees feministes. A més, des de Literal es fa evident l’augment de participació femenina en rols de responsabilitat dins 
les editorials, per exemple. 

El projecte té en compte la perspectiva intercultural. Promociona de la transformació cap a una societat intercultural a través de la pro-
gramació de la fira, afavoreix la participació de col·lectius amb diversitat social i cultural, integrant-la a l’equip de treball de la fira i visibilitza 
lluites i discursos contra tot tipus de discriminació a través de la seva programació i cooperació interna. Connecta xerrades o ponents in-
ternacionals amb col·lectius locals per visibilitzar-los i crear espais de col·laboració, planifica xerrades que tenen com a objectiu reflexionar 
sobre reptes globals i models culturals o de pensament (p.e. pensament decolonial).

La fira és d’accés gratuït en tot el recinte i la totalitat de la seva programació. Es promou la participació diversa a la fira, facilitant la conciliació 
laboral i familiar, es posa a disposició de forma gratuïta un serveis de canguratge per a infants d’entre 3 i 12 anys. El recorregut per a tota la 
fira i les seves activitats està lliure de barreres físiques i de mobilitat per poder generar accés divers a la fira. A més, es facilita la traducció 
simultània de les converses grans per facilitar la comprensió de continguts.

Literal té en compte la perspectiva ecosocial
Literal segueix els codis de bones pràctiques en la contractació i la gestió. Prioritza la contractació d’entitats de l’economia social i solidària i 
de proximitat, sempre que n’hi hagi alguna que ofereixi el servei o la infraestructura necessitada. Ex: impressió a Foli Verd, lloguer de materi-
als a La Llauna, càtering a Ca la Rosa, barres a Alterevents, etc. També prioritza la contractació de cooperatives que treballen per a la inclusió 
social i laboral. Ex: DiomCoop, etc.

Literal incorpora criteris ambientals i de compra sostenible. Utilitza vaixella reutilitzable i compostable, realitza la difusió principalment en 
mitjans digitals i el que s’imprimeix ho fa amb paper i tinta reciclables. Adquireix material fungible sostenible i, sempre que és possible, lloga 
materials, en comptes de comprar-los.
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Literal incorpora en el seu missatge el relat ecosocial. Literal s’explica com a espai de mercat social del llibre. Té una línia de programació 
vinculada a l’ecologisme, la sostenibilitat, l’agroalimentació, etc. S’integra la promoció de l’economia social i solidària vinculada amb el propi 
missatge de la Fira Literal. Forma part de la xarxa CulturaCoop, un espai de suport mutu i que promou una forma de fer i consumir cultural, 
que es troba en la intersecció amb l’ESS.

Literal té un vincle directe amb el territori i la comunitat
Literal teixeix anualment xarxa amb actors culturals i vinculats al món del llibre a Barcelona i al districte de Sant Andreu. Treballa intensament 
amb les biblioteques més properes a la fira i, alhora, estableix col.laboracions amb els tres centres escolars ubicats dins el recinte de la Fabra 
i Coats (xerrades, cessió d’espais, etc). Treballa amb les llibreries cooperatives i de proximitat de Barcelona. Incorpora en el seu grup de tre-
ball editorials, llibreries, l’Ateneu l’Harmonia i Biblioteques de Barcelona per pensar la fira des de les pròpies entitats culturals.

Literal construeix comunitat. La fira Literal s’està referenciant com a la fira del llibre radical més important del sud d’Europa i, amb ella, el 
recinte de la Fabra i Coats com a espai cultural i de comunitat. El projecte aboca valors i reptes per a la transformació social, des de les idees 
aportades pels seus participants fins a les pràctiques de la pròpia fira. Literal pretén visibilitzar, per tant, una altra forma de fer i consumir cul-
tura, allunyades de les pràctiques capitalistes. Una fira així no tindria sentit sense la complicitat de la seva comunitat. A Literal es promou que 
el públic s’acosti a la fira, comparteixi i reflexioni sobre tot el que s’hi cou. No és només una fira del llibre; és, també, un espai constructor de 
comunitat.

Literal és un espai de generació de coneixement
Literal és un espai de formació i generació de coneixement, ja que no només es realitzen presentacions de llibres sinó que es programen 
debats que aborden temàtiques actuals. Les grans converses es retransmeten en streaming per tal que arribin a un públic més ampli. Des 
d’aquesta edició s’incorpora, a més, l’Espai Àgora, un espai pel debat calmat i amb temps. A banda del públic assistent, aquelles persones 
que ho vulguin podran accedir als continguts a través dels streamings o de les relatories que se’n publicaran. Com ja hem comentat, Literal 
visibilitza la participació de les dones en la literatura, garantint la paritat en els ponents programats. A més, la fira posa atenció en els autors 
i autores emergents, acompanyant a les editorials que els publiquen per a poder organitzar presentacions dels seus llibres en el marc de la 
fira. 

Literal és un espai d’intercooperació i internacionalització
Literal és el resultat del treball d’intercooperació entre llibreries, editorials, espais de gestió comunitària i biblioteques públiques. Ofereix 
eines útils per a la cultura crítica, interactua amb el públic i enllaça entitats i activistes locals amb ponents i editorials internacionals. Literal 
treballa per enfortir el mercat social del llibre, fa treball de proximitat amb altres actors culturals i de l’ESS situats a la zona com els col·lectius 
que formen part de l’Ateneu l’Harmonia, els artistes residents a la Fàbrica de Creació o altres entitats com XES Sant Andreu, BitLab, etc. I, 22



ahora, juntament amb la FESC, el Say it Loud, per exemple, ajuda a reforçar la referencialitat del recinte de la Fabra i Coats com a un espai 
d’intersecció entre la cultura i l’ESS.

Literal té aliances amb fires i festivals literaris i, també, d’altres disciplines. L’organització de la fira comparteix informació i eines de treball 
amb fires i festivals literaris com La Setmana del Llibre en català o el FLIC. Ha ajudat a impulsar altres fires al territori, com l’Epíleg que es 
celebrarà a Reus. Està en contacte amb altres espais internacionals com la Feria de Editories de Argentina o l’Aliança Internacional d’Editors 
Independents. A més, també té víncles estrets amb festivals d’altres disciplines com el Say it Loud (música), el Festival Protesta (cinema) o 
Kontrast Circ (circ), amb els que es treballen col.laboracions i s’intercanvia informació.

Literal compta amb un espai professional, Literal PRO. És un espai destinat a la creació de mercat i a l’obertura internacional. En ell hi        
participen un centenar d’editors (el 20% locals, 80% internacionals) i un nombre important d’autors, agències literàries i, també, d’estudiants 
dels màsters de llibreria i edició que s’oferten a Barcelona. L’espai compta amb un espai de reunions B2B i, alhora, amb altres espais pro-
fessionals de pitch o coffe meetings on els autors i creadors poden exposar les seves tesis o obres. Es facilita informació relativa a ajudes 
per a la traducció i la mobilitat, masterclass sobre com treballar amb el llibre polític o què és la ecoedició. I, a banda, diversos editors locals i 
internacional conversen en taules de debat que apropen idees, formes de treballar i ajuden a la creació de xarxa. 

Literal és una fira amb fonts de finançament diversificades
Des de 2015 literal ha crescut exponencialment. El que va començar sent una fira que es celebrava en una gran sala tancada ara és ja una 
fira que ocupa els 6000m2 que té el recinte de la Fabra i Coats. Per a poder fer sostenible la fira es compta amb diverses fonts de finança-
ment: l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, Acción Cultural Española, aportacions d’entitats privades, aportacions fetes 
a través de campanyes de micromecenatge i venta de merxandatge. El pressupost de la fira ha crescut anualment i actualment ratlla els 
100.000€, sense comptar les aportacions en espècie. Literal també ha indagat en les ajudes europees i de cara a la propera edició Literal 
també comptarà amb un percentatge de pressupost d’un projecte finançat per la Unió Europea, del que en resultarà una intranet internacio-
nal per a la compra-venda de drets i, alhora, una difusió de Literal PRO de més gran abast. 
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L’AMBIENT, L’ESPAI 
I LA COMUNITAT

07
Com cada any, LITERAL tindrà lloc a Barce-
lona, a l’antic complex fabril Fabra i Coats, 
al carrer Sant Adrià, 20 a Sant Andreu del 
Palomar, Barcelona.

El recinte de la Fabra i Coats es transfor-
marà en una ciutat de les lletres radicals, en 
què les parades i els estands s’organitzaran 
en carrers i places que prendran nom de 
persones referents del pensament i l’edició 
crítiques.



25



ORGANITZACIÓ
KULT - Comunitat de Cultura Radical
Tigre de Paper Edicions
Bellaterra Edicions
Triangular Edicions
Llibreria La Carbonera
Ateneu L’Harmonia
Biblioteques de Barcelona

COORDINACIÓ
Laura Arau - KULT (Cultura21 SCCL)

COMUNICACIÓ I PREMSA
Aram Ramon

DIRECCIÓ D’ART I DISSENY
Dani Rabaza - Münster Studio

LOGÍSTICA I COORDINACIÓ ARTÍSTICA
Sergi Espinosa

ENTITATS COL·LABORADORES
Col·lectiu Ronda
Xarxa d’Economia Solidària
Fundació Roca i Galès
Arç Cooperativa
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ALTRES COL·LABORACIONS 
Recinte de la Fabra i Coats 
Fabra i Coats. Fàbrica de creació 
Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya 
Barcelona ciutat de la literatura 
 
AMB EL SUPORT DE 
Institut Català de les Empreses Culturals. Generalitat de Catalunya 
Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona 
Acción Cultural Española 
Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives 
Districte de Sant Andreu

CONTACTE

info@literalbcn.cat

COORDINACIÓ
Laura Arau
coordinacio@literalbcn.cat
+34 636 00 36 01

COMUNICACIÓ I PREMSA
Aram Ramon
comunicacio@literalbcn.cat
+34 653 66 92 87 27
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