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La fira Literal, centrada en el llibre polític,
s’estrena a Barcelona
Mar Carrera

El terme “literal” s’assimila a allò que surt tal com raja, que no necessita subterfugi. És el tarannà
dels títols que predominaran a la nova fira Literal, la primera edició d’una mostra amb seu a
Barcelona que pretén difondre el llibre polític i connectar projectes editorials independents i
llibreries amb públic lector que té inquietuds polítiques i culturals.

La fira arriba els propers 29, 30 i 31 de maig a l’antic complex fabril Fabra i Coats, a Sant Andreu
del Palomar. Per què ara i aquí? “Barcelona ara mateix no té res, hi ha un buit cultural del món
editorial. Estem recuperant un espai, reivindicant una Barcelona cultural i no solament turística i
comercial com fins ara”, afirma Jose Luis Ponce, d’Edicions Bellaterra, una de les editorials
impulsores de la fira juntament amb Tigre de Paper, Icaria, Virus Editorial i Pol·len Edicions, amb la
col·laboració de l’Ateneu l’Harmonia.

No és la primera ni l’última fira impulsada recentment als Països Catalans. A Barcelona, en els
darrers temps han sorgit propostes originals i força diferents entre si, com ara la Fira del Llibre
Prohibit que tindrà lloc al Born Centre Cultural (prevista pel 7 de juny), o la Fira del Llibre
Independent Autoeditat de Barcelona. A més, hi ha certàmens de temàtiques polítiques específiques,
com ara la Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona (25-28 de juny), que enguany ja arriba a
l’onzena edició. Fins ara, però, cap proposta sorgida directament del món editorial s’havia centrat en
l’anomenat llibre polític en la seva concepció més àmplia, que inclou l’assaig i la ficció, la poesia, la
fotografia o el còmic, etcètera. En la recent presentació de la fira, Miguel Martín, de Virus, va definir
què és el llibre polític en aquests termes: “És una eina d’una comunitat de lluita, una eina de l’acció
col·lectiva”. Una eina, va afegir, per reivindicar la paraula viva, “que provoca debat, inquietud”.

L’editor de Pol·len, Jordi Panyella, remarca que el mèrit de Literal és que els segells involucrats
s’han organitzat horitzontalment: “Per primera vegada som protagonistes de la fira que volem”.
Unes 35 editorials independents, 2 llibreries i una quinzena de mitjans de comunicació confluiran el
cap de setmana amb els seus expositors i també amb activitats literàries de tot tipus. A parer d’una
de les llibreteres participants, Júlia Montilla, de La Caníbal, el certamen pot ser “un espai de trobada
útil per articular editorials, llibreries, distribuïdores i mitjans crítics que aposten per una economia
social i solidària”, en un pas més cap a “la construcció d’una associació alternativa a les que
representen el sector actualment”.

El festival de la paraula i la música

Realçar la paraula viva implica una intensa programació. Per això, s’han previst vuit activitats per
parlar de temes candents de l’actualitat: música i lluita, filosofia i gènere, els nous periodismes,
l’economia crítica, la cultura lliure. Divendres tindrà lloc la conferència “La memòria combatent”,
amb Jean-Marc Rouillan, ex integrant del MIL, i l’exiliat italià Rolando d’Alessandro. Entre altres
propostes, s’ha programat una taula rodona sobre el periodisme crític amb presència dels mitjans la
‘Directa’, ‘Alternativas Económicas’ i ‘Crític’ (dissabte 30, 12 h), una videoconferència amb
l’intel·lectual llatinoamericà Atilio Borón (dissabte 30, 18:30 h), el debat “L’esquerra i
l’imperialisme. Quina posició prenem?”, amb Michel Collon, Marc Almodóvar i Nazanin Armanian
(dissabte 30, 19:30 h) i la taula “La ciutat com a camp de batalla”, amb Steffano Portelli, José A.
Mansilla i Manuel Delgado (diumenge 31, 11:00 h).
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Els mitjans de comunicació col·laboradors de la fira realitzaran 30 entrevistes a autors i autores
d’arreu sobre les darreres novetats editorials. Entre els noms previstos, trobem els d’Eduardo
Rabasa, editor de Mèxic; David Fernàndez, periodista i diputat al Parlament per la CUP; Lara
Alcaraz, dirigent de FEMEN, o Jordi Borràs, fotoperiodista i il·lustrador. Lectures dramatitzades i de
poemes, juntament amb una activitat infantil, completen la programació. El segell Say it Loud
Records oferirà música negra de forma continuada, a través de la dinamització de disc-jòqueis i la
celebració de concerts. Homeless i Lucía Socam tocaran divendres. Dissabte serà el torn de
Rebelmadiaq Sound, Mr Love Daddy, Tonia Richardson and the Sound Messengers. Diumenge,
actuaran Harry Calahan i the Black Snakes.

Més fires ubicades per tot el territori català

Literal tot just comença, però altres cites anuals del llibre, celebrades arreu de Catalunya i amb
temàtiques diverses, acumulen més anys. Les del llibre antic, vell o d’ocasió són les que tenen més
trajectòria. Entre les veteranes, podem destacar la Mostra del Llibre Anarquista de València, tot un
referent de persistència que concentra un ampli ventall d’activitats culturals i ja ha assolit les quinze
edicions. Altres certàmens amb menys història acumulada són Bellprat Vila del Llibre, a l’Anoia;
Liberisliber, a Besalú; Lletraferits, a Llinars del Vallès; Tinta Roja (aquesta sí centrada en el llibre
polític, ja ha celebrat dues edicions), al Garraf, i la Fira del Llibre Prohibit de Llagostera.
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