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L’abc de la fira Literal: pensament crític a
Barcelona
Mar Carrera

Literal Fira
d’Idees & Llibres Radicals torna a Barcelona els propers 13, 14 i 15 de maig, a l’antic complex fabril
de la Fabra i Coats i a l’Ateneu l’Harmonia, al barri de Sant Andreu. En aquesta segona edició,
augmenta el nombre d’editorials independents participants, que passen de 40 a 60. També es pretén
arribar a un públic més ampli que l’any passat amb una programació cultural més completa: deu
conferències sobre temàtiques socials i polítiques, quaranta entrevistes a autores i la participació
destacada d’Svetlana Aleksiévitx, darrera premiada amb  el Nobel de literatura, o l’escriptor italià
Nanni Balestrini (‘Sandokán‘). Hem preparat una radiografia de les activitats de Literal, el perquè de
la fira i quines editorials hi trobareu i quines segur que no.

El perquè de tot plegat

En l’àmbit de les editorials independents, existeixen iniciatives al territori com la fira Liberisliber, a
Besalú, a Bellprat Vila del Llibre, a l’Anoia, la recent Lletraferits, a Llinars del Vallès o la veterana
Mostra del Llibre Anarquista de València. A la ciutat de Barcelona, però, hi havia un buit en aquest
àmbit, fins a l’aparició d’aquest certamen centrat en “les idees radicals”. Segons explica Simón
Vázquez, coordinador de la fira i editor de Tigre de Paper, “el llibre radical al qual ens referim a la
fira prové del concepte de llibre polític però és més ampli; més enllà de l’assaig volem arribar a tots
els gèneres des de l’òptica del pensament crític”. Aquest enfocament coincideix amb el defensat per
la London Radical Bookfair, un dels referents de la fira.

http://literalbcn.cat/
http://literalbcn.cat/
http://www.espaicontrabandos.com/botiga/sandokan/
http://liberisliber.com/liberisliber_edicio_2015/ca/index.php
http://amicsdebellprat.cat/
https://firalletraferits.wordpress.com/
http://mostrallibreanarquista.com/
https://www.elcritic.cat/blogs/llibresdecontraban/2015/05/27/la-fira-literal-centrada-en-el-llibre-politic-sestrena-a-barcelona/
https://londonradicalbookfair.wordpress.com/
https://www.elcritic.cat
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Qui impulsa Literal?

Hi ha un grup promotor format per les editorials Tigre de Paper, Pol·len, Virus Editorial, Bellaterra i
Icaria Editorial, que han dissenyat la programació cultural. El gruix de la part logística va a càrrec
de la cooperativa Cultura21. L’objectiu de la fira no tan sols és oferir a les lectores els títols de
pensament crític, sinó també generar sinergies entre els projectes editorials que existeixen
actualment en aquest àmbit. La fira, alhora, constitueix un espai per fer més estrets els lligams entre
la contracultura i l’economia social, com recorda Aida I. de Prada, editora de la cooperativa Pol·len
Edicions.

Qui hi participa

Les parades de llibres o mercat del llibre, que enguany passarà a col·locar-se a l’exterior i a
l’entrada del recinte, assoleix aquesta edició la xifra de 60 col·lectius. Majoritàriament, seran
editorials independents, acompanyades d’una representació de llibreries radicals. Hi concorreran
editorials de llibre polític estricte (com ara Traficantes de Sueños, Virus o Icaria) i altres que
publiquen narrativa i només en català (com ara Raig Verd, Sembra Llibres o Labreu. Entremig, s’hi
trobaran moltes altres propostes editorials que combinen gèneres i llengües, però sempre sota el
paraigua de pensament crític. A més, una sisena dels participants procediran de la resta de l’Estat.
La condició estricta d’aquesta fira és ser una editorial independent, per tant, no hi trobareu
editorials que depenguin de grans grups empresarials, com ara Planeta, Grup 62 o Enciclopèdia
Catalana. El mercat del llibre estarà obert dissabte 14 i diumenge 15 d’onze del matí a nou del
vespre.

https://www.elcritic.cat
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La programació

En paral·lel a les parades de llibres, Literal està format per dos grans blocs d’activitats: el festival
literari, amb deu conferències per abordar els temes més candents de l’actualitat, i el saló
d’entrevistes, on periodistes de diversos mitjans col·laboradors (la Directa, Crític i Catalunya Plural)
dinamitzaran 40 converses i debats al voltant dels llibres de les editorials participants. El referent de
la nova avantguarda dels anys 70, Nanni Balestrini, parlarà de “La gran revolta de les lletres”
(diumenge 15, 19h). Roger Suso i Jordi Borràs tractaran de l’auge del feixisme a Europa (diumenge
15, 12h). També tindrà lloc un debat sobre refugiats i migracions sota el títol “Les fronteres de la
ciutat refugi” (dissabte 14, 13h) o una conferència sobre economia feminista impartida per Cristina
Carrasco (diumenge 15, 13h). Chris Ealham, un dels historiadors del moviment llibertari més
respectats, parlarà de la revolució del 1936 (diumenge 15, 17h). La periodista i escriptora bielorussa
Svetlana Aleksiévitx, autora de les tres obres ‘Els nois de zinc‘, ‘La pregària de Txernòbil‘ i ‘Temps
de segona mà‘, oferirà la xerrada “La veu de les veus” (dissabte 14 a les 19h). La fira també acull un
espectacle de teatre o un recital de Joan Margarit, “L’ombra de l’altre mar”, diumenge 15 a les 20h.

Miguel Martín, de Virus Editorial, remarca la diversitat de temàtiques i persones que participen
enguany, i considera que s’aconsegueix assolir un dels objectius fonamentals de la fira: “superar la
idea d’una fira gremial i esdevenir un fòrum de contingut polític”. Al saló d’entrevistes es confirma
també la varietat de propostes, sempre de format més breu i amb les autores com a protagonistes.
Des d’entrevistes sobre el llibre ‘Ciutat morta. Crònica del 4F’ a una xerrada sobre el còmic social,
passant per un petit homenatge al poeta Ovidi Montllor amb presència de David Fernàndez, Aina
Torres i la mateixa filla Jana Montllor. L’editor Jose Maria Esparza presenta un llibre sobre la
història d’Euskal Herria, ‘El nostre poble despertarà’ (Txalaparta). Per cloure el cercle cultural, la
banda sonora de la fira la posa el Literal Black Music, a través d’espectacles musicals que s’oferiran
als vermuts i als vespres. Aniran càrrec de músics emergents i segells discogràfics consolidats (Baby
Blues Band, Marc Búrdalo Quintet, Dj Fabra o Dj Coats, entre d’altres). A més, també s’oferirà
cervesa artesana i menjar per als assistents.

Com es finança Literal

Tot i néixer com un projecte autogestionat, en la segona edició s’han aconseguit diversos suports
que sumen a les fonts d’ingressos de l’any passat: a les inscripcions d’editorials i llibreries i el
micromecenatge s’hi han sumat patrocinadors cooperatius (el Col·lectiu Ronda, Coop57 i la Xarxa
d’Economia Solidària) i una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona. El pressupost aproximat de la
fira és de 30.000 euros. Precisament, la campanya a Verkami està a punt de tancar amb èxit amb
més de 300 mecenes.

http://www.espaicontrabandos.com/botiga/els-nois-de-zinc/
http://www.espaicontrabandos.com/botiga/la-pregaria-de-txernobil/
http://www.espaicontrabandos.com/botiga/temps-de-segona-ma-la-fi-de-lhome-roig/
http://www.espaicontrabandos.com/botiga/temps-de-segona-ma-la-fi-de-lhome-roig/
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