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Literal
fira d’idees i llibres radicals

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 de-
fensar els interessos 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 creativa 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 reprodu-
int aquestes idees.

Literal serà una fira de llibres i idees on 
s’ajuntaran editorials, llibreries, autores i au-
tors, lectores i lectors per compartir, discutir 
i somniar, sobre el món en què vivim i com 
transformar-lo. Des de la cultura i el pensa-
ment 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. 





Només literatura?

Literal és una fira d’idees i llibres radicals, 
composat per un festival literari, un mercat del 
llibre i una programació cultural i gastronòmi-
ca complementaris. Adreçat a editorials inde-
pendentsde llibre radical, mitjans crítics i lli-
breries especialitzades en pensament 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 Literal utilitza el concepte de 
radical i no el de llibre polític, perquè ente-
nem 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, as-
saig, infantil 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 literatura també es dona una trobada 
entre diferents elements de la cultura, sem-
pre 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’acompa-
nyar la literatura i la gastronomia és la mi-
llor música, en l’edició 2015 i 2016 va ser la 
música negra que va fer de fil musical amb 
una programació continuada i específica 
com a cultura i gènere musical impulsat des 
de les perifèries i amb una vocació comuni-
tària.





Valors i finalitats

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. Organ-
itzada per la cooperativa CULTURA21 SCCL 
i recolzada per les editorials Tigre de Paper, 
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 segui-
ment 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 lli-
bres, vendre llibres és una conseqüència, el 
nostre objectiu principal és generar nous lec-
tors i lectores de pensament crític. Ja que si 
aconseguim augmentar quantitativament les 
persones interessades i àvides de lectura, tin-
drem uns públics més cultes i que sabran val-
orar 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 inter-
essades 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 volem impulsar de dues maneres comple-
mentaries, fent servir la fira com una exposició 
anual de les editorials i els llibres emergents 
dins del llibre radical. I per altra banda fer co-
nèixer els espais on trobar referències als lli-
bres i les editorials radicals la resta de l’any.

En l’edició de 2015 i 2016 vam generar el ma-
teix nombre d’ingressos entre les editorials 
que d’inversió es va fer en el muntatge de la 
fira.



Valors i finalitats

ESTRÈNYER ELS LLIGAMS ENTRE LA 
CULTURA I L’ECONOMIA SOLIDÀRIA

La majoria de les editorials, llibreries i mit-
jans participants de la fira són empreses 
d’economia social. 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 organitzadors volem 
demostrar que ja de facto la majoria de les 
editorials que participen de la fira són em-
preses 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 llibre (traductors, editorials, il·lustradors,...) 
poden ser cooperativitzades. I en la línia de lli-
mar contradiccions 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 al-
tres parts del món del llibre, és per això que 
enfortir i reforçar aquestes línies de cooper-
ació i intercooperació és un dels nostres prin-
cipals objectius.

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

SER LA FIRA EDITORIAL DE PENSAMENT 
CRÍTIC REFERENT DEL SUD D’EUROPA

Després de consolidar la fira com a referència 
anual del pensament crític a la ciutat de Bar-
celona volem referenciar-nos a nivell interna-
cional dins del marc de les “Radical Bookfair” 
prenent com a referents:

• La Furia del Libro (Santiago de Xile) - desembre
• London Radical Bookfair (Londres) - juny
• Howard Zinn Bookfair (San Francisco) - 

novembre
• Journée du Livre Politique (Paris) - març
• Le petit salon du livre politique (Paris) - maig
• Edinburgh Radical Book Fair (Edinburg) - 

novembre
• Livre Festival (Roma) - desembre





Programació Fira Literal

FESTIVAL LITERARI GRAN FORMAT

10 conferències per parlar dels temes més can-
dents del moment amb la participació de les 
autores i autors més destacats en les diferents 
matèries. Debats entre els protagonistes dels con-
flictes socials i de les millors analistes nacionals i 
internacionals.

PETIT FORMAT

Dirigit i coordinat per periodistes col·laboradors 
amenitzaran diferents debats, entrevistes, debats, 
presentacions de llibres, tertulies, etc. On es troba-
ran amb els autors i autores de les diferents edito-
rials participants. 

MERCAT DEL LLIBRE 

Les idees radicals aniran acompanyades dels seus 
millors 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.

BANDA SONORA

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

LITERAL KANALLA 

Un literal pels més canalles de la tribu. Espai infantil 
on gaudir d’una programació específica enfocada a 
canalla de 0 a 99 anys. Es treballen temàtiques radi-
cals amb perspectiva de gènere i pedagogia infantil.  

Aprendre mentre es juga amb llibres, zona de co-
moditat on mares i pares amb canalla poden gaud-
ir d’un moment de relax, zona especial que compta 
amb coixins, contes infantils i espai de jocs.   

MENJAR I BEURE COOPERATIUS

Les millors causes sempre han d’anar acompa-
nyades d’allò que ens permet continuar aguan-
tant, el menjar i el beure, que també aportaran 
experiències cooperatives, 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 Coopera-
tius, la cervesa Capfoguer.

















Literal
en dades

2015 2016 2017

Públic assistent 5.000 10.000 15.000
Editorials i llibreries 38 61 67
Editorials internacionals 0 0 4
Autors internacionals 12 13 18
Autors locals 42 50 18
Actes: conferències 9 11 8
Actes: entrevistes 36 36 18
Activitats infantils 0 0 5
Actuacions musicals i teatrals 8 4 6
Llibres venuts 1.134 1.554 2.144
Total d’ingressos obtinguts per les editorials 10.137 € 25.245 € 33.548 €

PRESÈNCIA A XARXES

seguidors visitants únics pàgines vistes observacions
Web 14.325 52.907 abril 2018
Facebook 4039 a data 9/04/18
Twitter 3860 a data 9/04/18
Instagram 1009 a data 9/04/18

AUTORS DESTACATS

Leila Khaled
Guy Standing
Sirin Adlbi Sibai
Tariq Ali
Raul Zelik
Marina Garcés
Alberto Acosta
Svetlana Aleksiévitx
Nanni Balestrini
Ingrid Strobl
Atilio Borón
Wolfang Fritz Haug
Julià de Jódar
Josep Manel Busqueta
Jann-Marc Rouillan
Michel Collon
Lucas Platero
Nazanin Armanian
Manuel Delgado
John Gibler
Eduardo Rabasa
David Fernández
Tansy E. Hoskins

MÉS CULTURA
 
MÚSICA
 
Saphie Wells
Anari
Gigi McFarlane
Anita O’Night
13th Magic Skull

ESPECTACLES
TEATRALS 

‘La bruja y don Cristóbal’ 
de Títeres desde abajo
‘El bon lladre’ 
amb Josep Julien

LITERAL KANALLA 

Un cuento propio
El viatge de BiraBiro
Carrer del Mar
Contes Takatuka 
de dins una maleta ...



Literal
en números l’edició 2017

Ingressos > 60.000 €

Despeses > 60.000 €

Laboral Programació
musical

Comunicació Programació
literària i 
infantil

Infraestructura
 i logística

Inscripcions

15 %

45 % 15 % 13 % 10 % 17 %

Crowdfunding 
i aportacions socials

23 %

Venda 
de productes

8 %

Aportació
pròpia

17 %

Subvencions

37 %





Literal 
a la premsa





ATENEU L’HARMONIA
(FABRA I COATS)

C/ SANT ADRIÀ 20

CARRER DE PARELLADA

CARRER SEGRE
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L’AMBIENT, L’ESPAI I LA COMUNITAT 

La fira serà a Barcelona, a l’antic complex fabril 
Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, 20 a Sant An-
dreu del Palomar. 

En una antiga fàbrica on es van succeir part de les 
lluites obreres dels anys 70 a Sant Andreu, ara re-
cuperada 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,...

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



Crèdits

organitza

Tigre de Paper
La Carbonera
Münster Studio
Biblioteques I. Iglesias i Trinitat Vella
Editorial Bellaterra
Editorial Icària
Ateneu l’Harmonia

coordinació

Laura Arau
cultura21 sccl

comunicació i premsa

Aram Ramon

direcció d’art i disseny

Dani Rabaza
Münster Studio

coordinació artística

Sergi Espinosa

espai gastronòmic

Xarxa de Restauració Cooperativa
Cervesa Capfoguer

video i streaming

Àngel Amargant
Nebraska produccions
WebTV

fotografia

Dani Morell
Oriol Clavera

entitats col·laboradores

Espai Contrabandos
coop57
Col·lectiu Ronda
Xarxa d’Economia Solidària
Fundació Roca i Galès

altres col·laboracions

Barcelona, ciutat de la literatura
Ajuntament de Barcelona
Fabra i Coats. Fabrica de creació
Biblioteques de Barcelona



literalbcn.cat

CONTACTE

info@literalbcn.cat

COORDINACIÓ

Laura Arau
coordinacio@literalbcn.cat
+34 636 003 601

COMUNICACIÓ I PREMSA

Aram Ramon
comunicacio@literalbcn.cat
+34 653 669 287


