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1. Nota de premsa de Liberisliber 2017 

Arriba la vuitena edició de LIBERISLIBER, la fira d’editorials independents de Besalú, 

amb un nou rècord de participació (50 editorials d’arreu de l’estat, però principalment de 

Catalunya) i amb diverses novetats. 

 

Enguany la fira guanya dos espais nous per dur a terme activitats: l’església de Sant 

Vicenç i la Casa Cornellà (un palau medieval civil, d’un altíssim valor patrimonial, que s’obre 

poquíssimes vegades al públic, ja que és un espai privat). 

 

Per altra banda, es creen quatre  seccions noves: “Ràdio Web Liberisliber”, un 

conjunt d’entrevistes que realitzarà l’escriptor Paco Inclán a diversos convidats de la fira i que 

seran accessibles a tothom a través dels podcasts que es penjaran a la web de la fira; “Jo 

il·lustro, jo edito”, una trobada professional -en format d’speed dating- entre 8 il·lustradors i 8 

editors, amb l’objectiu de fer néixer nous projectes editorials i donar a conèixer els il·lustradors 

locals; “Trobades amb traductors de...”, un seguit d’encontres amb traductors perquè ens 

expliquin casos de llibres concrets, la cuina de la seva feina i, “A cau d’orella”, els recitals de 

narrativa de LIBERISLIBER que estrenarà Blanca Llum Vidal amb una lectura molt especial de 

relats breus de Víctor Català .  

 

També es consoliden les seccions noves de l’any anterior, és a dir, “Pensem-hi” 

(taula filosòfica conduïda per Xavier Bassas) i “Vermuesia” (presentació col·lectiva i festiva de 

nous poemaris, a càrrec de la poeta Míriam Cano). Pel que fa al simposi d’educació i edició co-

organitzat amb la Universitat de Girona, es deixarà de fer aquest 2017, perquè les seves 

impulsores –les professores Mariona Masgrau i Karolin Kunde- estan preparant la seva 

transformació en congrés pel 2018 (LIBERISLIBER continuarà donant-hi suport, implicant-se 

en la seva organització). Un altre aspecte a destacar a nivell de programació és que la fira s’ha 

dotat per primer cop d’un comitè assessor format per 6 membres (Adrià Pujol, Carme Fenoll, 

Isabel Sucunza, Borja Bagunyà, Roger Guaus i Júlia Francino), amb possibilitat de rotació o 

ampliació d’aquests membres en les properes edicions. 

 

Per acabar, diversos apunts: el suport del Servei de Biblioteques de la Generalitat de 

Catalunya envers la fira continua i augmenta en dotació; la web de la fira inicia una recopilació 

de continguts generats per la fira per crear un arxiu on-line (en aquest sentit, es començaran a 

gravar els principals actes de manera íntegra) i es continuarà amb la fórmula de convocar en la 

mateixa proporció a noms reconeguts i  autors novells o desconeguts pel gran públic. 
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2. La fira: editorials participants 

Quantes són? 
50 (tres més que l’any passat). 
 

Quines són?   
[en blau = editorials que s’estrenen a la fira = 8] 

 
1. 3 i 4 EDICIONS 
2. ADESIARA 
3. AdiA 
4. ALBERTÍ 
5. ALREVÉS 
6. ALTRA, L’ 
7. ANDORRA 
8. ANIMAL SOSPECHOSO 

9. ARCÀDIA 
10. AVENÇ, L’ 
11.    BELLATERRA 
12. BIRA BIRO 
13. BRAU EDICIONS 
14. CAFÈ CENTRAL 
15. CAL·LÍGRAF 
16. CANDAYA 
17. CASABLANCA 
18. CEP I LA NANSA, EL 

19. CLUB EDITOR 
20. COMANEGRA 
21. COMBA 
22. CUSCUSIAN*S 
23. FUGA, LA 
24. GODALL 
25. GREGAL 
26. INCORPORE 
27. JEKILL & JILL 
28. LABREU    
29. LAPISLÀTZULI 
30. LIBROS DE LA 

VORÁGINE 
31. LIBROS DEL ZORRO 

ROJO 
32. LLIBRES DEL SEGLE 
33. METEORA 
34. MOSAICS 

35. NALVAY 
36. NARVAL 
37. NÓRDICA LIBROS 
38. PERISCOPI 
39. PISCINA UN PETIT 

OCEÀ 
40. POL·LEN 
41. RAIG VERD 
42. SALDONAR 
43. SIDILLÀ 
44. SÍMBOL 
45. TAKATUKA 
46. TENOV 
47. TIGRE DE PAPER 
48. TUSHITA 
49. VIRUS 
50. VOLIANA 

D’on són? 
 

Catalunya  43 
ADESIARA, ALBERTÍ, ALREVÉS, L'ALTRA, L'AVENÇ, ANIMAL SOSPECHOSO, ARCÀDIA, 
BELLATERRA, BIRA BIRO, BRAU, CAFÈ CENTRAL, CAL·LÍGRAF, CANDAYA, CASABLANCA, EL CEP I 
LA NANSA, COMBA, CLUB EDITOR, COMANEGRA, CUSCUSIAN*S, LA FUGA, GODALL, GREGAL, 
INCORPORE, LABREU, LAPISLÀTZULI, LIBROS DE LA VORÁGINE, LIBROS DEL ZORRO ROJO, 
LLIBRES DEL SEGLE, METEORA, MOSAICS, PERISCOPI, PISCINA UN PETIT OCEÀ, POL·LEN, RAIG 
VERD, SALDONAR, SIDILLÀ, SÍMBOL, TAKATUKA, TENOV, TIGRE DE PAPER, TUSHITA, VIRUS, 
VOLIANA. 
 

Andorra  1 
ANDORRA 

 
Madrid  2 
NARVAL, NÓRDICA 
 
 
 

Aragó  2 
JEKILL & JILL, NALVAY 
 

Illes Balears  1 
AdiA 
 

País Valencià  1 
3 i 4 EDICIONS
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Quin gènere publiquen principalment? 
 

Narrativa  16 
3 i 4, ADESIARA, ALREVÉS, CAL·LÍGRAF, CANDAYA, CLUB EDITOR, GREGAL, JEKILL & JILL, LA 
FUGA, L'ALTRA, METEORA,  NÓRDICA, PERISCOPI, RAIG VERD, SIDILLÀ, TIGRE DE PAPER. 
 

Infantil i juvenil  9 
BIRA BIRO, CASABLANCA, CUSCUSIAN*S, LIBROS DEL ZORRO ROJO, MOSAICS, NALVAY, 
NARVAL, PISCINA UN PETIT OCEÀ, SÍMBOL, TAKATUKA. 
 

No ficció  8 
ALBERTÍ, ARCÀDIA, BELLATERRA, POL·LEN, SALDONAR, TENOV, TUSHITA, VIRUS 
 

Poesia  5 
AdiA, ANIMAL SOSPECHOSO, CAFÈ CENTRAL, GODALL, LAPISLÀTZULI 
 

Diversos gèneres  11 
ANDORRA, L'AVENÇ, BRAU, EL CEP I LA NANSA, COMANEGRA, COMBA, INCORPORE, LABREU, 
LIBROS DELA VORÁGINE, LLIBRES DEL SEGLE, VOLIANA 
 

Amb quines llengües publiquen habitualment? 
 

Català  31 
3 i 4, ADESIARA, AdiA, ALBERTÍ, L'ALTRA, ANDORRA, ARCÀDIA, L'AVENÇ, BRAU, CAFÈ CENTRAL, 
CAL·LÍGRAF, CASABLANCA, EL CEP I LA NANSA, CLUB EDITOR, COMANEGRA, CUSCUSIAN*S, 
GODALL, GREGAL, LABREU, LAPISLÀTZULI, LLIBRES DEL SEGLE, METEORA, MOSAICS, PERISCOPI, 
PISCINA UN PETIT OCEÀ, SALDONAR, SIDILLÀ, SÍMBOL,TAKATUKA, TIGRE DE PAPER, VOLIANA 
 

Castellano  14 
ANIMAL SOSPECHOSO, BELLATERRA, CANDAYA, COMBA, LA FUGA,  INCORPORE, JEKILL & JILL, 
LIBROS DE LA VORÁGINE, LIBROS DEL ZORRO ROJO, NALVAY, NARVAL, NÓRDICA, TENOV, VIRUS 
 

Català i castellano  5 
ALREVÉS, BIRA BIRO, POL·LEN, RAIG VERD, TUSHITA 

 
 

Breu comentari sobre les noves incorporacions 
 

Andorra es converteix en la primera editorial internacional de la fira i arriba amb el seu catàleg molt 
centrat en la temàtica local, però també en la ficció. El Cep i la Nansa és una de les editorials deganes 
amb seu fora de Barcelona (vénen de Vilanova i la Geltrú), amb un catàleg totalment transversal. 
Comba ve amb la seva aposta per donar a conèixer veus molt escollides d’ambdós costats de l’Atlàntic, 
mentre que Animal Sospechoso és l’editorial de poesia impulsada per Juan Pablo Roa, colombià 
instal·lat a Barcelona qui també ha obert una llibreria amb el mateix nom. Libros de la Vorágine ve 
amb una selecció de títols europeus totalment heterodox i sorprenent, mentre que Incorpore mostra 
sense embuts la seva francofília (de fet, part de l’editorial s’ubica a París). Tenov porta els seus assaigs –
principalment d’art i arquitectura- editats de manera exquisida, talment com els llibres infantils de 
Cuscusian*s (molts d’ells, fruit de la co-creació, el concepte que promou el seu fundador, Lluís Sabadell 
Artiga). Per acabar, també hi serà Mosaics, editorial de literatura infantil que treballa amb autors locals, 
alhora que promou traduccions de llibres de països poc habituals en les nostres prestatgeries com 
Txèquia, Síria...  
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Estrena de títols a la fira 
 

Els visitants de LIBERISLIBER podran fullejar llibres que són novetats estrictes i que encara no han 

arribat als punt de venda. Heus ací una breu selecció: 
 

Infantil 

 Fátima Fernández i Cristina Vergara, La mare més dolenta del món (ed. Bellaterra). 

 Rodolfo del Hoyo i Laura Borràs (il·lustracions), El sembrador d'estrelles (ed. Mosaics). 

 Henry David Thoreau i Giovanni Manna (il·lustracions), Un anys als boscos (ed. Símbol).  

 Ella Frances Sanders, Lost in translation again (ed. Libros del Zorro Rojo). 

 Jennifer Berne & Vladimir Radunsky, Sobre un raig de llum. Una història d'Albert Einstein (ed. 

Takatuka). 
 

Narrativa 

 Aniol Florensa, Kentucky  (ed. Brau) 

 Diego S. Lombardi i Claudio Romo (il·lustracions),  La coronación de las plantas  (ed. Jekyll&Jill).  

 Karla Suárez, El hijo del héroe (ed. Comba). 

 Roser Amills, Asja. Amor de dirección única (ed. Comanegra).  

 Larry Tremblay, El crist obès (ed. Gregal).  
 

No ficció 
1. Maria Campillo (ed.), La brigada del vidre. Cròniques del front , 1936-1939  (ed. L’Avenç). 
 

Traduccions 
2. Stanislaw Skoda  (pròleg), Humor en serio. Una antología checa (ed. La Fuga). 

 

Totes les novetats les trobareu llistades a: 

http://liberisliber.com/actualitat/novetats-a-la-fira-2017/ 

 

  

 

 

 

   

http://jekyllandjill.com/shop/la-coronacion-las-plantas/
http://liberisliber.com/actualitat/novetats-a-la-fira-2017/
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3. La programació 

Noms clau 
 

 
 
  

 

 

 

DIÀLEGS > >> Antón Costas i Juan Torres 
“La qüestió inajornable: el capitalisme, el reformem o el substituïm?”.  Volem saber si el capitalisme 

és realment reformable, fins a quin punt és compatible amb el lema “ningú més que ningú” i amb la 

salvaguarda del propi planeta. Per contestar-ho vindran els catedràtics d’Economia Antón Costas 

(Universitat de Barcelona) i Juan Torres (Universidad de Sevilla). 

 

 
 
DIÀLEGS > >> Josep Maria Esquirol – Alba Sotorra – Laia Altarriba 
“Què produeix realment la cultura avui en dia?”.  Entre tanta i tanta productivitat econòmica: què 
produeix realment (què dimonis hauria de produir) la cultura avui en dia? Contestaran la qüestió el 
filòsof Josep Maria Esquirol (Premi Nacional d’Assaig 2016), la directora de cinema Alba Sotorra  
(autora de Game over i Bombes sobre Kobane, entre d’altres documentals) i la periodista Laia Altarriba 
(impulsora del futur diari generalista Jornada). 
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DIÀLEGS > >> Jordi Casanovas – Carol López – Pau Miró 
“Escriure teatre és... escriure diferent?”.  Actors, escenari, acció, moviment, són aspectes que afecten 
a una escriptura que ha de ser diferent a la d’altres gèneres. Com es pot escriure sobre veritats en un 
context on regna la convenció, la interpretació i la invenció? Tres dramaturgs de prestigi –Carol López, 
Pau Miró i Jordi Casanovas- ens resoldran alguns d’aquests interrogants en una conversa apassionant 
sobre l'ofici amb la periodista Anna Guitart. 
 
 
 

 

  
 

RECITAL >>> Alberto San Juan i  Fernando Egozcue 
“Todo dice que sí”. Un recorregut -subjectiu i arbitrari, no acadèmic- per la poesia espanyola del segle 
XX. L'actor Alberto San Juan dóna veu als poemes i el guitarrista Fernando Egozcue acompanya els 
versos amb les seves composicions. Els poemes triats componen un recorregut sentimental, filosòfic, 
humorístic i social, però sobretot són una afirmació de la vida. 
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DIÀLEGS >>> Albert Serra – Fèlix Fanés – Valèria Gaillard 
“Proust i notre vraie vie: qui capta millor la realitat, la literatura o el cinema?”. Proust desconfiava 
de la nostra percepció de la vida i nosaltres ens preguntem: qui capta millor la realitat de les nostres 
vides, el cinema o la literatura? Per què cal llegir a Proust? Per trobar les respostes, hem convidat a 
figures rellevants de tots dos camps -i lectors confessos de Proust- que ens donaran la seva versió: el 
director de cinema Albert Serra, l’escriptor i catedràtic d’història de l’art Fèlix Fanés i la periodista i 
traductora de Proust al català, Valèria Gaillard. 
 
 

 
 

CONCERT >>> Roger Mas 
“En concert”.  D’ell han dit que "és la veu més bella que mai hagi vingut de la música en català". No van 
errats. Roger Mas ens delectarà amb un concert molt personal en el marc incomparable del monestir 
de Sant Pere.  
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La resta de la programació agrupada per conceptes 
 

 

Liberisliber_poesia 
 

 
 
 

1. IV Escaramussa Poètica. El combat poètic més intens es tornarà a celebrar, aquest cop amb Glòria 

Coll, Edgardo Dobry, Guillem Gavaldà (Premi Francesc Garriga de Poesia 2016), Montse Gort, 

Nathalie Karagiannis i Joan Vigó. Com a mestre de cerimònies, Lluís Riera. Que soni la campana! 
 

2. Lliurament del II Premi Francesc Garriga de Poesia, dedicat a autors totalment inèdits. 

Patrocinat per Liberisliber i impulsat per les editorials AdiA, Cafè Central i Labreu. 
 

3. II “Vermuesia”. Celebració de l’aparició de nous poemaris, tot degustant un bon vermut. Enguany 

la protagonitzen el Roger Vilà (El pes; ed. Godall); Rosa Font (Em dic la veu; ed. Llibres del Segle) i 

Carles M. Sanuy (La condició lítia; ed. AdiA).  Presenta: Míriam Cano. Amb el patrocini de: Vermuts 

Miró. 
 

4. “Converses amb traductors de...”. Dins aquesta secció, els traductors Jordi Mas, Antoni Clapés i 

Misael Ruiz Albarracín explicaran com han traslladat a la nostra llengua Tres veus lligades a Minase 

de Sōgi, Shōhaku i Sōchō (considerada l'obra mestra del renga o poema encadenat japonès), Aires 

de Philippe Jaccottet (un cant a la simplicitat de la vida a la seva estimada Provença) i Antología 

poética de George Herbert (1593-1633), respectivament. Aquesta darrera obra, Misael Ruiz la va 

traduir al castellà juntament amb Santiago Sanz i van guanyar el Premio Ángel Crespo de 

Traducción (2015). 
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Liberisliber_narrativa 
 

1. “A cau d’orella”. Dins els recitals de narrativa de Liberisliber -a l’entorn únic del pati romànic de 

Can Llaudes- es podrà escoltar a Blanca Llum Vidal, qui ens llegirà els relats curts De foc i de sang de 

Víctor Català (ed. Club Editor). 
2. Entrevistes a Ràdio Web Liberisliber. Paco Inclán conversarà amb Agustín Comotto -autor de la 

monumental novel·la gràfica 155. Simón Radowitzky publicada per ed. Nórdica (6 anys de feina)- i 

Elisabet Riera, qui ha publicat recentment LLUM (ed. L’Altra). 

3. Presentacions i “Converses amb traductors de”. El traductor Ko Tazawa ens presentarà Història 

de Shunkin (ed. Lapislàtzuli), l'obra mestra de Jun'ichirō Tanizaki (on explora els abismes més 

insondables de l’amor i de la passió), mentre que la periodista Bàrbara Julbe ens donarà a conèixer 

la seva primera novel·la On em portin els ametllers (ed. Gregal). 
 

Liberisliber_reflexió 
 

1. “Diàlegs” i documentals. Hi haurà un diàleg en el que Andy Ehrenhaus, Adrià Pujol, Manu 

Manzano i Chini You Are So Overrated (qui dibuixarà en directe), explicaran la fórmula universal de 

l’humor i també es projectarà “Alexandre Deulofeu, l’historiador del futur”, l’home que va predir als 

anys 40 la caiguda de l'URSS o la reunificació alemanya i que va afirmar que el 2029 l'imperi espanyol es 

dissoldria. Després del visionat, es farà un col·loqui amb en Juli Gutiérrez Deulofeu (especialista en les 

teories del seu avi) i l'impulsor del documental David de Montserrat. 

 

2. Entrevistes a Ràdio Web Liberisliber. Amb Mar C. Llop, que ens parlarà sobre les vivències 

trans* i, Norbert Bilbeny que ens explicarà la seva aproximació informal a la pintura des de posicions 

allunyades dels tòpics i del criticisme artístic establert. 

 
3. Presentacions de llibres. Aída Pallarès –co-autora del llibre El carrer és nostre (ed. Raig Verd)- i 

Oriol Martí –prologuista del mateix llibre i director executiu de FiraTàrrega- en parlaran sobre què han 

estat i què signifiquen les arts escèniques de carrer a Catalunya. 

 

Liberisliber_món llibre 
 

1. III Trobada de bibliotecàries. A la pregunta de “Per què hem triat aquests llibres?”, les 

bibliotecàries que vindran a la fira a adquirir llibres pels seus centres, explicaran i compartiran els 

seus criteris a l’hora de fer l’elecció. 
 

2. I Trobada “Jo il·lustro, jo edito”. Encontre professional entre il·lustradors i editorials a mode 

d’speed dating. Els il·lustradors participants són Canizales, Chini You Are So Overrated, Agustín 

Comotto, Marta Casals, Anna Font, Núria Frago, Roser Matas i Xavier Nereu. 

 
3. Celebracions i “Diàlegs”. L’editorial figuerenca Cal·lígraf celebrarà el seu 5è aniversari a la fira i es 

durà a terme un diàleg per conèixer la feina del periodista especialitzat en llibres en el que 

intervindran Ernest Alós (El Periódico), Josep Massot (La Vanguardia), Montse Serra (Vilaweb), 

Jordi Nopca (Ara)  i Carles Geli (El País). Moderarà l’editora Maria Bohigas. 
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Liberisliber_educa 

 
1. Tallers per adults. Hi haurà un taller sobre “Escriptura i viatge” a càrrec de l’escriptor Jaume 

Benavente i un altre de cuina pràctica amb Ester Marco i el seu concepte de “cuina de la néta”, en 

contraposició al de “cuina de l’àvia”. 
2. Tallers infantils.  N’hi haurà tres, un per aprendre a xifrar missatges amb Josep M. Ibarra; un altre 

sobre creació de personatges amb la il·lustradora Txell Darné i un sobre foment de la imaginació 

literària amb Mertxe Paris. 

 

Liberisliber_familiar 

 
1. Teatre. Amb “Lo Sainet del Senyor Rector” de la Cia. Ne Me Títere Pas. Teatre dins d’una roulotte i 

inspirat en les titelles de l’estil dels “Bonecos de Santo Aleixo”. 
2. Contacontes. Assumpta Mercader explicarà “Éssers d'aigua i marins, estranys i catalans”. 

3. Racó de jocs. Permanent, durant els 2 dies de la fira. 

4. Visites guiades. Pel casc antic del poble, un conjunt medieval dels més ben conservats a tot 

Catalunya. 

 
FIRMA DE LLIBRES 
Tots els autors que firmaran llibres a la fira es poden consultar en aquest enllaç, que s’anirà actualitzant 
permanentment: 
https://liberisliber.com/edicio-2017/firma-de-llibre/horaris-2017/   

 
PREMIS LIBERISLIBER 
Tots els llibres candidats a les diferents categories dels Premis Liberisliber, els podeu consultar aquí: 
https://liberisliber.com/edicio-2017/premis-liberisliber/   
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Horaris i ubicació 

DISSABTE 7 oct. 

matí 
09.30 h [Pl. de Catalunya - Barcelona] Sortida del Bus Indi. Reserva la teva plaça! (més informació a 
l’apartat “Concursos i promocions”). 
 
11.30 h [Biblioteca Ramon Vidal - baixos] 1a Trobada “Jo il·lustro, jo edito” entre il·lustradors i 
editorials. Il·lustradors participants: Canizales, Chini You Are So Overrated, Agustín Comotto, Marta 
Casals, Anna Font, Núria Frago, Roser Matas i Xavier Nereu. 

 
11.30 h [pati medieval de Can Llaudes] Hi ha moltes cuines de l’àvia a les lleixes dels llibres de receptes. 
Ara és l’hora de La cuina de la néta (Ed. Cal·lígraf): Ester Marco ens farà una demostració en directe del 
que hauria de ser. Un cop cuinat el plat, el degustarem tots plegats i brindarem amb vi de l'Empordà. 
 
11.30 h [Cúria Reial]  Converses amb traductors de... literatura japonesa. Jordi Mas i Ko Tazawa ens 
explicaran l’aventura de traduir dos llibres: Tres veus lligades a Minase -l'obra mestra del renga o poema 
encadenat japonès (ed. Cafè Central)- i Història de Shunkin, l’obra on Jun’ichirō Tanizaki explora amb 
mestria els abismes més insondables de l’amor (ed. Lapislàtzuli).  
 
12.00 h [L’Obrador - Pl. Sant Pere] Amb en Josep Maria Ibarra aprendrem a xifrar missatges... i a 
descobrir-los! Taller infantil a partir dels 8 anys. Màx. 25 participants (amb reserva a 
liberisliber@diderot.info  o per ordre d'arribada). Col·labora: ed. Gregal. 
 
12.00 h [escenari] Els catedràtics d’Economia Antón Costas (Universitat de Barcelona) i Juan Torres 
(Universidad de Sevilla) afrontaran el repte de contestar la qüestió inajornable: el capitalisme, el 
reformem o el substituïm? Presenta: Josep Maria Ureta. 

 
12.30 h [Cúria Reial]  Converses amb traductors de... literatura francesa i anglesa. Antoni Clapés i 
Misael Ruiz Albarracín ens contaran les vicissituds de traduir dos llibres de dos autors d’envergadura 
com són Philippe Jaccottet -Aires (ed. Cafè Central)- i George Herbert i la seva Antología poética (ed. 
Animal Sospechoso). 

 
13.00 h [estand Hola!: inici de la ruta] Visita guiada pels principals monuments de Besalú. Si compres 
un llibre, descompte de 2 x 1 (no acumulables). Places limitades (reserves: estand Hola!). 

 

13.00 h [Biblioteca Ramon Vidal – baixos] El personal de biblioteques de les comarques gironines ens 
explicaran quins llibres de la fira han adquirit, els seus motius. Un profitós i divertit intercanvi d’opinions 
de persones moooooolt llegides!  

 
13.00 h [escenari] Durant segles s’ha buscat la fórmula secreta de l’humor. Però això s’ha acabat. Per fi 
la tenim. I es presentarà en exclusiva mundial a Besalú. Un acte de generositat sense límits per part 
d’Andy Ehrenhaus, Adrià Pujol, Manu Manzano i Chini You Are So Overrated, que anirà il·lustrant en 
directe dita fórmula. Plorareu... de riure. Col·labora: ed. La Fuga i Llibreria Calders. 

 
tarda 
16.00 h [escenari] La contacontes Assumpta Mercader ens explicarà “Éssers d'aigua i marins, 
estranys i catalans”. Descobriràs que les sirenes no estan soles! 
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17.00 h [estand ed. Cuscusian*s] Lluís Sabadell Artiga, alma mater dels singularíssims llibres 
Cuscusian*s, explicarà a tothom com els creen, més ben dit, com els CO-creen! Per als amants de les 
coses delicades. 
 
17.00 h [escenari] Entre tanta i tanta productivitat econòmica, una pregunta urgent: què produeix 
realment (què dimonis hauria de produir) la cultura avui en dia? Contestaran el filòsof Josep Maria 
Esquirol (Premi Nacional d’Assaig 2016), la periodista Laia Altarriba (impulsora del futur diari 
generalista Jornada) i la directora de cinema Alba Sotorra (autora de Game over i Bombes sobre Kobane, 
entre d’altres documentals). Modera: Xavier Bassas. 
 
17.00 h [carpa RWL – pati medieval de Can Llaudes] Sis anys va haver de dedicar l’il·lustrador Agustín 
Comotto per acabar 155. Simón Radowitzky (ed. Nórdica), la monumental novel·la gràfica que 
resumeix molts mals del s. XX. Ens ho vindrà a explicar. 
 
17.00 h [Cúria Reial] Jaume Benavente impartirà un taller d'escriptura, en el que explicarà les claus del 
seu procés creatiu, on el viatge hi té una presència més que destacada. Només 10 places (reserves a 
liberisliber@diderot.info). Col·labora: Libros de la Vorágine. 
 
17.30 h [Ajuntament – Saló de plens] Projecció del documental “Alexandre Deulofeu, l’historiador 
del futur”, qui va predir als anys 40 la caiguda de l'URSS o la reunificació alemanya i que va afirmar que 
el 2029 l'imperi espanyol es dissoldria. Volia dir que Catalunya serà independent? Després del 
visionat, es farà un col·loqui amb en Juli Gutiérrez Deulofeu (especialista en les teories del seu avi) i 
l'impulsor del documental David de Montserrat. Col·labora: ed. Lapislàtzuli. 
 
17.30 h [carpa RWL – pati medieval de Can Llaudes] Norbert Bilbeny ens vindrà a parlar de Tocar el 
món (ed. Lapislàtzuli), una aproximació informal a la pintura que aborda des de posicions allunyades 
dels tòpics i del criticisme artístic establert. 
 
18.00 h [pati medieval de Can Llaudes] Estrenem “A cau d’orella”, els recitals de narrativa de 
Liberisliber, de la mà de la poeta Blanca Llum Vidal, qui ens dirà, ens aproparà alguns dels impactants 
relats de  De foc i sang (ed. Club Editor), de Víctor Català.  
 
18.00 h [escenari] Celebrarem els 5 anys de l’editorial Cal·lígraf, repassant la seva trajectòria i 
brindant amb vi de Garriguella. Intervindran: la Mixa (bloguera literària), la periodista Montse Castaño, 
la llibretera Teresa Calabús (de la fantàstica llibreria Cucut de Torroella de Montgrí) i dos dels 
fundadors, Jaume Torrent i Ramon Moreno.  
 
18.45 h [escenari] Proclamació del guanyador/a del II Premi Francesc Garriga de Poesia d’autors 
inèdits, promogut per les editorials AdiA, Labreu i Cafè Central, amb el patrocini de Liberisliber. 
 
19.00 h. [escenari] 4a ESCARAMUSSA POÈTICA: batalla poètica sense treva entre els rapsodes Glòria 
Coll, Edgardo Dobry, Guillem Gavaldà (Premi Francesc Garriga de Poesia 2016), Montse Gort, 
Nathalie Karagiannis i Joan Vigó. Com a mestre de cerimònies, Lluís Riera. Que soni la campana! 

21.30 h [Teatre Cal Tronc] Gala dels Premis Liberisliber 2017. 
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DIUMENGE 8 oct. 

matí 
11.00 h i durant tot el dia. [Pl. Sant Pere] Des d’algun càmping de la costa ens arriben en Cisco, 
l'Anita i en Ramon, arrossegant la seva roulotte-teatre. A dins encabiran cada cop 19 espectadors per 
mostrar una obra de titelles heretada d’un seu avi portuguès, “Lo sainet del senyor rector” (per a tots 
els públics, però especialment indicat per a l’adult). Interpreta: Cia. Ne Me Títere Pas. 
 
11.15 h [escenari] Què han estat i què signifiquen les arts escèniques de carrer a Catalunya? És 
l’expressió més clara de la democratització real de l’art? Aída Pallarès –co-autora del llibre El carrer és 
nostre (ed. Raig Verd)- i Oriol Martí –prologuista del mateix llibre i director executiu de FiraTàrrega- en 
parlaran amb tots nosaltres. 
 
11.30 h [carpa RWL – pati medieval de Can Llaudes] Mar C. Llop conversarà amb Paco Inclán sobre 
Construccions identitàries. Work in progress (ed. Pol·len), un llibre fotogràfic sobre la diversitat de 
vivències trans*.  
 
11.30 h [L’Obrador – Pl. Sant Pere] Taller infantil a càrrec de Mertxe París a partir del conte La Nur 
s’escapa del conte (publicat a Síria en plena guerra), on els participants podran escriure les seves 
propostes de final. Col·labora: ed. Mosaics. 
 
12.00 h [carpa RWL – pati medieval de Can Llaudes] Parlarem amb Elisabet Riera, l’autora de LLUM 
(ed. L’Altra), sobre els temes que es tracten en aquesta història (el pas del temps, l'aprenentatge, les 
relacions familiars), els seus referents literaris i la visibilitat de l’homosexualitat en la literatura.  
 
12.00 h [escenari] Tothom està pendent del que escriuran. Són els periodistes encarregats de la secció 
de llibres dels principals mitjans del país. Hem convidat a Ernest Alòs (El Periódico), Josep Massot (La 
Vanguardia), Montse Serra (Vilaweb), Carles Geli (El País) i Jordi Nopca (Ara) perquè ens expliquin el 
seu dia a dia. Presenta: Maria Bohigas. 

 
12.30 h [L’Obrador – Pl. Sant Pere] Taller infantil de la mà de la il·lustradora Txell Darné. Els xiquets 
crearan personatges a través de la tècnica del collage i en format postal. Col·labora: ed. Takatuka. 
 
13.00 h [escenari] La "Vermuesia" és la celebració de l'aparició de nous versos, ben a prop dels qui els 
han creat, amb un bon vermut a la mà i embastat tot per la també poeta Míriam Cano. Enguany, ens 
acompanyaran el Roger Vilà (El pes; ed. Godall); Rosa Font (Em dic la veu; ed. Llibres del Segle) i Carles 
M. Sanuy (La condició lítia; ed. AdiA). Amb el patrocini de: Vermuts Miró. 
 
13.00 h [estand Hola!: inici de la ruta] Visita guiada pels principals monuments de Besalú. Si compres 
un llibre, descompte de 2 x 1 (no acumulables). Places limitades (reserves: estand Hola!). 
 
17.00 h [escenari] Escriure teatre és... escriure diferent? Actors, escenari, acció, moviment, són 
aspectes que afecten a una escriptura que ha de ser diferent a la d’altres gèneres. Com es pot escriure 
sobre veritats en un context on regna la convenció, la interpretació i la invenció? Tres dramaturgs de 
prestigi –Carol López, Pau Miró i Jordi Casanovas- ens resoldran alguns d’aquests interrogants en una 
conversa apassionant sobre l'ofici amb la periodista Anna Guitart. 

 
17.00 h [església de Sant Vicenç] Todo dice que sí és un recorregut -subjectiu i arbitrari, no acadèmic- 
per la poesia espanyola del segle XX. L'actor Alberto San Juan dóna veu als poemes i el guitarrista 
Fernando Egozcue acompanya els versos amb les seves composicions. Els poemes triats componen un 
recorregut sentimental, filosòfic, humorístic i social, però sobretot són una afirmació de la vida. 
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18.00 h [escenari] Proust desconfiava de la nostra percepció de la vida i nosaltres ens preguntem: qui 
capta millor la realitat de les nostres vides, el cinema o la literatura? Per què cal llegir a Proust? Per 
trobar les respostes, hem convidat a figures rellevants de tots dos camps -i lectors confessos de Proust- 
que ens donaran la seva versió: el director de cinema Albert Serra, l’escriptor i catedràtic d’història de 
l’art Fèlix Fanés i la periodista i traductora de Proust al català, Valèria Gaillard.  

 

18.30 h [pati medieval de Can Llaudes]. On em portin els ametllers és la primera novel·la de la 
periodista Bàrbara Julbe qui ens la presentarà a la fira, tot conversant amb la seva homòloga (i també 
novel·lista) Montse Castaño. L'argument? La Ivet i en Pau, una parella enamorada i a la recerca de 
feina, inicien un viatge a l’illa de Mallorca... 

 

19.00 h [escenari] V de Victòria. Proclamació dels guanyadors dels concursos “Bon profit i bona 
lectura”, “La papereta màgica”, “Esteu a punt bookstagrammers?” i “L’Enigma QR”. 

 

19.00 h [església de Sant Pere] D’ell han dit que "és la veu més bella que mai hagi vingut de la música 
en català". No van errats. Roger Mas ens delectarà amb un concert molt personal en el marc 
incomparable del monestir de Sant Pere. 
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4. Patrocinadors i col·laboradors  

 

Amb el suport de: 

    
 

 

Amb el patrocini de: 

           
 

 

Amb la col·laboració de: 
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5. Contacte de premsa 

 

 

 

 
 

Miquel-Àngel Codes Luna 
Telèfon: 615 567 243 
Correu-e: liberisliber@diderot.info 

 

Més informació (vídeo oficial, imatges):  
http://liberisliber.com/premsa/ 
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