Informació pràctica:
•Ubicació: l’espai central de la fira és a la Plaça
Prat de Sant Pere de Besalú. La resta de seus
estan a 1 minut a peu.
•En cas de pluja: totes les activitats es
mantindran reubicades a la Cúria Reial, Teatre
Cal Tronc i antic Hospital de St. Julià.
•Horaris: 11:00 - 14:00 i 16:00 - 19:30 h.
•Com arribar amb transport públic: amb
autobusos de la companyia TEISA.
•Contacte: 615 567 243 / liberisliber@diderot.
info / els dies de la fira: estand “Hola!”.
•Més informació a: www.liberisliber.com
* Totes les activitats són gratuïtes.

Programació
DIMECRES 28 set.

presència de David Couso (qui narrarà el cas
del seu germà assassinat a Irak per l’exèrcit
d’EEUU), en parlaran. Modera: Marc Font.
12:00h. [Cúria Reial] Taller d’iniciació a la
novel·la a càrrec de l’escriptor Leonardo Cano,
a partir del seu darrer llibre La edad media
(Ed. Candaya). Places limitades (reserves a
liberisliber@diderot.info i 615567243 o per
ordre d’arribada).
13:00h. [escenari] Parlar de poesia fent un
vermut: això és Vermuesia. L’Anna Gual, l’Ester
Suñé i en Tomàs Arias ens presentaran els
seus darrers poemaris: “Molsa” (Ed. AdiA),
“El·líptica” (Ed. Fonoll) i “En fi, començo” (Ed.
Terrícola).
13:00h. [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!).

11:00h. [Sala d’Actes de la Facultat d’Educació
i Psicologia de la UdG; Pl. de Sant Domènec,
9, GIRONA] II Simpòsium Educació-Edició: “Els
primeríssims llibres: els llibres a partir de
l’any de vida”. Organitza: Facultat d’Educació i
Psicologia de la UdG i Liberisliber.

tarda

DISSABTE 1 oct.

17:00h. [escenari] L’antropòloga Laura Núñez i
les llevadores Anna Sanés i Carme Llopart, de
Girona i Banyoles respectivament, ens parlaran
de “Les llevadores casolanes del segle XX” (Ed.
Bellaterra), de les seves experiències, de la
seva importantíssima història.

matí
11:15h.
[Pl. Sant Pere] L’excèntric Pietro
Pampolino, el Sr. Parfum, vindrà a Liberisliber
per fabricar el perfum ideal de Besalú. Ull!
Necessitarà recollir un munt d’informació...
12:00h. [escenari] Existeix una guerra als
corresponsals de guerra? Hi ha interès a
utilitzar i silenciar periodistes durant un
conflicte bèl·lic? Dos veterans corresponsals
com Ramón Lobo i Eduard Sanjuán, més la

16:00h.
[escenari]
La
contacontes
Assumpta Mercader ens explicarà “El cul del
Jaumet i altres contes”. Per fi sabrem què li va
passar el dia que es va aixecar sense cul.

17:00h. [L’Obrador. Pl. Sant Pere] El pastisser
i activista olotí Lluís Riera presentarà en
exclusiva el seu primer llibre “Cacáhuatl.
51 dolços poemes de xocolata amarga” (Ed.
Pol·len), en el que promet ser una presentació
molt sensitiva, xocolatera... Places limitades
(reserves
a
liberisliber@diderot.info
i

615567243 o per ordre d’arribada).

DIUMENGE 2 oct.

17:30h. [Biblioteca Ramon Vidal – planta baixa]
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!

matí

17:45h. [L’Obrador. Pl. Sant Pere] Al voltant
d’una taula parada amb copes de vi, Marta
Gómez Mata i Fèlix Rabal Queixalós, els autors
del llibre “Petites històries de banquets”
(Ed. Godall) ens parlaran dels banquets més
importants de la història. In vino veritas!
17:45h. [escenari] Li hem demanat a Fernando
Arrabal, llegenda viva de la literatura europea,
que ens parli sobre la raó i la desraó, sobre
qui ha guanyat aquesta partida en l’art i en la
vida. Conversarà amb ell Paco Inclán, escriptor
i editor de la revista Bostezo. Promet ser
antològic!
18.45h. [escenari] Proclamació del guanyador/a
del I Premi Francesc Garriga de poesia d’autors
inèdits, promogut per les editorials AdiA,
Labreu i Cafè Central, amb el patrocini de
Liberisliber.
19:00h. [escenari] 3a ESCARAMUSSA POÈTICA:
batalla poètica sense treva entre els rapsodes
Míriam Cano, Xènia Dyakonova, Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, Oriol Prat i Altimira, Esteve
Plantada i Carles Rebassa. Com a mestre de
cerimònies, Lluís Riera.
21:00h. [jardins de Cal Tronc] Brindis de
germanor entre tots els agents de l’edició
independent.
21:30h. [Teatre Cal Tronc] Gala dels Premis
Liberisliber 2016.

11:00h.
[Pl. Sant Pere] “Microshakespeare”
és Shakespeare com mai l’havies vist ni sentit:
humor, amor, intriga, mort, venjança, crispetes,
actors que no són actors, públics entregats i
grans ovacions. Tu seràs l’actuant, tu seràs qui
aplaudiràs, tu seràs el gran bard!
11:30h. [escenari] Andrés Ehrenhaus (escriptor
i professor de la UPF) i Luigi Fugaroli (editor)
ens presentaran “Mumbo Jumbo” d’Ishmael
Reed (Ed. La Fuga), possiblement la novel·la
més funky -o de les que més- de la història.
12:00h. [escenari] L’especialista Teresa Florit,
el traductor Ferran Ràfols i l’editora Ester
Andorrà, portaran i comentaran una bona
notícia sota el braç: la nova traducció d’Anaïs
Nin, “La seducció del minotaure” (Ed. Labreu).
12:30h. [escenari] Com ens expliquem? Per
què creiem que la nostra vida ha de seguir un
patró, un esquema definit com a les pel·lícules
o llibres? I si no fos així? La directora de cinema
Mar Coll, el traductor Arnau Pons i la crítica
audiovisual Íngrid Guardiola ens trauran de
dubtes. Coordina: Xavier Bassas.
13:00h. [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!).

tarda
16.30h.
[Pl. Prat de Sant Pere i carrers
adjacents] Un carter molt, molt i molt
particular haurà d’entregar un seguit de
cartes. Sembla ser que n’hi ha una per tu. No
cal que el busquis, ell ja et trobarà a tu. A càrrec
de: Cia. Pere Hosta.

16.45h. [escenari] Panait Istrati va ser un
rodamón i un gran escriptor en llengua
francesa i romanesa. Amb el llibre “Els meus
començaments” (Ed. Minúscula), Istrati compilà
els records de joventut, farcits d’episodis
saborosos i de personatges inoblidables. Anna
Casassas (la traductora), Xavier Montoliu
(l’especialista en Istrati) i Valeria Bergalli
(l’editora) en parlaran. No es descarta alguna
que altra sorpresa.
17:00h. [Teatre Cal Tronc] L’ed. Adesiara ha
recuperat el gran poemari “L’arbre de foc”
d’Agustí Bartra. Per celebrar-ho, el mestre
Manuel Garcia Morante ha compost un cicle
de cançons per a veu i piano, que interpretarà
juntament amb la soprano Eulàlia Ara. La
presentació anirà a càrrec del crític Sam
Abrams.
17:45h. [escenari] La novel·la “Germà de gel”
(Ed. L’Altra Editorial) ha guanyat dos dels premis
més prestigiosos del país, el Documenta i el
Llibreter. La seva autora -Alicia Kopf- i la seva
editora –Eugènia Broggi- ens la presentaran.
18:15h. [escenari] Lluís Llach i Xavi Sarrià,
dos músics que han connectat amb milers de
persones amb els seus temes, recentment
s’han estrenat com a escriptors. Com han
viscut aquest canvi de la partitura al foli en
blanc? Ho compartiran amb tots nosaltres
de la mà d’Anna Guitart, periodista i cap de
continguts literaris del programa Tria 33 (C33).
19:00h. [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”.
19:15h. [Teatre Cal Tronc] S’han fet molts
espectacles durant el darrer any sobre Ramon
Llull. Però aquest és L’ESPECTACLE. Els
poetes Enric Casasses i Josep Pedrals, més el
dramaturg Jordi Oriol, ens representaran “La

cirera i la garrofa. LLULLIFICAR, LLULLIFICABLE,
LLULLIFICATIU”. Una gran cloenda.

firma de llibres

Per saber els autors i els horaris exactes en què
firmaran els seus llibres, si us plau, consulteu
la secció “Programació” del nostre web: www.
liberisliber.com

jocs infantils

Parc dels Jocs
. Juga amb els jocs més
divertits i instructius (11:00 – 14:00 i 16:00
-18:00). * Els dos dies de la fira

concursos
Cap de setmana gratix!: fes-te seguidor de
la nostra pàgina de FB, respon a la pregunta
“Ets de mar o de muntanya?” i guanya una
magnífica estada durant els dies de la fira
(sopar, habitació per a dues persones i
esmorzar). Amb el patrocini de: Restaurant
Pont Vell i Hotel Tallaferro. * Fins al 25 de
setembre
Esteu a punt bookstagrammers?: fes una
fotografia amb el teu mòbil del teu llibre preferit,
del que estiguis llegint o et cridi més l’atenció i
penja-la a Instagram. Un cop ho facis, posa les
etiquetes #LIBB2016 i #BOOKSTAGRAM, més
tot el que et vingui de gust. D’aquesta manera
les podrem veure i la que trobem més xula,
el seu autor/a s’emportarà un lot de llibres
espectacular de les editorials participants a la
fira.
* Fins l’1 d’octubre a les 23:59 h.

“Què llegeixes?”: si ets membre del club de
lectura “Què llegeixes?”, participa al concurs
que hem fet per a vosaltres. Pots guanyar uns
llibres xulíssims! *Durant els dies previs a la
fira
L’Enigma QR: vine a la fira, llegeix el codi QR que
trobaràs a l’estand Hola! i comença la gimcana.
Si resols l’enigma, podràs ser l’afortunada
persona que s’emporti un suculent lot de
llibres. T’atreveixes? * Els dos dies de la fira
La Papereta Màgica: només cal que vinguis
durant els dies de la fira, compris un llibre,
omplis la “papereta màgica” amb les teves
dades (tots els estands en tindran) i la retornis
a l’estand Hola!; si la deessa Fortuna vol, seràs
la fausta persona que s’endugui un magnífic lot
de llibres. * Els dos dies de la fira

promocions
El Bus Indi: per 20 €, et portarem en bus de
Barcelona a Besalú, et tornarem i t’enduràs el
llibre que tu vulguis (si el llibre superés aquest

El Sarró: les primeres 100 persones que
comprin 2 llibres s’enduran la bossa oficial de
Liberisliber amb unes quantes exquisideses
comestibles a dins. Un premi pels més
matiners! * Fins el migdia de dissabte
Llegeix amb estil: per cada compra de dos
llibres, emporta’t la bossa oficial de la fira! *
Fins a esgotar les existències
Micromundi: si compres un llibre, tindràs un
val de descompte 2 x 1 per visitar el museu. *
Els dos dies de la fira des de les 11:00 fins a les
18:30h.
20% de descompte al Rebost del Comtat:
compra un llibre i obtindràs aquest descompte
quan compris qualsevol de les exquisideses
que tenen.

Teatre Cal Tronc
c/Major nº13
WIFI

Plaça Prat de St.Pere
Espai Cúria Reial

Antic Hospital de Sant Julià

WIFI

Bon profit i bona lectura: menja als restaurants
de la província de Girona i si et trobes a la
taula les nostres estovalles, estigues atent:
pots guanyar uns llibres meravellosos. Amb
la col·laboració de: Associació d’Hostaleria de
Girona i Associació d’Hostalatge de la Garrotxa.
* Fins l’1 d’octubre a les 23:59 h.

import, pagaries únicament la diferència). Bé,
no? Per fer la reserva, escriu-nos a liberisliber@
diderot.info i et donarem tots els detalls. * La
sortida serà el dissabte, 1 d’octubre a les 09:30
a la Pl. de Catalunya (davant del Hard Rock
Cafe)

Micromundi
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