
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 3 minuts a peu.

En cas de pluja: totes les activitats es mantin-
dran reubicades a la Cúria Reial, Teatre Cal 
Tronc i antic Hospital de St. Julià (a 3 minuts a 
peu entre si). A la web i a les portes d’accés a 
cada seu podreu trobar tots els canvis.

Horaris: 11.00 - 14.00 h i 16.00 - 19.30 h

Com arribar amb transport públic: amb auto-
busos 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

DISSABTE 7 oct.

matí
09.30 h [Pl. de Catalunya - Barcelona] Sortida 
del Bus Indi. Reserva la teva plaça! (més infor-
mació a l’apartat “Concursos i promocions”).

11.30 h [Biblioteca Ramon Vidal - baixos] 1a 
Trobada “Jo il·lustro, jo edito” entre il·lustra-
dors i editorials.

11.30 h [pati medieval de Can Llaudes] Ara 
és l’hora de La cuina de la néta (ed. Cal·lígraf): 
Ester Marco ens en farà una demostració en 
directe. Un cop cuinat el plat, el degustarem 
tots plegats i brindarem amb vi de l’Empordà.

11.30 h [Cúria Reial]  Converses amb traduc-
tors 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 (UB) i Juan Torres (US) afronta-
ran el repte de contestar la qüestió inajorna-
ble: el capitalisme, el reformem o el substitu-
ïm? Presenta: Josep Maria Ureta.

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

13.00 h [estand Hola!: inici de la ruta] Visi-
ta guiada per 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 les biblioteques gironines ens 
explicaran quins llibres de la fira han adquirit, 
els seus motius. 

13.00 h [escenari] Durant segles s’ha buscat 
la fórmula secreta de l’humor. Per fi la tenim. 
Un acte de generositat sense límits per part 
d’Andy Ehrenhaus, Adrià Pujol, Manu Man-
zano 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 Assump-

ta Mercader ens explicarà “Éssers d’aigua i 
marins, estranys i catalans”. Descobriràs que 
les sirenes no estan soles!

 17.00 h [estand ed. Cuscusian*s] Lluís Sa-
badell Artiga, alma mater dels singularíssims 
llibres Cuscusian*s, explicarà a tothom com 
els creen, més ben dit, com els CO-creen! 

17.00 h [escenari] Entre tanta i tanta produc-
tivitat 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·lus-
trador 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 impar-
tirà un taller d’escriptura, en el que explicarà 
les claus del seu procés creatiu. 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’histo-
riador 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 (es-
pecialista en les teories del seu avi) i l’impulsor 
del documental David de Montserrat. Col·la-
bora: 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 aproxi-
mació informal a la pintura.

18.00 h [pati medieval de Can Llaudes] Estre-
nem “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 de sang (ed. 
Club Editor), de Víctor Català. 

18.00 h [escenari] Celebrarem els 5 anys de 
l’editorial Cal·lígraf, repassant la seva trajectò-
ria i brindant amb vi de Garriguella. Intervin-
dran: la Mixa (bloguera literària), la periodista 
Montse Castaño, la llibretera Teresa Calabús 
i dos dels fundadors de l’editorial,  Jaume 
Torrent i Ramon Moreno. 

18.45 h [escenari] Proclamació del guanya-
dor/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, 
Montse Gort, Nathalie Karagiannis i Joan Vigó. 
Com a mestre de cerimònies, Lluís Riera. 

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

DIUMENGE 8 oct.

matí
11.00h 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. 
“Lo sainet del senyor rector” (per a tots els 
públics, però especialment per a l’adult). Inter-
preta: Cia. Ne Me Títere Pas.



11.15 h [escenari] Què han estat i què signi-
fiquen les arts escèniques de carrer a Cata-
lunya? 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 nosal-
tres.

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·labo-
ra: 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, 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 Perió-
dico), 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 Dar-
né. 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 cele-
bració 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, Rosa Font i Carles M. Sanuy. Amb el pa-

trocini de: Vermuts Miró.

13.00 h [estand Hola!: inici de la ruta] Visi-
ta guiada per 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. 
Tres dramaturgs de prestigi –Carol López, Pau 
Miró i Jordi Casanovas- ens resoldran alguns 
d’aquests interrogants en una conversa apas-
sionant sobre l’ofici amb la periodista Anna 
Guitart.

17.00 h [església de Sant Vicenç] “Todo dice 
que sí” és un recorregut -subjectiu i arbitra-
ri, 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 compo-
sicions.

18.00 h [escenari] Qui capta millor la realitat 
de les nostres vides, el cinema o la literatura? 
Per què cal llegir a Proust? Per trobar les res-
postes, 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.

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 amb un concert molt personal en el marc 
incomparable del monestir de Sant Pere.

ELS DOS DIES

firma de llibres
Si voleu saber abans quins seran els autors/es 
i els horaris exactes en què firmaran els seus 
llibres, si us plau, consulteu la secció “Progra-
mació” de la nostra web: www.liberisliber.com. 
A la fira, podreu obtenir la llista a l’estand 
Hola! (també s’anunciaran per megafonia).

racó dels jocs
 Juga amb els jocs més divertits (11:00 – 

14:00 i 16:00 -18:00).

Concursos
Esteu a punt bookstagrammers?: fes una 
fotografia del teu llibre preferit, del que esti-
guis llegint o et cridi més l’atenció i penja-la a 
Instagram. Un cop ho facis, posa les etiquetes 
#liberisliber2017 i #bookstagram. La que 
trobem més xula, s’emportarà un lot de llibres 
espectacular de les editorials participants a la 
fira. * Fins al 7 d’octubre a les 23.59 h

Bon profit i bona lectura: menja als restau-
rants 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 Garrot-
xa. * Fins al 7 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 gim-
cana. Si resols l’enigma, podràs ser l’afortuna-
da 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 i la retornis a l’estand Hola!; si la deessa 
Fortuna vol, seràs la fausta persona que s’en-
dugui 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 import, pagaries únicament la diferèn-
cia). Bé, no? Per fer la reserva, escriu-nos a 
liberisliber@diderot.info i et donarem tots els 
detalls. * La sortida d’anada serà el dissabte, 
7 d’octubre a les 09.30 h a la Pl. de Catalunya 
(davant del Hard Rock Cafe). La sortida de 
tornada serà a les 20.00 h al parking del pont 
de Besalú.

El Sarró: les primeres 100 persones que 
comprin 2 llibres s’enduran la bossa oficial de 
Liberisliber amb unes quantes exquisideses 
comestibles a dins. Amb el patrocini de: ES-
CLAT. * Fins a esgotar les existències

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 
18.30 h

20% de descompte al Rebost del Comtat: 
compra un llibre i obtindràs aquest descomp-
te quan compris qualsevol de les exquisideses 
que tenen.

Si compres un llibre durant els dos dies de la 
fira, obtindràs un val del 20 % de descompte, 
per fer un taller de coneixement de cavalls 
en llibertat, a càrrec de Vallmajor (Montagut). 
Oferta vàlida fins al 31 de maig del 2018.


