PROGRAMACIÓ
FIRA D’EDITORIALS

INDEPENDENTS

63 editorials
independents
espectaculars i
més de 100
convidats a
tocar que
escriuen,
pensen,
expliquen,
canten i reciten
com els àngels.
Ara ja ho saps.

DISSABTE 6 oct.
matí
09.30 h [Pl. de Catalunya Barcelona] Sortida del Bus
Indi. Reserva la teva plaça!
(més informació a l’apartat
“programació > promocions” del
nostre web).
12.00 h [L’Obrador – pl. St. Pere]
“La meva xapa!”, un taller infantil
on els més menuts es podran
fer la seva pròpia xapa amb el
personatge preferit del seu conte
preferit! A càrrec de Cia. La Sal
d’Olot.
12.00 h [escenari] Jaume C.
Pons Alorda i Bernat Dedéu
explicaran al respectable que
Josep M. Argemí els fa feliços
i que és un narrador europeu
en majúscules. L’autor de Les
nimfes sota el sol (ed. AdiA) se’ls
escoltarà i es desconeix quina
serà la seva reacció.
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!).

Hi ha convidats que no coneixes.
No hi arriba el metro.
No t'ho pots perdre.

WWW.LIBERISLIBER.COM

tarda
16.00 h [escenari] La
contacontes Assumpta
Mercader ens explicarà El petit
món del Petit Príncep.

16.30 h [carpa RWL – pati
medieval de Can Llaudes] La
il·lustradora Laura Reixach
parlarà amb el periodista Gerard
Bagué del seu llibre Girona,
a traç de llapis (Ed. Llibres del
Segle).
16.50 h [escenari] “Nulla cultura
sine politica. Quin és avui el
compromís del pensament?”,
amb Mercè Ibarz, Joan-Carles
Mèlich i Clàudia Pagès,
moderats per Xavier Bassas.
Existeix avui una teoria i una
pràctica real d’emancipació
cultural? O tot és art de vitrina?
17.00 h [carpa RWL – pati
medieval de Can Llaudes] Mario
de los Santos ens conta Noche
que te vas, dame la mano –la seva
novel·la publicada a Candaya- i
la seva visió sobre les “obres de
personatges”.
17.30 h [pati medieval de Can
Llaudes] “A cau d’orella”,
el recital de narrativa
de Liberisliber, enguany
protagonitzat per Maria
Bohigas, Ester Andorrà i Judit
Pujadó, editores de Club Editor,
LaBreu i Sidillà, que ens llegiran
i explicaran la “seva” Marguerite
Duras a partir dels llibres que
han publicat d’aquesta autora.
17.50 h [escenari] A partir del
llibre “El discurso impuro”
de Jean-Noël Vuarnet (Ed.
Incorpore), l’editora i traductora
del llibre Meritxell Martínez
dialogarà amb Isaki Lacuesta,

Miguel Morey i Daniel
Sedcontra sobre com es declina
aquest tipus de discurs en els
seus àmbits creatius: la filosofia,
la literatura, el cinema, la
música.
18.50 h [escenari] Proclamació
del guanyador/a del III Premi
Francesc Garriga de Poesia
d’autors inèdits, promogut per
les editorials AdiA, Edicions del
Buc, Labreu i Cafè Central, amb
el patrocini de Liberisliber.
19.00 h [escenari] 5a
Escaramussa poètica: batalla
poètica sense treva entre els
rapsodes Maria Isern (Premi
Francesc Garriga de Poesia
2017), Carla Fajardo, Carles
Morell, Núria Pujolàs, Maria
Sevilla i Andreu Subirats. Com
a mestre de cerimònies, Lluís
Riera. Que soni la campana!
21.30 h [Teatre Cal Tronc] Gala
dels Premis Liberisliber 2018
[esdeveniment reservat als
participants].

DIUMENGE 7 oct.
matí
11.30 h [escenari] Toni Beltran
presenta el llibre Ensenya’m la
llengua (Ed. Gregal), una eina
per a recuperar un vocabulari
popular i col·loquial que fins fa
pocs anys encara era viu a les
consultes mèdiques.

11.30 h [Cúria Reial] Taller
d’escriptura sobre novel·la
d’assaig-ficció a càrrec d’Álex
Chico (cal inscripció prèvia a
liberisliber@diderot.info).
11.30 h [carpa RWL – pati
medieval de Can Llaudes]
Elies Barberà explica Les
Transformacions de Johannes
Eyckermann (Ed. Lapislàtzuli),
estrany text fruit d’un possible
triangle amorós entre
Eyckermann, el gran Copèrnic i
la misteriosa Pandora.
12.00 h [recinte de la fira –
pl. Sant Pere i del Claustre]
Teatre al carrer, amb Claret
Clown i el seu MUSEU AL
CARRER: us heu adonat de
quines obres d’art ens envolten?
12.00 h [escenari] Neus Tomàs,
Antonio Baños i Esther Vivas
debaten, interpel·lats per Joan
Julibert, sobre “El relat com a
forma de domini”, de com es
construeix aquest i quin paper
hi juga el periodisme actual.
Col·labora: Ed. Saldonar.
12.00 h [carpa RWL – pati
medieval de Can Llaudes] Albert
Masó presentarà un recull de
16 excursions a través del seu
llibre Els mil cims de Montserrat
(Ed. Farell). Col·labora: Llibreria
Horitzons.
12.30 h [carpa RWL – pati
medieval de Can Llaudes]
L’editor Joan Rioné i Pep Molist
parlen de Visual i dits i nas i
orelles i gust de cireres, la novetat
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de l’Ed. Piscina, un petit oceà,
un llibre coral escrit a 39 mans
i amb la llibertat que donen les
paraules... tota una celebració
de la literatura infantil i juvenil!
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 Valentí
Gómez-Oliver (Retablo de
Nueva York, Ed. Huerga y Fierro);
Àngela Ribas (El bram dels dies,
Ed. Pagès) i Pere Perelló (Au
ca, arruix!, Ed. Fonoll) 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!).
tarda
16.30 h [Sala de plens municipal –
Ajuntament] La carta, espectacle
d’ombres inspirat en el conte
del mateix títol publicat per ed.
Takatuka. A càrrec de la Cia. Cap
de Pardals.
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16.30 h [escenari] A partir del
llibre Rafael Ramis, catalanista,
republicà, socialista i masó
(Ed. Cal·lígraf) l’autor Joan
Armangué parla amb Joaquim
Nadal d’aquesta figura
complexa i a reivindicar.

17.00 h [escenari] La poeta
i cantautora Ivette Nadal,
acompanyada de la seva
guitarra, ens presentarà
el poemari Arbres, mars,
desconcerts (Ed. Llibres del
Segle).
18.00 h [escenari] Quins són
els secrets i els reptes per
transformar un llibre en film?
En parlen dos directors de
cinema que han viscut aquesta
experiència: Mireia Ros i Agustí
Villaronga, sota l’atenta mirada
de la periodista Anna Guitart.
19.00 h [escenari] V de Victòria.
Proclamació dels guanyadors
dels concursos “Bon profit i
bona lectura”, “La papereta
màgica”, “Esteu a punt
bookstagrammers?”.
19.00 h [Teatre Cal Tronc]. Un
dels grans, el mag del llenguatge
de les notes i les paraules: Adrià
Puntí en concert a Liberisliber.

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 diferència). 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,
6 d’octubre a les 09.30 h a la Pl.
de Catalunya (davant del Hard
Rock Cafe). La sortida de tornada
serà a les 20.15 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.
I els que no siguin tan matiners,
només la bossa. Amb el patrocini
de: ESCLAT. * Fins a esgotar les
existències.

Micromundi: compra un llibre i
demana els punt de llibre de la
fira. Si et presentes a Micromundi
i el mostres, podràs obtenir un
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 descompte
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 l’Alta
Garrotxa, a càrrec de Vallmajor
(Montagut). Oferta vàlida fins al
31 de maig del 2019.

