
Fira d’idees & llibres radicals    |    De l’11 al 13 de maig de 2018    |    Ateneu L’Harmonia, Barcelona



EDITORIAL

Aquest suplement és una edició conjunta entre Literal, Diari Jornada i Directa.

20.000 exemplars

Reconeixement 
No comercial
Sense obra derivada (by-nc-nd): 
No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

Sou lliures de:

Compartir.
Copiar i redistribuir el material en qualsevol mitjà i format.
El llicenciador no pot revocar aquestes llibertats, sempre que seguiu els termes 
de la llicència.

Amb els termes següents:

Reconeixement. 
Heu de reconèixer l’autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la 
llicència i indicar si hi heu fet algun canvi. Podeu fer-ho de qualsevol manera 
raonable, però no d’una manera que suggereixi que el llicenciador us dóna suport 
o patrocina l’ús que en feu.

No comercial.
No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials.

Sense obra derivada.
Si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, no podeu difondre el 
material modificat.

No hi ha cap restricció addicional 
No podeu aplicar termes legals ni mesures tecnològiques que restringeixin 
legalment a altres de fer qualsevol cosa que la llicència permet.

Sovint, massa sovint, els editorials dels diaris i de les revistes serveixen per 
marcar la direcció que es vol que segueixi un sector concret de la societat. 
No pretenem fer-ho amb aquest breu editorial. No només tenim la intenció 

d’esbossar d’una manera ràpida la programació de la fira, l’ambient que s’hi trobarà 
o les ponències que s’hi oferiran. Ni tan sols pretenem convidar-vos, només, 
a comprar molts d’aquests recipients de pensament que anomenem llibres. No 
reproduirem aquests patrons, però sí que volem fer una crida, un avís.

Literal pretén intervenir sobre la realitat. Vol incidir sobre les persones que 
participin de la fira fent que surtin amb més dubtes que certeses, amb més debats 
oberts que idees prefixades, amb més nosaltres i menys jo, amb més ganes d’arriscar, 
amb més llibres sota el braç, amb lluites cada vegada més polièdriques, amb més vida. 
Volem més paraules perquè només allò que s’anomena existeix. Tenim la certesa que 
tot ha de ser canviat, fins i tot nosaltres a l’entrar i al sortir de la fira. 

Radical, amb arrels en la intervenció política mitjançant la batalla de les idees, 
perquè sense canvis de soca-rel en el pensament i sense una conscienciació profunda 
d’aquest canvi, tota correlació de forces amb el sistema està condemnada a la derrota 
o a ser un bonic estiu abans d’un llarg hivern.

Escrivim a sis mans aquestes línies –Literal, Diari Jornada i Directa– per remarcar 
que la batalla de les idees es fa des del periodisme crític i compromès amb la realitat, 
des de l’edició i les arts gràfiques, des de les nostres trinxeres –que són les llibreries, 
les biblioteques i les impremtes– i des de qualsevol espai que batalli contra la 
ignorància i el cinisme. I reafirmem el nostre compromís, des dels llibres, des del 
periodisme, amb la llibertat d’expressió. Un dret arrabassat tantes vegades i que 
novament està en perill.

Ho fem amb la marca de les onades, que ens porten nous aromes de revolta, nous 
aromes de pensament. Marcades per aquelles que mai van fer història, d’aquelles 
històries que mai van ser explicades, des d’aquesta meitat de la població que van 
anomenar una “minoria”. Aquesta edició pretén ser reflex dels canvis que la societat 
ja està vivint. Vol donar la veu que ja han pres milers de dones als carrers de tot el 
món. Vol generar noves referències, noves brúixoles. Vol posar les dones al centre, 
un centre que ni les esquerres més combatives havien prioritzat fins ara.

Tot això que ens proposem i et proposem ho volem fer amb tu i per a tu, perquè tot 
sigui un nosaltres. Un nosaltres que, durant tres dies, posi el pensament, 
la vida i la cultura al centre. Literal vol construir, des dels marges, noves possibilitats 
que esdevinguin universals, nous plantejaments que acabin essent hegemònics 
–des dels marges, sí, però amb vocació global. Ens disposem a descobrir, sota les 
llambordes, els llibres. 

Sota les 
llambordes,  
els llibres
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Radicalitat podria voler dir 
preguntar-nos el perquè de forma 
metòdica. Preguntar-nos-ho 

davant d’una pretesa veritat; davant la 
porta de la llei o escoltant la dolça veu 
d’una cançó que trenca; davant d’un 
poema, del personatge femení d’un 
relat curt, d’un còmic o d’una novel·la. 
I preguntar-nos-ho a soles davant d’un 
mirall i assajar respostes i jugar, o fer-ho 
en grup amb el coratge de qui per fi sap 
que poc sap. 

Maons. Molts maons rosats encerclen 
l’immens espai d’un recinte reciclat. Uns 
maons que ens parlen amb només mirar 
d’un passat fabril, de classe obrera i de 
tantes lluites populars. Dessota els peus 
les llambordes descansen, incòmodes, 
amb ganes de cridar. Hi ha un petit 
mirall penjat a la façana lateral que mira, 
misteriós, cap a dalt, i que les sàvies 
veus del poble saben que té una història 
pròpia. 

Sota la carpa i disposats per ordres 
diferents, milers de llibres que esperen 
a ser oberts. Al davant, amb la mirada 
atenta i l’escolta activa, l’Ateneu. La casa 
del poble i per al poble. Perquè més enllà 
dels maons rosats existeixen històries de 
lluita i les ganes i la necessitat de posar 
al centre les nostres vides. L’Harmonia, 
ateneu cultural i popular. Allà on 
aprendre a llegir entre línies i a pensar 
més lliurement el món que ens ha tocat 
viure. 
Venim de la pràctica cabuda de subvertir 
veritats. D’una en una i entre totes. 
Contra els pensaments únics, reconèixer 
realitats. I és que no hi ha text sense 
context. Atentament, mirem, llegim, 
expressem, alliberem, diguem allò que 
ens neixi i reflexionem. No creguem. 
Pensem i preguntem. Desobeïm els 
codis tancats i, imaginant tots els mons 
possibles, desbordem els recintes sobris.  
Corren temps que caldria, potser, que 
caminéssim lentament. Perquè abans 
que arribi la postveritat de tot plegat, 
més ens val que obrim els llibres i els 
espais i les sales i les portes tancades per 
fer encendre les nostres veus davant de 
qui ens vol aïllades. Recuperem el que és 
de totes per poder rellegir els relats, un 
cop més, en primera persona del plural.  
Entre llibres, llambordes i maons rosats 
volem parlar de la nostra història. 
Volem compartir mirades i somnis per 
quan les carpes volin i deixin pas a la 
quotidianitat. I dir-nos fort que la nostra 
normalitat és una altra. Que serà lliure, 
justa i digna o no serà. I que cada dia 
ens contagiem de solidaritat, de ràbia 
i d’afectivitat per dir-ho tot i als quatre 
vents. I aprendre a decréixer i a pensar 
de manera col·lectiva per alliberar els 
nostres caps i cossos i mans del domini 
patriarcal. 

Que tenim dret a rimar deu 
i cent i milers de versos contra elits 
i monarquies i a no patir condemnes 
delirants. A veure si arribem –de 
moment somiant– a la superació de 
l’època feudal. Que tenim dret a un 
habitatge digne i que aquest no sigui 
un luxe ni un producte de mercat. 
Que tenim dret a decidir sobre les 
nostres vides i a governar les nostres 
precarietats. Que tenim dret a gaudir 
de temps de vida més enllà de les 
productivitats i que les cures siguin més 
que una estètica paraula de moda. Que 
volem ser lliures, no valentes. Tenim dret 

Literalment 
vostre

I és que no hi ha text sense 
context. Atentament, mirem, 
llegim, expressem, alliberem, 
diguem allò que ens neixi 
i reflexionem. No creguem. 
Pensem i preguntem.
Desobeïm els codis tancats 
i, imaginant tots els mons 
possibles, desbordem els 
recintes sobris 

Helena  
Ojeda i Vidal 

Ateneu L’Harmonia 

a no ser nens o nenes, a ser àvies, joves, 
lesbianes o transsexuals. I a veure-hi la 
bellesa quan ens mirem al mirall. Tenim 
dret que es respectin els nostres cossos, 
les nostres sexualitats i les nostres 
opcions de viure, i a pensar i expressar-
nos i a tractar-nos com a iguals. Tenim 
dret, hòstia ja, a cagar-nos en els déus 
i que ningú no ofengui, posem per cas, 
els sentiments ateus. 

Ocupem els espais públics, que 
aquesta és la nostra responsabilitat. 
Fem sonar les músiques, les veus més 
discordants, qüestionem-les i decidim 
què volem pensar. I canviem d’opinió 
si ens dona la gana. Ahir, avui, demà. 
Escoltem i transmetem memòries; 
alliberem obertament els dubtes, les 
pors, les emocions i que ens cuidin 
i cuidem. Construïm-nos sobiranes amb 
coratge i deixem volar la creativitat, com 
quan un primer d’octubre vam voler 
votar. Aquell serà un dia que durarà anys 
i la millor manera de predir el futur és 
crear-lo, segons resava la pancarta a la 
persiana tancada del quiosc okupat, un 
matí, a pocs metres del recinte. 

Ara, travessareu el mur de maons 
rosats i quan dessota les llambordes 
neixin llibres, podeu buscar el petit 
mirall i fer el radical gest de preguntar. 
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Elaine 
Brown:
la dona que va 
dirigir el Black 
Panther Party



Elaine Brown (1943) va ser militant i presidenta del 
Black Panther Party (BPP) i es considera una figura 
clau en el pensament revolucionari negre dels Estats 

Units. Cantant, escriptora i conferenciant, ha dedicat 
i dedica la seva vida a la política i l’activisme. Va créixer en 
un barri obrer de la comunitat negra al nord de Filadèlfia 
i va estudiar en un col·legi de majoria blanca, on va patir 
les desigualtats de classe. Després d’acabar l’institut, va 
mudar-se a Califòrnia, on es va matricular a la Universitat 
de Los Angeles, va treballar com a cambrera i, de mica 
en mica, es va anar polititzant. Va escriure al diari 
Harambee, una publicació afroamericana que aglutinava 
diverses organitzacions panafricanistes i que era un òrgan 
d’expressió de l’ideari dels panteres negres.

Arran de l’assassinat de Martin Luther King –l’any 1968–, 
va començar a militar al partit i tot seguit es va involucrar 
en els programes d’ajuda a les comunitats. El 1974 va ser 
escollida per Huey Percy Newton, quan ell va marxar a Cuba 
exiliat, com a líder del partit. Va presidir-lo fins al 1977 
i va centrar esforços en l’acció comunitària, implementant 
el «Programa d’esmorzar gratuït per a l’alumnat de les 
escoles», un projecte per a garantir el menjar al jovent de la 
comunitat que es va estendre per tots els estats en els quals 
hi havia militants, que donava esmorzar a 10.000 infants 
abans d’anar al col·legi. El BPP va desenvolupar més de 
60 programes socials. Ha dedicat part de la seva vida a la 
música, i ha gravat dos àlbums de cançons amb contingut 
polític: Seize The Time (Vault, 1969) i Until Were Free 
(Motown Records, 1973), aquest últim conté «The Meeting», 
considerat l’himne de les Panteres Negres.

Durant el seu últim any de mandat va dirigir la 
campanya electoral de Lionel Wilson, primer alcalde negre 
de la ciutat d’Oakland. A la seva autobiografia, Una cata 
de poder –A taste of power (1992)–, descriu com operava 
el patriarcat a l’organització i fa una anàlisi feminista de 
les estructures de poder revolucionàries. A més, també hi 
detalla els elements clau de la teoria de l’intercomunalisme 
revolucionari, desenvolupada en un principi per Huey 
Percy Newton. Aquesta autobiografia serà portada al 
cinema per Robbie Brenner, qui anteriorment havia 
produït l’exitosa El club dels desnonats –Dallas Buyers 
Club, en la seva versió en anglès. L’entrevista que li farà 

Mònica Terribas en el marc de la fira versarà entorn de les 
reflexions que s’extreuen de la lectura d’aquest llibre. 

Respecte al moviment Black Lives Matter, ha sigut 
bastant crítica. Per ella la protesta és molt important, 
però també els objectius; per això explica en les seves 
últimes entrevistes com el BPP no és comparable a 
aquest moviment, ja que com a partit tenien una línia 
d’acció política amb bases en el marxisme-leninisme. 
D’altra banda, assenyala que «la revolució ha de ser feta 
per la gent, però hi ha d’haver gent preparada per fer la 
revolució». Brown té un discurs plenament atravessat per 
la història esclavista dels Estats Units. Fent una anàlisi 
colonial i de classe, diu que ens trobem en l’era del New 
Age Racism, un temps en el qual s’assimila la comunitat 
negra a potencials criminals. 

Durant tota la vida ha lluitat contra la violència policial 
cap a la població negra i va dirigir l’equip jurídic en defensa 
de Michael Lewis, un noi negre de tretze anys que l’any 1997 
va ser arrestat per un assassinat que no havia comès. És 
autora del llibre The Condemnation of Little B, on explica com 
opera el racisme estructural als Estats Units a través de la 
criminalització de la població negra, sobretot jove, utilitzant 
el cas de Lewis com a exemple. 

També és coautora, amb Karima Al-Amin, del llibre For 
Reasons of Race and Belief, The Trials of Jamil Al-Amin i de 
Melba and Al, A Story of Black Love in Jim Crow America. 
Com a editora ha participat en l’edició de Messages to Our 
Brothers and Sisters on the Other Side of The Wall (2007), 
una col·lecció d’assajos autobiogràfics de presoners negres 
a Nou Mèxic publicat pel Departament d’Assumptes 
Afroamericans de l’Estat. L’any 1996 va fundar Field of 
Flowers, una organizació sense ànim de lucre per crear 
un centre educatiu per a infants en risc d’exclusió social. 
Membre de Mares per la Justícia Juvenil i cofundadora 
–l’any 2003– de l’Aliança Nacional per la Reforma Radical 
de les Presons, una associació en suport de preses i 
familiars arreu dels Estats Units. El 2015, va crear una 
coalició per demanar justícia pels casos de Mario Woods 
i Kenneth Harding, assassinats per la policia de San 
Francisco quan tenien 26 i 19 anys respectivament. Elaine 
Brown respon absolutament al lema del Black Panther 
Party: «Servir a les persones, el cos i l’ànima». 

Una cata de poder
Historia de una mujer 
negra (2015)

ELAINE BROWN 

Traducció  
Javier Lucini

696 pàgines
Oriente y el 
Mediterráneo

A la seva autobiografia, 
Una cata de poder, descriu 
com operava el patriarcat 
dins del Black Panther Party 
i fa una anàlisi feminista 
de les estructures de poder 
revolucionàries
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especial

Javier Couso
entrevistarà 
Camila  
Cienfuegos

Camila Cienfuegos (nascuda com a Sandra Milena 
Morales) va ingressar a les Forces Armades 
Revolucionàries de Colòmbia (FARC) el 1994, 

quan tan sols tenia catorze anys. Tot i que les FARC no 
acceptaven menors de quinze anys, la seva tossuderia i 
voluntat per aconseguir un món més igualitari la van portar 
a agafar el fusell per lluitar pels seus ideals. Sota el nom del 
revolucionari cubà, Camila Cienfuegos treballa ara per la 
implementació del feminisme insurgent i l’alliberament de 
preses i presos polítics de l’Estat colombià.

Filla de camperols pertanyents al Partit Comunista, 
Cienfuegos va ser enviada a estudiar a un col·legi de 
monges quan tenia vuit anys. Allà, a la ciutat, es va 
adonar de les profundes desigualtats que hi havia al seu 
país. Mentre les monges l’educaven per ser una dona 
sense somnis ni aspiracions, va començar a entrar en 
contacte amb el Partit Comunista, on va aprendre a llegir 
Marx i va trobar el respecte i la democràcia que tant 
anhelava. Amb les seves pròpies paraules, a les FARC va 
descobrir un moviment igualitari, sense rols de gènere 
preestablerts, on homes i dones lluitaven en igualtat de 
condicions. Conscient de les desigualtats entre la vida al 
camp i la vida a la ciutat i nascuda en un terreny marcat 
pel narcotràfic i els paralimitars, aviat ho va tenir clar. 
Va ser llavors –inspirada per la música de Mercedes Sosa 
(1935-2009), coneguda per ser la veu dels sense veu, i 
Carlos Puebla (1917-1989), que es va dedicar a difondre 
els valors de la Revolució Cubana a través de les seves 
cançons– quan, amb catorze anys, va decidir formar part 
de les FARC.

Va ser comandant de l’Estat Major Central durant 
els seus anys de militància i el 2011 va ser escollida per 
unanimitat per ser una integrant dels diàlegs de pau de 
l’Havana, en els quals va formar part de la subcomissió de 
gènere i la subcomissió de preses i presos polítics de l’Estat 
colombià. Va ser una de les cares més visibles del procés de 
pau, que va acabar oficialment el setembre del 2016. 

Un cop finalitzat el diàleg, que va durar quatre anys i no 
va estar exempt d’alts i baixos, Camila Cienfuegos va ser 
una de les escollides per conformar el partit polític Força 

Alternativa Revolucionària del Comú (FARC), finalment 
fundat l’agost de 2017 i que representa el braç polític 
d’excombatents de les FARC. Ara és una de les integrants 
de la direcció general, juntament amb 110 camarades més.

«Des de la conformació del partit, els meus esforços 
han estat enfocats a aconseguir la llibertat de les preses 
i els presos polítics, que, malgrat haver-se signat l’acord 
de pau, no gaudeixen de llibertat. També treballo per la 
implementació de l’enfocament diferencial i de gènere en 
els territoris i pel desenvolupament del treball de base a 
l’Espai Territorial de Capacitació i Reincorporació». Des de 
la seva posició, Camila Cienfuegos aposta pel feminisme 
insurgent, que connecta l’emancipació femenina amb la 
lluita de classes. «Lluito per la reincorporació dels i les 
exintegrants de les FARC a la vida civil, en condicions de 
total seguretat i igualtat».

D’ençà que es van signar els Acords de Pau, alguns 
drets han estat vulnerats. Camila Cienfuegos veu amb 
preocupació l’existència dels encara 1.500 presos i preses 
polítics (1.100 reconeguts per l’Estat colombià). I, tot i que 
el govern colombià treballa per millorar i normalitzar la 
situació, l’extrema dreta colombiana no desitja la pau. En 
una entrevista recent, Cienfuegos assegura que les dones 
excombatents són les més vulnerables, ja que encara viuen 
estigmatitzades i veuen els seus drets violats de manera 
constant. La reincorporació dels exguerrillers i exguerrilleres 
a la societat civil no ha estat com es pensaven. 

Convençuda de treballar per aconseguir un escenari 
d’alto al foc real i la construcció d’una pau estable i 
duradora, a la fira Literal, Camila Cienfuegos parlarà 
sobre els acords de pau de Colòmbia, l’actual conjuntura 
nacional i la vida i obra revolucionària d’Alfonso Cano 
(1948-2011), comandant del Bloc Central, comandant 
en cap, membre del secretariat de les FARC i un dels 
intel·lectuals més destacats de la guerrilla, abatut el 2011 
durant l’operació Odisseu. 
«Estic convençuda que si no hi ha un apropament efectiu 
entre tots i totes, un apropament que elimini les barreres 
de l’odi per a aconseguir una reconciliació efectiva, els 
esforços no tenen cap sentit», conclou. 

Negociar la paz  
con las FARC 
Una experiencia 
innovadora (2016)

VICENÇ FISAS

184 pàgines
Icaria Editorial

Camila 
Cienfuegos:
del feminisme 
insurgent 
a la pau a 
Colòmbia

Queralt Castillo
Diari Jornada 

Lluito per la reincorporació 
d’exintegrants de les FARC 

a la vida civil,  
en condicions de total 

seguretat i igualtat 



Conferències els grans debats

AMB LES ULLERES 
DE L’HUMOR

MIGUEL BRIEVA

Entrevista: Ivan Pintor, conductor del Club de Lectura 
de Còmic de la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra

Dissabte 12 de maig
12 h · Ateneu L’Harmonia · Sala Joe Forga

El maig del 1968 fou un episodi de la història recent que va néixer a l’Estat 
francès però que va tenir rèpliques a diversos països europeus, Mèxic 
i els Estats Units. El descontentament polític i social que s’havia anat 

coent des del final de la Segona Guerra Mundial va esclatar a París. El que va 
començar sent una acció provinent dels ambients universitaris, va aconseguir 
trencar les fronteres dels campus i va acabar teixint xarxa amb el moviment 
obrer de l’època, desfermant una vaga general que va propiciar un «buit de poder 
innegable», en paraules de Jaime Pastor. A les olimpíades de Ciutat de Mèxic, 
John Carlos i Tommie Smith aixecaven el puny al vent –enfundat dins d’un 
guant negre– una icònica del black power que donava la volta al món. Ressonaven 
els ecos de la revolució cubana, algeriana, vietnamita i xinesa, el feminisme 
també faria moure onades de llibertat. L’operaisme i l’autonomia italiana de 
Hardt i Negri començaven a impregnar la lluita antifranquista a l’Estat espanyol. 
Cinquanta anys després, Dolors Marín i Jaime Pastor, acadèmics que n’han fet 
recerca universitària, ens parlaran de les perifèries dels maigs del 68 i de les 
implicacions d’aquesta llavor en els temps actuals. Jordi Sans

LES PERIFÈRIES  
DEL 68

DOLORS MARIN I JAIME PASTOR

Modera: Rafael Poch, periodista

Dissabte 12 de maig
17 h · Ateneu L’Harmonia · Sala Joe Forga

«Dibuixo des que el meu dit polze oposable –característica dels 
mamífers que poden agafar objectes amb les mans– va tenir 
la capacitat d’agafar un llapis, i a aquesta activitat vaig afegir-

hi paraules un cop –força temps més tard– vaig tenir ús de raó», assegura 
Brieva. És autor dels llibres Dinero, Bienvenido al mundo, Al final, El otro mundo, 
Memorias de la Tierra, Lo que me está pasando i La gran aventura humana, entre 
d’altres. Una trajectòria de vint anys de vocació, en el dibuix i l’escriptura, 
sempre amb un segell humorístic propi. «L’humor, per més frívol que sembli 
en la seva manifestació, no deixa de ser una de les qualitats més valuoses i 
profundes dels éssers humans», assevera. Irònic, mordaç, amb un imaginari 
estètic de dècades enrere, retrata la societat del present i del futur, posant-nos 
davant del mirall les contradiccions del capitalisme. Ens obliga a pensar, però 
sobretot ens convida a repensar-nos, quan naveguem per les seves vinyetes. 
A la fira conversarà amb Ivan Pintor, doctor en comunicació audiovisual per 
la Universitat Pompeu Fabra i conductor del Club de Lectura de Còmic de la 
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra. Jordi Sans



Conferències

El març de 1908, 15.000 obreres van marxar per la mateixa ciutat al crit 
de «Pa i roses!», la consigna per demanar la implementació de la jornada 
reduïda i l’augment de salaris. Era el 8 de març. La commemoració 

i diada combativa feminista neix d’una història sagnant on l’abús, l’explotació 
i la impunitat van causar la mort de 146 dones. Era l’època de la incorporació 
massiva de les dones a la producció, especialment en la branca tèxtil. Però les 
jornades de més de dotze hores a canvi de salaris exigus van revoltar les obreres 
d’una fàbrica tèxtil novaiorquesa. Més de cent anys després, les desigualtats 
encara són presents. L’atur puja cinc vegades més en dones que en homes, la 
bretxa salarial –del 23,9% a Catalunya– s’acumula en la carrera de les dones 
i acaba suposant una desigualtat major en la pensió. Dos mesos després 
de la vaga feminista, la política i històrica militant comunista de Red Roja, 
Nines Maestro; la militant de la COS i coautora de Panrico, la vaga més llarga, 
Isabel Benítez, i l’economista feminista Marina Sánchez Cid es demanen quin 
n’és el balanç. Quines són les diferents perspectives de la vaga? Quina és la 
importància de la lluita de classes avui? Neus Tur

FEMINISME I CLASSE 
DESPRÉS DEL 8M

I. BENÍTEZ, N. MAESTRO I M. SÁNCHEZ CID

Modera: Gemma Garcia, periodista de la Directa

Diumenge 13 de maig
12 h · Ateneu L’Harmonia · Sala Joe Forga

La lluita armada també és cosa de dones. Un exemple és l’Exèrcit Guerriller 
dels Pobres de Guatemala (EGP), un dels protagonistes de l’anomenat 
conflicte armat intern que va viure el país del 1960 al 1996. L’activista, 

educadora i exguerrillera Yolanda Colom recorda el seu pas per l’EPG a Guatemala: 
mujeres en la alborada. Colom posa el focus en la vida quotidiana de la comunitat 
guerrillera i especialment en les dones, defugint l’heroisme i humanitzant 
les combatents, ressaltant els seus ideals però també les seves necessitats i 
limitacions. Totes elles caminaven al ritme de la revolució, des de la clandestinitat, 
lluitant per un futur més just que encara no ha arribat. Escrit el 1998, tot just dos 
anys després de la signatura dels acords de pau, al llibre Colom reviu el conflicte 
a través d’una versió no oficial que recorda com les dones van lluitar al front 
de la batalla, plantant cara amb les seves armes no només al govern de Julio 
César Méndez i a l’exèrcit sinó també al masclisme i el conservadorisme del país 
llatinoamericà. Després de dues dècades, Colom va abandonar l’EPG el 1993, 
però la seva lluita per la justícia social ha continuat més enllà de la guerrilla, que 
sempre ha considerat «una escola d’humanisme i cultura». Andreu Merino

GUATEMALA: DONES  
A LA GUERRILLA

YOLANDA COLOM

Entrevista: Anna Guitart, periodista

Diumenge 13 de maig
17 h · Ateneu L’Harmonia · Sala Joe Forga

els grans debats

foto: © Carlos Canales Ciudad



Presentacions
Fabra i Coats · Espai Zero
Centre d’Art Contemporani

Dissabte 12

Obra de producció plural que enclava les arrels en el decurs de la història social 
del barri portuari de la Barceloneta, i en especial en les seves cooperatives.

LA FORJA SOLIDÀRIA 
D’UN BARRI PORTUARI 

Conversa amb Emma Alari, coautora, i Marc Dalmau, 
editor del llibre. Editorial: La Ciutat Invisible

16 h   ENTREVISTA: CONSOL SÁENZ

«La Gorgona ha estat confinada...». Conte per a adults en el qual, a través de 
mites i llegendes ancestrals, l’autora pretén desconstruir les arrels del patriarcat.

LA MIRADA  
DE LA GORGONA
Conversa amb Rosa María Presmanes, autora  
del llibre 
Editorial: Associació Cultural Tintamotora

11 h   ENTREVISTA: MARTA BALLESTA

Recull de contes. Històries de persones de procedència amaziga i marroquina que 
viuen a Catalunya. Relats, majoritàriament, de dones valentes i desacomplexades.

L’ETERN RETORN

Conversa amb Asmaa Aouattah, autora del llibre
Editorial: Voliana Edicions

12 h  ENTREVISTA: MARTA BALLESTA

Recull d’articles divulgatius d’Andreu Nin, publicats entre 1914 i 1934, que 
aborden la qüestió nacional i la seva adequació a l’Estat espanyol.

L’INCENDI PERDURABLE
La qüestió nacional  
a l’Estat espanyol
Conversa amb Xavi Milian, traductor del llibre.  
Editorial: Lo Diable Gros

13 h   ENTREVISTA: MARTA BALLESTA

Reportatges sobre la revolució comunista de 1923 a Hamburg, les tensions de la 
República de Weimar i la Unió Soviètica; amb mirada a l’«oposició d’esquerres» bolxevic.

HAMBURG  
A LES BARRICADES

Conversa amb José María Valiente, editor del llibre
Editorial: Dirección Única Ediciones

14 h   ENTREVISTA: MARTA BALLESTA

Llibre dedicat al pintor i artista andalús José Pérez Ocaña; una biografia que 
inclou una àmplia selecció a tot color de la seva obra fonamental.

OCAÑA, 
LA PINTURA TRAVESTIDA

Conversa amb Jesús Ocaña
Editorial: Atrapasueños Editorial

17 h   ENTREVISTA: CONSOL SÁENZ

Investigació que deixa al descobert totes les evidències que impliquen l’Estat 
espanyol i els seus diversos estaments amb les xarxes de narcotràfic d’Euskal Herria.

A LOS PIES DEL CABALLO

Conversa amb Justo Arriola, autor del llibre
Editorial: Editorial Txalaparta

18 h   ENTREVISTA: CONSOL SÁENZ

L’autor explica les seves vivències i reflexiona entorn de l’agricultura ecològica, 
la lluita contra els transgènics, les plantes medicinals i altres formes de sanació.

UNA DOLÇA REVOLUCIÓ

Conversa amb Josep Pàmies, autor del llibre
Editorial: Stevia Editors

19 h   ENTREVISTA: CONSOL SÁENZ

Tot art està intervingut, alhora que l’art és un agent de mediació. Traçar una 
genealogia de la mediació esdevé, en aquest llibre, una mena d’història de l’art.

L’ART DE LA MEDIACIÓ

Conversa amb Oriol Fontdevila, autor del llibre
Editorial: Consonni

20 h   ENTREVISTA: CONSOL SÁENZ

Literal compta amb l’Espai Zero de la Fabra i Coats com a zona on les editorials 
participants presenten els seus llibres. Dirigit i coordinat per periodistes, 
en aquest espai s’amenitzaran diferents debats, entrevistes i tertúlies on els 
autors i les autores es trobaran i conversaran amb periodistes i, també, el públic 
assistent.



Llibre-CD amb lletres de les cançons del muntatge teatral de La Perla 29 
i dibuixos del procés d’immersió de l’autor en l’univers de Lorca.

‘BODAS DE SANGRE’,
de Federico García Lorca

Conversa i actuació de Joan Garriga (La Troba  
Kung-Fu), autor del llibre. Editorial: Godall Edicions

16 h   ENTREVISTA: ANNA PALOU

Les guerres culturals dels noranta tenen ara internet com a camp de batalla. El llibre 
explora algunes subcultures actuals que han afavorit l’ascens de Trump al poder.

MORT ALS NORMIES

Conversa amb Angela Nagle, autora, i Hugo 
Camacho, traductor del llibre. Editorial: Orciny Press

11 h   ENTREVISTA: SARA BLÁZQUEZ

Recull de textos on s’analitzen les polítiques que han dut a terme els anomenats 
“governs del canvi” en poc més de mitja legislatura i on se n’assenyalen els límits.

AL COR DE LA BÈSTIA
Les limitacions dels 
governs del canvi
Conversa amb Jordi Martí
Editorial: Caliu Espai Editorial

12 h   ENTREVISTA: SARA BLÁZQUEZ

Paròdia amb caricatura feta a nosaltres mateixes. És també un manual 
d’emancipació mental, social i nacional. Amb proposta de final feliç.

ELS (EU)SCLAUS FELIÇOS

Conversa amb AsisKo, autor del llibre
Editorial: Pol·len Edicions

13 h   ENTREVISTA: SARA BLÁZQUEZ

La campanya del referèndum de l’1-0 en imatges d’arreu del país. Les agressions 
policials i el viatge del president Puigdemont per votar.

HEM VOTAT! Cartells, 
pancartes, murals  
i banderes de l’1-O
Conversa amb Ernest Costa, autor del llibre
Editorial: Edicions Sidillà

14 h   ENTREVISTA: SARA BLÁZQUEZ

Narració de la trajectòria vital, literària i política de Manuel de Pedrolo, de 
família adinerada i que es va revelar com un activista ingovernable.

PEDROLO: LA LLIBERTAT 
INSUBORNABLE 
Conversa amb Bel Zaballa, autora del llibre, Adelais de 
Pedrolo, filla de l’escriptor, i Anna Maria Villalonga, 
comissària de l’Any Pedrolo. Editorial: Sembra Llibres

17 h   ENTREVISTA: ANNA PALOU

Narra la Transició espanyola allunyant-se de la mirada oficial. Parla de fractures 
i de la situació precària d’un país sotmès a quaranta anys de foscor.

EN TRANSICIÓ

Conversa amb Alberto Haller, guionista del llibre
Editorial: Barlin Libros

18 h   ENTREVISTA: ANNA PALOU

Antologia irreverent de relats curts, poemes i il·lustracions, d’un to diferent, 
a estones canalla, a estones fosc, a estones a contracorrent.

ENTER

Conversa amb Sandra De La Cruz i altres autors del 
llibre. Editorial: Inkreadible Books

19 h   ENTREVISTA: ANNA PALOU

Una ciutat, un barri, un portal. I una dona que creua l’Atlàntic per introduir-se 
en la història de gent que intenta sobreviure al temporal.

A MAR OBERTA

Conversa amb Eduardo Romero, autor del llibre
Editorial: Cambalache

20 h   ENTREVISTA: ANNA PALOU

Fabra i Coats · Espai Zero
Centre d’Art Contemporani

Diumenge 13

Presentacions



A l’Europa del segle xix, encara innocent i segura d’ella mateixa, comediants 
i pallassos encara conservaven la rauxa de la tradició antiautoritària i 
revolucionària contra les formes encotillades i pomposes que dominaven 

la societat. La simplicitat i la certa ingenuïtat que desprenien els números de circ 
de l’època van impressionar el còmic d’origen italià Leo Bassi (Nova York, 1952) 
després que la seva germana, historiadora del circ, trobés uns enregistraments dels 
germans Lumière en què apareixien els seus avantpassats, Giuseppe i Giorgio Bassi, 
al circ Rancy de Lió. 

«L’impacte va ser molt fort», explica Bassi. «Vaig trigar tres anys a entendre que la 
simplicitat no era fruit d’un món més ingenu, sinó tot el contrari. Vaig adonar-me 
que havia topat amb l’essència de l’art bufonesc».

Una essència que Bassi recupera al seu espectacle El último bufón, que es podrà 
veure a la fira Literal el divendres 11 de maig a les 22 h i en què repassa els seus 
quaranta anys de carrera retent homenatge al que considera que és «el darrer refugi 
en clau popular de l’esperit crític del segle de les llums». Un món, diu, en què la lluita 
de classes es lliura «en l’habilitat del malabarista i l’astúcia del bufó. Sota la carpa del 
circ no hi ha diferències de raça, sexe o religió: vals només per allò que saps fer. No 
hi ha res més internacionalista».

Bassi, que prové d’una nissaga de sis generacions dedicades al circ, és conegut 
pel gran públic per les seves aparicions a televisió, però és, sobretot, un còmic 
radical que centra gran part de la seva performance en la crítica a la dreta política, 
el sistema capitalista i la religió. En aquest nou espectacle pretén despertar la 
consciència crítica d’una societat, explica, massa acostumada a l’humor blanc que 
produeixen els monologuistes televisius, a qui retreu la seva convivència còmoda 
amb el poder. L’humor ha de ser, diu, «popular, lliure i optimista». Ell, el darrer bufó, 
proclama l’inici de l’alçament bufonesc popular contra el poder. 

Bassi lidera l’alçament 
bufonesc popular

LEO BASSI: EL ÚLTIMO BUFÓN

Música i teatre

Nascuda a Chicago i barcelonina des de 
2011, irromp com un dels talents més 
prometedors del rock a la ciutat gràcies 
a una veu plena de força i un cançoner 
irònic amb punts de connexió amb Tom 
Waits, Nick Cave i Randy Newman. 
Presenta un recull de temes propis 
i versions dels seus darrers discos, 
El Mar i La Huerta.

TORI SPARKS
12 h   DISSABTE 12 DE MAIG · ESCENARI CENTRAL

El último bufón

LEO BASSI

Preu: 12 €  
Entrades: Verkami 
i entradium.com

Divendres 11 de maig
22 h · Fabra i Coats

De sang africana i origen equatoguineà, 
captiva, emociona i trenca a través de 
la llengua de l’ètnia kombe, l’anglès, 
el castellà i el català. Les seves lletres 
parlen de consciència, de la força, la 
incertesa d’una africana a Europa, la 
independència personal, la pèrdua de 
la dignitat, i també de l’amor a la música.

MARGA MBANDE
17 h    DISSABTE 12 DE MAIG · ESCENARI CENTRAL

Nascut a Lome (Togo), és un 
autodidacte de la música. Senyo creix 
en un ambient on tot és música, 
sobretot cant tradicional ewe. Més 
tard, descobreix que el blues i el jazz li 
permeten retornar a l’arrel de la música 
en constant transformació. Canta 
a l’amistat, l’amor, i l’esperança: els 
fonaments de les seves arrels.

KODJO SENYO
12 h   DIUMENGE 13 DE MAIG · ESCENARI CENTRAL

La formació prové de racons musicals 
i culturals diversos, units per l’ànima 
social. Textos –en dariya, castellà i català– 
que ens acosten a la filosofia urbana, de 
barri, amb referències a la literatura i 
cercant anar més enllà del rap. El hip-hop 
com a pedagogia, el rap com a relat humà 
i horitzontal, fugint de tòpics.

PINAN 450F
17 h   DIUMENGE 13 DE MAIG · ESCENARI CENTRAL

Míriam Cano 
Diari Jornada



Us proposem jugar a aquest joc de taula d’aparença 
similar al joc de l’oca però que es desenvolupa a 
través d’una narrativa humanista. Us portarà per les 
grans etapes de l’univers, des del Big Bang fins a la 
consciència humanista dels nostres temps. Aquest 
és un joc que convida a compartir en família.

EL JUEGO DEL PATO Y LA PATA

Joc dirigit per Leo Bassi
Edat recomanada: per a tota la família

11.30 h      DISSABTE 12 DE MAIG · LITERAL KANALLA

Us proposem una activitat amb l’autora Sabrina Kraus 
a través de la lectura del llibre Jane Godall. Una història 
inspiradora per activar el seu interès i convidar la 
canalla a pensar sobre els seus somnis. Els dona un 
paper on poden escriure i dibuixar el que els apareix a 
la ment. Tot seguit, introdueix la caixa dels somnis, on 
guardarem tots els somnis perquè no es perdin.

JANE GODALL,  
UNA HISTÒRIA INSPIRADORA
Contacontes amb Sabrina Kraus, autora del conte. Editorial: Cooperativa 
Cultural Rocaguinarda. Edat recomanada: a partir de 4 anys

16 h       DISSABTE 12 DE MAIG · LITERAL KANALLA

L’escriptor Joan Mitjons ens mostrarà la taula on 
treballa i, tot parlant, descobrirem el seu món fet 
de paraules i objectes. Joan Mitjons escriu contes 
molt diversos, que publica a través de l’editorial 
Pisicina, un petit oceà. Escriu contes poema, contes 
soroll, contes pintats… A través d’aquesta activitat 
arribarem a saber com s’inventen les històries i, fins 
i tot, les podrem veure i tocar.

INVENTARI DE CONTES

Conte teatralitzat amb Joan Mitjons, autor del llibre. Editorial: Piscina, un petit 
oceà. Edat recomanada: a partir de 5 anys

18 h       DISSABTE 12 DE MAIG · LITERAL KANALLA

Les famílies –en especial, la canalla– també tenen un espai a la fira Literal. Les biblioteques de Sant Andreu han organitzat un espai de trobada per a famílies 
on trobareu una selecció de contes que podreu gaudir en tribu còmodament entre coixins. A més a més, l’espai oferirà una programació d’activitats adreçada 
al públic infantil, com contacontes, gràcies a la col·laboració de diverses editorials i col·lectius presents a la fira. No falteu al joc familiar que ens proposa Leo Bassi!

A la Nur li ha tocat ser la protagonista d’un conte 
ben difícil: és una nena pobra que viu al carrer, no 
té família ni amics, passa gana i fred. Qui no voldria 
escapar-se d’un conte així? La Nur, malgrat totes les 
seves pors, amb la imaginació i el desig profund de 
sortir-se’n, aconsegueix escapar del conte. Però ara, 
on és la Nur? En aquesta activitat, la contacontes 
Mertxe París ens guiarà a través del llibre.

LA NUR S’ESCAPA DEL CONTE

Contacontes amb Mertxe París. Editorial: Mosaics Llibres  
Edat recomanada: a partir de 7 anys

11.30 h      DIUMENGE 13 DE MAIG · LITERAL KANALLA

L’arbre de l’eriçó i altres contes de la bona nit són alguns 
dels contes –en català, castellà i sard– que, en forma 
de carta, Gramsci va escriure als seus dos fills i la seva 
dona des de les presons feixistes. Parlen d’eriçons 
que cacen poemes, de la llibertat en el dibuix, de 
l’escola i els fills que creixen, d’homes que cauen i 
ressorgeixen... I fan entendre com és d’important 
l’estudi de la història.

ELS CONTES INFANTILS 
D’ANTONIO GRAMSCI
Contacontes a càrrec de Marcello Belotti. Coedició: Icaria Editorial, Col·lectiu 
Gramsci, Abbà Editori i Regió Sardenya. Edat recomanada: a partir de 4 anys

16 h       DIUMENGE 13 DE MAIG · LITERAL KANALLA

A través del collage, la imatge i el text, l’artista i 
escriptora Daniela Ortiz farà un recorregut per 
les diverses paraules relacionades amb el sistema 
de control migratori europeu, el racisme colonial, 
així com la història de les resistències antiracistes i 
anticolonials. Diversos termes, des de la lletra  A fins 
a la Z, s’explicaran de manera crítica des de la seva 
interpretació eurocèntirca i blancocèntrica.

ABC DE L’EUROPA RACISTA

Contacontes a càrrec de Daniela Ortiz, autora del llibre. Editorial: Llibreria La 
Caníbal, SCCL i Editorial Pensaré Cartoneras

18 h       DIUMENGE 13 DE MAIG · LITERAL KANALLA



ALTRES ACTIVITATS 

«Dones dibuixades» és un diàleg entre l’ahir i l’avui de la dona com a autora 
i com a subjecte de l’humorisme gràfic. Un diàleg que s’estableix entre 
l’obra de Núria Pompeia i la visió i la versió d’aquesta per part de sis autores 
contemporànies: Flavita Banana, Carla Berrocal, Raquel Gu, Susanna Martín, 
Paulapé i Ana Belén Rivero. 

Núria Vilaplana Buixons, més coneguda com a Núria Pompeia, va néixer 
a Barcelona el 1931. Va treballar en el món editorial com a grafista i editora, 
i també va ser redactora en cap de les revistes Por favor i Saber. A més a més, 
va ser autora de diversos llibres d’humor gràfic.

DONES DIBUIXADES: sis autores 
d’avui revisiten Núria Pompeia

DE L’1 AL 13 DE MAIG · ATENEU L’HARMONIA

EXPOSICIONS

Miguel Brieva és un ésser bípede i, sovint, racional que va néixer a Sevilla el 
1974 i que, a més d’ingerir aliments i aspirar oxigen amb relativa freqüència, 
col·labora en algunes publicacions. És autor dels llibres Dinero, Bienvenido al 
mundo, Al final, El otro mundo, Memorias de la tierra, Lo que me está pasando i La 
gran aventura humana, entre d’altres. Aquesta exposició és una petita mostra de 
vinyetes extretes de les seves diferents obres.

MIGUEL BRIEVA: la crua realitat

DE L’1 AL 13 DE MAIG · ATENEU L’HARMONIA

ESPAI DE LECTURA

El segle xxi és l’època de la immediatesa i d’allò efímer. No obstant això, el 
gènere que segueix més establert segueix sent l’assaig, mentre que la poesia, 
que destaca com a gènere per la seva diversitat i flexibilitat, ha caigut en la 
indiferència. Cal reivindicar el valor social i transformador de la poesia i fer-
ne renéixer l’interès. Per això, Descontrol Editorial us proposa un recital de 
Mariano Martínez i José Icaria amb un contingut que remogui consciències.

TRENCANT EL VERS ESTABLERT
Poesia radical al servei 
de la transformació social

13 h  DISSABTE 12 DE MAIG · VESTÍBUL DE LA FABRA I COATS

Literal comptarà amb un espai de lectura –vestíbul de la Fabra i Coats–, 
on trobareu una mostra dels llibres que formen part de les col·leccions de 
la Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra, especialitzada en còmic, i de la 
Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero, especialitzada en moviments socials. 
L’espai, on trobareu membres de les quatre biblioteques de Sant Andreu, es 
concep com una zona on gaudir d’una estona de lectura, endur-vos els llibres 
en préstec i informar-vos dels serveis que ofereixen les biblioteques.

Recital de poesia a càrrec de Mariano Martínez i José Icaria
Editorial: Descontrol Editorial

Us proposem una mircana! Es tracta d’una petita gimcana entre els personatges 
mítics i màgics que apareixen als relats del llibre Bestiari, publicat per Edicions 
Secc, on algunes de les seves autores (en aquest cas Edgar Cotes, Ignacio 
J. Borraz, Toni Mora, Mercè Bagaria i Alícia Gili) intenten donar pistes a les 
persones assistents sobre el personatge del seu relat. Us proposem, doncs, un 
joc literari, participatiu i multidisciplinari que no us deixarà indiferents.

US ATREVIU A OBRIR LA PORTA? 
Mircana, un joc literari 
de bèsties màgiques

18 h  DISSABTE 12 DE MAIG · VESTÍBUL DE LA FABRA I COATS

Autores participants: Edgar Cotes, Ignacio J. Borraz, Toni Mora, Mercè 
Bagaria i Alícia Gili. Editorial: Edicions Secc

Labreu Edicions us proposa un recital de poesia amb dos dels seus autors. 
Jaume C. Pons Alorda presentarà Era, poesia de carn ferida, carnús i humitats 
extremes que ens fa esclatar davant dels ulls amb un efecte de purulència 
morbosa, mòrbida i vitalista. Per la seva banda, Joan Vigó ens presentarà la 
seva primera obra poètica, Pastor d’antenes, on trobarem una fascinant mescla 
de textualisme, apocalipsi, subversió i manual d’urbanitat extrema.

RECITAL DE POESIA:  
Era i Pastor d’antenes

13 h  DIUMENGE 12 DE MAIG · VESTÍBUL DE LA FABRA I COATS

Recital de poesia a càrrec de Jaume C. Pons Alorda i Joan Vigó
Editorial: Labreu Edicions
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La voluntat de transformar la realitat que 
vivim, que ens sembla injusta, requereix 
una actitud persistent d’observar. 

Si desconeixem els perquès del que volem 
canviar, no estem legitimats a fer-ho. 
Diagnosticar el que no tolerem de la realitat 
que vivim és senzill, però únicament quan 
en coneixem les causes, quan som capaços 
d’intercanviar criteris amb qui sosté posicions 
que no compartim, podem teixir el coixí 
humà per convèncer l’altre. La voluntat de 
transformar ha de conviure amb la d’escoltar 
el que no ens convenç per poder convèncer. 

Sovint, ens capfiquem a definir la realitat 
en blanc i negre, però vivim en un món 
de colors, de percepcions, de matisos, 
d’experiències, que acompanyen l’estructura 
social i la configuren de manera complexa. 
La simplificació de la realitat serveix per 
establir els objectius, decidir quin és el 
destí del camí que volem fer, però no 
serveix per recórrer-lo. I, precisament, en 
el camí de la transformació és on trobem 
la condició imprescindible: sotmetre les 
nostres pròpies conviccions a proves d’esforç 
continuades davant del coneixement dels 
altres. Som tot allò que aprenem dels altres. 
Tanmateix, vivim en una societat en què 
el coneixement, les idees i els projectes 
s’han estructurat de manera competitiva: 
avancem quan els altres retrocedeixen 
o queden enrere. És aquesta l’autèntica 
transformació pendent: voler canviar la 
societat per aconseguir acompanyar els 
altres, sumar-nos als seus aprenentatges i, 
així, compartir les intel·ligències múltiples 
que ens revolucionaran de manera col·lectiva. 
Tot això que us dic acompanya el meu 
camí gràcies a la suma de savieses alienes. 
Admetre-ho és la primera revolució. I per això 
som aquí, perquè volem transformar, i, per 
tant, volem escoltar i volem aprendre.

VOLER TRANSFORMAR, 
VOLER ESCOLTAR,  
VOLER APRENDRE

Existeix el llibre polític? O existeix una immensa 
majoria de llibres despolititzats? O, potser, cap 
d’aquestes preguntes ens ajudaran a trobar les 

respostes que cerquem. Tota eina de pensament –en 
aquest cas, el llibre– és això, una eina que condensa 
idees. Els llibres són projectils que armen els nostres 
arguments i que, alhora, construeixen el nostre 
pensament. Els llibres, per tant, són polítics. Tots ells 
projecten una visió del món. Aquesta projecció del 
món pot ajudar a conservar les actuals estructures de 
dominació i d’opressió, o bé 
pot ajudar a armar les idees i la 
força, material per enderrocar 
aquestes estructures. Per 
tant, podríem dir que tot 
llibre és polític. La qüestió 
és si fomenta una política 
emancipadora o apuntala 
un pensament escleròtic. En 
aquest sentit ens preguntarem, 
també, les idees poden canviar 
el món? Evidentment, no. Les 
idees poden esdevenir força 
física si recauen sobre aquelles persones i col·lectius 
humans oprimits i fan seves les eines que els ajudin a 
entendre les estructures que els oprimeixen.

Quan algú vol parlar de llibre polític, ens vol situar 
en una posició dins del camp de batalla, perquè ens 
diu implícitament que hi ha llibres que no ho són, de 
polítics. Per exemple, sovint la literatura ens ha narrat 
conflictes existencials amb personatges que, després 
de rius de tinta, no saps de què treballen, quina és la 
posició que ocupen dins les relacions de producció... El 
fet de no descriure la seva raça, la seva situació social, 
etc., ens fan pensar automàticament que aquests 
individus són personatges de classe mitjana i de raça 
blanca. Els forats que ens deixa la literatura els omplim 
amb la ideologia dominant. Allò que no es descriu, ho 

omplim amb unes ments alienades dins d’un marc de 
relacions socials capitalistes i patriarcals.

Què han de fer els llibres per canviar la societat? Poc 
poden fer uns objectes en si. És només quan són llegits 
que aquestes mercaderies –objectes que es compren 
i es venen– poden passar a tenir una utilitat, un valor 
d’ús, i esdevenir desmercantilitzats, compartits, 
socialitzats en biblioteques, transmeses les seves 
idees, etc. És aquí on el llibre esdevé «polític», en el 
moment en què les idees escrites a les seves pàgines 

polititzen i pol·linitzen les 
ments de les lectores. 

Però no podem donar 
vida pròpia als llibres; no 
els podem fetitxitzar. És 
per això que només l’acció 
humana sobre les idees (els 
debats d’aquestes idees) 
poden convertir les idees 
«polititzades» en força 
material. És en aquest 
moment en què es passa del 
misteri de les idees 

a l’acció «política» que transforma la realitat; una 
realitat que no pot ser més que quotidiana, com ho 
és tot allò real.

Aquesta transformació de les idees en força material 
és el que porta les lectores a passar de ser mers 
subjectes passius a actors polítics de les seves vides. I, 
alhora, convertint molts més llibres de valor de canvi 
–aquell valor que tenen pel que costen– en valor d’ús 
–pel seu contingut– transformant el seu contingut en 
un foc que abrasa la realitat i que no permet que ni els 
subjectes actius segueixin sent el mateix subjecte.

Mitjançant aquesta acció transformadora passem 
d’analitzar la realitat a canviar-la. La lectura ha de ser 
la combustió alliberadora d’energia que faci funcionar 
la revolució.

POLITITZACIONS  
DEL LLIBRE

Mònica Terribas, 
periodista

Equip organitzador  
de Literal 

«Un editor pot canviar 
el món? Difícilment. Un 
editor no pot ni canviar-se 
a si mateix»  
Giangiacomo Feltrinelli


