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Amb la col·laboració de les llibreries: Abacus, Casa del Llibre, Documenta, FNAC, La Central, La Impossible, Laie (Barcelona), Llibreria 22 (Girona), La Gralla (Granollers),
Caselles (Lleida), La Rambla i La Capona (Tarragona), La Tralla (Vic) i L’Odissea (Vilafranca del Penedès)

NO-FICCIÓ

ELS MÉS VENUTS

▲ 4
ENS VEUREM
ALLÀ DALT
Pierre Lemaitre
Editorial: Bromera

▲▼ 1 ÉS L’HORA
DELS ADÉUS?
Xavier Sala i Martín
Editorial:
Rosa dels Vents

▲ 4 LES ULLERES
DE LA FELICITAT
Rafael Santandreu
Editorial: 
Rosa dels Vents

▲▼ 1 EL LLINDAR
DE L’ETERNITAT
Ken Follett
Editorial: 
Rosa dels Vents

▲▼ 2
VICTUS
Albert Sánchez Piñol
Editorial: 
La Campana

▲ 6
FELIÇOS
ELS FELIÇOS
Yasmina Reza
Editorial: Anagrama

▲▼ 5 UN HOME
QUE S’EN VA
Vicenç Villatoro
Editorial: 
Proa

▲ 6 
ESTIRANT
EL FIL
Montserrat Tura
Editorial: Pòrtic

▲ 5 GUIA DELS
BOLETS DELS

PAÏSOS CATALANS
Ramon Pascual
Editorial: Pòrtic

▲▼ 3
HERR PEP
Martí Perarnau
Editorial:
Roca

▲▼ 3 EN LA PELL
DE L’ALTRE
Maria Barbal
Editorial: 
Columna

▲▼ 2
SÀPIENS
Yuval Noah Harari
Editorial:
Edicions 62

AQUESTA SETMANA DAVID CASTILLO. COORDINADOR

Besalú Horta
l cap de setmana passat la fira del lli-
bre independent de Besalú, Liberisli-
ber, va arribar a la cinquena edició

amb un programa farcit d’activitats on l’ob-
jectiu és poder accedir a llibres desconeguts o
de difícil accés pels problemes de distribució
i visibilitat. El fenomen dels segells petits està
agafant embranzida i ja es pot dir que sense el
seu suport infinitat d’autors no tindrien la
possibilitat de donar-se a conèixer, així com
propostes agosarades i reedicions, que no re-
sulten rendibles per als grans grups. Aquesta
cinquena edició va tancar amb la participa-
ció de 39 editorials vingudes d’arreu de Cata-
lunya, el País Valencià, Aragó i Andalusia.
Ilya Perdigo, editor d’Alrevés, va explicar,
quan se li va concedir un reconeixement per
haver estat una de les editorials que han as-
sistit a la fira durant aquests cinc anys, que va
rebre un correu electrònic: “Ens agrada el
que feu, veniu a Besalú?” Continua: “Sempre
que algú ens diu que li agrada el que fem, el
mínim que podem fer és anar-lo a veure.”

Aquesta mateixa setmana, una altra troba-
da d’aquestes característiques se celebra al
popular barri barceloní d’Horta. De dijous a
diumenge, a la plaça d’Eivissa, a les bibliote-
ques del districte i a altres punts es farà la pri-
mera Fira del Llibre d’Horta: Territori aLLI-

E

BRErat, una tribuna gairebé micro, en com-
paració amb els fastos del Liber i de Frank-
furt. El nostre país s’ha obsedit en platafor-
mes enormes, però crec que ens cal més una
feina de base per dinamitzar la lectura, per
veure que un altre tipus de llibre és possible,
on no tot són best-sellers. Des d’aquestes tri-
bunes es pot disfrutar amb un tipus de llibre
artesanal des de la seva mateixa concepció.
Un dels organitzadors de la fira d’Horta, Jor-

di Panyella, que també va participar a Besalú,
ha destacat el llibre I visqueren felices, un re-
cull de relats protagonitzats per lesbianes,
amb l’únic requisit que tinguin un final feliç.
“En la mesura que la literatura crea i inventa
finals no dramàtics, aquests passen a formar
part d’allò possible en el nostre imaginari”,
va dir l’editora de Pol·len, Aida I. de Prada (a
la foto, amb samarreta vermella, durant la
presentació). No us ho perdeu. ❋
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