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978-84-16855-45-2. 20 €.
Literalment és un recull de les principals ponències dels darrers cinc anys de Literal. Però
què és Literal? «Literal, fira d’idees & llibres radicals» és un espai de trobada entre
persones, llibres i idees que es celebra cada any a l’Ateneu Harmonia, al recinte de l’antic
complex de la Fabra i Coats al barri de Sant Andreu de Barcelona. La majoria de les
editorials, llibreries i mitjans participants a la fira són empreses d’Economia Social, i el seu objectiu principal, a més de
ser un lloc de trobada d’aquest àmbit de l’economia, és difondre, crear i compartir pensament crític, a través
d’edicions independents i d’idees radicals als Països Catalans.
Les autores i els autors de les ponències d’aquest esdeveniment anual són de països i àmbits diversos, però amb un
denominador comú: tots tenen una posició crítica, tant teòrica com pràctica, especialment en el camp social: de
l’educació, la salut, l’alimentació, etcètera. Com per exemple, Silvia Federici, Nanni Balestrini, Svetlana Aleksiévitx,
Marina Garcés, Guy Standing, Leila Khaled o Elaine Brown, entre d’altres personalitats convidades a fer les
ponències.
El llibre conté un total de 13 ponències realitzades en un format de conversa. A les ponències hi podem trobar una
gran varietat i profunditat dels temes tractats durant les jornades de la fira: economia, ecologia, feminisme, memòria
històrica, pau, lluites de diferents pobles del món, etc. Les converses amb els ponents són conduïdes per persones
rellevants en els camps del periodisme, de la universitat, de l’economia social i solidària, del món editorial, del
feminisme o de l’activisme social, com per exemple Anna Gabriel, Mònica Terribas, Joan Carbonell, Ivan Miró, Anna
Monjo, June Fernández i altres reconeguts especialistes en els temes tractats.
Algunes ponències també inclouen les preguntes que els assistents van formular i les respostes del ponents. Hauria
estat bé incloure una breu ressenya biogràfica de tots els ponents, ja que no apareix en tots els casos, així com també
es troba a faltar al final de cada ponència o bé al final del llibre la bibliografia més rellevant d’alguns dels ponents que
hi són convidats. Malgrat aquestes petites carències, és un llibre molt interessant i un encert poder tenir totes les
ponències reunides en un sol volum a disposició dels que hagin tingut l’oportunitat d’assistir a les jornades, però
sobretot, dels que no ho hagin pogut fer.
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Cada vegada més persones creuen en la necessitat d’una nova política en tots els àmbits, en el medi ambient, en
l’economia, de repensar qüestions relacionades amb el gènere, amb el racisme, amb les persones immigrants, amb el
mercat de treball, etc. En aquest recull de converses, d’un alt rigor intel·lectual i molt amenes, els lectors interessats hi
trobaran elements d’anàlisi, idees i propostes per dur a terme aquestes noves formes de pensar i d’actuar, elements
per construir una societat més democràtica, més participativa, actituds per canviar els estils i les condicions de vida
als barris i d’altres comunitats, per establir noves formes de produir, distribuir i consumir, que representin una
alternativa viable i sostenible per satisfer les necessitats vitals en un món cada cop més complex i global.
En aquest sentit i per a qui vulgui ampliar coneixements d’aquest entorn de l’economia social i solidària, trobarà molta
més informació si consulta les adreces web de: LITERAL (Literal, fira d’idees & llibres radicals), XES (Xarxa
d’Economia Solidària), o la de PAMAPAM (Mapa col·laboratiu de l’Economia Social i Solidària), ja que hi trobarà
exemples d’alternatives ben organitzades d’aquestes noves realitats polítiques, econòmiques i socials.
Aquest llibre s’ha pogut editar gràcies a una campanya a Verkami, un clar exemple de la força de l’economia
col·laborativa.
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