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La Baixa, la fira d'editorials
independents de Sant Feliu de

Llobregat, celebrarà la seva
segona edició els propers 26 i 27
de març de 2022 a la Sala Ibèria.

Aquest any serà una de les
activitats finals de la XI Setmana

de la Poesia.
 

La fira està pensada com un espai
on el públic podrà descobrir de

primera mà noves propostes i on
els editors podran explicar en

primera persona els seus
projectes. Comptarà amb la
participació de 18 editorials

independents i 2 llibreries que
representaran un ampli ventall de
projectes i de temàtiques. A més,

durant les dues jornades hi ha
programades activitats variades
que inclouen presentacions de

llibres, tallers infantils, recitals de
poesia, música en directe i

col.loquis al voltant del món del
llibre.

 
 

La Baixa



Participants



13:00 H  LOS DÍAS FRÁGILES

Isa García presentarà el seu poemari 'Los Días Frágiles' 
 (Edicions Tremendes)

18:00 H  BROSSA DE FOC

Presentació del llibre 'Brossa de Foc. Poesía crítica en la
Barcelona del diseño' amb la participació de varis dels
autors. (Descontrol Editorial)

19:00 H  VIDES POTSER + SAURÍ DEL NOM

L'autor Joan Vigó conversarà amb l'editora Ester Andorrà
sobre la seva novel·la i recitarà part del seu nou poemari.
(LaBreu Edicions)
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Dissabte 26

Organitza: 

12:00 H  JAZZ!

La Fira obrirà les seves portes i us donarà la benvinguda
amb un vermut i música en directe a càrrec de d'Arnau
Folch.



12:00 H  CUINANT POESIA ( INFANTIL)

En Moi un reconegudíssim cuiner arribarà amb els estris
necessari per fer una bona cuinada, però compte per
què no us cuinarà una menja exquisida, no... Ell és
especialista en cuinar poesia!

18:00 H  LES MIL I  UNA NITS

Entrevista a Margarida Castells Criballés, traductora de
l'antologia de 'Les mil i una nits' publicada recentment per
l'editorial Karwán.

Organitza: 

17:00 H  PODCAST CLAMOR 

Tertúlia sobre la Fira, la literatura i el món del llibre
protagonitzada per La Mordida Literaria.
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13:00 H  ENIGMES (INFANTIL)

Proposta dirigida als infants a partir de 7 anys. Una
activitat que els farà esmolar la capacitat d’observació,
la lògica i l’enginy per resoldre els divertits enigmes i
misteris que plantegen les col·leccions 'Enigmes.
Detectius a domicili' i la més recent 'Investigomania'.
(Editorial Librooks)




