
BERENARS
LITERARIS

Una iniciativa
de Bestiari 

Llibreria del 
Born

Trobades amb autors mentre 
gaudiu d’un berenar deliciós            

—dolç o salat— a El 300 del Born, 
a l’interior d’El Born Centre de 

Cultura i Memòria

Tardor 2016



Gaudim d’un berenar deliciós 
mentre conversem amb els 
autors, editors o traductors 
d’un grapat de bons llibres 
que hem seleccionat.

OCTUBRE

Dimecres 26, 19 h
Els Güell
Andreu Farràs. Edicions 62

A la nissaga dels Güell podem 
trobar des d’un dels cinc primers 
occidentals que van entrar a 
la tomba de Tutankamon fins 
al mecenes d’Antoni Gaudí o 
l’home que va allotjar mossèn 
Cinto Verdaguer. També en 
formen part dos dels principals 
impulsors de les exposicions 
universals de Barcelona; un dels 
homes més rics d’Espanya durant 
la Segona República i la Guerra 
Civil; l’amfitrió de dues de les tres 
úniques trobades polítiques que 
van mantenir Francisco Franco i 
Joan de Borbó, i un dels diputats 
de la comissió que va redactar la 
Constitució espanyola del 1978. 
Parlarem amb Andreu Farràs d’una 
de les famílies més influents a 
Catalunya els dos últims segles.

Preu: 7 euros 
Reserva: 93 319 77 43 
o born@bestiari.net

I a partir d’ara també... 

L’Afterwork de Bestiari

Primera sessió:

Dijous 20, 19.30 h

Pan de limón con semillas de amapola

Cristina Campos. Planeta

Gratuït amb consumició inclosa. 

Sense inscripció prèvia.

NOVEMBRE

Dimecres 9, 19 h
Traficants d’ànimes  
Gustau Nerín. Editorial Pòrtic

Parlarem de l’activitat dels 
negrers espanyols a la costa 
africana durant el segle XIX amb 
l’antropòleg Gustau Nerín. Els 
negrers eren homes de Cadis, de 
Màlaga i de Santander, però també 
n’hi havia de l’Escala, de Sant Feliu 
de Guíxols, de Vilanova i, sobretot, 
de Maó. La majoria procedien de 
famílies riques de mercaders o 
capitans de vaixells, però altres 
eren simples mariners, i algun 
compaginava el tràfic d’esclaus 
amb la pirateria. Traficants 
d’ànimes documenta una realitat 
incòmoda sense la qual no s’entén 
ni la història de l’Àfrica ni la nostra.

Dimecres 23, 19 h 
La cuina medieval i renaixentista. 
Moros, jueus i cristians. 
Jaume Fàbrega. Viena Edicions

Heu sentit a dir allò d’“esmorza com 
un càtar, dina com un almogàver i 
sopa com Jaume I el Conqueridor”? 
L’historiador i gastrònom Jaume 
Fàbrega, que ha estudiat la cuina del 
1714 i la modernista, ens aproparà 
a les receptes de l’edat d’or de 
la cuina catalana. Receptes amb 
aportacions occitanes, jueves, àrabs 
i berbers, que són l’origen del que 
cuinem avui.

DESEMBRE

Dimecres 14, 19 h
Com sobreviure a les 
xarxes socials. Secrets del 
#socialmierder  
Leti Rodríguez. Ara Llibres

Les xarxes socials ens han canviat 
la vida. A un ritme accelerat, hem 
modificat els nostres hàbits, 
la nostra feina i la manera de 
relacionar-nos. Però sabem qui són 
els influencers? I els haters? Què fa 
realment un community manager? 
En parlarem amb la @Letibop, 
la social media més popular de 
Catalunya.

Dimecres 28, 19 h
Allò que va passar a Cardós 
Ramon Solsona. Ed. Proa

Un llibre èpic i vibrant, un nou 
clàssic. Ambientat a la vall de 
Cardós, quan milers de treballadors 
s’hi desplacen per construir-hi un 
gran complex hidroelèctric i s’hi 
comencen a respirar nous aires 
després d’una guerra que queda 
lluny. És quan també hi arriben la 
televisió, el sis-cents, el turisme, el 
twist i el biquini. Hi ha conflictes de 
convivència, prosperitat econòmica, 
accidents de treball, corrupteles i el 
rerefons permanent de la dictadura. 
Però l’assassinat d’un guàrdia civil 
una nit de neu del 1965, ho lligarà 
tot. B
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