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FRANCO FA POC que ha mort i estem en 
plena Transició. El país s’omple de cultura 
underground i proliferen clubs i discoteques. 
A València comencen a sorgir els primers 
DJs que mesclen vinils que importen de 
Londres. Neixen així discoteques com 
Barraca, Chocolate, Espiral, Spook Factory, 
Puzzle, A.C.T.V. o N.O.D. Tot això s’explica a 
¡Bacalao!, de Luis Costa, que té l’explicatiu 
subtítol Historia oral de la música de baile en 
Valencia, 1980-1995. 

Aquesta és l’apassionant història que explica 
Costa, que recupera de forma exhaustiva 
les anècdotes de la Ruta del Bakalao, 
l’alliberament d’una generació, els afterhours, 
la proliferació de les drogues, les sessions 
multitudinàries i els gegantins pàrquings que 
proliferaven al voltant de les discoteques.

Costa presentarà el llibre el dijous 15 a les 
19.30 h, a la Moritz Store, acompanyat pels 
DJs Nando Dixkontrol i Amable, que de ben 
segur que us faran ballar i recordar èpoques 
passades. 

GAUDIR D’UN BON berenar mentre 
assistiu a una trobada literària amb 
autors de primera línia és el que 
us proposen cerveses Moritz i la 
llibreria Bestiari. Aquests berenars 
literaris continuen amb noves 
xerrades al desembre. Aprofiteu per 
compartir un bon berenar, que pot 
ser dolç o salat, mentre converseu 
amb els autors d’alguns dels llibres 
més interessants del moment. 
Preneu nota de les dates de les 
noves vetllades que vénen amb 
propostes molt interessants. Que 
no us ho expliquin! 

La primera trobada serà el 
dimecres 14 a les 19 h, i tindrà com 
a protagonista la Leti Rodríguez, 
l’ànima de les xarxes socials de 
cerveses Moritz, més coneguda 
com a @Letibop. La Leti, autora 
de Com sobreviure a les xarxes 
socials. Secrets del #socialmierder, 
us aclarirà els vostres dubtes i 
incògnites al voltant de l’impacte 
del món digital a la vostra vida 
quotidiana. Amb un llenguatge proper i 
amb el sentit de l’humor que la caracteritza, 
us explicarà els secrets dels social media i 
tot el que ha après durant tots els anys que 
fa que s’hi dedica. Si voleu saber qui són els 
influencers i els haters o què fa realment un 
community manager, apunteu-vos la cita.

El segon berenar previst per desembre es 

farà el dimecres 28 i tindrà com a convidat 
Ramon Solsona. L’escriptor presentarà 
la seva última novel·la, Allò que va passar 
a Cardós. Aquesta obra està ambientada 
a la vall de Cardós, en les obres d’un gran 
complex hidroelèctric. El llibre retrata 
l’enfrontament entre el vell món i els nous 

aires que es comencen a respirar. A través de 
les petites històries dels personatges, veurem 
maneres diferents d’afrontar els canvis. Hi ha 
conflictes de convivència, 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. 

Llibres i dolços 

Qui tallava el bacallà?

DE QUÈ VA...
Trobades amb 
autors mentre 
gaudiu d’un berenar 
deliciós.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Aliment per a 
l’estómac i per a 
l’ànima.

 El 300 del Born  

(Pl. Comercial, 12). 

Dimecres 14 i 28 de 

desembre. 19 h. 7 €. 

born@bestiari.net

DE QUÈ VA...
Presentació del 
llibre¡Bacalao! 
Historia oral de la 
música de baile en 
Valencia, 1980-
1995.

PER QUÈ HI HEU 
D’ANAR... 
Per fer memòria i 
recordar la Ruta del 
Bakalao.

 Moritz Store.  

M: Universitat. Dijous 15. 

19.30 h.

www.moritz.cat
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