
	 	 	
	

    

	

 
L’ESCALA, VILA DEL LLIBRE 2021 ES CONVERTEIX EN REFUGI DE LA CULTURA 

LITERÀRIA DEL MEDITERRANI EN TEMPS DE PANDÈMIA 

 
• L’Ajuntament de l’Escala i la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya presenten un 

renovat festival literari que tindrà actes durant tot l’any 

• La tercera edició de la Vila del Llibre girarà al voltant del Mediterrani i hi serà 
convidada la cultura mallorquina  
 

 
L’Escala, 24 de febrer de 2020 – Avui s’ha presentat en roda de premsa telemàtica, des de l’Ajuntament de 
l’Escala, la tercera edició de la Vila del Llibre, el festival literari que acull el municipi des del 2019. La configuració 
del festival d’enguany ha estat modificada i, a banda del cap de setmana del mes d’octubre en què el festival 
ocuparà el nucli antic, durant tot l’any la Vila serà present al poble amb activitats literàries trimestrals per a diferents 
públics. 

L’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, ha destacat que “el projecte cultural de l’Escala té clara vocació mediterrània, 
com n’és un exemple clar el Festival de Música i Arts a la Mediterrània, Portalblau, i n’és un exponent rellevant 
la Vila del Llibre”. Com a mesura de precaució sanitària, l’acte central de la Vila del Llibre es traslladarà a 
l’octubre durant el cap de setmana del 15, 16 i 17, amb l’objectiu de conservar l’esperit de l’esdeveniment i 
l’impacte que té en termes socials i econòmics a nivell de municipi. 

Un altre dels canvis que es proposen des de la direcció del festival és la voluntat de fer de l’Escala un port 
d’acollida d’altres cultures mediterrànies amb les que Catalunya està agermanada. En aquest sentit, durant l’edició 
d’enguany es convidarà la cultura mallorquina i es posaran de relleu els vincles preexistents, les connexions 
culturals entre les dues ribes i els ponts que les uneixen. Enric Bono, responsable del projecte, ho ha expressat en 
aquests termes “l’Escala, com a port d’acollida, obre els braços a la cultura mallorquina i proposa un maridatge 
entre la literatura del Principiat i la de Mallorca, que tant tenen en comú” i ha fet incidència, també, en la voluntat 
del festival de convidar la cultura valenciana l’any 2022 i una representació d’altres territoris de parla catalana 
en l’edició del 2023. Durant l’acte, Bono ha aprofitat per presentar el comissari del festival d’enguany, que serà 
l’escriptor mallorquí Sebastià Bennasar.  

Així mateix, el director de la Vila del Llibre ha explicat el canvi de format del festival, que repartirà actes durant 
tot l’any per a diferents públics i en diferents indrets de l’Escala. Aquesta nova programació s’inicia aquest 
dissabte, 27 de febrer, amb l’activitat familiar L’Escala de la saviesa és més vella que la Napeu! que proposa 
una presentació lúdica dels relats il·lustrats que han creat l’escriptor Màrius Serra i la il·lustradora Roser Calafell. 
Tal com ha expressat Enric Bono, “es tracta d’una activitat familiar participativa, en la qual, mentre en Màrius 
Serra presenta el llibre, la Roser Calafell farà dues il·lustracions que, al final de l’acte, podran guanyar els 
assistents contestant uns quants enigmàrius”. 

El comissari del festival d’enguany, Sebastià Bennasar, ha centrat la seva intervenció en l’explicació del lema, 
“Literatura, port d’arribada, port de partida, port segur”, que vehicularà bona part dels actes que se celebraran 
enguany durant el cap de setmana del festival. Prenent el Mediterrani com a eix vertebrador, Bennasar proposa 



	 	 	
	

    

	

un festival que posi de relleu tant els nexes d’unió entre les dues terres, que comencen, com va dir, “pel 
repoblament de l’illa, que es va fer fa gairebé 700 anys amb gent vinguda de l’Empordà i que és el motiu que 
el nostre català sigui salat”; com entre dues de les seves autores més cèlebres, Maria Antònia Salvà i Víctor 
Català, la relació entre les quals ha estat poc estudiada malgrat els evidents paral·lelismes.  

El comissari ha plantejat, també, altres fils que es poden estirar durant el festival, com la relació entre el jove 
Baltasar Porcel i Josep Pla; una mirada sobre l’obra de tres dels grans poetes de la literatura catalana del segle 
XX, Joan Salvat-Papasseit, Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Màrius Torres, morts prematurament per culpa de la 
tuberculosi –una altra pandèmia–; els epistolaris entre exiliats, com el que van mantenir Mercè Rodoreda i Anna 
Murià; una marató de lectura de L’Odissea, oberta a tothom, mirant el Mediterrani des de les ruïnes d’Empúries, 
o l’intercanvi entre joves de l’Escala i joves talents que opten al Premi de Poesia Jove Salvador Iborra –convocat 
per l'Institut Balear de la Joventut– coincidint amb el festival de l’octubre. 

L’alcalde de l’Escala ha aprofitat la presentació de l’Escala Vila del Llibre 2021 per “agrair la tasca que va fer 
la comissària de l’Escala Vila del Llibre 2020, Núria Esponellà”, al mateix temps que es mostra ”convençut que 
Sebastià Benassar serà un excel·lent comissari i sabrà posar de relleu els molts lligams que tenim amb la cultura 
mallorquina”. 

Així mateix, tant l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, com el director de la Xarxa de Viles del Llibre, Enric Bono, 
han aclarit que a més de les novetats presentades i d’altres que s’aniran concretant a mida que s’atansi la tardor, 
el festival es desenvoluparà amb totes les mesures de seguretat i complint els protocols sanitaris de manera estricta, 
tant en la seva zona de mercat d’editorials com en les presentacions, tallers i demés activitats que tindran lloc 
durant el festival.  

 

 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ 
Constanza Saavedra 
Comunicació VilaDelLlibre.CAT 
constanza.saavedra@viladelllibre.cat | Tel. +34 636 292 710 
 
Sobre la Vila del Llibre 
La Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya (www.viladelllibre.cat) és un moviment de turisme cultural que té com a objectiu 
difondre la cultura a través de la literatura i els oficis del llibre. Impulsat per VilaDelLlibre.CAT, la Xarxa neix per convertir-se 
en motor social i econòmic i, al mateix temps, generar un impacte positiu en el territori i en la vida dels ciutadans. És una 
iniciativa que té el llibre com a motor per transformar i redescobrir un territori, enriquint el seu poble a través d’una proposta 
cultural creativa i de qualitat.  

La Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya vol ser referent en un model d’economia circular que fomenta la sostenibilitat i que 
promou l’accessibilitat cultural més enllà de les grans ciutats. 


