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L’Escala, Vila del Llibre inicia el Cicle Literari de la Mediterrània  
amb Mallorca com a cultura convidada  

 

● Els propers 16 i 17 d’octubre Mallorca desembarca amb tot el seu potencial cultural i literari a la 
tercera edició de L’Escala, Vila del Llibre. El festival recupera l’esperit de la cita amb un gran 
mercat editorial amb segells de Catalunya i Mallorca, a més d’una agenda d’activitats literàries 
per a tots els públics. 

● El programa aprofundirà en els lligams ancestrals que uneixen l’Empordà amb l’illa des de 
diverses perspectives: la relació epistolar entre Caterina Albert i Maria Antònia Salvà, la 
Mediterrània com a concepte geogràfic que influeix en la creació literària dels autors i autores de 
totes dues bandes del Mare Nostrum, el mar com a testimoni dels exilis o les connexions 
lingüístiques entre Mallorca i l’Escala. 

● Visitaran l’Escala noms mallorquins com Carme Riera, Antonina Canyelles o Àlex Volney, 
experts en les lletres illenques com Bel Granya, Irene Muñoz o Carme Castells (Fundació 
Mallorca Literària), a més d’autors i autores que presenten les seves darreres novetats editorials: 
Miquel de Palol, Xavier Bosch, Carles Duarte...  

 

TOT EL PROGRAMA D’ACTES DISPONIBLE A WWW.VILADELLLIBRE.CAT/LESCALA 

 

L’Escala, 7 d’octubre de 2021  — Els propers 16 i 17 d’octubre la tercera edició de L’Escala, Vila del 
Llibre donarà el tret de sortida al Cicle Literari de la Mediterrània amb Mallorca com a cultura 
convidada. La proposta, impulsada des del govern municipal en el marc de la Xarxa de Viles del 
Llibre de Catalunya, convertirà l’Escala en una veritable àgora literària del segle XXI durant els 
pròxims tres anys amb l’objectiu d’aprofundir en els nexes d’unió de l’Empordà amb altres cultures 
catalanes de l’arc mediterrani.  

Aquest 2021 Mallorca és la cultura convidada al festival de la Vila en un programa comissariat 
per l’escriptor i editor mallorquí Sebastià Bennasar; el 2022 serà el País Valencià de la mà del 
també editor i escriptor Juli Capilla, i el 2023 l’Escala conversarà amb la Catalunya del Nord i l’Alguer 
amb Joan-Lluís Lluís i Joan-Elies Adell al capdavant del programa. 

Víctor Puga, alcalde de l’Escala comenta: “Des de fa gairebé 2600 anys la cultura ha estat un tret 
diferencial d’aquestes terres i en aquests nous temps que corren ha de tenir encara més presència i 
ha de ser un dels eixos sobre els quals vertebrar el nostre futur col·lectiu. La literatura és una eina 
fonamental per desenvolupar la capacitat d’imaginar i ens cal que hi hagi cada vegada més lectors i 
més gent amb capacitat d’imaginar i de pensar el futur”. 

L’Escala, Vila del Llibre 2021: “Literatura, port d’arribada, port de partida, port segur” 

La tercera edició del festival L’Escala, Vila del Llibre, que amb motiu de la pandèmia ha hagut de 
traslladar la seva celebració del febrer a l’octubre, oferirà el cap de setmana del 16 i 17 el tradicional 
mercat d’editors independents a la zona de la platja de les Barques, aquesta vegada amb una 
representació de cases editorials mallorquines, i un programa d’actes literaris que es desenvoluparà 
en espais emblemàtics de la vila com l’Alfolí de la Sal o la Mar d’en Manassa i que oferirà presentació 
de novetats, conferències, recitals de poesia, concerts i exposicions, a més d’activitats familiars com 
relats orals i tallers d’oficis del llibre. 
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El programa de taules literàries aprofundirà en els lligams ancestrals que uneixen l’Empordà amb l’illa 
des de diverses perspectives: la relació epistolar entre Caterina Albert i Maria Antònia Salvà, la 
Mediterrània com a concepte geogràfic que influeix en la creació literària dels autors i autores d’una i 
d’una altra banda del Mare Nostrum, el mar com a testimoni dels exilis o les connexions lingüístiques 
entre Mallorca i l’Escala. Aquestes són algunes de les propostes dissenyades pel comissari de la vila, 
Sebastià Bennasar, en col·laboració amb la Fundació Mallorca Literària. 

Totes les activitats de l’Escala, Vila del Llibre han estat dissenyades respectant les mesures COVID 
vigents i contaran amb control d’aforament amb inscripció prèvia al web de reserves 
https://inscripcions.lescala.cat a partir del dimecres 6 d’octubre.   

DESTACATS DE PROGRAMA 

CICLE MALLORCA. La Vila del Llibre obrirà les seves portes el dissabte 17 i a les 12.30 hi haurà 
amb una conversa íntima amb l’escriptora mallorquina radicada a Catalunya Carme Riera amb motiu 
de la reedició de dues de les seves obres de relats breus, Epitelis tendríssims i Contra l'amor en 
companyia (Edicions 62), publicats fa 40 i 30 anys, respectivament. La trobada invitarà a repassar la 
seva obra, i a més, serà la porta d’entrada per descobrir tot un món de connexions entre l’Empordà i 
Mallorca a través de la literatura, on destaquen temes com: 

- La correspondència inèdita entre l’escriptora mallorquina Maria Antònia Salvà i l’escalenca 
Caterina Albert. Es presentarà l’edició d’un opuscle que recull la seva correspondència inèdita, i 
a més, Mita Casacoberta, Bel Granya i Irene Muñoz conversaran amb Carme Castell, de la 
Fundació Mallorca Literària, sobre les similituds i desafiaments que totes dues dones van haver 
d’enfrontar a la seva època pel fet de ser dones i escriptores. (Diumenge 17/10 – 17.00 h) 

- Novel·les de mar, de Mallorca a l’Empordà. Repàs a diferents novel·les marineres de Mallorca 
i de la Costa Brava que han tingut especial rellevància en la literatura catalana de la mà de 
Xavier Pla, Xavier Serrahima i Àlex Volney. (Dissabte 16/10 – 18.00 h) 

- Exilis i exilis, partida per via marítima. Una comparativa de l’exili del 36 i del 38 a partir de 
Consolats, humanitarisme i negocis bruts (Base Libros), d'Arnau Lòpez Vilalta i Cartes a l’Anna 
Murià de Mercè Rodoreda (Club Editor), comentat pel nebot escalenc de l’escriptora, Josep Maria 
Murià. (Diumenge 17/10 – 11.30 h) 

- Pirates. La ruta marítima l’Empordà-Mallorca va ser territori pirata. La realitat i la ficció recollits a 
la literatura i el cinema a anàlisi en una taula on participaran Joan de Déu Prats i el seu El gran 
llibre dels exploradors catalans (Comanegra) i Pep Prieto, crític de TV i cinema. (Dissabte 16/10 
– 11.00 h) 

- Poemes i cançons de Miquela Lladò. Una de les millors veus de la cançó tradicional i la poesia 
musicada a Mallorca, Miquela Lladó, presenta la posada en música dels poemes de Maria 
Antònia Salvà. (Dissabte 16/10 – 20.30 h) 

 
MARATÓ DE LECTURA DE L’ODISSEA A L’AGORA D’EMPÚRIES. De 10 a 18 hores del dissabte 
16, escalencs, escalenques, amics i amigues de la Vila del Llibre i de l’Empordà, noms coneguts i 
anònims, llegiran de manera continuada L’Odissea d’Homer, traducció de Joan Francesc Mira (Proa, 
2019) a l’Àgora del jaciment d’Empúries. Les inscripcions per a les lectures voluntàries ja estàn 
obertes a través d’aquest formulari (per als participants a l’activitat, persones oients o voluntàries, 
l’entrada al jaciment és gratuïta) 
 
NOVETATS EDITORIALS. A banda de les activitats del Cicle Mallorca, l’Escala Vila del Llibre tindrà, 
com sempre, un programa d’activitats literàries que es concretarà en presentacions, recitals poètics, 
espectacles i conferències i que comptarà entre d’altres amb Miquel de Palol (dissabte 16/10  
17.00 h), la poeta Eli Sanz (dissabte 16/10 12.30 h), Alba Vinyes i Carles Duarte (diumenge 17/10 – 
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12.30 h) amb El poema de Guilgameix, reid'Uruk (Edicions Poncianes), o Xavier Bosch (diumenge 
17/10 – 13.00 h) amb La dona de la seva vida (Columna Edicions). 
 
 
BENVINGUDA AL PAÍS VALENCIÀ, CULTURA CONVIDADA 2022. Mallorca dóna el 
testimoni a València. Recital poètic de cloenda el diumenge 17 a les 19.00 amb Pau Vadell 
(Fundació Mallorca Literària i poeta), Juli Capilla, Tonina Canyelles i Sebastià Bennasar. Es 
llegiran obres pròpies i textos de Miquel Àngel Riera i Damià Huguet (25 aniversari de la seva mort) i 
Salvador Iborra (10 anys de la seva mort). 
 
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DELS CINC ANYS DE LA XARXA DE VILES DEL LLIBRE. Una vila 
d’autor, exposició fotogràfica de Xulio Ricardo Trigo, fa un repàs gràfic als cinc anys d’existència de la 
Xarxa, a partir d’una selecció acurada i significativa de les fotografies que Trigo ha fet en tots els 
festivals celebrats des del 2016. Molts dels escriptors més destacats que han participat en aquests 
cinc anys de Vila del Llibre, des de Joan Margarit a Carme Riera, passant per Joan-Lluís Lluís o 
Màrius Serra, surten retratats en plena acció, sense posar, mostrant-se en la imatge tal com són.  
 
ACTIVITATS INFANTILS. El programa de l’Escala Vila del Llibre no estaria complet sense un ampli 
catàleg d’activitats infantils i tallers familiars que tindran lloc en diferents emplaçaments de l’Escala. 
Espectacles com el del pirata Barbatupida, d’Edicions del Pirata; el contacontes “Les veus del 
mar” de Laia Figueras; o el taller d’experimentació sensorial “El país de les aigües tranquil·les” 
d’Anna Cortils. 
 
 
PER A MÉS INFORMACIÓ 
Constanza Saavedra - Jordi Puig 
Comunicació VilaDelLlibre.CAT 
constanza.saavedra@viladelllibre.cat - jordi.puig@viladelllibre.cat 
636 292 710 – 699 219 918 
 
 
Sobre la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya 

#ViuLesViles  
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 fora dels grans circuits 
culturals tradicionals.  

Impulsada 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. 

Després de Bellprat (Anoia) són viles que promouen la literatura des de la Xarxa de Viles del Llibre de 
Catalunya pobles com Cervera, Montblanc, L’Escala, Piera o Sitges. 


