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Cicle Literari de la Mediterrània

L’Escala inicia en aquesta tercera edició de la Vila del Llibre un 
projecte de futur engrescador: el Cicle Literari de la Mediterrània. 
Amb la intenció de bastir ponts que uneixin tots els territoris de 
parla catalana, crear vincles i fraternitats per endegar projectes de 
futur, compartir iniciatives comunes i aglutinar esforços en defensa 
i promoció de la llengua comuna, en les tres properes Viles del 
Llibre de l’Escala, comptant-hi aquesta, es convidarà la cultura 
mallorquina, primer; després, el País Valencià; i, per acabar, 
l’Alguer i la Catalunya del Nord.  

Acollir aquestes cultures és una de les pedres fonamentals del 
nou pont vertebrador de territoris que es vol construir a partir del 
Cicle de la Mediterrània, sobre la base de la cultura i la llengua, 
per aconseguir que els llibres siguin un eix central de l’economia 
del futur. L’esperança és que aquest model de relació amb altres 
territoris sigui una porta a la sinergia entre aquestes cultures 
convidades, per fer que el model de la Vila del Llibre s’escampi 
arreu de la Mediterrània amb la voluntat de contribuir directament a 
l’enriquiment de la nostra bibliodiversitat. És a dir, fer arribar llibres 
diferents a llocs on difícilment arriben i donar-los una oportunitat 
d’iniciar una bellíssima història d’amor: la d’un lector amb un llibre.

La literatura és un port segur, un port d’arribada, però també un 
port de partida. Sense els foceus que varen solcar la Mediterrània 
per arribar a Empúries la història de l’Escala seria totalment 
diferent. Que la Mediterrània s’ompli de llibres és garantia d’un 
futur millor. 
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Ports, refugis, paraules i futur

La Vila del Llibre de l’Escala arriba a la seva tercera edició i ho fa 
iniciant un nou cicle que té com a cultures convidades Mallorca, el 
País Valencià, l’Alguer i Catalunya Nord, en les edicions de 2021, 
2022 i 2023. La Mediterrània es converteix així en aquell metafòric 
pont de mar blava que uneix tota la nostra cultura al llarg dels 
segles i al llarg dels territoris.

Per això mateix, el programa d’enguany compta amb el cicle 
Mallorca com un dels elements destacats de la tercera edició 
d’aquesta vila. Tornem a l’Escala amb més força que mai després 
d’un any i mig carregat d’incerteses i de tots els canvis que s’han 
instal·lat a les nostres vides. Som com els mariners que solquen 
la tempesta i que arriben a un port segur, a un refugi.

El nostre port segur està fet de paraules, de literatura. 
En els moments més foscos de la humanitat sempre 
hi ha hagut paraules per reconfortar-nos, sempre hi 
ha hagut creadors que ens han assenyalat el camí, bé 
sigui inventant els mites, bé sigui recordant-los les llegendes 
de vells herois, bé creant bellíssims poemes que ens ajuden a 
vèncer les nostres pors.

Aquesta edició de la Vila del Llibre de l’Escala és precisament 
això: un antídot contra la por i una porta oberta al futur. La 
demostració i la constatació que la cultura és segura, necessària i 
vital i que la literatura pot oferir-nos respostes, felicitats i gaudis en 
aquests temps incerts que encara hem de viure. La literatura és un 
port segur on sempre ens podrem refugiar, però també una arma 
poderosíssima per vèncer qualsevol temor, perquè llegint podem 
imaginar mons millors i posar els fonaments per crear-los.

Benvingudes i benvinguts, doncs, a la Vila del Llibre de l’Escala, la 
més mallorquina de totes. Benvingudes i benvinguts al port segur, 
al refugi fet de paraules, a les portes del nou futur que volem més 
culte, més lliure, amb més lectors. Millor, en definitiva.

Sebastià Bennasar
Comissari de la Vila del Llibre de l’Escala 2021
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Benvolguts vilatans,

Donem de nou la benvinguda a l’Escala Vila del Llibre, el festival 
que omple el nostre nucli antic de literatura i llibres. En celebrarem 
la tercera edició i ho farem en unes dates poc habituals. 
Acostumats a fer-la al febrer, hem hagut de traslladar la Vila a 
l’octubre per motius relacionats amb la pandèmia. No serà un 
canvi permanent i l’any 2022 la Vila del Llibre recuperarà el seu 
lloc habitual al calendari hivernal.

Amb l’edició d’enguany, s’enceta un nou cicle per a la Vila del 
Llibre a l’Escala. En reconeixement de les cultures de parla 
catalana d’arreu, amb voluntat de posar de relleu una tradició i 
una llengua comunes i de teixir aliances i intercanvis permanents, 
s’inicia el Cicle de la Mediterrània amb Mallorca com a cultura 
convidada aquest 2021. En successives edicions de la Vila del 
Llibre desembarcaran a la nostra platja el País Valencià, l’Alguer i 
la Catalunya del Nord.

Per mencionar només dos dels motius que ens impulsen a 
convidar Mallorca com a cultura germana, cal recordar els lligams 
ancestrals que ens uneixen des de la conquesta de l’illa per part de 
Jaume I i la seva repoblació amb gent de l’Empordà. D’aquí el seu 
parlar salat, que gairebé s’ha extingit en la nostra costa. També, la 
relació i el paral·lelisme entre dues grans autores de la literatura 
catalana: Maria Antònia Salvà i Víctor Català, que serà motiu d’un 
dels diàlegs del cicle i d’una publicació ben especial. 
Si fem la vista enrere, ens adonarem que va ser just després de la 
Vila del Llibre de 2020 que va esclatar la pandèmia a Catalunya 
i van arribar els confinaments. Qui es podia imaginar, llavors, 
que el món tal com el coneixíem es podia aturar de cop 
i podia canviar tant? En vies de superar el trauma 
i després de tants mals tràngols, un any i vuit 
mesos després, tornem a donar la benvinguda 
a l’Escala Vila del Llibre per reivindicar la 
cultura, la literatura i la lectura. 

Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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El Gavià

- Adesiara
- Albertí Editor
- Artèria, 
 Galeria-Llibreria d’Art
- Birabiro
- Caballo Regalado
- Cartes Catalanes
- Cossetània Edicions
- Crims.Cat
- Cuscusian*s
- Edicions Cal·lígraf
- Edicions del Pirata
- Edicions Poncianes
- Edicions Sidillà
- Edicions Tremendes
- Edicions Xandri

- Editorial Gavarres
- Editorial Nanit
- Editorial Piolet
- El Cep i la Nansa edicions
- Encants del Llibre
- Excellence Editorial 
- Godall Edicions
- L'Art de la Memòria Edicions
- Lapislàtzuli Editorial
- Lata de Sal
- Libelista
- Lletra Impresa Edicions
- Llibreria Vitel·la
- Llibres del Delicte
- Llibres del Segle
- Llibres Parcir

- MAC Empúries
- Neret Edicions
- Obrador Editorial
- Obscura Editorial 
- Ònix Editor
- PAE, Plataforma de Adictos  
 a la Escritura
- Pagès Editors
- Sàrria de Llibres
- Tushita edicions
- Unfair Advantage
- Verdaguer edicions
- Vibop edicions
- Voliana Edicions

Mercat d’editors

8

MAPA
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DISSABTE 16
10.00 – 18.00 
MARATÓ DE LECTURA DE 
L’ODISSEA
MAC Empúries - Àgora
 
 Escalencs, escalenques, amics i amigues 

de la vila 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. 

 
 Inscriu-te com a lector o lectora 
 voluntari/ària aquí.

 Per als participants en l’activitat (oients o voluntaris) 
l’entrada al jaciment és gratuïta.

11.00  
CICLE MALLORCA: 
PIRATES, REALITAT I FICCIÓ,
IMATGES DE LLEGENDA,
DE LITERATURA I DE CINEMA
Alfolí de la Sal - Auditori
 
 Un dels fets que uneix els pobles de la 

Mediterrània són els atacs que varen rebre 
dels pirates al llarg de la història, uns pirates 
que sovint s’allunyen de la imatge que ens 
han deixat la literatura i el cinema... o no 
tant. En parlarem amb Joan de Déu Prats, 
escriptor, i amb Pep Prieto, periodista 
especialitzat en sèries i cinema, aprofitant 
que es compleixen a més a més 35 anys de 
la pel·lícula Pirates de Roman Polanski.

12.30  
ESPECTACLE POÈTIC: CIRERA
La Mar d’en Manassa
 
 Eli Sanz, guanyadora del poetry slam de 

Barcelona, i el guitarrista Enric Escorsa 
presenten Cirera un espectacle de música i 
vers amb ecos del Mediterrani.

12.30 
CICLE MALLORCA: 
DIÀLEG AMB CARME RIERA
Alfolí de la Sal - Auditori
 
 Per inaugurar el festival, un clàssic. 

Presentació de la reedició dels llibres de 
relats de Carme Riera Epitelis tendríssims 
i Contra l’amor en companyia  en un sol 
volum amb motiu dels 40 anys del primer i 
dels 30 del segon. 

 
 Presenta: Sebastià Bennasar.

TAULES DEL LLIBRE
Diàlegs, novetats editorials, conferències i documentals
Totes les activitats són amb inscripció prèvia a inscripcions.lescala.cat fins una hora abans de l’activitat. Per 

a inscripcions de darrera hora, adreceu-vos al punt d’informació de la Vila del Llibre situat al mercat editorial.

TAULES DEL LLIBRE

https://forms.gle/vi3MYd1adJ5YDkJs5
https://apps.lescala.cat/adminlte/tpvvirtual/index.php
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13.00  
TAULA DEL LLIBRE: 
LITERATURA DE LA CRISI
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català
 
 Presentació de la novel·la Llevantada 

(Obrador Editorial), de Carme Ripoll, i 
del llibre Els diaris del càncer (Edicions 
Cal·lígraf) de la poeta i activista nord-
americana, Audre Lorde, una pionera.

17.00 
TAULA DEL LLIBRE: 
MIQUEL DE PALOL 
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català

 Articulada a partir d’un fet insòlit, Copèrnic, 
de Miquel de Palol, explora els replecs de la 
personalitat, la repressió i el subconscient, i 
s’interroga sobre el significat d’estar viu.

 Presenta: Rosa Mariana

17.30  
POESIA: 
NEUS BORRELL CANTA VERDAGUER
La Mar d’en Manassa

 La Fundació Jacint Verdaguer ofereix un 
concert de Neus Borrell i Miquel Joan, que 
interpretaran diferents poesies de Verdaguer. 
Com a homenatge a la cultura convidada, 
posaran música, també, a un poema de 

 Blai Bonet.

18.00
CICLE MALLORCA: 
LES NOVEL·LES DEL MAR. 
EL MAR COM A INSPIRACIÓ 
LITERÀRIA
Alfolí de la Sal - Auditori

 Col·loqui amb Xavier Pla, director de la 
càtedra Josep Pla de la Universitat de 
Girona, que parlarà sobre Contraban, de 
Josep Pla; l’escriptor Xavier Serrahima, 
que parlarà sobre la novel·la Terra de mar 
que acaba de publicar, ambientada en els 
anys seixanta entre l’Escala i Cadaqués; 
l’escriptor Sebastià Bennasar, que parlarà 
d’Els Argonautes  i  La lluna i el ‘Cala 
llamp’, de Baltasar Porcel. Modera: Àlex 
Volney, llibreter i escriptor.

19.00
TAULA DEL LLIBRE: 
NARRATIVA BREU
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català

 Rates de biblioteca, editat per Lletra Impresa 
i presentat pel seu editor, Juli Capilla, recull 
en gairebé la seva totalitat la narrativa breu 
de Sebastià Bennasar.

TAULES DEL LLIBRE
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20.30
CICLE MALLORCA:  
BENVINGUDA MALLORCA. 
MIQUELA LLADÓ EN CONCERT
Alfolí de la Sal - Auditori

 La cantant mallorquina oferirà alguns 
dels seus temes, entre els quals trobem 
els poemes que ha musicat de la poeta 
mallorquina Maria Antònia Salvà.

DIUMENGE 17
11.30
CICLE MALLORCA: 
EXILI I EXILIS, PARTIDES PER 
VIA MARÍTIMA
Alfolí de la Sal - Auditori

 Taula rodona amb el doctor Josep Maria 
Murià, nebot de l’escriptora Anna Maria 
Murià, i amb l’historiador Josep Lluís Martín 
Berbois, doctor en Història Contemporània. 
Modera: Sebastià Bennasar, i llegeix 
fragments de la correspondència Joana 
Cortils. En aquesta taula rodona es parlarà 
dels exilis, tant el del 1939 com del primer i 
més desconegut del 1936, tenint com a punt 
de partida el llibre de cartes entre Mercè 
Rodoreda i Anna Murià.

11.30
TAULA DEL LLIBRE: BARCELONA 
I LA UAB (1982-2009)
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català

 El catedràtic de Fisiologia Vegetal Joan 
Barceló, amb una vida íntimament lligada 
a l’Escala, presenta el darrer volum de 
les seves memòries, centrat en l’activitat 
universitària i la transformació de Barcelona 
amb l’arribada de les olimpíades.

 Presenta: Jordi Estévez.

12.30
RECITAL POÈTIC: 
CLÀSSICS LLUNYANS: EL POEMA 
DE GUILGAMEIX
La Mar d’en Manassa

 Edicions Poncianes ens acosta a l’Escala, 
de la mà dels poetes Carles Duarte i Alba 
Vinyes, l’antiquíssim poema sumeri de 
Guilgameix seguint el text de La Perla 29 
per al Festival Grec de Barcelona.

13.00
TAULA DEL LLIBRE: 
XAVIER BOSCH I 
ROSA M. ARRAZOLA
Alfolí de la Sal - Auditori

 Rosa M. Arrazola i Xavier 
Bosch posen de relleu 
un dels pitjors crims del 
franquisme. 

 La primera en forma de 
poesia a Mare Batec. 

 El segon mitjançant ficció 
i investigació periodística 
en la novel·la 

 La dona de la seva vida.

 Presenta: Santi Coll 

13.00
CICLE MALLORCA: DOCUMENTAL 
“CA MEVA AMB ARBRES”, 
SOBRE EL POETA DAMIÀ HUGUET
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català

 Projecció del documental dirigit per Miquel 
Àngel Raió sobre la vida del poeta ara que 
es compleixen 25 anys de la seva mort.

TAULES DEL LLIBRETAULES DEL LLIBRE
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17.00
CICLE MALLORCA: 
MARIA ANTÒNIA SALVÀ-
CATERINA ALBERT, UNA 
CORRESPONDÈNCIA
Alfolí de la Sal - Auditori

 Amb la participació de Mita Casacuberta, 
directora de la càtedra Caterina Albert, de 
la professora Bel Granya, i amb moderació 
de Carme Castells, directora de la Fundació 
Mallorca Literària. En aquesta taula s’incidirà 
en la relació entre les dues escriptores, la 
poeta i la narradora més importants del seu 
temps. Hi haurà una introducció d’Irene 
Muñoz, autora de l’article que evidencia 
aquesta relació epistolar.

17.30
RECITAL POÈTIC
La Mar d’en Manassa

 Selecció poètica dels llibres Els set pecats 
capitals (Ònix Editor) de Joan Descals i 
Mireia Juanola; i de l’antologia de poesia 
catalana Una vela en el mar blau (Edicions 
Cal·lígraf), a cura de Sam Abrams i Eusebi 
Ayensa, que recull versos des de Verdaguer 
fins a Àngels Marzo.

18.00
TAULA DEL LLIBRE: 
NOVEL·LA NEGRA
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català

 Les millors novel·les negres i criminals es 
donen cita a l’Escala per debatre sobre 
un gènere inquietant que no deixa mai de 
créixer, tant en lectors com en escriptors. 
Amb L’àngel negre (Llibres del Delicte) de 
Maria Sardans, Camí de cendres (Pagès 
Editors) de Biel Cussó,  Flagelos (Llibres 
Parcir) de Violeida Sánchez, i Alrededor de 
la mente (Ónix Editor) de Montse Ríos.

 Presenta: Marc Moreno.

19.00
CICLE MALLORCA: 
RECITAL POÈTIC DE CLOENDA. 
BENVINGUDA AL PAÍS VALENCIÀ
Alfolí de la Sal - Auditori

 Una mirada a la cultura convidada pel 
Cicle de la Mediterrània de l’Escala Vila del 
Llibre el 2022: Mallorca dona el testimoni 
a València. Recital poètic 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, Damià Huguet (25 
aniversari de la seva mort) i Salvador Iborra 
(10 anys de la seva mort).

TAULES DEL LLIBRE
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DISSABTE 16
11.00 – 14.00
16.00 – 19.00
TALLER: APRÈN A FER PAPER
La Punta - Espai Tallers

 Els Sastres Paperers vénen per ensenyar-
te els seus secrets. Escolta’ls ben atent. 
Aigua, sedàs i cotó. Mulla’t les manetes i 
premsa que premsaràs tu mateix hauràs fet 
paper. I segur que tenen alguna sorpresa 
preparada...

12.00 
CONTACONTES: 
PIRATA BERNAT BARBATUPIDA
La Punta - Escenari
 
 Potes de fusta, mocadors al cap, vaixells, 

espases i bornis. El Pirata Bernat 
Barbatupida us atansa les històries i 
llegendes dels pirates més cèlebres que han 
solcat mai les aigües de la Mediterrània.

17.30 
CONTACONTES: 
LES VEUS DEL MAR
La Punta - Escenari

 Editorial Nanit presenta Les veus del mar 
(Editorial Nanit), un contacontes sobre el 
respecte i els drets humans, la immigració, el 
dret a refugi i la lluita per la supervivència.

DIUMENGE 17
11.00
CONTACONTES: 
TRINI, LA TONYINA DE L’ESCALA
La Punta

 L’escriptora Lurdes Boix i l’il·lustrador Lluís 
Roura presenten i narren la singular història 
d’aquest peculiar habitant de l’Escala, la 
tonyina Trini.

ACTIVITATS 
FAMILIARS

ACTIVITATS FAMILIARS

Totes les activitats són amb inscripció prèvia a inscripcions.lescala.cat fins una hora abans de l’activitat. Per 

a inscripcions de darrera hora, adreceu-vos al punt d’informació de la Vila del Llibre situat al mercat editorial.

https://apps.lescala.cat/adminlte/tpvvirtual/index.php
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11.00-12.30
12.30-14.00  
TALLER RADICAL D’ART: 
EL LLIBRE D’ARTISTA
La Punta - Espai Tallers

 Taller per experimentar amb la creació 
radical de llibres d’artista fent servir diversos 
materials i tècniques trencadores per 
aconseguir resultats sorprenents. Impartit 
per Lluís Sabadell Artiga. 

 Taller dissenyat per a infants de 8 anys o més. 
 És imprescindible que un adult acompanyi cada infant.

12.30 
TALLER SENSORIAL I 
PRESENTACIÓ: EL PAÍS DE LES 
AIGÜES TRANQUIL·LES
La Punta - Escenari

 Presentació de la novel·la El país de 
les aigües tranquil·les d’Anna Cortils, 
acompanyada d’un taller familiar 
d’experimentació sensorial amb la intenció 
que el públic es faci una idea del que senten 
les persones altament sensibles.

 A partir de 3 anys.

17.00
CONTACONTES: EL SECRET DELS 
DINARS DIVERTITS
La Punta - Escenari
 
 Pilar Canyada ens explica un conte ple de 

converses boges, iaios despistats, nets 
entremaliats: una bonica relació entre un avi 
que no hi sent i el seu net.

ACTIVITATS FAMILIARS
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DISSABTE 16
11.30 
RUTA: VÍCTOR CATALÀ
Alfolí de la Sal
 Reviu l’Escala de Caterina Albert. Els 

escenaris que van marcar la seva vida, com 
la seva casa pairal, i els escenaris que van 
inspirar els seus poemes, contes i novel·les. 
Una passejada pel nucli antic de l’Escala 
amarada de lectures, vivències i records.

 Imprescindible inscripció prèvia a 
inscripcions.lescala.cat

11.30  
RUTA: EMPÚRIES LITERÀRIA
MAC Empúries

 Itinerari guiat pel jaciment per tal de conèixer 
els espais més destacats de les ciutats 
grega i romana i endinsar-nos en la cultura 
clàssica, fent un incís especial en la literatura 
grega i llatina. Durant la visita,  llegirem  
fragments de textos d’autors clàssics mentre 
passegem pels carrers i places d’Empúries. 
(inclou l’entrada al jaciment).

 Imprescindible inscripció prèvia a
 reservesempuries@gencat.cat

16.30
RUTA: JOSEP PLA
Alfolí de la Sal
 
 Després de la Guerra Civil, en un context de 

postguerra, fam, grisor i abatiment general, 
Josep Pla es refugia a l’Escala, d’esquena 
al país, i hi passa una llarga temporada, 
esdevenint un més entre pescadors i 
vilatans. El Museu de l’Escala ha preparat 
una visita pels racons que Pla sovintejava: la 
fonda ca la Nieves, l’antic salí del port d’en 
Perris, el Cafè de Can Bofill o les antigues 
drassanes, on es va fer construir un llagut.

 Imprescindible inscripció prèvia a 
inscripcions.lescala.cat

RUTES 
LITERÀRIES

RUTES LITERÀRIES

https://apps.lescala.cat/adminlte/tpvvirtual/index.php
https://apps.lescala.cat/adminlte/tpvvirtual/index.php
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DIUMENGE 17
11.00 
RUTA: CAPITÁN TRUENO
Pàrquing de Sant Martí d’Empúries
 
 El Capitán Trueno, heroi i mite. Ruta 

teatralitzada pels carrers de Sant Martí 
d’Empúries per descobrir (o redescobrir) 
els personatges creats per Víctor Mora. 
S’obsequiaran, gentilesa de la Fundació 
Víctor Mora, exemplars del còmic.

 
 Inscripcions a www.empordaemotions.cat 

o al telèfon 696 467 183
 
 Preu: adults 18€; menors d’11 anys 9 €.

11.30 
RUTA: EL PETIT PRÍNCEP
Aparcament av/Montgó - c/Naintré

 Passejada pel passeig de Riells que ens 
permetrà conèixer el famós conte poètic 
i filosòfic El Petit Príncep, el seu autor, 
Antoine de Saint-Exupéry, i la seva relació 
amb l’Escala.

 Imprescindible inscripció prèvia a 
inscripcions.lescala.cat

RUTES LITERÀRIES

https://empordaemotions.cat
https://apps.lescala.cat/adminlte/tpvvirtual/index.php
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Dissabte 20.30
BENVINGUDA MALLORCA. 
MIQUELA LLADÓ EN CONCERT
Alfolí de la Sal Auditori

 La cantant mallorquina oferirà alguns dels 
seus temes, entre els quals els poemes que 
ha musicat de la poeta mallorquina Maria 
Antònia Salvà.

UNA VILA D’AUTOR
El Gavià

 L’exposició Una vila d’autor fa una repàs 
gràfic als cinc anys d’existència de la Xarxa 
de Viles del Llibre, a partir d’una selecció 
acurada i significativa de les fotografies, 
en rigorós blanc i negre, que Xulio Ricardo 
Trigo ha fet en tots els festivals que ha 
celebrat la xarxa des del 2016. L’actitud 
de Xulio Ricardo Trigo és la del “passejant 
contemporani” i les seves fotografies 
reivindiquen aquest “esperit de recerca i 
curiositat que volen anar més enllà de la 
fotografia documental i aprofundir en el 
bategar diari de la nostra gent”. 

 Aquesta manera de caminar per les 
viles, amb silenci però l’ull viu, queda 
ben reflectida en els moments captats, 
especialment en la seva galeria de retrats. 
Molts dels escriptors més destacats que han 
participat en aquests cinc anys de Vila, des 
de Joan Margarit a Carme Riera, passant 
per Joan-Lluís Lluís o Xavier Bosch, hi 
surten retratats en plena acció, sense posar, 
mostrant-se en la imatge tal com són.

ESPECTACLE 
CICLE MALLORCA

EXPOSICIÓ
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DISSABTE 16
11.00
CICLE MALLORCA: 
PIRATES, REALITAT I FICCIÓ, 
IMATGES DE LLEGENDA, DE 
LITERATURA I DE CINEMA
Alfolí de la Sal Auditori

 Un dels fets que uneixen els pobles de 
la Mediterrània són els atacs que varen 
rebre dels pirates al llarg de la història, uns 
pirates que sovint s’allunyen de la imatge 
que ens ha deixat la literatura i el cinema... 
o no tant. En parlarem amb Joan de Déu 
Prats, escriptor i amb Pep Prieto, periodista 
especialitzat en sèries i cinema, aprofitant 
que es compleixen a més a més 35 anys de 
la pel·lícula Pirates de Roman Polanski.

 Modera: Sebastià Bennasar.

12.30  
CICLE MALLORCA: 
DIÀLEG AMB CARME RIERA
Alfolí de la Sal Auditori
 
 Per inaugurar el festival, un clàssic. 

Presentació de la reedició dels llibres de 
relats de Carme Riera Epitelis tendríssims 
i Contra l’amor en companyia en un sol 
volum amb motiu dels 40 anys del primer i 
dels 30 del segon.

18.00
CICLE MALLORCA: 
LES NOVEL·LES DEL MAR. 
EL MAR COM A INSPIRACIÓ 
LITERÀRIA
Alfolí de la Sal - Auditori

 Col·loqui amb Xavier Pla, director de la 
càtedra Josep Pla de la Universitat de 
Girona, que parlarà sobre Contraban, de 
Josep Pla; l’escriptor Xavier Serrahima, 
que parlarà sobre la novel·la Terra de mar 
que acaba de publicar, ambientada en els 
anys seixanta entre l’Escala i Cadaqués; 
l’escriptor Sebastià Bennasar, que parlarà 
d’Els Argonautes  i  La lluna i el ‘Cala 
llamp’, de Baltasar Porcel. Modera: Àlex 
Volney, llibreter i escriptor.

CICLE 
MALLORCA

CICLE MALLORCA
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20.30
CICLE MALLORCA:  
BENVINGUDA MALLORCA. 
MIQUELA LLADÓ EN CONCERT
Alfolí de la Sal - Auditori
 
 La cantant mallorquina oferirà alguns dels 

seus temes, entre els quals els poemes que 
ha musicat de la poeta mallorquina Maria 
Antònia Salvà.

DIUMENGE 17
11.30
CICLE MALLORCA: 
EXILI I EXILIS, PARTIDES PER 
VIA MARÍTIMA
Alfolí de la Sal - Auditori

 Taula rodona amb el doctor Josep Maria 
Murià, nebot de l’escriptora Anna Maria 
Murià, i amb Josep Lluís Martín Berbois, 
doctor en Història Contemporània. 

 En aquesta taula rodona es parlarà dels 
exilis, tant el del 1939 com del primer i més 
desconegut del 1936, tenint com a punt 
de partida el llibre de cartes entre Mercè 
Rodoreda i Anna Murià.

 Modera: Sebastià Bennasar, i llegeix 
fragments de la correspondència 

 Joana Cortils.

13.00
CICLE MALLORCA: DOCUMENTAL 
“CA MEVA AMB ARBRES”, 
SOBRE EL POETA DAMIÀ HUGUET
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català

 Projecció del documental dirigit per Miquel 
Àngel Raió sobre la vida del poeta ara que 
es compleixen 25 anys de la seva mort.

17.00
CICLE MALLORCA: 
MARIA ANTÒNIA SALVÀ-
CATERINA ALBERT, 
UNA CORRESPONDÈNCIA
Alfolí de la Sal - Auditori

 Amb la participació de Mita Casacuberta, 
directora de la càtedra Caterina Albert, de 
la professora Bel Granya, i amb moderació 
de Carme Castells, directora de la Fundació 
Mallorca Literària. En aquesta taula s’incidirà 
en la relació entre les dues escriptores, la 
poeta i la narradora més importants del seu 
temps. Hi haurà una introducció d’Irene 
Muñoz, autora de l’article que evidencia 
aquesta relació epistolar.

19.00
CICLE MALLORCA: 
RECITAL POÈTIC DE CLOENDA. 
BENVINGUDA AL PAÍS VALENCIÀ
Alfolí de la Sal - Auditori

 Una mirada a la cultura convidada pel 
Cicle de la Mediterrània de l’Escala Vila del 
Llibre el 2022: Mallorca dona el testimoni 
a València. Recital poètic 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, Damià Huguet (25 
aniversari de la seva mort) i Salvador Iborra 
(10 anys de la seva mort).

CICLE MALLORCA
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DISSABTE 16
12.30
ESPECTACLE POÈTIC: CIRERA
La Mar d’en Manassa

 Eli Sanz, guanyadora del poetry slam de 
Barcelona, i el guitarrista Enric Escorsa 
presenten Cirera un espectacle de música i 
vers amb ecos del Mediterrani.

17.30
POESIA: 
NEUS BORRELL CANTA VERDAGUER
La Mar d’en Manassa

 La Fundació Jacint Verdaguer ofereix un 
concert de Neus Borrell i Miquel Joan, que 
interpretaran diferents poesies de Verdaguer. 
Com a homenatge a la cultura convidada, 
posaran música, també, a un poema de 

 Blai Bonet.

DIUMENGE 17
12.30
RECITAL POÈTIC: 
CLÀSSICS LLUNYANS: EL POEMA 
DE GUILGAMEIX
La Mar d’en Manassa

 Edicions Poncianes ens acosta a l’Escala, 
de la mà dels poetes Carles Duarte i Alba 
Vinyes, l’antiquíssim poema sumeri de 
Guilgameix seguint el text de La Perla 29 per 
al Festival Grec de Barcelona.

17.30
RECITAL POÈTIC
La Mar d’en Manassa

 Selecció poètica dels llibres Els set pecats 
capitals (Ònix Editor) de Joan Descals i 
Mireia Juanola; i de l’antologia de poesia 
catalana Una vela en el mar blau (Edicions 
Cal·lígraf), a cura de Sam Abrams i Eusebi 
Ayensa, que recull versos des de Verdaguer 
fins a Àngels Marzo. 

19.00
CICLE MALLORCA: 
RECITAL POÈTIC DE CLOENDA. 
BENVINGUDA AL PAÍS VALENCIÀ
Alfolí de la Sal Auditori

 Una mirada a la cultura convidada pel 
Cicle de la Mediterrània de l’Escala Vila del 
Llibre el 2022: Mallorca dona el testimoni 
a València. Recital poètic 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, Damià Huguet (25 
aniversari de la seva mort) i Salvador Iborra 
(10 anys de la seva mort).

POESIA

POESIA
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DISSABTE 16
10.00 – 18.00
MARATÓ DE LECTURA DE L’ODISSEA
MAC Empúries - Àgora

11.00-14.00
TALLER: APRÈN A FER PAPER
La Punta - Espai Tallers

11.00
CICLE MALLORCA: PIRATES, REALITAT 
I FICCIÓ, IMATGES DE LLEGENDA, DE 
LITERATURA I DE CINEMA. 
Alfolí de la Sal - Auditori

11.30
RUTA: VÍCTOR CATALÀ
Alfolí de la Sal

11.30
RUTA: EMPÚRIES LITERÀRIA
MAC Empúries

12.00
CONTACONTES: PIRATA BERNAT
La Punta - Escenari

12.30
CICLE MALLORCA: 
DIÀLEGS AMB CARME RIERA
Alfolí de la Sal - Auditori

12.30
ESPECTACLE POÈTIC: CIRERA
La Mar d’en Manassa

13.00
TAULA DEL LLIBRE: 
LITERATURA DE LA CRISI
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català

16.00-19.00 
TALLER: APRÈN A FER PAPER
La Punta - Espai Tallers

16.30
RUTA: JOSEP PLA
Alfolí de la Sal

17.00
TAULA DEL LLIBRE: MIQUEL DE PALOL
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català

17.30
CONTACONTES: LES VEUS DEL MAR
La Punta - Escenari

17.30
POESIA: 
NEUS BORRELL CANTA VERDAGUER
La Mar d’en Manassa

18.00
CICLE MALLORCA: LES NOVEL·LES DEL 
MAR. EL MAR COM A INSPIRACIÓ 
LITERÀRIA
Alfolí de la Sal - Auditori

19.00
TAULA DEL LLIBRE: NARRATIVA BREU
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català

20.30
CICLE MALLORCA: 
BENVINGUDA MALLORCA. 
MIQUELA LLADÓ EN CONCERT
Alfolí de la Sal - Auditori 

PROGRAMA

PROGRAMA
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DIUMENGE 17
11.00
CONTACONTES: 
TRINI, LA TONYINA DE L’ESCALA
La Punta - Escenari

11.00-14.00
TALLER RADICAL D’ART: 
EL LLIBRE D’ARTISTA
La Punta - Espai Taller

11.00
RUTA: CAPITÁN TRUENO
Pàrquing Sant Martí d’Empúries

11.30
CICLE MALLORCA: EXILI I EXILIS, 
PARTIDES PER VIA MARÍTIMA
Alfolí de la Sal - Auditori

11.30
TAULA DEL LLIBRE: BARCELONA I LA 
UAB (1982-2009)
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català

11.30
RUTA: EL PETIT PRÍNCEP
Aparcament av/Montgó - c/Naintré

12.30
TALLER SENSORIAL I PRESENTACIÓ: 
EL PAÍS DE LES AIGÜES TRANQUIL·LES
La Punta - Escenari

12.30 
RECITAL POÈTIC: CLÀSSICS LLUNYANS: 
EL POEMA DE GUILGAMEIX
La Mar d’en Manassa

13.00
TAULA DEL LLIBRE: 
XAVIER BOSCH I ROSA M. ARRAZOLA
Alfolí de la Sal - Auditori

13.00
CICLE MALLORCA: 
DOCUMENTAL “CA MEVA AMB ARBRES”, 
SOBRE EL POETA DAMIÀ HUGUET
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català

17.00
CICLE MALLORCA: 
MARIA ANTÒNIA SALVÀ-
CATERINA ALBERT, 
UNA CORRESPONDÈNCIA
Alfolí de la Sal - Auditori

17.00 
CONTACONTES: 
EL SECRET DELS DINARS DIVERTITS
La Punta - Escenari

17.30
RECITAL POÈTIC
La Mar d’en Manassa

18.00
TAULA DEL LLIBRE: NOVEL·LA NEGRA
Alfolí de la Sal - Sala Víctor Català

19.00
CICLE MALLORCA: 
RECITAL POÈTIC DE CLOENDA. 
BENVINGUDA AL PAÍS VALENCIÀ
Alfolí de la Sal - Auditori

PROGRAMA



11, 12 i l3 
de març de 2O22      

          l’Escala
viladelllibre

Cultura convidada: País Valencià
Literatura, port d’arribada, port de partida, port segur

4a edició
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