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Cicle literari de la Mediterrània
La Vila del Llibre de l’Escala arriba aquest mes de març a la quarta edició. Es converteix,
així, en un dels esdeveniments culturals entorn del llibre més reeixits de Catalunya, amb
una trajectòria breu però sòlida i, val a dir, veritablement innovadora i avançada. El cicle
de la Mediterrània, iniciat l’edició anterior amb Mallorca com a cultura convidada, n’és
una prova contundent. Com ho és també que l’edició d’enguany estiga dedicada en bona
mesura a la literatura i al món editorial del País Valencià.
L’Any Joan Fuster, declarat oficial per la Generalitat de Catalunya i per la Generalitat
Valenciana, constitueix un dels puntals d’aquesta quarta edició de la Vila del Llibre de
l’Escala. No podia ser d’una altra manera, tenint en compte que se celebra el centenari del
naixement de l’intel·lectual valencià més important del segle xx, i un dels més influents en la
història de la llengua i la cultura catalanes. A més a més, l’amistat entre Joan Fuster i Josep
Pla avalen una connexió entre Catalunya i el País Valencià que mai s’ha interromput del
tot i que cal preservar i potenciar al màxim, en un món cada vegada més globalitzat en què
les sinergies entre territoris de llengua compartida són fonamentals per a la supervivència.
La 4a edició de la Vila del Llibre de l’Escala compta amb la presència d’escriptors, crítics,
estudiosos i intel·lectuals valencians de gran prestigi, com és el cas de Joan Francesc
Mira, Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Serà una ocasió igualment única per a
escoltar els versos de poetes de la talla de Marc Granell, Josep Piera, Teresa Pascual,
Jaume Pérez Montaner, Antoni Ferrer, Vicent Andrés Estellés i del mateix Joan Fuster.
Assistirem a taules redones i debats literaris protagonitzats per escriptors i especialistes en
literatura de gran renom, com ara Martí Domínguez, Gustau Muñoz, Tobies Grimaltos,
Àngels Gregori, Pau Viciano i Vicenta Tasa. I podrem gaudir de les actuacions musicals
i de rapsòdia de Pau Alabajos, Elies Barberà i Ismael Sempere.
Tot plegat no hauria estat possible sense la implicació i el suport de les institucions
públiques catalanes i valencianes, com ara l’Ajuntament de l’Escala, el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua, la Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València, la Càtedra Joan
Fuster de la Universitat de València, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i el
Museu de l’Escala.
La Vila del Llibre és molt més que una fira de llibre tradicional. Constitueix, de fet, una
oportunitat única per tal de copsar i sospesar l’estat del món editorial i un punt de trobada en
què conflueixen la creació, la lectura i la indústria del llibre. Una manera diferent d’entendre
la cultura, la literatura i el turisme, més sostenible i més respectuosa amb el medi ambient.
Esperem i desitgem que siga del gust del públic assistent.
Juli Capilla
Comissari de l’Escala Vila del Llibre 2022
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L’Escala, el mirall perfecte
La celebració de la quarta edició de la Vila del Llibre de l’Escala és un motiu de celebració
especial per a tot l’equip de Vila del Llibre. Amb un model consolidat que creiem que es
perfecciona edició rere edició, hem aconseguit obrir l’Escala al món i convertir-la durant un
cap de setmana en la capital cultural de casa nostra i, a més, hem reblat el clau convertint-la
en capital cultural de la Mediterrània gràcies al cicle iniciat la passada tardor amb Mallorca,
que continua enguany amb el País Valencià i que culminarà el 2023 amb la Catalunya Nord
i l’Alguer com a territoris convidats.
Ha estat un repte constant, des de la primera edició, situar l’Escala com un referent
ineludible per al sector editorial, però també per als escriptors, periodistes culturals, crítics
literaris i sobretot per a vosaltres, els lectors. Sense els lectors res del que fem no tindria
sentit. Sense els lectors les històries es quedarien atrapades entre les pàgines dels llibres
damunt d’un taulell, orfes de tota existència.
En un món que cada vegada tendeix més al pensament únic i a la globalització, des de les
Viles del Llibre, amb la complicitat absoluta de les institucions i del sector privat, hem trobat
una manera de fer front a tots aquells que volen que pensem d’una sola manera, consumim
d’una sola manera i llegim d’una sola manera (o que no llegim). La fórmula ha estat apropar
els llibres al carrer i mostrar que existeix una gran bibliodiversitat. Si un ecosistema pot
mesurar la seva vàlua pel gran nombre d’espècies que l’habiten, una cultura pot avaluar
el seu estat de salut pel gran nombre de títols a l’abast dels lectors que es poden trobar.
Per això aquest festival literari dona tanta importància a les editorials independents, amb el
propòsit d’apropar als lectors els grans autors del moment siguin o no mediàtics. Aquesta
combinació de literatura de qualitat, tant independent com de grans grups, és la fórmula per
fer créixer el nombre de lectors del país.
Crec, sincerament, que els llibres i la literatura s’han convertit en un port de salvació per a
molta gent. Ho eren abans, però amb la pandèmia han incrementat el seu valor com a eina
de coneixement i d’entreteniment a la vegada. Davant del consum massiu de productes
audiovisuals, el llibre s’ha erigit com un valor segur: no necessita bateries per funcionar, és
econòmic, portàtil, ofereix hores de gaudi i, a més, té un valor fonamental amb el qual no
pot competir cap altre entreteniment: és participatiu. Són els lectors els qui construeixen les
històries que llegeixen, són ells els qui donen el sentit al text, sou vosaltres els qui imagineu
tot un món a partir de les paraules dels creadors.
És en aquest sentit que podem aplicar la teoria de l’efecte papallona: potser uns poemes
recitats a l’Escala són capaços de moure sensibilitats arreu del món. És per això que fem
les viles, perquè estem convençuts del poder transformador de la cultura i de la paraula
i perquè sabem que un món més culte sempre serà un lloc millor. Per això mateix és
tan important l’Escala en el conjunt del projecte de les Viles del Llibre, perquè des de la
consolidació d’aquest model i des de la seva obertura des de l’Empordà al món és des d’on
hem de construir un referent per emmirallar-nos i fer que aquest món sigui cada vegada
més ple de paraules, de llibres i de lectors.
Feliç Vila del Llibre de L’Escala 2022.
Enric Bono
Director de la Xarxa de Viles del Llibre
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Sembrarem paraules damunt del mar
Les adversitats són les que ajuden els pobles a créixer, a enfortir-se i a desenvolupar-se
amb la intenció de plantar-hi cara. La pandèmia que fa més de dos anys que vivim ens ha
obligat a tots a treure el millor de nosaltres mateixos per, de forma col·lectiva, començar
a vèncer aquest malson que ens ha omplert de mascaretes, xifres darrere de les quals
s’amaguen persones concretes, i molta incertesa. Davant de tot això, creiem que la cultura
ha jugat i ha de jugar un paper molt important i els llibres especialment.
Per això és una satisfacció i un goig poder anunciar l’inici d’una nova edició de la Vila del
Llibre, la quarta. Aquest projecte singular fa que ara ja tothom identifiqui el nostre municipi
com un indret on els llibres tenen un paper destacat. Les escalenques i els escalencs hem
demostrat la nostra passió i el nostre amor pels llibres i hem demostrat al món sencer que
amb apostes culturals com aquestes podem teixir complicitats, enfortir el nostre entorn i,
per què no dir-ho, també l’economia del nostre municipi.
El mes d’octubre, en la seva edició del 2021, el festival va tenir com a cultura convidada
l’illa de Mallorca i és un plaer i un honor saber que com a resultat de la vila de l’Escala de
l’octubre, el juny se’n farà a una a Manacor, la primera de Mallorca. La xarxa creix i l’Escala
hi té un paper cabdal, de puntal. Enguany el convidat d’honor és el País Valencià i esperem
que en breu puguem tenir la sort i l’alegria de veure una vila germana al Sud.
A nosaltres ens fa una especial il·lusió aquesta convidada d’enguany per múltiples motius.
En primer lloc, pels lligams històrics entre els dos territoris. Quan els grecs fundaven
Empúries i iniciaven la seva expansió comercial a les nostres terres, poc s’imaginaven
que poc temps després, uns quatre-cents quilòmetres al sud, serien ells mateixos els
qui posarien les bases de l’actual ciutat de Dénia, de substrat grec. Si avancem en el
temps, podem imaginar que els romans que s’establiren aquí compartiren aventures amb
aquells que feren de Sagunt la seva capital. En una època molt més moderna, veurem
que un dels nostres autors patrimonials, Josep Pla, que es va instal·lar al municipi una
llarga temporada, va tenir una llarga i profunda relació amb Joan Fuster, l’assagista més
important del territori de parla catalana, de qui enguany commemorem el centenari del
naixement i el 30 aniversari del traspàs.
La literatura ens obliga a imaginar i pensar, a ser creadors nosaltres també de les històries
que ens proposen, perquè només amb la lectura i amb la recreació de les històries per
part del lector és quan un text agafa tot el seu sentit i es produeix la màgia. A nosaltres, a
l’Escala, ens agrada fer màgia, però sobretot ens agrada propiciar que els altres en puguin
fer, que tots plegats puguem convertir l’acte de llegir en una experiència col·lectiva tan
necessària i amb tant d’escalf com la millor de les abraçades. Benvinguda sigui la literatura
del País Valencià i benvingut el diàleg amb aquesta vila oberta al mar i que sembra paraules
damunt la mar perquè qui sembra paraules recull idees per a un món millor.
Moltes felicitats i benvingudes i benvinguts a la Vila del Llibre de l’Escala 2022.
Víctor Puga
Alcalde de l’Escala
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Taules

Diàlegs

Tallers

Exposicions

Recitals poètics

Activitats
infantils

Novetats

Conferències

Rutes literàries

Espectacles

Mercat editorial

PLÀNOL
Mercat d’editors
1

Edicions Sidillà

2

Godall Edicions

3 i 4 Adesiara Edicions
5
6

17 i Associació
18
d’Editorials del
País Valencià
-

L'Art de la Memòria
Edicions
Obrador Editorial i
Obscura Editorial

7

Albertí Editor

8

Artèria,
Galeria-Llibreria d’Art

-

Litera Libros
Edicions 96
Onada Edicions
Institució Alfons el Magnànim
Publicacions Universitat
d'Alacant
Bromera
Publicacions de la Universitat
de València
Balandra Edicions
Andana Editorial
Vincle Editorial
Edicions Tres i Quatre
Perifèric Edicions
Reclam Editorial
Sembra Llibres

9

Lapislàtzuli Editorial

10

Llibres del Delicte

11

Editorial Trípode

12

Edicions Poncianes

20

Llibres Parcir

13

Edicions Tremendes

21

Voliana Edicions

14

Úrsula Llibres

22

Edicions Cal·lígraf

15

Fundació Víctor Mora

23

Ònix Editor

16

Llibreria Vitel·la

24

Plataforma de Adictos
a la Escritura (P.A.E.)

19

Lletra Impresa
Edicions

25

Editorial Alpina

26

Cossetània Edicions

27

Llibres del Segle

28

Vibop Edicions

29

Neret Edicions

30

Associació de
Publicacions Periòdiques
En Català (APPEC)

31

Editorial Karwán

32

Pagès Editors

33

Cartes Catalanes

34

Àgilment

35

Calambur/Xandri

36

Lata de Sal

37

El Cep i la Nansa

38

Edicions del Pirata

39

Excellence Editorial

40

Caballo Regalado

41

MAC Empúries

36
35

34
33

37
38
39
40

La
Punta

La Riba
31 32
30
29

(Parada dins de l’Alfolí)

28
27
26
25

24
23

Plaça i
Biblioteca
Víctor Català
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3
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Alfolí 41
de la Sal

DIVENDRES 11 DISSABTE 12
09.30, 10.30, 11.30 i 15.00 - Plaça Víctor Català

10.00 a 14.00 - Biblioteca Víctor Català

Per saber improvisar s’ha de ser molt àgil i
molt savi i tenir molta imaginació. Laberta
Delpoblet ho és i us ho demostrarà amb una
classe d’improcontes en directe on barrejarà els
personatges preferits dels alumnes de l’Escala
per crear un relat totalment nou.

Al taller “Cafè de paraules”, ens endinsarem amb
Núria Esponellà en el món del microrelat. La
proposta és escriure un conte molt breu ambientat
a l’Escala durant la durada del taller.

SESSIÓ D’IMPROCONTE:
LABERTA DELPOBLET

Hi participen: Les escoles Empúries i L’Esculapi
11.00 - Escola Bressol Municipal Ballmanetes

TALLER:
CAFÈ DE PARAULES

A càrrec de: Núria Esponellà
Preu: 5 €. A partir de 14 anys.
Inscripcions prèvies a
info@viladelllibre.cat

CONTACONTES:
CONTES VALENCIANS

L’escriptora i editora de Lletra Impresa Edicions,
Mercè Climent, ha preparat per als més petits
de l’Escala una selecció acurada dels contes
i rondalles que han seduït des de sempre els
xiquets i xiquetes del País Valencià.
A càrrec de: Mercè Climent
13.00 - Alfolí de la Sal

TROBADA: VISITA DE LA
BOOKTUBER MIXA
Trobada dels alumnes de l’Institut El Pedró de
l’Escala amb la booktuber Mixa per descobrir tots
els secrets d’aquest nou ofici audiovisual que està
sent clau per a la difusió de la literatura entre els
més joves.
19.30 - Alfolí de la Sal

INAUGURACIÓ:DE
SUECA A L’EMPORDÀ
Durant la inauguració de la quarta edició de
L’Escala Vila, del Llibre gaudirem d’un avanç de
l’obra teatral De Sueca a l’Empordà, escrita per
Sebastià Bennasar i produïda per Vila del Llibre,
que versa sobre la relació entre Joan Fuster i
Josep Pla. L’actriu Joana Cortils farà una lectura
dramatitzada de diferents passatges de l’obra que
s’estrenarà durant el 2022, coincidint amb l’Any
Joan Fuster, amb acompanyament musical del
productor Jordi Campoy.
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11.00 - Sortida des de l’Alfolí de la Sal

RUTA: VÍCTOR CATALÀ

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.
11.00 - La Punta

ESPECTACLE DE NARRACIÓ
ORAL: VULL SER LLIURE
A partir del poemari Qui no sap riure no sap viure
(Andana Editorial), el rapsode Andreu Galán
ofereix un espectacle lúdic i festiu en què la
poesia, la cançó i les històries rimades de l’antigor
es donen la mà i agafen forma de romanços, raps
gastronòmics, endevinalles, arbres imaginaris,
pollastres poetastres, aranyes pissiganyes,
pins que rapegen, puces casadores, aquelarres
secrets...
Per a tots els públics.
A càrrec de: Andreu Galán

11.00 - Espai Tallers

TALLER:
APRÈN L’ART DEL CÒMIC
El dibuixant català
Jou Ramírez donarà
als participants una
classe magistral sobre
el dibuix de còmic i la
seva tècnica per tal
que puguin començar a
desenvolupar les seves
capacitats i a plasmar la
seva imaginació sobre
el paper.
A càrrec de: Jou Ramírez
12.00 - Alfolí de la Sal

TAULA DE DIÀLEG:
LA PERSISTÈNCIA
DE LA MEMÒRIA
Taula de diàleg a tres sobre la memòria com a
recurs literari a partir de l’ús que Rafel Nadal,
Llucia Ramis i Miquel Martín n’han fet en les
seves darreres obres. Quan s’esborren les
paraules (Columna) o Mar d’estiu (Univers) de
Rafel Nadal; Les possessions (Llibres Anagrama)
de Llucia Ramis; i Quan els pobles no tenien nom
(Edicions Sidillà) de Miquel Martín.
Hi participen: Rafel Nadal, Llucia Ramis i
Miquel Martín
Modera: Mònica Socias

12.30 - Galeria Port 25

PRESENTACIÓ: MAR
ÉS NOM DE DONA
El col·lectiu Las Lolas al Sol presenta el projecte
cultural reivindicatiu Mar és nom de dona. Les
remeres de l’Escala, que pretén fer visible,
mitjançant diferents manifestacions artístiques, el
paper, gens reconegut, de les dones en entorns,
feines i activitats marítimes.
A càrrec de: Lola García i Marta Calvo, membres
del col·lectiu
12.30 - La Punta

POESIA:
HAIKUS PER A INFANTS
L’escriptora i editora Maite Muns proposa una
introducció per a la mainada al món del haiku a
partir del seu darrer llibre, El cargol, recentment
publicat a L’Art de la Memòria Edicions. Una
aproximació a la brevetat en el vers i a la comunió
amb la natura a partir de 33 haikus infantils.
Es recomana dur el llibre.
A càrrec de: Maite Muns
13.00 - La Riba

CICLE LITERARI DE LA
MEDITERRÀNIA: ELS VERSOS
DEL FILL DEL FORNER
El poeta Elies Barberà recita, amb acompanyament
d’acordió i teclat, una selecció de versos del poeta
valencià Vicent Andrés Estellés.
A càrrec de: Elies Barberà i Gregori Ferrer
Amb la col·laboració de: Lapislàtzuli Editorial.
16.00 - Sortida des de l’Alfolí de la Sal

RUTA: JOSEP PLA

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.
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16.30 - La Punta

CONTACONTES: QUI FARÀ
RIURE A LA PRINCESA?
Per què no riu la princesa? Què li passa? Com ho
podem fer perquè rigui un altre cop? L’escriptora
Olga Cercós i el dibuixant
Subi ens ho expliquen i
ens ho dibuixen en directe
a partir d’aquest conte
il·lustrat que ha publicat
El Cep i la Nansa.
A càrrec de: Olga Cercós
i Subi

18.30 - Alfolí de la Sal

CONFERÈNCIA:
JOAN FRANCESC
MIRA
Com a representant del País Valencià, cultura
convidada en el Cicle literari de la Mediterrània
d’enguany, pren la paraula Joan Francesc Mira,
un dels intel·lectuals amb un pes específic més
gran dins el panorama actual de les lletres
catalanes. Pronunciarà
la conferència
D’Homer a Joan Fuster.

17.00 - Alfolí de la Sal

CICLE LITERARI DE
LA MEDITERRÀNIA:
NOSALTRES LES
FUSTERIANES
Reivindicació i revisió de l’obra i la figura de Joan
Fuster a partir del llibre Nosaltres les fusterianes
(3i4 Edicions) on autores de diferents llocs,
estaments, edats i punts de vista reflexionen
sobre el savi de Sueca.
Hi participen: Àngels Gregori, Vicenta Tasa i
Mar Bosch

17.30 - La Riba

RECITAL: SÒNIA MOLL I
SUSANNA RAFART
Recital a dues veus a partir dels nous poemaris
de Sònia Moll que, set anys després del seu
darrer poemari, publica Faci’m oblidar el bosc
(Godall Edicions); i Susanna Rafart, Premi Miquel
de Palol 2021 amb D’una sola branca (Proa).
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20.30 - Alfolí de la Sal

CONCERT:
PAU ALABAJOS
Del País Valencià a Catalunya. El cantautor de
Torrent, Pau Alabajos, ofereix un concert íntim a
partir de cançons del seu darrer treball, Les hores
mortes, on, a més de temes propis, fa versions de
poemes de Miquel Martí i Pol, Maria Mercè Marçal
i Apel·les Mestres.

22.00 - Frankfurt L’Escala

JOC: QUIZ VILA DEL LLIBRE
Concurs per posar a prova la memòria i els
nostres coneixements literaris. Primera jornada de
la Lliga Quiz de la Vila del Llibre, que se celebrarà
a totes les Viles del Llibre de Catalunya de 2022.
Participa-hi i emporta’t els premis.

DIUMENGE 13
11.00 - Sortida: Passeig del Petit Príncep, 102

RUTA: EL PETIT PRÍNCEP

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

CICLE LITERARI DE
LA MEDITERRÀNIA:
JOAN FUSTER
VISITA JOSEP PLA
Diàleg sobre la intensa relació entre els dos
pensadors. Des de l’Homenot que Pla dedica a
Fuster fins a la conferència de Bellreguard, la
darrera que va fer Fuster en vida i que va dedicar
precisament a Pla.
A càrrec de: Tobies
Grimaltos i Pau Viciano,
de la Càtedra Joan
Fuster de la Universitat
de València; Xavier
Pla, director de la
Càtedra Josep Pla de la
Universitat de Girona
Modera: Francesc
Montero, director de la
Fundació Josep Pla

11.30 - Espai Tallers

TALLER D’ESTAMPACIÓ,
ENDEVINALLES I
EMBARBUSSAMENTS:
LES VEUS DEL BOSC
Isabel Fabregat i Maria José Domènech ens
presenten el seu llibre Les veus del bosc (Lletra
Impresa) i ens ofereixen un taller d’estampació
per a infants, amb la col·laboració de les famílies,
reproduint un arbre real o creant-ne un d’inventat.
A càrrec de: Isabel
Fabregat i Maria José
Domènech

12.00 - La Riba

RECITAL: DAVID
CASTILLO I NÚRIA
MARTÍNEZ-VERNIS
La poesia de David Castillo, a partir de l’antologia
L’amor com a pena capital (Pagès Editors),
dialoga amb els versos i la prosòdia de Núria
Martínez-Vernis. Dues generacions poètiques en
contacte per evidenciar o posar en dubte el fil de
la tradició i la influència entre veïnatges.

11.30 - MAC Empúries

RUTA: EMPÚRIES LITERÀRIA
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,
tot 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. Una proposta del
MAC Empúries a càrrec d’Empordà Caterva.
A càrrec de: Empordà Caterva
Aforament limitat.
La visita, que és gratuïta i inclou l’entrada al jaciment, es
realitzarà en català.
Cal fer reserva prèvia trucant al 972 77 59 76 o bé per
correu a reservesempuries@gencat.cat

12.00 - La Punta

CONTACONTES:
EL CRIT DE LA MONA
Almudena Herrera ens explica un conte en vers
sobre la natura, protagonitzat per una mona que
sentia tristesa en veure I’atrafegada vida de la
gent a la ciutat. A partir del llibre homònim editat
per Excellence Editorial.
A càrrec de: Almudena Herrera
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13.00 - Galeria Port 25

17.00 - La Punta

A partir de dues obres escrites des del dolor,
Els diaris del càncer d’Audre Lorde (Cal·lígraf
Edicions) i Aquí reposa la Margot de Marielle
Giguère (Obrador Editorial), Caterina Riba,
traductora de la primera, i Carme Ripoll, editora
de la segona, es pregunten, entre d’altres coses,
sobre la capacitat terapèutica de la literatura.

Jane Austen, Anne Frank,
Gloria Fuertes i Mary
Shelley. A través d’aquest
relat, coneixerem quatre
grans escriptores que van
haver d’enfrontar-se a
dificultats inimaginables
a dia d’avui per
desenvolupar les seves
obres.

TAULA DE DIÀLEG:
LITERATURA DEL
DOLOR

Hi participen: Caterina Riba i Carme Ripoll
Modera: Pilar Blasco, editora d’Editorial Trípode

CONTACONTES:
SÚPERESCRIPTORES DE LA
HISTÒRIA

17.00 - La Riba

TAULA DE DIÀLEG:
NARRATIVA BREU
Un gènere que no deixa de donar fruits, i ben
saborosos, en la literatura catalana. Dani Vilaró,
recent vencedor del Premi Ciutat de Terrassa
Anna Murià de contes en català amb La vida
elàstica (Voliana Edicions) conversa amb
l’escriptora Anna Maria Villalonga, que acaba de
publicar La Mala Pluja amb Calambur Xandri.
17.00 - Alfolí de la Sal

CICLE LITERARI DE LA
MEDITERRÀNIA:
EL CORREDOR LITERARI
MEDITERRANI
El País Valencià està en constant ebullició literària
i no sempre n’estem ben assabentats. Quatre
plomes del sud del Principat ens posen al dia.
Amb Martí Domínguez, Lourdes Toledo, Gustau
Muñoz i Juli Capilla
Modera: Juli Capilla, Comissari de l’Escala Vila
del Llibre
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Hi participen: Dani Vilaró i Anna Maria Villalonga
Modera: Roger Costa-Pau, director de l’editorial
Llibres del Segle

18.00 - La Riba

TRIBUNA: ELS
LLIBRES DE LA
MEVA VIDA. AMB
TONI CRUANYES
Toni Cruanyes, flamant guanyador del premi
Josep Pla amb la novel·la La Vall de la Llum
(Destino), fa memòria de viva veu per explicarnos la seva relació amb el món dels llibres:
com hi va entrar;
quins són els seus
llibres de capçalera;
quins autors l’han
seduït, quins ha
conegut...

19.00 - Alfolí de la Sal

CICLE LITERARI DE
LA MEDITERRÀNIA:
ELS POETES DEL
MAGNÀNIM
Els versos de Josep Piera, Marc Granell, Teresa
Pascual, Jaume Pérez-Montaner, Antoni Ferrer
i Joan Fuster, interpretats per Ismael Sempere,
clouran el festival
d’enguany i donaran el
relleu a la Catalunya
del Nord i l’Alguer,
convidats d’honor de la
propera Vila del Llibre
de l’Escala.
A càrrec de:
Ismael Sempere

18.00 - Alfolí de la Sal (Sala d’exposicions)

PRESENTACIÓ:
EL PETIT PRÍNCEP
ALS AIGUAMOLLS
DE L’EMPORDÀ
La universalitat del clàssic
d’Antoine de Saint-Exupéry,
El Petit Príncep, passada pel
sedàs de la pintora Cuca de
Ventós.
Un llibre de reflexions i
pensaments dispersos, units
pel famós personatge i les
pintures que n’han sorgit,
que es poden veure a la
sala d’exposicions de l’Alfolí
de la Sal.
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TAULES, DIÀLEGS
I CONFERÈNCIES

TALLERS I
ACTIVITATS
FAMILIARS

DISSABTE 12

DISSABTE 12

12.00 - La persistència de la memòria
Taula de diàleg Alfolí de la Sal

10.00 a 14.00 - Cafè de paraules
Taller Biblioteca Víctor Català

12.30 - Mar és nom de dona
Presentació Galeria Port 25

11.00 - Vull ser lliure
Espectacle infantil La Punta

17.00 - Nosaltres les fusterianes
Taula de diàleg Alfolí de la Sal

11.00 - Aprèn l’art del còmic
Taller Espai Tallers

18.30 - Joan Francesc Mira
Conferència Alfolí de la Sal

12.30 - Haikus per a infants
Poesia La Punta

DIUMENGE 13

16.30 - Qui farà riure a la princesa?
Contacontes La Punta

11.00 - Joan Fuster visita Josep Pla
Taula de diàleg Alfolí de la Sal
13.00 - Literatura del dolor
Taula de diàleg Galeria Port 25
17.00 - El corredor literari
mediterrani
Taula de diàleg Alfolí de la Sal
17.00 - Narrativa breu
Taula de diàleg La Riba
18.00 - Els llibres de la meva vida.
Amb Toni Cruanyes
Tribuna La Riba
18.00 - El Petit Príncep als
Aiguamolls de l’Empordà
Presentació i exposició
Alfolí de la Sal

DIUMENGE 13
11.30 - Les veus del bosc
Taller d’estampació,
endevinalles i embarbussaments
Espai Tallers
12.00 - El crit de la mona
Contacontes La Punta
17.00 - Súperescriptores de la història
Contacontes La Punta

RUTES
DISSABTE 12
11.00 - Víctor Català Ruta literària
Sortida: Alfolí de la Sal
16.00 - Josep Pla Ruta literària
Sortida: Alfolí de la Sal
DIUMENGE 13
11.00 - El Petit Príncep
Ruta literària Passeig del Petit
Príncep, 102
11.30 - Empúries literària
Ruta literària MAC Empúries
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POESIA

QUIZ

DISSABTE 12

DISSABTE 12

17.30 - Sònia Moll i Susanna Rafart
Poesia La Riba

22.00 - Quiz Vila del Llibre Joc
Frankfurt L’Escala

DIUMENGE 13
12.00 - David Castillo i Núria
Martínez-Vernis
Poesia La Riba
19.00 - Els poetes del Magnànim
Poesia Alfolí de la Sal

ESPECTACLES
DIVENDRES 11
19.30 - De Sueca a l’Empordà
Lectura dramatitzada
Alfolí de la Sal
DISSABTE 12
13.00 - Els versos del fill del forner
Poesia i música La Riba
20.30 - Pau Alabajos
Concert Alfolí de la Sal
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ELS
ENCANTS
DEL LLIBRE
Els Encants del Llibre, una de les iniciatives més
entranyables del nostre projecte, ocuparà el carrer
durant el cap de setmana del festival. Un mercat de
llibres de segona mà que recupera i posa a l’abast
de tothom títols de tota mena, donant una nova vida
als llibres en consonància amb els nostres objectius
de fomentar una economia cultural i circular que
fomenti la sostenibilitat i promogui la lectura i
l’accés a la cultura.
Enguany es troben a la Terrassa Elena
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EDITORIALS
Adesiara
Editorial

Edicions
Sidillà

Llibres del
Delicte

Àgilment

Edicions
Tremendes

Llibres del
Segle

Editorial
Alpina

Llibres Parcir

Parada 3 i 4

Parada 1

Parada 34

Parada 13

Albertí
Editor
Parada 7

Associació de
Publicacions
Periòdiques En
Català (APPEC)

Parada 25

Editorial
Karwán
KARWÁN

Parada 31

Parada 30

Artèria,GaleriaLlibreria d’Art

Editorial
Trípode
Parada 11

Parada 8

Associació
d’Editorials del
País Valencià
Parada 17 i 18

Caballo
Regalado
Parada 40

Calambur/Xandri

El Cep i
la Nansa
Parada 37

Excellence
Editorial
Parada 39

Fundació
Víctor Mora
Parada 15

Parada 35

Parada 10

Parada 27

Parada 20

MAC Empúries

Parada 41 (dins de
l’Alfolí de la Sal)

Neret
Edicions
Parada 29

Obrador
Editorial
Parada 6

Obscura
Editorial
Parada 6

Ònix
Editor

Parada 23

Pagès
Editors

Cartes Catalanes

Godall
Edicions

Cossetània
Edicions

L’Art de la
Memòria Edicions

Plataforma de
Adictos a la
Escritura (P.A.E.)

Parada 5

Parada 24

Edicions
Cal·lígraf

Lapislàtzuli
Editorial

Úrsula
Llibres

Parada 9

Parada 14

Edicions
del Pirata

Lata de Sal

Vibop
Edicions

Parada 33

Parada 26

Parada 22

Parada 2

Parada 36

Parada 38

Edicions
Poncianes

Lletra Impresa
Edicions
Parada 19

Parada 12

Parada 32

Parada 28

Voliana
Edicions
Parada 21

Llibreria
Vitel·la
Parada 16

17

LES VILES DEL
LLIBRE 2022
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Sitges

02-03 / 04

Cabrils

13-15 / 05

Manacor

10-12 / 06

Barcelona

01-03 / 07

Malgrat de Mar

26-28 / 08

Cervera

25 / 09

Piera

08-09 / 10

PAERIA DE
CERVERA

Surt al carrer,
entra als llibres.

organitza:

amb el suport de:

col·labora:

