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La Sitges, Vila del Llibre converteix la localitat en l’epicentre  
del món literari a les portes de Sant Jordi 

El passeig Marítim, a l’entorn de Terramar,, el Centre d’Estudis del Mar (CEM) i l’hotel 
ME Sitges Terramar seran els principals escenaris d’un festival literari que vol ser un punt 
de partida per a un nou model de turisme cultural per a la Sitges, amb la zona de Terramar 
recuperada pel món del llibre. 
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Sitges, 24 de març de 2022 – Els propers dies 2 i 3 d’abril la vila de Sitges es convertirà 
en l’epicentre del món del llibre a les portes d’un Sant Jordi que es preveu espectacular. 
La segona edició de Sitges, Vila del Llibre –la de l’any passat va patir un confinament 
comarcal que impedeix qualsevol mena de comparativa– serà la veritable avantsala de 
la Diada. Tota la informació de programa està disponible a www.viladelllibre.cat/sitges.  

Una quarantena d’editorials independents han preparat el bo i millor de les seves novetats 
i de les principals obres dels seus catàlegs, i la seva aposta conviurà amb alguns dels 
grans noms de la literatura catalana en una programació que com a eix central té les 
transformacions de Sitges als anys seixanta, amb la consolidació del turisme i la 
creació del Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. L’alcaldessa 
de Sitges, Aurora Carbonell, remarca “la importància de donar continuïtat a aquest 
esdeveniment que vincula l’estret lligam entre Sitges i les lletres, alhora que posa en valor 
la idiosincràsia local”. El comissari d’aquesta edició de la Vila és Jordi Barrachina, que 
repeteix en el càrrec. 

Cal destacar que la col·laboració entre diferents entitats públiques i privades permet 
que la Vila compti amb escenaris privilegiats. D’una banda, hi haurà el passeig Marítim, 
a l’entorn de Terramar, on s’instal·larà el mercat editorial i alguns dels escenaris 
d’activitats. D’altra banda, es comptarà amb el Centre d’Estudis del Mar, de la Diputació 
de Barcelona, com una de les seus centrals de l’esdeveniment. I en tercer lloc, es tornen 
a posar a disposició de la cultura les instal·lacions de l’hotel ME Sitges Terramar per a 
alguns dels actes. Així mateix, el Centre d’interpretació de la Malvasia s’incorpora a 
la graella de programació amb un espectacular tast de vins que mariden amb la literatura, 
i Museus de Sitges fa diverses propostes que tindran la literatura modernista com a eix. 
El regidor de Turisme, Luis Miguel García, remarca “la col·laboració público-privada com 
una oportunitat per incidir en un turisme cultural, sostenible i desestacionalitzat que, a 
més, aposta per Terramar com un espai a descobrir”. 
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Cetacis, edició, fantàstic... i grans noms 

Pel que fa a la programació del festival, la diversitat serà una de les seves característiques. 
Com és habitual, hi haurà una potent programació infantil i familiar amb tallers diversos 
i contacontes; s’incorporen dues activitats nocturnes el divendres i el dissabte, la primera 
relacionada amb la Malvasia i la segona amb els còctels; hi haurà un concurs de 
monòlegs i la poesia tindrà un paper ben destacat amb noms com el de Cèlia Sànchez-
Mustich o Joan Carles González Pujalte, entre d’altres. 

Cal destacar, però, algunes activitats singulars més enllà del cicle sitgetà dissenyat pel 
comissari. Els cetacis seran protagonistes d’aquesta edició del festival ja que la taula 
inaugural versarà sobre la realitat i la ficció d’aquests animals i comptarà amb la 
presència de Xabier Agote, ànima màter del projecte Albaloa; l’any Gabriel Ferrater 
arriba a la Vila de la mà de l’espectacle In Memoriam de Xavier Miró, Andrés Noarde i 
Daniel Llandrich, on es reciten els poemes de l’intel·lectual reusenc a la manera que ho 
feien l’Ovidi Montllor i el Toti Soler; es farà una taula rodona sobre el paper dels editors 
en els textos amb Jordi Raventós, Jordi Solé i Camardons i Jordi Cornudella, moderats 
per Matilde Martínez; i com no podia ser d’una altra manera, la literatura fantàstica 
tindrà el seu espai i comptarà amb la presència d’autors i figures tan consolidades com 
Francesc Parcerisas, poeta i traductor al català de El senyor dels anells, entre molts altres 
llibres. 

Pel que fa als grans noms, cal destacar la presència a Sitges de la Tura Soler, autora de 
El pantà maleït, que participarà a la taula rodona de novel·la negra juntament amb Jordi 
Ledesma, Xavier Borrell, Marta Gustems i Maiol de Gràcia. També hi haurà Albert 
Sànchez Piñol, que presentarà el seu El monstre de santa Helena en l’activitat anomenada 
“Els llibres de la meva vida”, el mateix format en què ho farà Sergi Belbel, guanyador 
del premi Sant Jordi, amb el seu Morir-ne disset. El clàssic que es promocionarà en aquesta 
edició de la vila és Robinson Crusoe de Daniel Defoe. 

Una aposta per la bibliodiversitat 

En aquesta ocasió, el mercat editorial comptarà amb una quarantena de paradistes, 
especialment editorials independents, que aportaran una visió de conjunt del que s’està 
fent en el conjunt del territori i que surt de les apostes dels grans grups editorials. 

Aquesta presència de llibres de tota mena afavoreix la bibliodiversitat i converteix cada 
una de les viles en un aparador excel·lent del món de l’edició. Així, seran moltes les 
editorials que convidaran els seus autors a signar a la seva parada. Cal destacar també 
que els autors sitgetans amb novetat tindran un espai propi de signatures, i hi haurà 
nombroses activitats organitzades per les entitats locals. 
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Sitges, Vila del Llibre és un festival literari part de la Xarxa de Viles del Llibre que impulsa 
VilaDelLlibre.CAT. Compta amb el suport de l’Ajuntament de Sitges a través de la seva 
Regidoria de Turisme, el Centre d’Estudis del Mar (CEM) de la Diputació de Barcelona, 
el Centre d’interpretació de la Malvasia de Sitges, i els hotels ME Sitges Terramar y 
Sunway Playa Golf & Spa. Col·laboren en la configuració del programa d’activitats i el 
mercat Museus de Sitges, Port de Sitges – Aiguadolç, Casa dels Clàssics de la Bernat 
Metge, Malvasia de Lletres, el Consorci Sanitari del Garraf i el Gremi d’Hostaleria 
de Sitges. 
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Sobre la Xarxa de Viles del Llibre 

#ViuLesViles  

La Xarxa de Viles del Llibre (www.viladelllibre.cat) agrupa municipis i barris que creuen 
en el poder dels llibres per engegar noves dinàmiques de turisme i desenvolupament per 
als seus territoris. Impulsada per VilaDelLlibre.CAT, la Xarxa neix per convertir-se en motor 
social, econòmic i cultural per generar un impacte positiu en la vida dels ciutadans. 

Després d’una primera iniciativa a Bellprat (Anoia), són territoris que promouen el turisme 
cultural des de la Xarxa de Viles del Llibre L’Escala, Sitges, Cabrils, Manacor 
(Mallorca), La Rambla de Barcelona, Malgrat de Mar, Cervera i Piera. 

Amb la seva activitat, els municipis de la Xarxa de Viles del Llibre promouen 
l’accessibilitat a la cultura de qualitat fora dels grans circuits ja establerts i prop dels 
ciutadans i ciutadanes, i aposten por un turisme sostenible en què la literatura permet 
descobrir i redescobrir el patrimoni del territori de manera respectuosa i sempre a escala 
humana. 


