VILA DEL LLIBRE

L’Escala, Vila del Llibre
L’ESCALA CULTURA

Els propers 15, 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 programa
aprofundirà en els lligams
ancestrals que uneixen
l’Empordà amb l’illa des
de diverses perspectives.
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Marató de lectura
de l’Odissea
Dissabte 16 d’octubre.
De 10 a 18 h
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 a
l’Àgora del jaciment d’Empúries.

Cicle Mallorca
Carme Riera
Dissabte 16 d’octubre. 11 h
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

Ruta

Cicle Mallorca

Víctor Català

Pirates, realitat i ficció,
imatges de llegenda,
de literatura i de
cinema

Dissabte 16 d’octubre. 11.30 h
Alfolí de la Sal

Reviu l’Escala de Caterina Albert.
Una passejada pel nucli antic
de l’Escala amarada de lectures,
vivències i records.

Ruta
Empúries literària
Dissabte 16 d’octubre. 11.30 h

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.

Dissabte 16 d’octubre. 12.30 h
Alfolí de la Sal Auditori

Parlarem de pirates amb Joan de
Déu Prats, escriptor i amb Pep
Prieto, periodista especialitzat en
sèries i cinema.

Espectacle poètic
Cirera
Dissabte 16 d’octubre. 12.30 h
Mar d’en Manassa

Contacontes

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

Taller

Pirata Bernat

Taula del llibre

Aprèn a fer paper

Dissabte 16 d’octubre. 12 h
La Punta

Dissabte 16 d’octubre.
D’11 a 14 h
De 16 a 19 h
Plaça Víctor Català

El Pirata Bernat us atansa les
històries i llegendes dels pirates
més cèlebres que han solcat mai
aquestes aigües

Novetats editorials
Dissabte 16 d’octubre. 13 h
Alfolí de la Sal Sala Víctor Català

Novetats del mercat d’editorials
independents.

Ruta

Mulla’t les manetes i premsa que
premsaràs tu mateix hauràs fet
paper. I segur que tenen alguna
sorpresa preparada...

Josep Pla
Dissabte 16 d’octubre. 16.30 h
Alfolí de la Sal

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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Taula del llibre

Cicle Mallorca

Contacontes

Miquel de Palol

Miquela Lladó en
concert

Trini, la tonyina de
L’Escala

Dissabte 16 d’octubre. 20 h
Alfolí de la Sal Auditori

Diumenge 17 d’octubre. 11 h
La Punta

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

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

Taller

Cicle Mallorca

Trencadissos de
paper

Exili i exilis, partides
per via marítima

Diumenge 17 d’octubre.
D’11 a 14 h
Plaça Víctor Català

Diumenge 17 d’octubre. 11.30 h
Alfolí de la Sal Auditori

Dissabte 16 d’octubre. 17 h
Alfolí de la Sal Sala Víctor Català

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

Contacontes
Les veus del mar
Dissabte 16 d’octubre. 18 h
La Punta

Laia Figueras presenta Les veus del
mar, un contacontes sobre el respecte i
els drets humans, la immigració, el dret
a refugi i la lluita per la supervivència

Cicle Mallorca
Les novel·les del mar

Espai – taller – acció! Els
Cuscusian*s proposen un taller
“trencador” a partir de la vostra
imaginació i l’enginy d’un geni
que tots coneixeu.

Dissabte 16 d’octubre. 18.30 h
Alfolí de la Sal Auditori

Col·loqui amb Xavier Pla, director de la càtedra Josep Pla de la
Universitat de Girona; l’escriptor
Xavier Serrahima i l’escriptor
Sebastià Bennasar, Modera Àlex
Volney, llibreter i escriptor.

Taula del llibre
Narrativa breu
Dissabte 16 d’octubre. 19 h
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
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Taula rodona amb el doctor Josep
Maria Murià, nebot de l’escriptora
Anna Maria Murià i amb
l’historiador Josep Lluís Martín
Berbois, tècnic del Memorial
Democràtic. Modera Sebastià
Bennasar i llegeix fragments de la
correspondència Joana Cortils.

VILA DEL LLIBRE

Ruta
El Petit Príncep
Diumenge 17 d’octubre. 11.30 h
Riells

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

Taller
Experiència sensorial
Diumenge 17 d’octubre. 12 h
La Punta

Presentació de la novel·la El país
de les aigües tranquil·les d’Anna
Cortils, acompanyada d’un taller
familiar d’experimentació sensorial

Recital poètic
Clàssics llunyans
Diumenge 17 d’octubre. 12.30 h
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.

Caterina Albert, de la professora
Bel Granya i amb moderació de
Carme Castells, directora de la
Fundació Mallorca Literària.

Taula del llibre

Novel·la negra

Xavier Bosch

Diumenge 17 d’agost. 18 h
Alfolí de la Sal Sala Víctor Català

Diumenge 17 d’octubre. 13 h
Alfolí de la Sal Auditori

Presentació a càrrec del periodista
i novel·lista Xavier Bosch.

Cicle Mallorca
Documental Ca meva
amb arbres
Diumenge 17 d’agost. 13 h
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.

Cicle Mallorca
Maria Antònia SalvàCaterina Albert, una
correspondència
Diumenge 17 d’agost. 17 h
Alfolí de la Sal Auditori

Amb la participació de Mita Casacuberta, directora de la càtedra
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Les millors novel·les negres i
criminals es donen cita, com cada
any, a l’Escala per debatre sobre
un gènere inquietant que no deixa
mai de créixer, tant en lectors com
en escriptors.

Recital poètic
Verdaguer
Diumenge 17 d’agost. 18 h
Mar d’en Manassa

Des de la Fundació Jacint Verdaguer ofereixen una selecció de
versos pensats en clau mediterrània, en clau Mallorca.

Cicle Mallorca
Recital de cloenda.
Benvinguda al País
Valencià
Diumenge 17 d’agost. 19 h
Alfolí de la Sal Auditori

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 i Damià
Huguet (25 aniversari de la seva
mort) i Salvador Iborra (10 anys
de la seva mort).

