
Vila del Llibre
L’ESCALA
Un mar de llibres a l'Empordà!
El festival literari d’hivern de la Xarxa de 
Viles del Llibre de Catalunya omple l’Escala 
de tavernes literàries amb propostes i expe-
riències per a tots els públics: novetats edito-
rials, oficis del llibre, espectacles...
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#viulesviles

22, 23 i 24 Febrer 2019

 www.viladelllibre.cat/lescala  @VilaDelLlibre
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MÚSICA A LA VILA! DISSABTE
11.00 TRIO SAXO, PIANO I GUITARRA
Plaça Víctor Català (envelat)
13.00 GRUP SAXOs 
La Platja (mercat)
16.30 PIANO Plaça Víctor Català (envelat)
DIUMENGE
11.00 PIANO
Plaça Víctor Català (envelat)

L'Escola Municipal de Música 
El Gavià, ens acompanyarà 
amb exquisides peces musicals

ESPECTACLE

SOLITUD 360º
Una experiència immersiva de llums, ombres, fotografia 
i música per viure en primera persona el camí emocional 
de la Solitud, de Víctor Català

Vila del Llibre

ESTRENA  
Divendres 22/02 | 18.30
REPRESENTACIONS
Dissabte 23/02 |  12.30, 17.00, 19.00 i 21.00 
Diumenge 24/02 |  12.30, 17.00 i 19.00
      Alfolí de la Sal - Sala dels còdols

Direccció i adaptació Coia Valls
Interpretació Lila Urbano
Música Conrad Setó
Fotografia Xulio Ricardo Trigo
Mapping i muntatge Emiliano Castro i Marc Homar

Aforament limitat -10 euros per persona  
Entrades a www.visitlescala.com

Una Vila del Llibre és un espai que atorga protagonisme al llibre i 
a tot l’imaginari que hi ha al seu voltant per dinamitzar de manera 
sostenible el territori.  La Vila del Llibre de l’Escala forma part de 
la Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya (www.viladelllibre.cat), 
juntament amb Bellprat, Cervera, Montblanc i la Pobla de Segur.
Una vegada l'any celebra el seu festival literari, una gran trobada 
amb un mercat d'editors independents, llibreries de vell, llibres 
d'artista, exposicions, tallers, recitals de poesia i activitats 
infantils, entre altres propostes, pensades per convertir el ciutadà 
en lector d'un país en clau de lletres.  
Benvinguts a la Vila!

EL CEMENTIRI MARINER
Un repàs a la història dels cementiris de l'Escala: els més antics 
davant de les esglésies de Sant Martí d'Empúries i de Sant Pere de 
l'Escala, i el cementiri  que l'any 1836 es va construir davant del 
mar, després de  la mortalitat produïda per l'epidèmia de malària a 
causa del conreu de l'arròs. En el seu interior hi ha la tomba de 
l'escriptora Víctor Català
      Alfolí de la Sal (Sala d’exposicions)

Divendres, Dissabte 23 i Diumenge 24 
Obertes d’11.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00

Exposicions

                 UNA OBRA UNIVERSAL
Mostra de peces i documents originals de Victor Català, part del 
patrimoni cedit per la seva família a l’Ajuntament. 
L’exposició conté un recull d’edicions de Solitud en diferents 
idiomes, que s’ha enriquit a través d’una donació d’exemplars de 
l’Institut Ramon Llull a l’Escala. Una proposta del Museu de 
l’Escala. També s’exposarà per primera vegada el manuscrit 
original de Solitud, format per 270 pàgines amb la lletra manuscri-
ta de l’escriptora, escrit en fascicles que enviava al seu editor 
Lluís Via i que va sortir a la llum l’any 1905
     Alfolí de la Sal (Sala d’actes)

il·lustracions d'Ignasi Font 
Exposició d'il·lustracions d'Ignasi Font del llibre Tots els contes 
(2 vol.), de Pere Calders, publicats per l'editorial Rosa dels 
Vents. Les il·lustracions de Font, d'una delicadesa extraordinària,
enri-queixen aquesta bella edició que captivarà els lectors d'un 
dels escriptors capdavanters de la literatura catalana
      Llibreria Vitel·la (2a planta)

SOLITUD

ARTISTES CATALANES DEL DIBUIX I LA PINTURA
(Institut Català de les Dones)
Dones, miniaturistes, pintores, dibuixants i il·lustradores que amb 
la seva obra han contribuït a configurar el patrimoni artístic de 
Catalunya des de l'Edat Mitjana fins el segle XX
      Taverna de la Sal

Fidels i rebels
Víctor Mora i El Jabato, personatge de ficció i famosa sèrie de 
còmics, creada per Víctor Mora i Francisco Darnís el 1958. 
Per  les seves similituds amb El Capitán Trueno, se la considera 
un exemple d'autocompetència dins de la mateixa editorial
      Plaça Víctor Català (envelat)

Una producció de VilaDelLlibre i Museu de L'Escala - Alfolí de la Sal

TALLER de CREACIÓ POÈTICA 
Haikus de la mar emporitana. De la mà de Núria Esponellà, escripto-
ra, analitzarem la forma poètica del haiku, la seva composició i els 
principals elements d'aquest llenguatge poètic a partir de l'obra de 
diferents poetes que s'han inspirat en aquest territori. 
Amb aquestes ensenyances sortirem a buscar espais que reflecteixin 
aquesta "mar emporitana" a través de la mirada personal de cada 
participant. El taller contempla, a més, l'aprenentatge de tècniques 
de fer paper i cal·ligrafia. El diumenge, segona part del taller que es 
va iniciar dissabte: aprofundirem en tècniques de lectura poètica per 
llegir les creacions originals fetes dissbate i, a més, visualitzarem les 
imatges de l'Empordà que aquests poemes de 3 versos amb 17-19 
síl·labes ens evoquen. 
Aforament limitat. 20 € per persona 
Inscripcions a www.visitlescala.com

TALLER de PAPERERIA I CAL·LIGRAFIA 
Creació de paper vegetal i tècniques de cal·ligrafia amb elements 
naturals. Des de Montolieu, Village du Livre, Carole Foissier convida 
a la creació de papers singulars: papers vegetals sense química 
industrial a partir de vegetals de l’hort, un procediment singular a 
Europa, i paper de marbre: dansa de colors i impressió sobre paper 
d’un motiu ancestral Suminagashi. 
A més, la creació del paper es complementarà amb sessions de 
tècniques de cal·ligrafia amb canyes de bambú que prepararan els 
mateixos cal·lígrafs.  Taller continu durant tot el dia. 
Aportació de 2 € per full elaborat  i 6 € taller de cal·ligrafia per 
als materials.
Inscripcions a www.visitlescala.com

TALLER d’ESCRIPTURA
Liternatura: escriptura en alta mar
Una experiència de navegació i creació literària per descobrir la costa 
del Mar d'Empúries alhora que es descobreixen conceptes fonamen-
tals sobre l'escriptura de la natura. Des de Sy Montogmery desenvo-
lupant la seva estretíssima relació amb un pop fins a Philip Hoare 
explicant l'experiència amb les balenes i els oceans o què planteja 
Tristan Gooley en el seu Cómo mirar el agua... sense oblidar la 
mirada sobre el mar de Josep Pla.
Taller conduït per l'escriptor especialista en llibres de viatge i natura 
Gabi Martínez. 
Aforament limitat. 20 € per persona 
Inscripcions a www.visitlescala.com

Divendres d’11.00 a 13.00  
Dissabte i diumenge d’11.00 a 14.00 i de 17.00 a 19.30
      El Gavià (2n pis)

Dissabte 11.30
      Port de la Clota

Ruta Víctor Català
Una passejada pel barri vell de a través dels indrets que varen 
inspirar Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, la gran escriptora 
de l'Escala. Es llegiran fragments de les narracions marineres de 
Mar d'Hivern a la Punta, i poemes tant a l'interior del jardí 
modernista del Clos del Pastor com davant la seva tomba al 
Cementiri Mariner. Una proposta del Museu de l'Anxova i de la Sal. 
6 € per persona. Reserves a www.visitlescala.com
Dissabte 11.00 | Diumenge 11.00
      Alfolí de la Sal 

EMPÚRIES CLÀSSICA I 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 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
Activitat gratuïta que inclou entrada al jaciment. 
Durada 1,30h. Aforament limitat. L'activitat es realitzarà en català 
Imprescindible reserva prèvia a reservesempuries@gencat.cat
Dissabte 11.30
      Sortida de la visita: 
      Pati del centre de recepció de visitants del Mac Empúries 

Contacontes a la casa de pescadors
Visita guiada a la casa de pescadors, Can Cinto Xuà, del segle 
XVIII, amb explicació d'un conte de mar acompanyats per les àvies 
Amàlia i Maria Teresa
Una proposta del Museu de l'Anxova i de la Sal 
6 € per persona. Reserves a www.visitlescala.com 
Dissabte 12.30 i 17.00 | Diumenge 12.30
      Can Cinto Xuà

TALLERS VISITES GUIADES

Dissabte 12.30 | Diumenge 17.30
      El Gavià (2n pis)

Escapa del vaixell amb el Sant Grial
Converteix-te en un dels personatges de les 
històries del Capitán Trueno per fugir del 
vaixell que s'enfonsa, però no et deixis el 
Sant Grial! Tens 50 minuts per furgar entre 
els trastos vells i no enfonsar-te per sempre.
Una proposta dissenyada per Agustí Béjar de 
la Pobla de Segur, Vila del Llibre. 
Aforament limitat a 6 persones per sessió.
Activitat gratuïta. 
Inscripcions a www.visitlescala.com
Dissabte 11.00,12.00,13.00,17.00,18.00 i 19.00
Diumenge 11.00,12.00,13.00,17.00,18.00 
      El Gavià (3r pis)

ESCAPE ROOM
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ADESIARA EDITORIAL
AEVUM I LLIBRES DE PEL.LÍCULA
ÀGILMENT
ALBERTÍ EDITOR
ARTÈRIA, ESPAI D'ART I TALLERS
ASSOCIACIÓ CULTURAL TINTAMOTORA
COSSETÀNIA EDICIONS
CUSCUSIAN*S
EDICIONS CAL·LÍGRAF S.L.
EDICIONS CASABLANCA
EDICIONS DE LA ELA GEMINADA

EDICIONS DEL PIRATA
EDICIONS GORBS
EDICIONS SIDILLÀ
EDICIONS TREMENDES
EDITORIAL FONOLL
EDITORIAL PIOLET
EVABLANESTALLER
FUNDACIÓ VÍCTOR MORA
GODALL EDICIONS
IRENE MORENO SOLER
LAPISLÀTZULI EDITORIAL

LLIBRERIA HORITZONS
LLIBRERIA VITEL·LA
MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA 
(MAC EMPÚRIES)
ÒNIX EDITOR
PAÍS DE XAUXA EDICIONS
PLATAFORMA DE ADICTOS A LA ESCRITURA
SÀRRIA DE LLIBRES
VOLIANA EDICIONS
WUNDERKAMMER
XILOFERA EDICIONS

Divendres de 16.00 a 20.00  
Dissabte i diumenge 
de 10.00 a 19.30

Mercat
editorial



  9.15 CONTACONTES
  Contes per als més menuts i relats per als qui no ho són tant. 
 Amb la veu com a element principal, un món imaginari per  
 descobrir històries d’arreu, d’ara i de sempre. Una proposta de 
 Gra de Sorra per als alumnes de 3r de l'Escola Empúries
  Botiga Vilabrú
10.15  LA VILA DEL LLIBRE I LES ESCOLES 
 Els joves envaeixen la Vila. Benvinguda de l'Institut de l'Escala a 
 la Vila del Llibre del Mar d'Empùries. Un mar de llibres que 
 convida els joves a descobrir la Vila amb ulls literaris
  Alfolí de la Sal. Sala d'actes
10.00 CONTACONTES 
 Gra de Sorra explica un conte als alumnes de 3r de l'Escola  
 Empúries 
  Botiga Vilabrú
10.00 TALLER DE CLÀSSICS | Literatura d'ahir, avui
 Endinsa’t en el fascinant món de La Ilíada i L’Odissea d’Homer i en  
 les famoses faules d’Isop, d’una manera lúdica i interactiva Una  
 proposta del MAC Empúries a càrrec d'Empordà Caterva
  Plaça Víctor Català (envelat tallers)
10.00 IL·LUSTRACIÓ | Una il·lustració per al nostre llibre gegant 
 Trobada amb l'il·lustrador Carles Román per dissenyar una   
 il·lustració per al llibre gegant construït pels alumnes de l'escola
  Plaça Víctor Català (envelat escenari)
11.00  TALLER de PAPERERIA I CAL·LIGRAFIA 
 Creació de paper vegetal i tècniques de cal·ligrafia 
 +Informació destacat
  El Gavià (2n pis)
15.15 LA VILA DEL LLIBRE I LES ESCOLES  | Lectura inclusiva
 Literatura per a tothom. Coia Valls, autora d'Els camins de la llum  
 (Rosa dels vents) i Elena Peralta, autora amb una discapacitat  
 visual, es troben amb els alumnes de L'Escala per explicar   
 l'experiència de viure la literatura des de la  foscor. La primera a  
 partir de la seva recerca sobre la vida de Louis Braille, creador del  
 mètode de lectura Braille per a cecs que ha inspirat la seva 
 novel·la, i la segona des de la mirada personal de llegir i escriure  
 sent invident
  Alfolí de la Sal. Sala d'actes
18.30  ESTRENA SOLITUD 360o

 L'obra cabdal de Caterina Albert es converteix en una experiència  
 immersiva. Música, fotografia i dramatúrgia es fonen en un  
 mapping i una performance teatral per viure en primera persona 
 la Solitud deVíctor Català. Accés amb invitació
 +Informació destacat
  Alfolí de la Sal. Sala dels còdols
19.30 INAUGURACIÓ DE LA VILA 
 Commemoració del 150è aniversari del naixement de Víctor Català  
 Obrim la Vila en homenatge a la figura de Caterina Albert que, a  
 més de la presència institucional, comptarà amb la participació de  
 Mita Casacuberta, directora de la futura Càtedra Víctor Català  
 d'estudis sobre el Modernisme de la Universitat de Girona, i la 
 Coral  del Jardí del Padró, que ha musicalitzat dues poesies de  
 l’autora escalenca
  Alfolí de la Sal. Sala d'actes
21.00  LITERATURA, MÚSICA, GASTRONOMIA I VI 
 Sopar literari . De la mà del periodista i novel·lista Martí Gironell,  
 Jordi Jacas, xef i propietari de l'Hotel Gastronòmic El Molí de  
 l’Escala, i Pep Poblet, músic de jazz, ens endinsarem en la novel·la  
 La Força d’un destí (Columna), guanyadora del Premi Ramon Llull  
 2018, que explica la vida de Jean Leon des que va fugir de  
 l’Espanya franquista, i recrea les aventures que va viure quan va  
 arribar als Estats Units on va canviar la seva  identitat per   
 convertir-se en ciutadà nord-americà i empresari vitivinícola.  
 Martí Gironell explicarà diferents anècdotes del llibre, on la  
 gastronomia i el vi tenen un paper protagonista 
 Menú de 4 plats + postre: 45 euros per persona
 Inscripcions a www.molidelescala.com
  El Molí de l'Escala

11.00  LA VILA DEL LLIBRE I LES ESCOLES 
 Últim repte i lliurament de premis del concurs Bibliorevolució.  
 Creació d’un joc de reptes obert a tots els habitants de l’Escala,  
 basat en idees extretes de llibres, de pel·lícules inspirades en  
 llibres, de música inspirada per diferents obres literàries i per les  
 seves respectives pel·lícules, etc.
  Botiga Vilabrú
11.00  TALLER PAPERERIA I CAL·LIGRAFIA 
 Creació de paper vegetal i tècniques de cal·ligrafia 
 +Informació destacat
  El Gavià (2n pis)
11.00                      | Escapa del vaixell amb el Sant Grial!
          Converteix-te en un dels personatges de les històries del Capitán Trueno  
 per fugir del vaixell que s'enfonsa, però no et deixis el Sant Grial!  
 +Informació destacat
  El Gavià (3r pis)
11.00  VISITA GUIADA | Ruta Víctor Català 
 Una passejada pel barri vell a través dels indrets que varen inspirar  
 Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, la gran escriptora de l'Escala  
 +Informació destacat
  Alfolí de la Sal
11.30  POESIA | La poesia puja a l'Escala
 Espectacle-recital itinerant, festiu i participatiu on una escala 
 recorre la Vila per recitar a viva veu al Mar Mediterrani, a la vida 
 de carrer, a la literatura com a festa. Una proposta d'Edicions  
 Tremendes amb les poetes Dolors Miquel i Núria Martínez-Vernis i 
 la música de Melissa Bertosi
  La taverna de la Sal
11.30  TALLER ESCRIPTURA  | Liternatura: Escriptura en alta mar
 Una experiència de navegació i creació literària per descobrir la  
 costa del Mar d'Empúries  
 +Informació destacat 
  El Gavià (2n pis)
11.30 NARRATIVA DE L'EMPORDÀ  
 Celebració de reedicions empordaneses. Taula rodona amb Núria  
 Esponellà amb Gran cafè (Columna); Rosa Geli Anglada, filla de  
 Maria Àngels Anglada, autora de Les closes (L'Avenç), i Vicenç 
 Pagès Jordà amb Exorcismes (Empúries)
  Alfolí de la Sal. Sala d'actes

 TV3, col·leccionista i expert en còmic; Joaquim Noguero, professor  
 de periodisme cultural de la URL, escriptor, comissari de l'exposició  
 del Jabato "Fidels i Rebels" i estudiós de l'obra i vida de Víctor Mora;  
 i Salvador Garcia Arbós, periodista, expert en còmic. Taula portada  
 per Rosa Fayos, vinculada a la Fundació des de el seu inici
  Botiga Vilabrú
17.30  TALLER D'ESCRIPTURA FAMILIAR 
 Una mar d'olors literaris a l'Escala 
 Taller que es basa en el sentit de l'olfacte, el sentit més vinculat a la  
 memòria i un dels més complicats de descriure. On et porta aquesta  
 olor? A qui et recorda? Quina sensació et deixa? Treballarem creant  
 una història a partir d'aquesta olor. Una proposta de Somos Cuentos.  
 Taller adreçat a infants a partir de 5 anys amb l'acompanyament  
 d'un adult
  Plaça Víctor Català (envelat tallers)
18.00  NARRATIVA  | Històries de mar 
 El mar com a font d'inspiració. Participen Maria Carme Roca, Premi  
 Prudenci Bertrana 2018 amb El far (Columna); Jordi Raventós,  
 editor d'Adesiara que presenta El pont de la mar blava (Adesiara),  
 de Lluís Nicolau d'Olwer; Xavier Cortadellas, editor de Sidillà amb 
 La Costa Brava. Àlbum guia 1925 (Sidillà), i Lurdes Boix, autora  
 d'Històries de pescadors de la Costa Brava (Editorial Gavarres)
  Alfolí de la Sal. Sala d'actes
18.00  NOVETAT JUVENIL
 Rosa Moya arriba amb L’últim gat birmà (Bambú). Una novel·la  
 fresca i dinàmica que corre a la velocitat del llamp. La recepta és  
 senzilla: viatges, màgia, tocs de suspens genials, ambients  
 evocadors, un monestir llunyà i uns personatges molt atrevits
  Plaça Víctor Català (envelat escenari)
18.00                     | Escapa del vaixell amb el Sant Grial! 
 +Informació destacat
  El Gavià (3r pis)
18.30  NOVETAT FOTOGRAFIA 
 Miscel·lània (Editorial Gorbs) de Dolors Gibert és un llibre de  
 fotografies on es recull una pinzellada del treball que ha realitzat   
 l’autora al llarg de la seva vida professional. A cada fotografia s’ha  
 afegit una frase d’un poema del poeta valencià Rafael Casanova.  
 Amb la Participació de l’autora i l’editor Carles Gorbs
  Terrassa Caravel·la
19.00  SOLITUD 360o

 L'obra cabdal de Caterina Albert es converteix en una experiència  
 immersiva 
 +Informació destacat
  Alfolí de la Sal. Sala dels còdols
19.00  NARRATIVA | Premis Llibreter 2018 
 Conversa a tres amb Eva Baltasar, autora de Permagel (Club Editor),  
 Premi Llibreter 2018 al millor llibre de literatura catalana; Aniol  
 Rafel, editor de Teoria general de l'oblit (Edicions del Periscopi), de  
 José Eduardo Agualusa, Premi Llibreter 2018 al millor llibre d'altres  
 literatures, i el Gremi de Llibreters
  La Taverna de la Sal
19.00                 | Escapa del vaixell amb el Sant Grial! 
 +Informació destacat
  El Gavià (3r pis)
21.00  SOLITUD 360o

 L'obra cabdal de Caterina Albert es converteix en una experiència  
 immersiva 
 +Informació destacat
  Alfolí de la Sal. Sala dels còdols

11.00  NOVETATS HISTÒRIA 
 Dues figures que han marcat el curs de la història: Alexandre  
 Deulofeu, autor d'una acurada recerca que culmina amb la  
 descoberta d'una llei reguladora del procés històric dels pobles i de  
 les cultures, història reflectida a La matemàtica de la història:  
 Alexandre Deulofeu o el pensador global (Lapislàtzuli Editorial) de  
 Juli Gutiérrez Deulofeu; i Émile Zola, que amb el seu article 
 "Jo acuso" posa en evidència la condemna política del capità Dreyfus,  
 una injustícia de molta actualitat recollida per Jo acuso. La defensa  
 en judicis polítics (Pagès Editors) de Benet Salellas
  Botiga Vilabrú
11.00  TALLER de PAPERERIA I CAL·LIGRAFIA 
 Creació de paper vegetal i tècniques de cal·ligrafia 
 +Informació destacat
  El Gavià (2n pis)
11.00                      | Escapa del vaixell amb el Sant Grial! 
 +Informació destacat
  El Gavià (3r pis)
11.00  VISITA GUIADA | Ruta Víctor Català 
 Una passejada pel barri vell a través dels indrets que varen inspirar  
 Caterina Albert i Paradís, Víctor Català, la gran escriptora de l'Escala 
 +Informació destacat
  Alfolí de la Sal
11.30  NARRATIVA | Vides de novel·la 
 Tres novel·les que comparteixen un mateix leitmotiv: una vida  
 extraodinària que supera la ficció. Amb Martí Gironell i La força d'un  
 destí (Columna), obra inspirada en la vida de l'empresari vinícola  
 Jean Leon, i Coia Valls, Els camins de la llum (Rosa dels Vents) la  
 seva darrera novel·la basada en la vida de Louis Braille, inventor 
 del mètode de lectura per a invidents, i Gabi Martínez, autor de 
 Les defenses (Catedral), la història de Camilo Escobedo, el científic  
 que  es va posar malalt del mateix que estava investigant
  Alfolí de la Sal. Sala d’actes
11.30  POESIA
 Recital dels poetes Lali Ribera, Jordi Roig i Montse Gort de Voliana  
 Edicions
  La Taverna de la Sal 
11.30 CONTACONTES INFANTIL
 On és la mama, una història d'aventures i d'amor, explicada amb  
 titelles, per Olga Cercós (Premi Joan Petit de Conte 2016) 
 Edat: d'1 a 6 anys.
  Plaça Víctor Català (envelat escenari)
11.30 TALLER CARTONATGE  | Art postal 
 Art + Comunicació: activitat artística que utilitza l'activitat postal 
 com  a mitjà d'expressió, amb Associació Cultural Tintamotora 
  El Gavià (2n pis)
12.00 NOVETAT REVISTEs | Encesa Literària
 Presentació del darrer número de la revista Encesa Literària amb el  
 Quadern Central dedicat a Víctor Català (editada per Edicions  
 Cal·lígraf). Amb la participació de Víctor Puga, alcalde de l'Escala,
 

11.30 CONTACONTES INFANTIL| Llibres dins i fora de l’aigua 
 Contacontes que presenta diferents llibres il·lustrats que tenen l’aigua  
 del mar com a element comú i que fa de connectora de múltiples  
 històries, que passen tant dins com fora d’ella: sirenes, submarinistes  
 agosarats, objectes que arrossega el mar... elements i personatges  
 dels mars. Una proposta de Tramoia Cultura amb Anna Casals
  Plaça Víctor Català (envelat escenari)
11.30 VISITA GUIADA |  Empúries clàssica i literària 
 Itinerari guiat pel jaciment per tal de conèixer els espais de les ciutats  
 grega i romana i endinsar-nos en la cultura clàssica 
 +Informació destacat
  Múseu d'Empúries
12.00 NOVETATS CIÈNCIA- FICCIÓ 
 Montserrat Segura presenta El contracte Wong (Pagès Editors),  
 premi "Recull de Narració Joaquim Ruyra" que narra un món distòpic  
 en el qual els robots conviuen amb les persones humanes.   
 L'acompanya Pau Planas amb L’empremta de Saturn (Pagès Editors),  
 una història on una troballa aïlla perillosament la protagonista de tot  
 allò que l'envolta
  Terrassa Caravel·la
12.00  TALLER FAMILIAR | Escrivim com els romans 
 Aprèn a escriure com ho feien els romans a l'antiguitat. Una proposta  
 del MAC Empúries a càrrec d'Empordà Caterva
  Plaça Víctor Català (envelat tallers)
12.00  LA VILA DEL LLIBRE I LES ESCOLES | Llegir-ho i explicar-ho! 
 Com em vaig convertir en una booktuber. Trobada dels joves de  
 l'Escala amb les booktubers Mixa i Elena Núñez per descobrir les  
 claus d'aquest nou ofici
  Botiga Vilabrú
12.00                      | Escapa del vaixell amb el Sant Grial! 
 +Informació destacat
  El Gavià (3r pis)
12.30  VISITA GUIADA | Contacontes a la casa de pescadors 
 Visita guiada a la casa de pescadors, Can Cinto Xuà, del segle XVIII,  
 amb explicació d'un conte de mar acompanyats per les àvies Amàlia 
 i Maria Teresa  
 +Informació destacat
  Can Cinto Xuà
12.30  MÓN CLÀSSIC | L'Odissea a l'Escala 
 Una mirada al poder inspirador i sense caducitat del clàssic d'Homer  
 de la mà de Raül Garrigasait, editor de la Casa dels Clàssics de  
 Bernat Metge; Frederic Girós, editor d'Edicions Xilofera i autor del  
 llibre de bibliòfil de gravats xilogràfics inspirats en fragments de  
 L'Odissea de la traducció de Joan F. Mira; Oriol Ponsatí-Murlà, editor 
 i rapsode especialitzat en l'obra clàssica, i la intervenció de l'artista  
 visual Joma
  La Taverna de la Sal
12.30  NOVETAT INFANTIL | Dones úniques 
 Una mirada a les dones que han canviat el nostre món amb Víctor  
 Català com a cap de cartell, amb Montse Barderi, l'autora de  
 Dones úniques (Columna)
  Plaça Víctor Català (envelat escenari)
12.30  TALLER CREACIÓ POÈTICA (1a part)|Haikus de la mar emporitana 
 De la mà de Núria Esponellà, escriptora, analitzarem la forma poètica  
 del haiku, la seva composició i els principals elements d'aquest  
 llenguatge poètic 
 +Informació destacat
  El Gavià (2n pis)
12.30  SOLITUD 360o

 L'obra cabdal de Caterina Albert es converteix en una experiència  
 immersiva
 +Informació destacat
  Alfolí de la Sal. Sala dels còdols
13.00  MÀRIUS SAMPERE | El poeta anàrquic 
 Presentació del recull de poesia de Màrius Sampere, 
 Descodificacions (Proa), a càrrec dels curadors Carles Duarte i 
 Mireia Vidal-Conte
  Botiga Vilabrú
13.00                       | Escapa del vaixell amb el Sant Grial! 
 +Informació destacat
  El Gavià (3r pis) 
16.30  NOVETATS NOVEL·LA NEGRA | Lletres de sang 
 Amb samfaina o sense (Voliana Edicions) de J. Anton Vilalta ens  
 endinsa en assassinats, negocis bruts i secrets inconfessables que  
 s’arrosseguen fins als nostres dies. No abandonis quan el rastre és 
 calent (Amsterdam) de Francesc Xavier Álvarez Llaberia és un thriller  
 addictiu que retrata la cara més  esfereïdora d’una Barcelona inhòspita
  Botiga Vilabrú
17.00  NOVETATS CONTES 
 Literatura en petit format: quan menys és més 
 Taula rodona amb Natàlia Cerezo, autora d'A les ciutats amagades  
 (Editorial Rata); Matilde Martínez, editora de 24 contes al dia  
 (Editorial Godall) i Jon López de Viñaspre, autor d'Eclipsis   
 (Editorial Lapizlàtzuli)
  Terrassa Caravel·la
17.00  DIBUIX EN VIU AMB SCARAMUIX 
 El pare d’en Fermí i la Valentina dibuixa una història dels ratolins més  
 divertits de la granja
  Plaça Víctor Català (envelat escenari) 
17.00  TALLER de PAPERERIA I CAL·LIGRAFIA 
 Creació de paper vegetal i tècniques de cal·ligrafia 
 +Informació destacat
  El Gavià (2n pis)
17.00  SOLITUD 360o

 L'obra cabdal de Caterina Albert es converteix en una experiència  
 immersiva
 +Informació destacat
  Alfolí de la Sal. Sala dels còdols
17.00                      | Escapa del vaixell amb el Sant Grial! 
 +Informació destacat
  El Gavià (3r pis) 
17.00  VISITA GUIADA | Contacontes a la casa de pescadors 
 Visita guiada a la casa de pescadors, Can Cinto Xuà, del segle XVIII,  
 amb explicació d'un conte de mar acompanyats per les àvies Amàlia 
 i Maria Teresa  
 +Informació destacat
  Can Cinto Xuà
17.30  TAULA VÍCTOR MORA | Víctor Mora: més enllà del Capitán Trueno 
 Projecció del documental El Capitán Trueno de Vïctor Mora, l'última  
 entrevista de Víctor Mora, i taula rodona sobre la seva figura amb  
 Jaume Vidal, periodista, cap de cultura del Punt Avui, expert en  
 còmic i autor del documental; Vicent Sanchís, periodista, director de  
 

 Jaume Torrent, editor d'Edicions Cal·lígraf, Juan Jesús Aznar, 
 director de l'Encesa i Eusebi Ayensa, professor i escriptor
  Terrassa Caravel·la
12.00  TALLER FAMILIAR | Creació literària  
 Taller de creativitat Cuscusiana. Aquest és un taller creatiu molt  
 divertit per compartir en família on crearem personatges a partir  
  del Creador de Cuscusian*s: els construirem la seva casa i amb 
 totes elles una ciutat i els regalarem un haiku creat amb el "nohaiku.  
 Creador de minipoesies"
  Plaça Víctor Català (envelat tallers)
12.00                        | Escapa del vaixell amb el Sant Grial!
 +Informació destacat
  El Gavià (3r pis)
12.30  VISITA GUIADA | Contacontes a la casa de pescadors 
 Visita guiada a la casa de pescadors, Can Cinto Xuà, del segle XVIII,  
 amb explicació d'un conte de mar acompanyats per les àvies 
 Amàlia i Maria Teresa  
 +Informació destacat
  Can Cinto Xuà
12.30  NARRATIVA | Literatura de la quotidianitat 
 Sílvia Soler presenta El fibló (Columna), una història familiar amb  
 tres germanes protagonistes que afronten un nou espai de  
 recuperació emocional i vital; en companyia de Pere Anglas, autor de  
 L'ombra de l'amor (Voliana Edicions), una aventura d’intriga i amor  
 que ens transporta a la Barcelona de la Dictadura de Primo de Rivera
  La Taverna de la Sal
12.30  NOVETAT INFANTIL 
 Hopi, Jan Plata i Els llibres d'A arriben a l'Escala de la mà del seu  
 creador, Josep L. Badal
  Plaça Víctor Català (envelat escenari)
12.30  SOLITUD 360o

 L'obra cabdal de Caterina Albert es converteix en una experiència  
 immersiva
 +Informació destacat
  Alfolí de la Sal. Sala dels còdols
13.00  NOVETATS CULTURA POPULAR | Literatura des de les arrels
 Llegendes de nit de Miquel Martín i Serra (Edicions Sidillà) ens 
 parla de les nits més màgiques de l’any: Sant Joan, Tots Sants, 
 Nadal i Cap d’Any a totes les comarques catalanes
  Botiga Vilabrú
13.00                     | Escapa del vaixell amb el Sant Grial! 
 +Informació destacat
  El Gavià (3r pis)
17.00  LITERATURA INCLUSIVA 
 Gaudir de la literatura des de la penombra amb Coia Valls, autora 
 d'Els camins de la llum (Rosa dels vents) 
  Terrassa Caravel·la
17.00  TALLER de PAPERERIA I CAL·LIGRAFIA 
 Creació de paper vegetal i tècniques de cal·ligrafia 
 +Informació destacat
  El Gavià (2n pis)
17.00  SOLITUD 360o

 L'obra cabdal de Caterina Albert es converteix en una experiència  
 immersiva 
 +Informació destacat
  Alfolí de la Sal. Sala dels còdols
17.00                      | Escapa del vaixell amb el Sant Grial! 
 +Informació destacat
  El Gavià (3r pis)
17.00  NOVETAT JUVENil 
 Jordi Folck presenta El noi de paper (Fanbooks), Premi Ramon  
 Muntaner 2018 
  Plaça Víctor Català (envelat escenari)
17.30  IMMIGRACIÓ | Històries i protagonistes en moviment 
 La immigració i la seva dura realitat reflectida a la literatura amb la  
 participació de Mariona Masferrer, autora de Tambakunda (Brau  
 Edicions) i el seu protagonista Samba Gueye 
  Botiga Vilabrú
17.30  NOVETAT ASSAIG
 Los mitos caídos de nuestra historia d'Iván Albarracín i Manuel Gris  
 (Wave Books). Algun cop t'has preguntat què se n'ha fet dels  
 protagonistes de les sèries de dibuixos animats que et van fer  
 somiar quan eres tan sols un nen? 
  La Taverna de la Sal
17.30  TALLER FAMILIAR |Estampació i impressió
 Taller d'imants on es posa en valor la paraula i les il·lustracions.  
 Parlarem dels àlbums il·lustrats. Crea el teu propi imant amb el teu  
 personatge preferit amb tampons, dibuixos i lletres de l’abecedari. 
 Taller adreçat a infants a partir de 3 anys amb l'acompanyament
 d'un adult. Una iniciativa de La Companyia La Sal d'Olot
  Plaça Víctor Català (envelat tallers)
17.30  TALLER CREACIÓ POÈTICA (2a part) 
 Haikus de la mar emporitana  
 Segona part del taller que es va iniciar dissabte
 +Informació destacat
   El Gavià (2n pis)
18.00  NARRATIVA PREMI SANT JORDI Premis Sant Jordi cara a cara. 
 Jordi Cabré, premi Sant Jordi 2018, amb Digues un desig  
 (Enciclopèdia Catalana) conversa amb Joan-Lluís Lluís, premi Sant  
 Jordi 2017, per Jo sóc aquell que va matar Franco Proa)
  Alfolí de la Sal. Sala d’actes
 18.0                      | Escapa del vaixell amb el Sant Grial! 
 +Informació destacat
  El Gavià (3r pis)
18.30  NARRATIVA ESPORTS |  Viure de l'esport i escriure emocions 
 Viure la teva vida com a una constant aventura esportiva i 
 explicar-ho a tothom en un llibre. Aquesta va ser l'aposta d'Albert  
 Bosch, aventurer i emprenedor que ha publicat 5 llibres, i Miquel  
 Sunyer, alpinista marí i explorador aquàtic, autor del llibre 
 48 braçades (Columna)
  Botiga Vilabrú
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DISSABTE  
12.30 Vermut amb pintura en viu a càrrec de Marc Torrent
DIUMENGE 
12.30 Vermut amb música a càrrec de Lia Jensen
       Can Mallarenga

Voluntaris del club de lectura de la Biblioteca 
Víctor Català de l’Escala acompanyaran els 
autors i autores de les taules rodones amb 
lectures seleccionades de les seves obres

vermuts DE LA VILA!

Lectures del club a la Vila


