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Un any més, L’Escala serà Vila del Llibre. Aquest proper cap de setmana, l’ajuntament de la
localitat, amb el suport de VilaDelLlibre.Cat, acollirà una nova edició del festival literari. Enguany, la
programació està comissariada per l’escriptora Núria Esponellà i el tema central de la cita serà la
Mediterrània i les seves literatures. Com sempre, la Xarxa de Viles del Llibre té marcada una meta
clara: “Portar fora dels grans circuits culturals una programació literària de gran qualitat”. Aquest
cop, doncs, a L’Escala, podrem escoltar-hi les veus de Marta Pessarrodona, Najat El Hachmi,
David Ne�lo o Jordi Nopca.



Jordi Nopca. |

Els carrers de l’Escala seran una olla que farà bullir veus de tota mena. Nove�listes, poetes,
assagistes, experts en literatures, escriptors premiats, plomes commemorades, etc. Anem a pams,
però. Pel que fa a les commemoracions, aquesta Vila del Llibre reunirà els comissaris dels Any
Perucho (Julià Guillamon) i l’Any Carner (Jaume Coll), que ens acostaran les figures dels
respectius celebrats. A més, es commemoraran també els 100 anys de tres grans plomes de la
ciència-ficció: Asimov, Herbert i Bradbury. I Gianni Rodari, un històric de la literatura infantil,
s’endurà igualment una porció d’aquest esperit de celebració: enguany es compleixen cent anys del
seu naixement a Omegna.

Els escriptors amb novetat premiada seran un dels grups més nombrosos que acollirà la Vila. Així,
visitaran L’Escala els últims premis Sant Jordi (David Ne�lo), Proa (Jordi Nopca), Mercè Rodoreda
(Carlota Gurt), Roc Boronat (Rafael Vallbona), Prudenci Bertrana (Montse Barderi), Anna Murià
(Jaume Ferrer) i Lletra d’Or (Enric Casasses). També, però, serà important el desplegament de
veus poètiques. Destaquen la participació de Marta Pessarrodona (Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes), que conversarà amb Àngels Gregori, el recital de Casasses, que posarà en solfa el
poemari El nus la flor, i l’exposició de fotografies (Albades) del bard Carles Duarte. La mallorquina
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Antonina Canyelles i l’algerià Salem Zenia són dos dels altres poetes convidats; tots dos recitaran
plegats.
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Quan a les qüestions específiques vinculades a la literatura, la Vila del Llibre ens proposa una taula
rodona sobre les escriptores catalanes que ha donat la riba mediterrània catalana (Víctor Català,
Aurora Betrana i Maria Àngels Anglada; una taula amb Mita Casacuberta, experta en l’obra i figura
de Català; Rosa Vilanova, estudiosa de Betrana; Anna Perera, directora adjunta de la Càtedra de
Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada-Carles Fages de Climent de la UDG; i Gemma Garcia,
editora d’Edicions Vite�la), un debat sobre llibertat d’expressió i la seva limitació al món digital (amb
Genís Roca, tecnòleg, Laura Huerga, editora de Raig Verd i Bea Talegón, periodista) i una
conversa entre Najat El Hachmi, escriptora, i Maria Àngels Cabré, directora de l’Observatori
Cultural de Gènere), que han estudiat la identitat imposada de les dones al llarg dels segles.
Tanquem, finalment, aquesta revisió de la programació amb l’apunt de dues conferències que faran
les nostres delícies: el filòleg Xavier Pla parlarà sobre el Pla viatger, marítim i fumador i el
gastògraf Jaume Fàbrega desplegarà les particularitats lingüístiques, antropològiques i literàries
de la cuina mediterrània. Podeu consultar tota la programació de la Vila en aquest enllaç.
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