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Ajuntament de Manacor
DEPARTAMENT DE CULTURA



La Institució Alcover presenta cinc propostes artístiques per actualitzar i fer-nos reviure i 
percebre textos literaris diversos. Mots, música, versos, renous, imatges, moviments que 
quedaran impregnats al marès del nostre celler. Pedra porosa, munió de granets minúsculs, 
sempre amarada, pedra amarada de cultura.

amarats

Les altres 
Divendres 14 de desembre de 2018, a les 20:00h
amb Joana Gomila, Bàrbara Nicolau i Bàrbara Riera.

Paraules en acció, ritmes planetaris i el foc de la celebració en deliri i en 
revolta. Un tornado, una ventada. Volcà. Amarar, mullar alguna cosa de manera 
que quedi de dins i de fora penetrada de líquid. Ferment.
I si cou, és que ens espiga. Perquè per parlar de mi, he de parlar de les altres.

Amarats 
Divendres 16 de novembre de 2018, a les 20:00h
amb Joan Miquel Artigues.

Una instal·lació visual i sonora que prenent el nom del cicle mateix, Amarats, 
explora la universalitat de les llegendes i els vincles culturals i lingüístics del 
mediterrani, l'únic mar del món que comunica diversos continents: Europa, 
Àfrica i Àsia. Avui convivim amb persones que provenen d'altres cultures, que 
des de temps ençà ja han nodrit i aportat a la que consideram la nostra.

Alcover, paraules i viatges 
Dimarts 29 de gener de 2019, a les 20:00h
amb Gabriel Oliver “Torres” i Francesca Vadell.

“M’embarc cap a Barcelona amb la idea de prendre allà la volada cap a 
França, Suïssa i Itàlia per coses de filologia catalana, per l’obra del 
Diccionari i de la Gramàtica de la nostra llengua benvolguda. Aquesta és la 
nostra tasca, plena de dificultats i obstacles; però precisament la nostra 
nissaga és nada per coses grans.”

Hem escollit 
Divendres 29 de març de 2019, a les 20:00h
amb Òscar Intente.

Un itinerari per la poesia d’aquest país, en un moment que la paraula sembla 
no tenir valor, ni pes. Dir versos catalans de diversos autors, de diferents 
moments, per fer ressonar de nou allò que ens pertany i que no té valor, ni pes, 
perquè és del poble; la paraula del poeta, de l`home que assumeix la veu del 
poble.
Res...
De Verdaguer a Enric Casasses...

Rebost 
Dissabte 20 d’abril de 2019, a les 20:00h
amb Joana Gomila i Francesca Vadell.

"I ja se'n entrava dins sa cuina, i allà li donaven es bon dia amb una veu ben 
estil·lada totes ses coses d’allà dins: s’escaufapanxes, es fogons, sa carbonera, 
ses estelles, sa ramutxaia, sa pala, ses esmolles, es llévets, es ventador, sa 
bufadora, ses grelles, ses pelles, es calderons, ses olles de terra i ses d’aram...’’

N’Elionoreta


