MALLORCA,

TERRA DE

LLECOR

LLECOR f. 1. Suc vital, substanciós, sia de les plantes,
sia de la terra de conreu, sia dels animals (Mall.). DCVB.

La Institució Alcover us ofereix cinc rutes per Mallorca a través del patrimoni i la cultura popular que
testimonien els textos d'Antoni Maria Alcover, de la mà de Tomàs Vibot. Les places són limitades i
per això és imprescindible inscriure's prèviament enviant un correu electrònic a l'adreça
institucioalcover@gmail.com durant el termini d'inscripció que s'especifica en cada cas.
Les sortides inclouran el transport gratuït des de Manacor fins al punt d'inici de la ruta i la tornada
a Manacor. L'hora i el lloc de partida de l'autobús s'indicarà abans de cada sortida.

1 - Manacor, ciutat de llecor. Institució Alcover
Un casal set vegades més gran i més preciós que es casal del Rei [...]
«Sa llampria meravellosa»
Dia: 20 d’octubre de 2018. Inscripcions: del 10 al 17 d’octubre.
Horari: 10-13h.
Punt de trobada: Institució Alcover.
Descripció: Manacor, terra de naixença de mossèn Antoni Maria Alcover, és el punt de
partida d’aquest viatge per la vida i l’obra del nostre folklorista i filòleg. Des de fa anys, la
Institució Alcover s’encarrega de difondre i impulsar el llegat d’aquest veritable “home de
combat” en favor de la llengua i la cultura pròpies. A més de visitar l’entitat, recorrerem la
ciutat de Manacor per tastar el patrimoni més significatiu, amb especial esment en aquell
que estigué vinculat d’una manera o una altra a la seva figura.
2 - Santa Maria: cultura i vi
Vaja, quin vi tan bo. Benhaja vós que sou homo de bulla [...]
«Ets amos de Son Sales, Son Saleta i Son Salí»
Dia: 1 de desembre de 2018. Inscripcions: del 21 al 28 de novembre.
Horari: 10-13h.
Punt d’inici de la ruta: església parroquial de Santa Maria del Camí.
Descripció: Santa Maria porta vi a la sang. Els cellers fan olor de most, els carrers
desemboquen en els camins de les grans vinyes i les posades encara conten històries
sobre vinyòvols, pàmpols i congrenys. Mossèn Alcover, en les eixides pels pobles de
Mallorca, recollí una bona partida de dites i fetes, de rondalles i contarelles sobre el vi i
també sobre aquesta vella vila. Una sortida per gaudir de la paraula i també dels sucs que
Jaume de Puntiró ens ofereix d’aquesta terra.

3 - Fornalutx: l’oli i Can Xoroi
I què en direm de s’oli verjo? Tan bo per muiar-hi llesques de pa torrat!.
«La princesa bella»
Dia: 16 de febrer de 2019. Inscripcions: del 6 al 13 de gener.
Horari: 10-13h.
Punt d’inici de la ruta: Fornalutx.
Descripció: Fornalutx guarda la llecor de Tramuntana, tant pels carrerons de la vila com
pels comellars i xaragalls de les muntanyes. Aquests costers parlen d’una terra antiga,
robusta i invencible com les oliveres de les marjades. La vila és fruit del suc d’aquests
gegants, d’aquests veritables éssers de rondalla. En avançar la tardor, els fornalutxencs
feien la jornada a les tafones, sempre plenes de fums i regalims d’oli verge. Alcover les
visità, sucà pa dins les piques i arreplegà dites i relats de tafoners i collidores. Però
Fornalutx guarda encara més secrets... Un secrets aixoplugats sobre les volades de les
cases, sobre la crosta de les teules que ens parlen de la vida, les pors i les esperances dels
seus avantpassats.
4 - Artà i es Olors: sobrassada de la terra
I li duen un panet de xeixa i un fil de sobrassada [...]
«Es corpet d’es Pou d’en Gatell»
Dia: 16 de març de 2019. Inscripcions: del 6 al 13 de març.
Horari: 10-13h.
Punt d’inici de la ruta: es Olors.
Descripció: El vells casals de possessions fiten el nostre paisatge, el defineixen i el
dignifiquen. La possessió és un univers en si mateix: amos, missatges, jornalers,
sementers, porquim, aviram, molins, fonts, horts, tafones, cellers... Un món de cultura
vitenca. Mossèn Alcover, nat també a possessió, en conegué moltes. I de llurs habitants
sabé treure la llecor de la llengua i de l’expressió pura. Es Olors d’Artà encara n’és prova
d’això. Cases i gent viuen de l’essència d’aquestes terres i també de l’animal de referència
de la cultura illenca, d’on surt una de les sobrassades més saboroses del llevant mallorquí.
5 - Banyalbufar: entre marjades i la mar
Moscatell i malvasia i tots es sucs més exquisits [...]
«Es dotze mesos i dues jaies»
Dia: 6 d’abril de 2019. Inscripcions: del 28 de març al 3 d’abril.
Horari: 10-13h.
Punt d’inici de la ruta: ajuntament de Banyalbufar.
Descripció: Banyalbufar és sinònim de malvasia: per gust arrelat, pel color de la terra i per
avior. Les marjades de què parla Alcover és una domesticació de l’aspriva muntanya, feta
generació rere generació, en una mena d’etern retorn. La mar i la muntanya mariden en
aquests vins de gusts de fruita i verdor, que ben bé podrem degustar. Però aquesta terra
també n’és plena d’arquitectures seculars, tradicions, dites i llegendes, algunes de les
quals quedaren sobre els fulls de les plaguetes del manacorí. Una ruta per veure, escoltar
i sobretot sentir.

