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ACTE iNSTiTuCiONAL d’ObERTuRA dE pORTES 
dEL pROjECTE MuSEOgRàfiC dE REfORMA 

dEdiCAT A LA figuRA d’ANTONi M. ALCOVER

Diumenge, 2 de febrer a les 19h a la Institució Pública Antoni M. Alcover

Des de finals de l’any 2004, la Institució Alcover ha treballat de manera intensa per aconseguir l’exe-
cució del Projecte Museogràfic de Reforma de la Institució Pública Antoni M. Alcover, amb la intenció 
que la Institució Alcover sigui un dels principals focus culturals de la ciutat de Manacor.

El Projecte converteix l’espai de la Institució en un lloc d’exposició permanent dedicat a la figura d’An-
toni M. Alcover i, a la vegada, en un focus de difusió cultural. 

Pel que fa a la primera planta, es presenta un espai dedicat a la vida i obra d’Antoni M. Alcover que 
s’articula a través de l’eix central del gran Diccionari Català-Valencià-Balear. A la segona planta hi haurà 
l’apartat de les Rondalles, que relaciona els contes tradicionals europeus i universals amb les rondalles 
d’Alcover i en potencia tota la seva riquesa en un marc de fantasia i realitat. 

Per a la realització de les obres del Projecte Museogràfic de Reforma, s’ha comptat amb l’ajut de l’Institut 
d’Estudis Baleàrics i de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear, que signaren un Conveni 
Instrumental de Col·laboració amb l’Ajuntament de Manacor, dia 19 de juliol de l’any 2006.

Pel mes de febrer de l’any 2010 s’obriren les portes, una vegada acabada de la part principal de la reforma. 
Ara es preveu cloure la darrera fase, que dota el casal de la Institució dels continguts alcoverians. 

A través d’aquest Projecte es reconeix la figura d’Antoni M. Al-
cover que, sens dubte, ultrapassa les fronteres de Manacor i de 
Mallorca i es podrà obrir la seva difusió a Europa i al món, tant 
a nivell turístic com cultural.



CONfERÈNCiA JAIs I JAIes A les ronDAlles 
D’Alcover: lA sAvIesA Dels nostres PADrIns 

A CàRREC dE CATERiNA VALRiu LLiNàS

Dilluns, 3 de febrer a les 20 h a la Institució Pública Antoni M. Alcover

Ja sabem que les rondalles són un pou sense fons, de les quals en podem treure nombroses 
lectures i milers de recursos: d’entreteniment, de transmissió de valors i de cultura, educatius... 
A través de les rondalles podem observar el món a partir d’un patró propi, que ens indentifica 
i ens agermana com a poble i, a la vegada, com un patró universal de convivència, de respecte 
i d’enteniment. D’entre els prototipus de personatges que apareixen a les rondalles, les figures 
dels jais i les jaies hi tenen un paper especialment important en el qual aprofundirem de la mà 
experta de Caterina Valriu.

Caterina Valriu Llinàs és Llicenciada en Filosofia i Lletres i Doctora en Filologia Catalana. 
Treballa en projectes de recerca I+D sobre literatura oral en col·laboració amb la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona i en projectes sobre literatura infantil i juvenil amb l’equip LIJMI 
de la Universitat de Santiago de Compostela. És membre de l’Europe-
an Research Group on Oral Narrative (ERGON/GRENO) i del Grup 
d’Estudis Etnopoètics (IEC), del qual n’ha estat directora (2007-
2013). Actualment és subdirectora del Departament de Filologia 

Catalana i directora del Grup de Recerca en Etnopoètica de les Illes Balears 
(GREIB).

Les seves línies de recerca són la literatura oral, especialment el llegendari i 
el rondallari, i els llibres per a infants i joves. Sobre aquests temes imparteix 

docència a la UIB i ha publicat una vintena llibres i 
prop d’un centenar d’articles i comunicacions a con-
gressos. La seva recerca en el camp de la literatu-

ra infantil ha estat guardonada amb el X Premi 
Aurora Díaz-Plaja. Actualment té en premsa un 

llibre sobre llegendes etiològiques que publi-
ca l’editorial Flies France (París) i treballa 

sobre el llegendari vinculat a la figura de 
Ramon Llull.

pRESENTACió dEL LLibRE corresPonDèncIA 
D’AntonI M. Alcover A FrAncesc De BorJA 

Moll (1917-1926) I Altres textos ePIstolArs A 
CuRA dE M. piLAR pEREA SAbATER.

presentació a càrrec de gabriel barceló bover. 

Dimecres, 5 de febrer a les 20h a la Institució Pública Antoni M. Alcover

Correspondència d’Antoni M. Alcover a Francesc de Borja Moll (1917-1926) i altres textos epistolars recull l’intercanvi 
epistolar que va tenir lloc entre Antoni M. Alcover i Francesc de Borja Moll al llarg d’un període d’onze 
anys, entre 1917 i 1926. Les cartes mostren l’afecció que es desenvolupà entre tots dos i aporten noves 
informacions sobre esdeveniments relacionats amb l’Obra del Diccionari i amb el paper que hi tingué 
l’aportació menorquina.

La correspondència es complementa amb altres documents epistolars 
que foren adreçats per Miquel Gomila Rotger, Josep Moll Casasno-
vas, Joan Benejam Marquès i Antoni Rubí Sureda. El llibre es tanca 
amb un apartat que reflecteix el vessant artístic d’Alcover i Moll i in-
clou mostres de dibuixos que ambdós feren durant l’excursió filològica 
de l’any 1921, en els períodes de lleure que l’eixida procurava.

Maria pilar perea i Sabater (Barcelona, 1960) és lingüista, profes-
sora titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de 
Barcelona i Doctora de la mateixa Universitat. És una de les persones 
més entregades a l’estudi de l’obra d’Antoni M. Alcover.

És autora de nombrosos llibres i diversos CD sobre la vida i l’obra de 
l’il·lustre filòleg manacorí, com són els Dietaris, els Quaderns de Camp i el 
Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana.

És una filòloga de reconegut prestigi dins la romanística europea, autora 
d’incomptables articles i de conferències per tota Europa. El 2003, l’Obra 
Cultural Balear la distingí amb un dels premis 31 de desembre.



EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS 
HORA COL·LEGIS ASSISTENTS CONTADOR RONDALLA

9.15 h La Puresa, La Salle, Sant Francesc, Molí d’en Xema Antoni Nicolau Venim de rondalles 

10 h Sa Graduada, Sa Torre, Jaume Vidal, Mestre Pere Garau, Sant Vicenç de Paül  

EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS (Aquesta Rondalla es contarà a la Biblioteca de PORTO CRISTO)

HORA COL·LEGIS ASSISTENTS CONTADOR RONDALLA

12.30 h Mitjà de Mar, Ses Comes, Talaiot Antoni Nicolau Venim de rondalles 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 5è CURS
HORA COL·LEGIS ASSISTENTS CONTADOR RONDALLA

11 h Ses Comes, Mitjà de Mar, Talaiot, Jaume Vidal, Mestre Pere Garau, Sant Francesc Grup contarelles N’Alcover i les tres penyores. Antoni M. Alcover, una vida de rondalla

12.15 h Es Canyar, Simó Ballester, Sant Vicenç de Paül, Molí d’en Xema 

15.30 h La Puresa, La Salle, Joan Mesquida

HORA CONTADOR PERSONALITAT RONDALLA

16.30 h Antoni Adrover, Sofia Kindermann,Gabriel A. Rayó, Samuel Sansó i Cristina Sureda. Alumnes de l’IES Mossèn Alcover Sa jaia Xaloc i sa jaia Bigalot

17 h Roser Juan, Joan Gomila, Aina Sureda, Bouchra El Karouni, M. Mercè Llull, Joan Bueno,      
Miquel-Àngel Rojo, Paula Gardeñas, Raül Peñafiel, Caterina Fernàndez i Kevin Lasluisa.

Alumnes de l’IES Manacor Una que no volia pastar

17.30 h Joana Gelabert Arquitecta i membre de Xítxeros amb em-
penta

El rei de tres reinats

18 h Lo pegatino Grup musical Un festejador

18.30 h Mateu Matas Xurí Glosador En Joanet de l’onso

19 h Andreu Mesquida Metge odontòleg i nebot d’Antoni M. Alcover Es metge Guinyot

19.30 h Joan Monse Presentador de TV Es set ceros

20 h Francesc Moll Editor i fill de Francesc de Borja Moll L’amo de So Na Moixa
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diA dE MOSSÈN ALCOVER
A LA iNSTiTuCió pÚbLiCA ANTONi M. ALCOVER

7 fEbRER 2014



diuMENgE 2 fEbRER
Acte institucional d’obertura de portes del 
Projecte Museogràfic de Reforma dedicat a 
la figura d’Antoni M. Alcover

19h Institució Pública Antoni M. Alcover

diLLuNS 3 fEbRER
Conferència Jais i jaies a les rondalles d’Alcover: la 
saviesa dels nostres padrins a càrrec de Caterina 
Valriu Llinàs

20h Institució Pública Antoni M. Alcover

diMECRES 5 fEbRER
Presentació del llibre Correspondència d’Antoni 
M. Alcover a Francesc de Borja Moll (1917-1926) 
i altres textos epistolars a cura de M. Pilar Perea 
Sabater.

Presentació a càrrec de Gabriel Barceló Bover. 

20h Institució Pública Antoni M. Alcover

diVENdRES 7 fEbRER
X Marató de rondalles: Institució Pública 
Antoni M. Alcover

Totes les sessions són obertes a tothom, de 0 
a 100 anys!

de 9h del matí a 9h del vespre

Institució Pública Antoni M. Alcover

Carrer Pare Andreu Fernàndez, 12 - 07500 Manacor - Telèfon 662 32 04 44

SETMANA dEdiCAdA A ANTONi M. ALCOVER 
Del 2 al 7 de febrer de 2014
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