MALLORCA. PAISATGE I LITERATURA.
ACTIVITATS D'EXTENSIÓ BIBLIOTECÀRIA
Sa Rectoria Vella /Biblioteca Municipal
Vilafranca de Bonany
(Maig – Octubre 2022)

Imatge del Pla d'Alanzell des de Son Joi, amb Vilafranca i Bonany al fons.

DIJOUS 12 DE MAIG a les 20:30 h.
Presentació.
Si entenem el paisatge com l'acció de la transformació dels
humans sobre l'entorn geogràﬁc i intentam casar-lo amb el
concepte de literatura, entesa com l'acció de transformar
pensaments, creacions intel-lectuals i emocions en
paraules, potser descobrim que, efectivament, aquesta ha
estat i és una manifestació artística binomial recurrent dins
la nostra cultura.
En el cas de Mallorca, el paisatge ha evocat i evoca
sentiments, imatges personals i escenaris que
s'esﬁlagarsen en mots que reﬂecteixen, entre altres, els
“moments” canviants d'aquest paisatge, no només en el
seu cicle natural anual, sinó també des d'una perspectiva
cultural històrica, diacrònica, sovint vinculada a
experiències particulars anònimes – com la literatura oral i
popular - , o a la d'escriptors i escriptores dins el context de
diferents moviments o tendències literàries, d'aquí que
poguem trobar exemples d'un paisatgisme literari que
comprèn des d'imatges idíl-liques – pròpies d'una Arcàdia
eterna - a altres que, en part, o bé les defugen o bé les fan
servir de pretext per conﬁgurar qualsevol entremat poètic o
novel-lístic.
Des del Pla a la Serra, o a les cales de la mar banyades per
la mar Mediterrània, Mallorca se'ns presenta com un món
en què els conceptes de paisatge i literatura semblen
“enamorar-se" l'un de l'altre; semblen que casen com mai;
amb tot, però, com qualsevol parella, amb el seus
encontres i, perquè no, amb alguna desavinença.
En aquest cicle “Mallorca. Paisatge i literatura” ens
aproximarem a aquesta relació tan íntima. Bé, al manco
així ho intentarem.

Biblioteca Municipal / Sa Rectoria Vella.

Xerrada. “ Paisatges literaris de Mallorca”.
GASPAR VALERO I MARTÍ,
historiador i divulgador de patrimoni.
A partir de les publicacions de la seva obra “Paisatges
literaris de Mallorca”, publicats per J.J. de Olañeta,
l'historiador Gaspar Valero se submergeix dins un univers
paisatgístic de Mallorca que ha generat interessants
escenaris literaris, convertits en geograﬁes emotives i
creatives.
Entre altres, Valero és un reconegut exponent a l'hora de
saber explorar i divulgar el paisatge i el patrimoni de
Mallorca a través de les fonts històriques i literàries : un
bon punt de partida per aquest cicle d'activitats.

DIJOUS 9 DE JUNY a les 20:30 h.
Biblioteca Municipal / Sa Rectoria Vella.

Xerrada. “Tradicions i fantasies. L'imaginari
paisatgístic a l'obra de Costa i Llobera”.
MARIA ANTÒNIA PERELLÓ FEMENIA,
doctora en Llengua i Literatura Catalana i docent.
L'edició crítica de Tradicions i fantasies (1903) de
Miquel Costa i Llobera realitzada per Maria Antònia
Perelló serveix de punt de partida per endinsar-se en
una de les facetes més rellevants del poeta pollencí, en
què es posa de manifest el fet que aquest sigui un dels
principals referents en la descripció de l'imaginari
paisatgístic de Mallorca.

DIJOUS 30 DE JUNY a les 20:30 h.

DIMARTS 19 DE JULIOL a les 21:30 h

Biblioteca Municipal / Sa Rectoria Vella.

Pati de Sa Rectoria Vella.

Xerrada. “De la sublimació idealista del paisatge a
la desfeta de la seva destrucció. La cala com a
motiu poètic”. DAMIÀ PONS I PONS,
doctor en Filologia Catalana i profesor de la UIB.
En aquesta xerrada, Damià Pons, un dels principals
coneixedors de la generació de literats que passà a denominarse “l'escola mallorquina”, ens fa una aproximació al panorama
literari produït a Mallorca i a fora en relació a la descoberta que
alguns escriptors i escriptores varen fer del paisatge de l'illa com
a motiu evocador. Pons conclou, entre altres, que en aquesta
descoberta, la cala – com a part del paisatge costaner – tot i ser
predominant a la nostra geograﬁa, no ha estat el centre
d’atenció en la producció poètica.

DIUMENGE 17 DE JULIOL a les 20:30 h
Caseta de Son Pere Jaume

Experiència de poesia creativa i lectures compartides.
“Els nostres paisatges: provocadors de paraules,
evocadors de percepcions, sentiments i emocions”.
CLUB DE LECTURA DE VILAFRANCA
Tot just fa dos anys, Vilafranca va fer 400 anys des què es fundà. Des de llavors, els i les
que han viscut i vivim aquí, convivim amb el seu paisatge – que és el nostre paisatge. El
seu entorn, la seva fesomia, els seus carrers, els seus paratges plans i, adesiara, ondulats
i pocs prominents, segur que ens provoquen paraules, mots encadenats que evoquen
emocions i sentiments.
Us animau a escriure alguns fragments narratius, poètics,
assagístics … sobre els paisatges del nostre entorn? Pla
d'Alanzell, Sa Pleta de Sant Martí, Puig de Bonany, Son
Pere Jaume, Vilafranca mateix, … donen per molt. Us hi
esperam!
Per participar-hi, consultau-ne programa apart.

Cançó i glosat. “Llavors de fonoll”
NATÀLIA TASCÓN, MIQUEL ÀNGEL ADROVER
(Veu i glosats) MIQUEL ADROVER (guitarra)
Les anotacions de Rafel Ginard en el seu 'Calendari Folklòric de Mallorca' són el punt de
partida d'aquest recital que conjuga passat i futur a través de la veu, de la cançó, de les
tonades i paraules, un espectacle en què es lliguen mots i tonades, arrel i present, en un
diàleg entre la tradició oral dels anys 50 i la llengua esmolada del jove glosador del XXI.
En aquest sentit, la literatura oral i popular va lligada,
sovint, al paisatge i a l'entorn d'un món en què, com
deia el mateix, Ginard, “el folklore, reblit de notícies
menudes i aromàtiques com a llavors de fonoll, m'ha
permès guaitar a través de variadíssims ﬁnestrons,
els paisatges interiors de l'ànima mallorquina”.
Preu:3€ Entrades anticipades a l'Ajuntament. Reserves al 971 83 20 72. Entrades el
mateix dia a les 21:00 h. Activitat amb col-laboració amb la FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA.

DIJOUS 8 DE SETEMBRE A LES 20:00 h.
Biblioteca Municipal / Sa Rectoria Vella.

Xerrada i presentació de llibre. “Viatjant per
Mallorca. Les danses de la terra. Llibre de viatges”.
MIQUEL LÓPEZ CRESPÍ, escriptor.
López Crespí, ens parlarà de “Les danses de la terra”, una publicació
limitada i editada ad hoc amb textos recopilats per ell mateix i amb
fotograﬁes de Bartomeu Payeras, i que és tot un exemple en què
queda ben palesa la conjugació d'imatges de paisatges de l'illa amb
fragments literaris d'un bon grapat de grans autors/es clàssics que s'hi
inspiraren.
A banda d'això, López Crespí ens presentarà “Llibre de Viatges”, del
Tall editor, un llibre en què recull memòries de viatges a diferents llocs
del món i que marquen part del seu recorregut vital : Irlanda, Grècia,
Menorca, Itàlia, …

DIJOUS 22 DE SETEMBRE A LES 20:00 h.
Biblioteca Municipal / Sa Rectoria Vella.

Xerrada. “El paisatge fet història”.

Ho organitza:

GUILLEM FRONTERA PASQUAL, escriptor.
Guillem Frontera és un escriptor i periodista imprescindible dins
el panorama literari mallorquí actual. Nascut a Ariany, la seva
obra és plegada de referències al seu poble natal i al seu entorn
paisatgístic, el Pla de Mallorca, i a Mallorca en general – la seva
“Sicília sense morts”. Així mateix, també, i des de la ﬁcció
literària, a “Imatges del paradís”, Frontera s'endinsa dins un
viatge sentimental a una Mallorca que es va fondre en el passat i
a una altra que encara batega en el paisatge, en la pintura i en la
literatura.

DIJOUS 20 D'OCTUBRE de les 18:00 a les 20:00 h.
Visita guiada.
Sant Joan i el Pla. El paisatge en la paraula.
Museu de la Paraula – Casa Museu Pare Ginard
TOMÀS VIBOT RAILAKARI, ﬁlòleg.
JOANA MARIA SERRA FIGUEROLA, historiadora.

Amb el suport de :

Amb la col-laboració especial de

De la mà de Tomàs Vibot, visitarem la vila de Sant Joan, exponent del paisatge del Pla de
Mallorca, en què encara es desprèn, en la seva fesomia urbana, el pes del passat rural i la
petja d'una estructura social pràcticament immòbil durant segles.
Aquí es troba la Casa Museu Pare Ginard , que
acull el Museu de la Paraula, en homenatge a
l'autor del Cançoner Popular de Mallorca, tot un
autèntic viatge per les paraules, gloses i cançons,
a qui ens acompanyarà Joana Maria Serra,
responsable d'aquest espai emblemàtic.
Activitat amb inscripcions prèvies . Consultau-ne programa apart.
Activitat amb col-laboració amb la FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA.

www.ajvilafrancadebonany.net
Les activitats són gratuïtes a no ser que s'indiqui el contrari.
Les activitats poden estar subjectes a canvis.

