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M A N A C O R
Del 27 de gener al 6 de febrer

SETMANA
DEDICADA
A MOSSÈN
ALCOVER

DEPARTAMEMNT DE CULTURA

Pare Andreu Fernàndez, 12
telèfon 662 320 444
institucioalcover.org
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Diumenge 2 de febrer
A les 11.00 h, al passeig de Na Camel·la, ofrena floral a 
l’obelisc dedicat a Antoni M. Alcover. Caracterització de 
mossèn Alcover a càrrec de Joan Gelabert Miró i cant de la 
Balanguera amb el cor Fartàritx. És un acte organitzat per 
l’Associació d’Amics de la Institució Alcover.

A continuació ballada popular amb el grup Tramudança a 
la plaça Ramon Llull, organitzada per l’Escola Municipal de 
Mallorquí i la seva Associació d’Amics.

Dijous 6 de febrer
A les 10.30 h, a l’IES Mossèn Alcover, acte 
d’homenatge a la figura d’Antoni Maria 
Alcover davant la pedra cedida per la família 
Alcover en la seva memòria. El departament de 
música de l’Institut amenitzarà l’acte. 

MANACOR

XVI Marató de rondalles
A les 10.00 h, a les 11.45 h i a les 15.30 h:
N’Alcover i les tres penyores. Antoni M. Alcover, una vida
de rondalla, a càrrec de Contarelles.

A les 16.30 h · L’abat de la Real, a càrrec dels alumnes de l’IES 
Manacor (Joan Carles Veny, Jesper Swinkels, Elisabet Femenies,
Maria Tàrraga, Roser Oliver i Marta Coll).

A les 17.00 h · Na dent d’or, a càrrec dels alumnes de l’IES Mossèn 
Alcover (Maria Bergas, Neus Coll, Carla López, Desiree Penset, 
Mariona Sansó, Joy Siju, Safira Suárez, Elisa Vecina, Marc Carrió,
Ma Teresa Kurtin i Teresa Moscoso).

A les 17.30 h · Un que va fer es mort per no pagar es deutes,
                           a càrrec de Marina Collado.
A les 18.00 h · Sa filla des carboneret, a càrrec  de  Mar Bel. 
A les 18.30 h · En Pere Gri, a càrrec d’Alícia i Xisco Olivares.
A les 19.00 h · En Gostí lladre,  a càrrec de Miquel Oliver Gomila.
A les 19.30 h · Mateu Xurí i Maribel Servera glosen rondalles.
A les 20.00 h · S’home i es lleó, a càrrec de 440 Aula musical.

Divendres 31 de gener



Dilluns 27 de gener a les 20 h
Acte inaugural de la setmana Alcover

 A continuació, presentació de La 
calaixera d’Alcover, el nou material 
didàctic creat i dissenyat per un equip 
de docents amb l’objectiu d’arribar als 
centres escolars per difondre la figura i 
l’obra d’Antoni Maria Alcover en totes 

les seves vessants. Un format innovador que permet conèixer de 
manera lúdica i atractiva qui va ser Alcover i que inclou alhora 
continguts curriculars diversos de l’àrea de llengua i  també de la 
nostra cultura popular.

Dimarts 28 de gener
A les 10.00 h a la Institució Alcover i a les 12.30 h 
a la biblioteca de Porto Cristo,
Va de rondalles! amb Margalida
Amengual.

Dimecres 29 de gener 
A les 10.00 h  i a les 11.30 h
a la Institució Alcover, Va de rondalles!
amb Margalida Amengual.

A les 20.00 h, Peccatum amb Antoni Gomila
i Catalina Florit.
Inscripcions a institucioalcover@gmail.com
Places limitades.

Dijous 30 de gener
A les 10.00 h i a les 11.45 h: N’Alcover i les tres penyores.
Antoni M. Alcover, una vida de rondalla, a càrrec de Contarelles.

 A les 17.30 h, taller de castanyetes amb Agnès Oliver Rosselló. 
Organitzat per l’Assosciació d’Amics de la Institució Alcover.

A les 20.00 h, presentació del volum XVI de la 
col·lecció Escorcolls: Epistolari Amer Alcover, a cura 
d’Albert Carvajal Mesquida i Antoni Gomila Grimalt. 
Pròleg de M. Magdalena Gelabert.
La presentació serà a càrrec de Gabriel Barceló Bover.

A les 19.00 h, presentació del llibre d’Antònia 
Soler i Nicolau, Els mites grecs a les Rondalles 
mallorquines, a càrrec de Magdalena Gelabert 
Miró i Antoni Gomila Nadal. Amb l’actuació 
musical de Margarida Aurembiaix Roig i Soler.

A les 20 h, Les cambres d’Alcover.
Visita dramatitzada a l’espai
museogràfic de la Institució Alcover 
amb Joan Antoni Sunyer i Francesca 
Vadell.
Inscripcions a institucioalcover@gmail.com
Places limitades.

“Na Molleta” 
El passat 10 de febrer ens deixava Aina 
Moll Marquès, la filla gran de Francesc 
de Borja Moll, el col·laborador més 

fidel d’Antoni Maria Alcover en les tasques del Diccionari, el qual 
és convertiria en el responsable de la finalització de la magna obra 
després de la mort d’Alcover el 1932. La relació entre Alcover, el 
mestre, i Moll, el deixeble, va ultrapassar el caire professional i sorgí 
entre ells una relació afectiva important. Mostra d’aquest vincle són 
les visites que Alcover feia a la família Moll per contemplar el primer 
infantó que els havia nascut, “Na Molleta”, així anomenava Alcover 
aquella nina que amb el temps esdevindria un referent per a la nostra 
llengua i la nostra cultura: Aina Moll Marquès. I, poc es devia pensar 
llavors Alcover, que aquella criatura encara fos a temps a col·laborar i 
a contribuir al fet que el DCVB culminàs  el 1962. 

En presentar-vos aquest programa d’actes de la setmana dedicada a 
Alcover d’enguany, hem trobat escaient reproduir, com a preàmbul, 
unes paraules que Aina Moll va dedicar a Alcover. Són, essencialment, 
un elogi que ens recorda la importància de la feina que va fer. 

Esperam que els actes que oferirem us resultin interessants i que ens hi 
trobem per gaudir-ne plegats. 

Què li devem a mossèn Alcover?
Li devem la concepció del Diccionari i també l’amplíssima activitat 
que desplegà per aconseguir interessar-hi tot el poble de tot l’àmbit 
lingüístic català; l’enorme esforç personal que hagué de fer per adquirir 
els coneixements necessaris per a emprendre’l i perquè els adquirissin 
els seus col·laboradors; l’encert amb què escollí els seus mentors entre 
els millors romanistes de l’època [...] li devem la disciplina amb què 
establí, seguint el consell dels entesos, el plantejament i la realització de 
l’obra [...]; li devem en fi que s’arruïnés per salvar l’obra i que prengués 
les disposicions necessàries per mantenir-la en mans del seu successor, 
evitant així el perill que la dispersió dels materials fes inútil tot l’enorme 
esforç col·lectiu anterior. [...] A part del Diccionari i de l’impuls al 
clima de fervor catalanista, li devem una obra personal de gran valor: 
l’Aplec de Rondalles Mallorquines que publicà amb el pseudònim de 
Jordi d’es Racó. [...] Finalment li devem l’exemple de dedicació total a

l’estudi i promoció de la llengua catalana, concebuda com a llengua nacional 
de tota la comunitat que la parla, i el coratge de defensar-la de manera radical 
com a llengua pròpia [...].

“El que els catalans devem a mossèn Alcover”, a Any Mossèn Alcover:
presentació de la Lletra de convit 2001. Barcelona. IEC, 2003.


