
 

 



 
Temps era temps, en la Mallorca que avui consideram 

tradicional, la tardor marcava un canvi meteorològic i 

també de cicle, que implicava canvis de comportament 

individuals i socials. Conta Rafel Ginard en les anotacions 

del seu Calendari Folklòric que en recollir els primers 

gínjols, els missatges en posaven uns quants sobre la 

taula de l’amo, a mode d’avís que acabava el temps d’ésser 

per defora i començava l’època de vetlar devers el foc.  

 

Coincidint amb aquest moment tornava el recolliment, les 

vetllades al caliu i les rotllades de complicitats teixides 

amb els fils de les contarelles. La paraula prenia empenta i 

esdevenia baula de transmissió de llegendes, cançons, 

acudits o dites. Un patrimoni immaterial que hem heretat 

de generació en generació, per via oral. 

  

Actualment estam més comunicats que mai, però parlam 

manco que mai. Des de la Fundació Mallorca Literària 

volem reprendre el fil de veu de la cultura d’arrel i posar 

l’accent en l’oralitat que encara té molt per transmetre a 

properes generacions. Coincidint amb els mesos de tardor, 

aquest cicle TardOral ens permet posar el focus en 



activitats entorn de la paraula dita, en múltiples modalitats 

i aproximacions: espectacles, rotllades, activitats familiars 

i educatives, fan partícip la música, el recitat, la poesia, la 

cançó, la gastronomia i la reflexió en aquesta tasca de 

mantenir viva la paraula. Una paraula que, a més i sobretot, 

és significant i garanteix la perpetuació de valors, 

d’emocions, de costums i de coneixements que són 

inherents a la cultura d’arrel, i que no volem deixar perdre. 

 

El cicle TardOral és una iniciativa del Museu de la Paraula. 

Casa Pare Ginard, coordinada per Joana M. Serra en el 

context del projecte Tradicionari de Mallorca.  

 

Compta amb la implicació de molts i diversos agents 

culturals de Mallorca, i inclou propostes i activitats arreu 

de l’illa: 

 

- Sant Joan 

- Palma 

- Manacor 

- Inca 

- Santa Margalida 

- Santanyí 

- Llucmajor 

- Vilafranca 

- Son Servera 

- Lloret   (activitat en ruta a la Comuna) 

- Mancor de la Vall (activitat en ruta al puig de Montaura) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  

> ESPECTACLES 
Noves mirades sobre 
la paraula dita 

 



Vida i cançó 

>> “Irene i la terra adormida” 

Concert narrat 
Aquesta és la història d’una llavor que creix fins a fer-se flor i 

d'una nina adormida que es desperta perquè té ganes de tornar 

a jugar en el món dels vius... La “rondalla per a la nit de les 

ànimes” nascuda l’any passat en el marc de la divulgació de 

rituals i creences de Nit de les Ànimes s’adapta enguany a un 

format més idoni per a dur l’espectacle a espais no 

convencionals. Es converteix en un concert narrat, en què 

música, cançó i la veu narrada es combinen per trasmetre un 

relat de ressons poètics i ancestrals.  

 

La reestrena d’aquest format tindrà lloc en format especial de 

ruta-concert que visitarà la Necròpoli de Son Real, on es 

carregarà de ressons de vida i mort. 

 

A continuació, el concert s’oferirà a quatre escenaris diferents 

de l’illa per tal d’acostar les reflexions i emocions del cicle de 

Tots Sants i Morts al públic, a través d’un llenguatge emotiu i 

també didàctic. 

 

Cantata original: Francesc Vicens (música) i Lucia Pietrelli 

(text), creada per al Tradicionari de Mallorca de la Fundació 

Mallorca Literària 

 

Narració: Miquel Àngel Torrens, Mariantònia Salas, Bàrbara 

Nicolau 

 

Veus: Coral Juvenil de Joventuts Musicals de Palma (coral filial 

de la CUIB).  Direcció: Santi Francia 

 

Músics: Pere Dàvila, guitarra, bouzouki, guitarró i percussió;               

Maria Danús i Francesc Vicens: piano 



 

Dates: 

 

- 19/10 10-12.30h  En ruta – Son Real 

- 20/10 20.30  Església de Sant Joan 

- 31/10 20h   Convent de Sant Vicenç, Manacor 

- 03/11 18h   Sala Petita, Teatre Principal Palma 
Preu: 5€ / Entrades a www.teatreprincipal.com  

- 08/11 20h   Teatre Principal de Santanyí 
Preu: 5€ / Entrades al Teatre  

  
 

 

 

 

  

http://www.teatreprincipal.com/


De veu en veu, poesia de dona 
 

>> “Som tantíssimes. Maria Antònia Salvà 

amb les donzelles del nou segle” 

Concert poètic 

Coindint amb el 150è aniversari del naixement de l’autora, 

propiciam un diàleg entre els poemes de Mª Antònia Salvà amb 

altres poemes amb veu de dona. Aquest és un recital-concert 

amb tres parts diferents. Una primera part, en què dialoguen 

poemes de Maria Antònia Salvà amb Maria Mercè Marçal. Una 

segona part, en què els poemes van enllaçats a veus del segle 

passat i les poetes coetànies; i una tercera part amb la de les 

veus de dones actuals, del poema de Maria Antònia Salvà: "a 

les poetes de l'any 2000" al poema/cançó: "Som Tantíssimes".  

 

Un recital i experiència d’empoderament femení que té lloc des 

de la paraula i a través de la paraula, retornant a la poesia una 

oralitat que sempre és inherent a tota poètica, però que ho és 

de manera molt especial en el cas de l’obra de Maria Antònia 

Salvà, fortament connectada a la tradició d’arrel i les cançons 

poulars. 

 

Veu i cançó: Joana Abrines i Marga Rotger 

Amb la participació de dues poetes a cada sessió. 

 

Dates: 

 

- 25/10 20h Biblioteca Municipal de Vilafranca  
Preu: 3€ / Entrades anticipades a la Biblioteca  

 

- 17/11 13h Setmana del Llibre en català 
Aljub del Museu Es Baluard, Palma 

 

- 26/11 19.30h Claustre de Sant Bonaventura, Llucmajor 
 



Memòria oral i escena 

>> “Biografies. Històries de vida”  

Teatre comunitari 

 

Volem revelar que la quotidianitat de les padrines, explica qui 

som i mostra els nostres conflictes i desitjos. Per això, ens 

barregem amb el  poble, per portar a l’escena les seves veus, 

les seves dones (que sovint en silenci) sostenen part de la 

història del nostre país.  

 

Biografies és un projecte de teatre comunitari dirigit per 

Francesca Vadell Cubells i coordinat des de BateGar 

Mallorca d'arrel - Fundació Mallorca Literària, en 

col·laboració amb l’Institut Mallorquí d’afers socials del 

Consell de Mallorca. 

 

Hi participen: Margarita Bal·le, Margalida Cerdà, Margalida 

Grau, Maria Dolors Llosa, Magdalena Pons, Antònia Ramis i 

Pola Rubert. 

 

Dates: 

- Ds 30/11 18.30h  Museu del Calçat i la Indústria, Inca 

 

  



Vells temes, noves veus 

>> “En diàleg amb el Cançoner”  

Glosa i poesia 

 

Cinc dones poetes entren en diàleg amb el Cançoner Popular 

de Mallorca per tal d’enriquir-lo amb les seves creacions 

poètiques. Paraula de dona que respon al Cançoner amb les 

seves inquietuds, reflexions i esperances per reviure’l des del 

segle XXI i en clau de gènere. Recital de paraula i imatge, 

incloent el “Maternitat(s)” creat per Margalida Vinyes per al 

Museu de la Paraula de Sant Joan. 

 

A càrrec de Alícia Olivares, Joana Abrines, Maribel Servera i 

Mery Amengual, poetes, i Francesca Vadell, actriu 

 

Dates: 

- Dv 20/12 20h Institució Pública Antoni Maria Alcover, 

Manacor 

 

 

  



  

> ROTLADES 
Xerrades entorn  
a la paraula dita 

 



El calendari d’arrel 

>> “Tot comença a la tardor” 

 
El Calendari Folklòric és un conjunt de plaguetes inèdites de 

Rafel Ginard que daten dels anys 50 i principis dels 60. En elles 

el folklorista fa un recull exhaustiu del tradicionari de Mallorca, 

on hi roman tot el coneixement popular de la vida i l’art. Tot fa 

pensar que la intenció de Ginard era recopilar aquest preuat 

patrimoni per tal d’editar-lo a la manera del Costumari català de 

Joan Amades.  

Feim una mirada a aquest llegat de la mà dels especialistes 

que treballen en la preparació de la seva edició. 

 

A càrrec d’Andreu Ramis i Miquel Sbert 

 

- 22/11 20h Sala Polivalent, Sant Joan 

 

El poder de la paraula.  

>> Presentació del llibre “Una tradición 

rebelde” 
 

El traductor i poeta Fruela Fernández s’endinsa en les 

polítiques de la cultura comunitària en un text que posseeix so, 

perquè l’oralitat l’habita, perquè la música, la cobla, el relat 

proper i el conte arrelat el fa possible. Aquest text fa que allò 

insurgent sia allò emergent: el que emergeix de la nostra pròpia 

història i que refusa la línia recta del progrés que tant 

s’assembla a un laberint en el que ens desposseïm d’allò que 

tal vegada som sense saber-ho. 

A càrrec de Fruela Fernández  

- 29/11 20h Sala Polivalent, Sant Joan 

 

  



La cuina del Tradicionari.  

>> Presentació del llibre amb receptes de 

Miquel Calent i Tomeu Arbona 
 

“La cuina del Tradicionari” és una revisió del calendari folklòric 

en clau gastronòmica que pretén abraçar els continguts 

específicament alimentaris i culinaris del llegat de Ginard 

(recopilacions relatives a productes i elaboracions, sovint en 

relació a esdeveniments rituals o celebracions marcades en el 

calendari) i posar-los en relació amb la cuina actual. No es 

tracta d’un llibre més de receptes, sinó que combinant els 

continguts del Calendari folklòric amb les creacions culinàries 

dels dos xefs, Tomeu Arbona i Miquel Calent pretén delectar-

nos amb elaboracions que parteixen de l’arrel i s’enlairen a 

l’altar dels sabors més actuals.  

 

A càrrec de Tomeu Arbona, Miquel Calent, cuiners, i Joana 

M. Serra, coordinadora del Museu de la Paraula. Casa Rafel 

Ginard. 

 

- 12/12 19.30h Palma 

 

Córrer la veu 

>> Glosam amb dites i refranys 
Farem córrer la veu glosada a través del Corpus de fraseologia 

de les Illes Balears, recent obra magna de l’etnopoètica illenca 

a la qual li posarem l’altaveu dels glosadors i la espargirem pels 

racons de Sant Joan.  

 

A càrrec de Bàrbara Sagrera, Associació Glosadors de 

Mallorca i Miquel Sbert 

 

- 14/12 20h Centre Cultural, Sant Joan 

 



 

   

> EN FAMÍLIA 
Oralitat tradicional 
per a nous públics 

 



> EN FAMÍLIA 

>> Celebram la Nit de les Ànimes 

Tallers, contarelles i rituals  

per a una nit de misteri 
 

La cultura de la mort a Mallorca s’ha desenvolupat a través de 
ritus funeraris i, col·lectivament, en la celebració de la festa 
més important de la tardor, el dia de Tots Sants i la diada de 
Difunts. La importància de la festivitat de Tots Sants es 
reflecteix en la gran quantitat de tradicions i costums que 
l’envolten. Costums que tenen uns components que es mouen 
entre la devoció i el respecte de cap als avantpassats i la 
celebració de la por lligada a l’obscuritat de la mort. La tradició 
medieval de les danses de la Mort, que ens presenten la Mort 
com a realitat sobtada i que ningú pot evitar; la de les cançons 
de Mort, composicions orals cantades en el curs d’una 
cerimònia per plànyer la mort de persones estimades; i les 
tradicions lligades a Tots Sants han generat un patrimoni 
immaterial que ens fa palès la importància del tema en la 
cultura mallorquina. Us presentam una sèrie de propostes i 
activitats per donar a conèixer als infants totes aquestes 
pràctiques rituals que caracteritzaven la celebració de la Nit de 
les Ànimes a la nostra illa. 
 
Activitat adreçada a infants a partir de 6 anys 
 
Dates: 

 

- 30/10 17-18h Biblioteca de Son Servera 
Inscripcions a la biblioteca de Son Servera 

 

- 31/10 17-20h Institució Antoni Maria Alcover, Manacor 
Programa complet a www.mallorcaliteraria.cat/agenda 

 

 

- 02/11 16.30-19h Amfiteatre del parc de la Riera, Palma 
Programa complet a www.mallorcaliteraria.cat/agenda 

 

http://www.mallorcaliteraria.cat/agenda
http://www.mallorcaliteraria.cat/agenda


> EN FAMÍLIA 

>> L’Illa dels Tresors en ruta 

Recorreguts guiats en família 

 

Trepitjarem terra ferma per anar descobrint aquells indrets que 

atresoren misteris amagats que ens portaran amb la paraula i 

la imaginació a universos llunyans. Viatjarem al centre del món, 

a una vall encantada i ens endinsarem en unes coves 

misterioses tot per anar descobrint aquella Illa dels tresors avui 

mig perduda. 

 

Dates: 

- 10/11 Viatge al centre del món  

  Un recorregut per la comuna de Lloret 

  Guiatge de Joan Carles Palos 

  Alliberam el pern del món 

  Inscripcions a www.mallorcaliteraria.cat  

 

- 15/12 La llegenda del bou de Montaura  

  Volta al puig de Montaura des de Mancor de la Vall 

  Guiatge de Joan Carles Palos 

  Alliberam la casa de por i la potada del rei En Jaume 

  Inscripcions a www.mallorcaliteraria.cat  

 

 

  

http://www.mallorcaliteraria.cat/
http://www.mallorcaliteraria.cat/


 

> EDUCACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> EDUCACIÓ 
Tradició oral 
en entorn didàctic 

 



 Activitat educativa

>>Tots Sants i Nit de les ànimes 
Rituals i tradicions que ens permeten assimilar vida i mort 

Per a educació primària 

 

Dins de l’oferta adreçada a centres escolars i d’ensenyament 

teniu l’oportunitat de sol·licitar aquesta proposta didàctica. El 

seu objectiu és apropar-nos al rituals d’arrel que envolten la 

festivitat de Tots Sants i de la Nit de les ànimes. Acaram el 

tema de la mort des d’una mirada de respecte, retrobament 

amb els avantpassats i coneixença d’uns rituals no tan llunyans 

a la festa avui globalitzada, Halloween.  

 

Sol·licituds a info@mallorcaliteraria.cat  

 

 

 Activitat educativa

> Jugam a l’Illa dels Tresors 
Descobrim Mallorca a través de les llegendes 

Per a educació primària i secundària 

 

Hi havia una vegada una illa amb tresors a balquena. No eren 

tresors ni d’or ni d’argent però el seu valor era incalculable. 

Bruixes, dracs, gegants, dones d’aigua, princeses i tota casta 

de personatges extraordinaris convivien amb els nostres infants 

en l’Illa dels Tresors. Aquesta illa està amenaçada per un estol 

d’ombres negres a les quals hem de combatre per salvar-la. 

Seràs prou valent/a? 

 

Sol·licituds a info@mallorcaliteraria.cat  

 

 

 

  

mailto:info@mallorcaliteraria.cat
mailto:info@mallorcaliteraria.cat


 

 

 

 

TardOral és una proposta del Museu de la Paraula de 

Fundació Mallorca Literària – Departament de Cultura, 

Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca. 

 

Direcció: Carme Castells 

Coordinació: Joana M. Serra 

 

Amb la col·laboració de: Balears Natura – Finca Pública Son 

Real, Parròquia de Sant Joan, Ajuntament de Sant Joan, 

Ajuntament de Vilafranca, Biblioteca de Son Servera, 

Centre d’Informació Jove de Son Servera, Institució 

Pública Antoni Maria Alcover, Ajuntament de Manacor, 

Convent de Sant Vicenç Ferrer de Manacor, Districte Nord 

de l’Ajuntament de Palma, Teatre Principal de Palma, 

Ajuntament de Santanyí, Teatre Principal de Santanyí, 

Museu del calçat i de la indústria d’Inca, Centre Cultural de 

Sant Joan, Universitat de les Illes Balears. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TOTA LA INFORMACIÓ A  www.mallorcaliteraria.cat/agenda 

Per a consultes, contacta’ns a info@mallorcaliteraria.cat  

Joana M. Serra, coordinadora del cicle: ginard@mallorcaliteraria.cat 

  

http://www.mallorcaliteraria.cat/agenda
mailto:info@mallorcaliteraria.cat
mailto:ginard@mallorcaliteraria.cat


 


