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emParaular

IV Festival de narració oral de Manacor

Del 16 al 19 de setembre

La manera més salvatge,
selvàtica i salvadora
de moure el cos, la manera
més subtil i muscular,
més a prop de la Matèria
Feta Font Perquè Font És,
el moviment del cos més
insultant de tots i, sí,
si vol, el més amorós
és la paraula i parlar.

Enric Casasses

Dimecres 16 de setembre
20 h
Institució Pública Antoni M. Alcover
Bàrbara Sagrera, Bàrbara Nicolau i Alícia Olivares

MESTRES DE LA PARAULA

El potencial comunicatiu a l’abast del parlant del segle XXI. Una proposta artística
per reivindicar l’oralitat.

Dijous 17 de setembre
18 h
Claustre de Sant Vicenç Ferrer
Joan Gomila

CONTES DE L’UNIVERS
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Un vell professor no sap com explicar als alumnes les següents preguntes: Per què
hi ha tantes estrelles? On s’amaguen quan surt el sol? Què hi ha a la Lluna? Així
que comença a filar com pot explicar el que hi ha més enllà de la terra i així es va
fent un viatge per alguns planetes i satèl·lits, amb la seva nau espacial (un paraigua
atrotinat que s’anomena el Poppins XVI.

Públic Infantil

Divendres 18 de setembre
20 h
Claustre de Sant Vicenç Ferrer
Glosadors de Mallorca

GLOSAT AL CLAUSTRE: BRANCAM DE PARAULA DITA

Un repte per als glosadors, que afrontaran diverses proves i situacions a partir del
Corpus  de  fraseologia  de  les  Illes  Balears, de  Bàrbara  Sagrera,  que  farà  de  fil
conductor.

Dissabte 19 de desembre
12 h
Institució Pública Antoni M. Alcover
Francesca Vadell

GUILLEM, FILL DE L'AIGUA I EL SOL

Amb aquest contacontes volem acostar la figura de Guillem d'Efak als més petits.
Partirem de viatge i ens trobarem amb els tresors d'en Guillem. També descobrirem
alguns contes populars africans i d'altres que ell mateix va escriure. Ens seguirà una
tortuga, amiga del nostre protagonista, fill de l'aigua i el Sol, que no es vol perdre la
nostra aventura. Ens hi acompanyau?

Públic Infantil a partir de 4 anys

Dissabte 19 de setembre
17.30 h
Museu d’Història de Manacor – Torre dels Enagistes
Jaume Gayà, Margalida Amengual i Danielle Fregapane

ENFILANT PARAULES

Manacor, ciutat de les perles. Hi ha poques cases on no hagin enfilat perles. Això va
impulsar l’economia. Però també trobam enfiladors de paraules que ens transporten i
ens fan gaudir de la nostra ciutat. I avui i aquí en farem un tast. Enfilam paraules
acompanyats de música.

Dissabte 19 de setembre
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20.30 h
Parc Municipal
Sebastià Adrover, Salvador Miralles, Maria Antònia Salas, Carme Gonzàlez i 
Roger Pistola

LA MAR DE BÉ

A partir dels dos primers llibres de relats de Carme Riera, Te deix, amor, la mar com
a penyora i  Jo pos per testimoni les gavines,  us convidam a compartir un viatge
sensorial tenyit de poètica i de valors subversius i de denúncia.

Tots els actes són gratuïts i amb capacitat limitada.
Reserves a cultura@manacor.org, al whatsapp 660 350 633, indicant nom i llinatges
(màxim 4 reserves per persona) i a l’Oficina de Turisme de Manacor.
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