18 de maig, Dia Internacional dels Museus
FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA

“LES DONES TENEN LA PARAULA”

A la Casa Llorenç Villalonga, BINISSALEM

“Primavera al jardí”
Durant el mes de maig, el jardí de Can Sabater és lloc de trobada i de vermut amb
propostes culturals. Sota el lema “Les dones tenen la paraula”, us oferim una visita ben
especial al nostre museu, en format de guiatge amb microteatre. Dues actrius faran
possible que, al llarg del recorregut per la casa de l’escriptor, ens compareguin moltes de
les seves protagonistes femenines: Xima i Maria Antònia, Obdúlia i Aina Cohen.... Quina
deu ser la seva visió del Bearn mític?
Instal·lació permanent
PROJECCIÓ: La memòria del museu
Testimonis de persones majors de Binissalem, sobre la memòria de Can Sabater i
la presència a la casa de Llorenç Villalonga i Teresa Gelabert.
A les 11h
El carnaval de Bearn
Recepció de l’obra “El Carnaval de Bearn” de Pau Fornés i incorporació a la
museografia del centre.
A les 11.15h // A les 13.15h
MICROTEATRE: Les dones de Villalonga
Visita amb microteatre a Can Sabater, amb Aina Compte i Aina Frau.
PLACES MOLT LIMITADES! ENTRADA ANTICIPADA A WWW.ENTRADIUM.COM

De 11-13.30h
TALLER: Un collage vintage
Taller familiar amb intervenció artística a la clastra amb infants de totes les edats.
No es reserven places. Accés per ordre d’arribada.

A les 12h
TAST: vins de la D.O. Binissalem
Una sessió per a conèixer els aspectes bàsics en la degustació de vins de la DO
Binissalem. Amb Marga Amat.
De 12.30 a 14h
CONCERT: Jazz al jardí
Feim el vermut al so d’estàndards del jazz, amb Maria Pasqual &co

A la Casa Pare Ginard, Museu de la Paraula, SANT JOAN

“Ànima Mare”
La dona és i ha estat mare de la nostra cultura, creadora de vida i baula de transmissió del
patrimoni oral que la tradició ha duit fins els nostres dies. La recopilació del Cançoner
Popular de Mallorca, feta per Rafel Ginard, es va originar en aquesta casa del carrer Socies,
7 de Sant Joan. Intervenim en les estances del museu per fer dialogar el cançoner d’arrel
amb les veus de poetes i glosadores contemporànies. I proposam una nova ullada a la
cambra de l’autor, dedicada la maternitat com a origen de la vida i del coneixement, amb la
intervenció gràfica de Margalida Vinyes i les autores participants.

DIA 17 DE MAIG:
A la Sala Polivalent de Sant Joan
A les 20h
Maternitat(s): xerrada
Creences i tradicions de concepció, embaràs, naixement i criança
Conferència a càrrec de Caterina Valriu

DIA 18 DE MAIG:
A la Casa Pare Ginard. Museu de la Paraula
A les 19h
‘Ànima Mare’
Presentació de l’acció/intervenció
“El museu de la paraula amb perspectiva de gènere”, a càrrec de Catalina Gayà
A les 19.30h
‘Rescrivim’ el Cançoner
Recital i acció gràfica amb
Alícia Olivares, Maria Antònia Massanet, Maribel Servera, Joana Abrines
i M. Magdalena Amengual
A les 20h
Maternitat(s): acció
Inauguració del mural de Margalida Vinyes amb textos de les autores
participants en el projecte.
A les 20.30h
Cel d’horabaixa
Concert de Marta Elka.
Basat en poemes de Carme Riera, Maria Antònia Salvà i literatura oral.

