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DIMECRES 21

Presentació del llibre 
Màrius
Amb la presència de l’autor, 
Antoni Serra, i el traductor, 
Josep Ramon Santiago. 
19h. Sala exterior de l’Assoc. 
de Gent Gran s’Olivera, 
Sa Cabaneta.
Aforament: 20 persones.

Publicada 
originalment el 
1967, va ser la 
segona novel·la 
segrestada a 
Espanya per la 
dictadura 

franquista. Ara es reedita, 
traduïda al català, una de 
les obres més insòlites de 
la literatura contemporània 
de les Illes Balears.



DIJOUS 22

Presentació del llibre 
7 Relats Breus
A càrrec del seu autor Filippo Grey. 
20h. Pati de s’Escorxador, 
Sa Cabaneta.
Aforament: 30 persones.

E

Primera novel·la curta en català del portolà Filippo 
Grey. Petites històries on ens endinsam en mons 
plens de sang, mort, sexe, drogues, fenòmens 
estranys i amor, però amb un petit i esperançador fil 
d’unió: la sorpresa.



DIVENDRES 23

Presentació del llibre 
Els temps últims
de la mà de la seva autora, 
Laura Torres Bauzà. 
19.30h Biblioteca municipal,
Es Pont d’Inca.
Aforament: 20 persones.

L’artista marratxinera, prolífica tant en producció 
plàstica com en escriptura, presenta el seu darrer 
poemari, guardonat amb el III Certamen Art Jove de 
poesia Salvador Iborra.



DISSABTE 24

Presentació del conte 
il·lustrat
Na Coloma i 
el Geni del Siurell
Amb les seves autores 
Alejandra Abellán i Beatriz Colom. 
12h. Jardí del Museu del Fang,
Sa Cabaneta.
Aforament: 30 persones.

Conte inspirat 
en madò Bet 
dels Siurells 
on l’escriptora 
s’endinsa en el 
més profund 
de les nostres 

arrels i transformar la tradició 
en fantasia per així crear una 
rondalla del segle XXI.



DISSABTE 24

Obra de teatre 
Bernat
de la companyia T-Schock.
Catàleg d’Activitats Culturals
del Consell de Mallorca (CACIM)

17h. Pati de l’Associació de 
Veïnats, Pòrtol.
Aforament: 40 persones.

Comèdia històrica amb la 
interpretació de Miquel 
Àngel Torrens, Bàrbara 
Nicolau i Guiem Juaneda i 
la direcció de Jeroni Obra-
dor que dona a conèixer la 
figura cultural i literària de 
Bernat Vidal i Tomàs.



DIUMENGE 25

Conte participatiu
La princesa i el drac
A càrrec d’Aina Maria Salvà.

10.30 i 11.30 h. Pati de 
Ca ses Monges, 
es Pla de na Tesa.
Aforament: 25 persones per passi.

Contacontes dirigit als petits de la casa de la mà 
d’Aina Maria Salvà, amb acompanyament musical.



DIUMENGE 25

Recital 
L’ombra del garrover
A càrrec de Tomeu Crespí
Acte coorganitzat amb
l’Obra Cultural Balear de Marratxí 
18 h. S’Escorxador, 
Sa Cabaneta.
Aforament: 30 persones.

Recital en 
memòria de 
Rafel Crespí, 
l’escriptor més 
prolífic que ha 
donat Marratxí 
i que ens va 

deixar ara fa poc més d’un 
any. Poesies, lletres de 
cançons i altres textos per 
servar el seu record i el seu 
llegat.
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