Crònica escrita per Carme Torrents, octubre 2016:
Dijous Sortim d’hora de Barcelona i arribem a Mallorca on ens reben a
can Alcover, una institució ubicada en un edifici de l’Obra Social. És un
espai sense ànima, sembla, amb uns objectius poc clars. Ens presenta un
personatge que escriu coses de gran lirisme sobretot per la desgràcia
personal que va patir en vida. Mort dels fills i una tristesa immensa. "
Sens jo, res parlaria de la meitat que em manca, jo visc sols per a plànyer
lo que de mi s'ha mort".
Na Carme i na Carlota ens presenten el projecte Wow que ens
acompanyarà tot el viatge. Seguim diversos punts de la ruta: La Catedral
amb el baldaquí de Gaudí i la capella de Barceló... Tenim una estona per
visitar l’exposició de Llull, dinar amb polítics al Celler Pag i cap a l'hotel.
Visitem l’exposició al Gran Hotel - Caixafòrum Palma sobre Baltasar
Porcel i seguidament assistim a una conferència. Sopar al restaurant Cuit
un hotel del cuiner Miquel Calent.
Nit de molta pluja. Lectura cartes VillalongaPorcel que donen molt de sí.
Divendres Sortim amb els cotxes OK per fer-ne propaganda.
S’incorpora a la ruta en Tomàs Bilvot que ens fa molt bones explicacions
durant tot l’itinerari.
La casa Villalonga ha estat reformada i el fil conductor és clarament
l’obra de l'autor per una banda i la casa per l' altra.
Visitem Raixa una possessió convertida en senyorial pel canonge
Gelabert. Paisatge i entorn molt maco. Reforma interior desafortunada,
sobretot l’escala.
Visitem Valldemossa i dinem a can Marió, boníssim amb uns frits i unes
menges que son una delícia, na Carlota ens hi fa de bo. No voltem gaire
ja que està molt ple de turistes i marxem cap a Miramar i ens omplim de
blau com ho fa Verdaguer entre el "cel i el fenollar" i ens amarem del
lloc: els pontets, el claustre, els símbols del jardí i el "blau del nen d'en
Rusiñol" que no volia tirar-se a l’aigua per no tenyir-se.

Fem cap a Deià on no podem visitar la casa de Graves, només la seva
tomba. Hem fet tard.
Dissabte Ens recull en Tomàs i marxem amb bus junt amb una colla de
mallorquins i anem cap a Manacor a la Institució Alcover. Llàstima que
no hi ha llum i no podem veure bé el centre d’interpretació. Però na
Magdalena Gelabert ho explica amb entusiasme.
Pugem al santuari de Montuïri amb un claustre del renaixement molt
senzill però de 5 costats, cosa sorprenent. Dinem amb placidesa al
menjador de la casa. Plou! A la tarda anem a Sant Joan on hi ha la casa
del Pare Ginard. D'una gran simplicitat. Un espai bell batejat com la casa
de la “paraula oral”, pel meu gust no podia tenir millor nom.
Passegem encara pel poble i anem a Sion lloc reial, història del
campanar, gran mercat...
Pugem a l’ermita de la Consolació a veure les Barbes de Llull, espectacle
de Toni Gomila. Genial!
Diumenge Ens llevem, anem a comprar les ensaïmades de rigor.
Sortim cap a Santanyí per veure en un lloc provisional la casa Blai Bonet
de poesia. Ens ho explica Pau Vadell.
Anem a Campos i parlem de M. Huguet.
A Randa parem a la font de la M. Antònia Salvà.
Pugem al santuari de Cura i visitem la Cova de Llull/ enlluernat per dirho a la manera de Toni Gomila. Dinem i corrents, corrents marxem cap
a l’aeroport.
Ens emportem un bon record de l’illa i una gran admiració pels
amfitrions la Carme, la Carlota, en Tomàs Bivot i en Pau Vadell.
Un bany de literatura des del cor!

