
 

 
 

WAYS OF WORDS 
 

 

Mallorca Literària 
 

 
El projecte WAYS OF WORDS és una iniciativa pròpia del Consell de Mallorca a través de 

la Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, i s’emmarca en l’àmbit 

territorial de Mallorca. Una iniciativa innovadora, tant en el seu plantejament com en els recursos 

que articula, que pot funcionar com a capítol inicial en un macroprojecte de més ampli abast, que 

connecti la literatura dels nostres indrets amb les d’altres, creant una àmplia xarxa de camins de la 

paraula. 

 

WAYS of WORDS. Mallorca Literària és un projecte de turisme cultural que pretén posar el 

focus d’atenció en els valors invisibles del nostre territori, especialment pel que fa a la literatura que 

es relaciona amb l’illa i que la configura culturalment. El projecte té el seu àmbit d’acció a Mallorca, 

territori reconegut pels seus atractius com a destinació turística internacional. Tanmateix, lluny 

d’aprofundir en els valors que han convertit Mallorca en destinació de viatgers d’arreu del món -

essencialment el binomi sol i platja-, el projecte planteja la necessitat i també l’oportunitat d’actuar 

per posar en valor i fer visibles alguns elements del patrimoni intangible que són essencials en la 

configuració del territori com a paisatge cultural. 

El projecte ha sorgit per complementar l’oferta turística mallorquina amb la nostra cultura, 

reivindicant el valor de la nostra literatura i enriquint l’experiència de coneixement de l’entorn, 

aprofitant els recursos tecnològics que els darrers anys estan tant a la nostra disposició. 

L’objectiu principal és accedir a un coneixement més complet de l’illa: un coneixement que 

combini patrimoni tangible i intangible, i que faci entenedor allò que la mirada troba. Completar 

l’experiència de visita a l’illa i la seva comprensió cultural/identitària. La literatura és canalitzadora 

de múltiples veus, pensaments i concepcions, emissora de continguts que es connecten amb la 

geografia, amb l’etnografia, el paisatge, l’antropologia, la història... 

 

El projecte proposa fer que el visitant pugui “sentir la veu de Mallorca”, que és una veu 

fonda connectada a totes les capes de substrat cultural que han niat a l’illa. Aquesta “veu en off va 

oferint un ventall de textos, autors i històries molt diverses: la literatura esdevé element transmissor 

de primer ordre, com a gran corpus en el qual cristalitza tot allò que forma part de l’illa: les ficcions i 

històries, les llegendes, la sensibilitat i la idiosincràsia dels habitants, els paisatges que romanen 

fixats, els usos i costums dels indrets, l’artesania a través de processos i productes que expliquen 

un estil de vida... 

 



 

ESTRUCTURA DEL PROJECTE 
 
El projecte ha estat estructurat entorn a un seguit de conceptes clau: 

 
QUOTES: Són els textos literaris escollits, que volem fer presents i 

visibles en el territoris. Cada quote adquirirà presència en el territori a través 

d’un element de senyalització física que s’instal·larà en l’indret amb què esta 

relacionat. Les quotes apareixeran en l’idioma originari de la seva creació. 

 

PLACES: Són els llocs literaris, que es relacionen amb la literatura per 

diverses circumstàncies possibles: indrets visitats i/o descrits pels autors, 

referits o recreats en les obres, identificats en l’imaginari col·lectiu com a espai 

llegendari o mític. En la fase inicial del projecte s’han identificat 70 places, 

associats cadascun dels quals a una quote, que seran senyalitzats. 

 

HOMES: Són els espais museístics i culturals de contingut 

específicament literari, que serveixen com a quarters generals del projecte. 

Ways of Words, com a projecte de promoció cultural i turística, pretén servir a 

la promoció d’aquests equipaments culturals i donar a conèixer la xarxa de 

museus literaris homes que configuren la Mallorca literària. Les Homes 

constitueixen el punt d’inici de cadascuna de les rutes, cosa que permet que 

aquests espais assumeixin alhora el rol de suport logístic i promocional del 

projecte. 

 

WAYS: Són els camins literaris que tracen els places, interconnectats. 

En la fase inicial del projecte s’han traçat 7 ways, que recorren de manera prou 

extensa la geografia de Mallorca. Els traçats han estat realitzats amb criteri 

temàtic i/o geogràfic, a fi de construir 7 recorreguts coherents i factibles. 

 
 
 

El  projecte  articula  els  següents  recursos,  per  aconseguir  els  seus  

objectius  de visibilitzar  el  patrimoni  literari  i  fer  accessibles  els  seus  

continguts  a  residents  i visitants: 

 

Recursos de senyalització > les cites literàries ocuparan el seu lloc, es 

faran visibles en l’entorn al qual fan referència, a través de senyalització in situ arreu 



 

del territori. Aquesta senyalització ha estat dissenyada d’acord amb la idea 

d’aconseguir el difícil equilibri entre visibilitat i no-invasibilitat. S’ha comptat amb 

assessorament d’experts de Patrimoni del Consell de Mallorca. Inclouran:       citació del 

text seleccionat en versió original, citació sintètica, Informació bàsica: autor i obra de la 

cita, logotip  del  projecte,i  de  les  entitats  responsables, QR per  accedir  al  web  

del  projecte  (amb  informació  sobre  els  recursos  de guiatge disponibles) i, 

finalment, un dispositiu iBeacon allotjat en l’interior de l’estructura de la senyalització 

que permetrà als usuaris de l’APP descarregar a través de tecnologia bluetooth tots els 

continguts associats a cada place. 

 
 
Existeixen dos models de senyalització possibles, en funció a les peculiaritats 
de cada localització: 

 
MODEL 
VERTICAL: 

 



 

MODEL HORITZONTAL: 

 

 
 
 
 

 
APP (aplicació mòbil) 

En el marc del projecte s’ha dissenyat l’APP per a dispositius mòbils 

“WOW!Mallorca”, un recurs a través del qual els usuaris puguin accedir a continguts 

específics relacionats amb cadascuna de les quotes i els places que estan senyalitzats. 

 

L’APP “WoW” oferirà els continguts del projecte en quatre idiomes: català, castellà, 

anglès i alemany. És important destacar alguns aspectes en relació al disseny i funcionalitat 

de l’APP: 

- Incorporació de Realitat Augmentada com a tecnologia puntera que 

s’incorpora a l’àmbit del turisme cultural amb èxit, ja que permet oferir a l’usuari noves 

oportunitats de descoberta i interacció amb l’entorn. 

- Descàrrega de continguts vinculada a la proximitat a cada place, de manera 

que l’APP constitueix un  recurs divulgatiu virtual que estimula la realització del viatge real i 

la visita in situ de cada indret. 

 

Per a cada place, l’APP inclourà un vídeo de 2-3 minuts amb lectura de la cita 

escollida. La lectura serà a càrrec d’alguna persona propera a la figura de l’autor, 

relacionada amb l’indret, etc.  

Un altre punt molt interessant son les recomanacions d’interès: llocs a visitar, 

elaboracions a tastar, paisatges per descobrir, detalls a observar... 5 recomanacions 

específiques a l’entorn de cada place. 

                  L’APP, disponible  en  versions  IOS  i  Android,  i  comercialitzada  a 

través de les corresponents plataformes. També estarà accessible a través de la 

pàgina        web        pròpia        del        projecte        www.waysofwords.net        

/ www.waysofwordsmallorca.net . 

http://www.waysofwords.net/
http://www.waysofwords.net/
http://www.waysofwordsmallorca.net/


 

CONTINGUTS DEL PROJECTE 
 

1/ Palma, ciutat literària 
Itinerari urbà pel centre 
històric Inici: Jardins de La 
Misericòrdia 
Fi: Can Alcover – Casa Museu Joan Alcover 

 
1.1 Jardins de La Misericòrdia 

BARTOMEU ROSSELLÓ-
PÒRCEL Auca, a Imitació 
del foc, 1938 

 
1.2       La Rambla 

GEORGES BERNANOS 
Les grands cimetières sous la lune, 1938 

 
1.3 Plaça Major 

RAMON 
LLULL Lo 
desconhort 

 
1.4 Plaça Weyler – Gran Hotel 

MIQUEL DELS SANTS 
OLIVER La ciutat de 
Mallorques, 1906 

 
1.5       Es Born – Font de ses Tortugues 

JOSEP PLA 
Les illes, 1970 

 
1.6       Es Born – Pça de La Reina 

MÀRIUS VERDAGUER 
La ciudad desvanecida (1953) 

 
1.7       Sa Llonja 

ARXIDUC LLUIS SALVADOR 
Die Balearen, 1890-1891 

 
1.8 La Seu - Mirador 

JORGE LUIS 
BORGES La 
Catedral, 1921 

 
1.9       Carrerons a l’ombra de la Seu 

LLORENÇ VILLALONGA 
Mort de dama, 1931



1.10 Call de Palma 

 

 

BARTOMEU FIOL 
Càbales del call, 2004 

 
1.11    Sant Francesc 

ALBERT CAMUS 
Amour de vivre, a L’envers et l’endroit, 1937 

 
1.12    CAN ALCOVER – CASA MUSEU JOAN 

ALCOVER JOAN ALCOVER 
La relíquia, a Cap al tard, 1909 

 
 
 

 
2/ La terra descoberta 
Itinerari de Deià a Valldemossa 
Inici: Ca n’Alluny – Casa Museu Robert Graves, 

Deià 

 
2.1       Ca n’Alluny 

ROBERT GRAVES 
The Golden Fleece, 1944 

 
2.2       Cala Deià 

ANAIS NIN 
Delta of Venus, 1977 

 
2.3       Deià 

ROBERT GRAVES 
Mallorca Observed, 1969 

 
2.4       Son Marroig 

JULES VERNE 
Clovis Dardentor, 1896 

 
2.5      Son Marroig 

JULIO CORTÁZAR 
El rayo verde¸ a Papeles inesperados, 2009 

 
2.6      Mirador de Sa Foradada 

CHARLES W. WOOD 
Letters from Mallorca, 1888 

 
2.7 Miramar 

RAMON 
LLULL Cant 
de Ramon



2.8 Miramar 
SANTIAGO RUSSINYOL 

 

 

L’illa de la calma, 1922 

 
2.9      Jardins de la Cartoixa, Valldemossa 

GEORGE SAND 
Histoire de ma vie,  1855 

 
2.10    Pça Til·lers, Valldemossa 

FREDERIC CHOPIN 
Cartes a Juli Fontana, 1838-1839 

 
 
 

3/ Ficcions i mites literaris 
Itinerari de Binissalem a Andratx 
Inici: Casa Llorenç Villalonga – Museu Literari, Binissalem 

 
3.1       Casa Llorenç Villalonga, Museu Literari 

LLORENÇ VILLALONGA 
El lledoner de la clastra, 1958 

 
3.2       Alaró, Plaça de Cabrit i Bassa 

GUILLEM COLOM 
El comte mal, 1950 

 
3.3       Alaró, Son Forteza 

JOAN ROSSELLÓ DE SON FORTEZA 
Manyoc de fruita mallorquina, 1903 

 
3.4       Orient 

LLORENÇ VILLALONGA 
Les fures, 1967 

 
3.5 Santa Maria, Cases de Son Pou – Avenc de Son 

Pou POPULAR (Llegendes de Mallorca, Caterina 
Valriu, 2009) El tresor de l’avenc de Son Pou 

 
3.6       Santa Maria, Ca S’Apotecari 

APLEC DE RONDAIES MALLORQUINES DEN JORDI DES RACÓ, vol VII. 
El castell d’iràs i no tornaràs 

 
3.7       Galatzó – Finca pública 

GUILLEM COLOM 
El comte mal, 1950 

 
3.8       Santa Ponça, creu del desembarc 

JAUME I



Llibre dels feits 

 

 

3.09     Sant Elm 
BALTASAR PORCEL 
La lluna i el Cala Llamp, 1963 

 
3.10     Andratx, Centre Baltasar Porcel 

BALTASAR PORCEL 
Solnegre, 1961 

 
 
 

 
4/ Literatura i paisatge: La Serra de Tramuntana 
Itinerari de Pollença a Fornalutx 
Inici: Can Llobera, Pollença 

 
 
 

4.1       Can Llobera, Pollença 
MIQUEL COSTA I LLOBERA 
El pi de Formentor, Poesies, 1885 

 
4.2       Formentor – Platja, Hotel 

CAMILO JOSÉ CELA 
Papeles de Son Armadans, núm. 36, 1959 

 
4.3       Port de Pollença, Hotel Illa d’Or 

AGATHA CHRISTIE 
Problem at Pollensa Bay, The Regatta Mystery and other Stories, 1939 

 
4.4       Alcúdia, Teatre Romà de Pol·lèntia 

MIQUEL COSTA I LLOBERA 
Sobre les ruïnes, Poesies, 1885 

 
4.5       Campanet 

LLORENÇ RIBER 
La minyonia d’un infant orat, 1935 

 
4.6       Caimari 

JOSEP LLUÍS PONS I GALLARZA 
A una vella olivera 

 
4.7 Torrent de Pareis 

SANTIAGO 
RUSSINYOL L’illa de 
la calma, 1922 

 
4.8       Sóller 

BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL



 

 

Sóllerl, a Imitació del foc, 1938 

 
4.9       Port de Sóller 

JOSEP PLA 
Les illes, 1970 

 
4.10     Fornalutx 

MIQUEL FERRÀ 
Neu a Muntanya, A mig camí, 1926 

 
 
 

5/ Literatura i paisatge: el Sud 
Itinerari de Santanyí a Randa 
Inici: Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet, Santanyí 

 
5.1       Santanyí 

BLAI BONET 
Cant espiritual, 1953 

 
5.2 Cala 

Mondragó 
BLAI BONET 
Comèdia, 
1960 

 
5.3       Cala Figuera 

BERNAT VIDAL I TOMÀS 
La vida en rosa, 1957 

 
5.4       Portocolom 

MIQUEL BAUÇÀ 
Una bella història, 1982 

 
5.5       Foravila a Felanitx 

JOSEP MARIA LLOMPART 
Jerusalem, 1990 

 
5.6       Campos 

DAMIÀ HUGUET 
Esquena de ganivet, 1976 

 
5.7       Sa Ràpita – Es Trenc 

DAMIÀ HUGUET 
Vols des d’Orly, 1995 

 
5.8       Llucmajor, Capocorb-S’Allapassa 

MARIA ANTÒNIA SALVÀ 
Poema de l’Allapassa, Espigues en flor, 1926



 

 

5.9       Randa 
RAMON LLULL 
Amic e Amat 

 
 
 

6/ Literatura i paisatge: Llevant 
Itinerari de Manacor a la Colònia de Sant Pere 
Inici: Institució Alcover – Casa Museu Antoni M. Alcover, Manacor 

 
6.1       Institució Alcover, Manacor 

ANTONI M. ALCOVER 
Diari de les Eixides 

 
6.2       Manacor 

JAUME VIDAL ALCOVER 
Sonets a Euridice, 1967 

 
6.3       Manacor 

MIQUEL ÀNGEL RIERA 
Biografia, 1973 

 
6.4       Manacor, Torre de Ses Puntes 

GABRIEL GALMÉS 
El rei de la selva, 1996 

 
6.5       Portocristo, Coves del Drac 

PAUL MORAND 
Majorque, 1963 

 
6.6 Portocristo, mirador 

MIQUEL ÀNGEL 
RIERA Illa Flaubert, 
1990 

 
6.7       Sant Llorenç des Cardassar 

SALVADOR GALMÉS 
Flor de card, 1911 

 
6.8       Calabona-Costa dels Pins-Canyamel 

SALVADOR GALMÉS 
Negrures, 1908 

 
6.9       Artà, pujada a Sant Salvador 

RAFEL GINARD 
Croquis artanencs, Bellpuig, 1960 

 
6.10     Colònia de Sant Pere, passeig de Sa Macada 

RAFEL GINARD



 

 
 

7/ Mallorca, amb veu pròpia 
Itinerari de Sant Joan a Ariany, arreu del Pla de Mallorca 
Inici: Casa Pare Ginard – Museu de la Paraula, Sant Joan 

 
7.1       Casa Pare Ginard – Museu de la Paraula, Sant Joan 

RAFEL GINARD 
Cançoner popular de Mallorca 

 
7.2       Consolació, Sant Joan 

RAFEL GINARD 
De com era infant, 1932 

 
7.3       Plaça de l’Esglèsia, Sineu 

APLEC DE RONDAIES MALLORQUINES DEN JORDI DES RACÓ 

 
7.4       Montuïri 

CANÇONER POPULAR 

 
7.5       Porreres 

CANÇONER POPULAR 

 
7.6       Porreres 

CANÇONER POPULAR 

 
7.7       Algaida 

CANÇONER POPULAR 

 
7.8       Petra 

CANÇONER POPULAR 

 
7.9       Ariany, Mirador 

CANÇONER POPULAR 


