La regidora de Cultura , Bel Febrer, al taller on s’està confeccionant el gegantó.

La figura representa Alcover quan tenia una cinquantena d’anys.

Detall del capell de vicari.

Mossèn Alcover passejarà amb l’Alicorn i
els gegants pels carrers de Manacor
La colla gegantera de Sant Domingo i l'Ajuntament estan confeccionant la nova figura
Paula Sitges

La colla gegantera de Sant Domingo,
l'Ajuntament de Manacor i la institució
pública mossèn Alcover han sumat
esforços per fer possible la construcció
d'un gegant de dos metres i mig d'alçada que representarà "mossèn Antoni
Maria Alcover, un dels personatges
més universals del poble", declarà
Antoni Oliver, el president dels geganters manacorins.
La futura figura serà, per tant, un
gegantó. Un gegant més petit que els

actuals ja que mesurarà dos metres i
mig d'alçada mentre que els gegants
del Convent fan tres metres i mig.
Segons el director de la colla gegantera de Sant Domingo "aquesta estatura
peremetrà que la figura pugui estar en
permanent exposició a la nova seu de
la Institució i també permetrà que prengui part de les activitats que s'organitzin a escoles o edificis convencionals".
El gegantó, que es presentarà
davant el públic el proper mes de
febrer durant la setmana que Manacor

dedica cada any al filòleg i folclorista,
neix d'una proposta de la colla gegantera. "Varen venir a l'Ajuntament i
sol·licitaren col·laboració per fer un
gegant que tendrà com objectiu popularitzar encara mes la figura d'Alcover",
explicà la regidora de Cultura, Isabel
Febrer.
La figura s'està construint actualment en els tallers d'una empresa barcelonina especialitzada en la confecció
de gegants que reprodueixen personatges històrics. Segons explicà

Magdalena Gelabert, la directora de la
institució pública mossèn Alcover, "la
figura representarà a un Alcover d'una
cincuantena d'anys, els de més
esplendor en el treball del canonge de
Santa Cirga".
El nou gegantó de Manacor costarà
2,690 euros i els seus vestits en costaran uns 2,100. "Hem arribat a un
acord i l'Ajuntament i la colla gegantera pagarem la figura, encara que seran
els serveis jurídics els que estableixin
qui custodiarà el nou gegant i quins
seran els drets de la colla i quins els
de l'Ajuntament", aclarí la regidora
Isabel Febrer. Cal destacar que el nou
gegantó tendrà dos vestits "un de
canonge que vestirà els dies de gala i
un de vicari que s'utilitzarà per a les
sortides rutinàries", explicà el president dels geganters, Antoni Oliver. A
més dels vestits la figura durà un
capell a la mà dreta i a la mà esquerra
un tom del diccionari Català Valencià
Balear i també el tom tercer de les

El gegant tendrà dues mudes: una de canonge pels dies de gala i una de vicari per a les altres sortides.

Rondalles Mallorquines.
Pel que fa a les sortides que realitzarà la figura amb la fesomia de mossèn Alcover està previst que acompanyi totes les que realitzi la colla gegantera. "Feim una trentena de sortides
cada any i procuram viatjar almanco
una vegada cada any fora de
Mallorca", explicà el president dels
geganters.

Segons s'anuncià dimecres passat
el gegant que representarà Alcover és
la primera figura "d'un projecte que es
desenvoluparà en deu o dotze anys",
afegí Oliver. Un projecte de col·laboració entre l'Ajuntament i la colla gegantera que preveu construir durant els
propers deu anys alguns gegantons
que representin els personatges més
populars de les rondalles.

La mar Mediterrània no deixa de ser
una font inesgotable per a

JOAN RIERA FERRARI
MÉS BESTIOLES...
Proxima inauguració
Divendres dia 18 de desembre a les 18hs.
Joieria Ramon Llull, plaça de Sant Jaume,18, Manacor.
Aparcament gratuït al pàrquing de la plaça de Sant Jaume.

Estau tots convidats. Us hi esperam.

