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Sumari

 Llorenç Font Dalmau, Cecili Buele i Ramis, Miquel Jordan i Ronsano,
Pere Sureda Ribas, Pere Morey i Servera, PSM-Independents de Maria,
Associació de Premsa Forana de Mallorca i Plataforma per la
Democràcia i la Globalització Social.

Lloc Web:
www.premsaforana.com/fentcarrerany

correu electrònic:
fentcarrerany@premsaforana.com

Ja som al mes de març. Fa nou mesos de la darreres eleccions , les
locals i les autonòmiques.  Ara toquen les eleccions generals al Congrés i al
Senat.

No es pot dir que res no hagi canviat en aquests nou mesos que el PP
aconseguí la majoria al Consolat de Mar. Nou mesos que han vist aparèixer
unes formes de govern i unes actuacions que semblaven lluny del nostre
parlament. Sembla com si la tornada de Matas a les Balears, hagi duit una
nova manera de fer les coses, una nova manera de governar, a l'estil de les
formes que el PP ha duit a terme en aquesta darrera legislatura.

Cada vegada que se'ls ha volgut dir alguna cosa han respost el mateix:
la majoria ho avala tot. Han confós governar, amb comandar. S'ha mentit
sense cap mania, s'ha intervingut en un conflicte bèl·lic sense estar avalat
pel Parlament i amb una excusa que s'ha demostrat falsa, s'han usat els
mitjans de comunicació per manipular la informació, etc. I això aquí, a les
nostres Illes, en nou mesos ens n'ha arribat una bona ració. Emparats per
una majoria que sempre usen com a escut i com a justificació de tot, han
duit a terme actuacions urbanístiques, d'infraestructures viàries, de reducció
d'espais naturals, de nul·la planificació en matèria cultural, de tornada cap
enrere en planificació lingüística, d'atacs a tots aquells que han volgut dis-
crepar de les seves formes d'actuació.

Mai no ens hem amagat, els que feim la revista que, tot i estar oberta,
la revista, a tots aquells que vulguin fer-hi sentir la seva veu i opinió, sempre
hem defensat una sèrie de valors que consideram imprescindibles per al
futur del nostre poble: la democràcia entesa com a participació del ciutadà
en tots els temes de la vida col·lectiva, i no només exercint el seu vot una
vegada cada quatre anys; la llibertat del nostre poble entesa com a insepara-
ble del ple dret a la seva llengua, a la seva cultura; la protecció del territori
enfront dels explotadors i especuladors que només en volen treure un profit
particular sense importar-los el futur; un concepte de solidaritat clar, que
ens ha d'acostar a tots aquells nouvinguts que han vingut a viure entre
nosaltres i als quals hem de demanar i oferir els corresponents drets i deures
amb la societat que els ha acollit. Tot això ens decanta cap a unes opcions
polítiques de progrés, no sucursalistes i que s'identifiquen amb aquests
plantejaments. I així ho deim sense cap mania.

Però el ciutadà és, ha de ser, sempre, lliure a l'hora d'exercir aquest
vot. Només li demanam que voti amb el cap, amb la memòria fresca, amb
el seny que se li suposa, sense deixar-se influir per promeses falses i
enganyoses. Tots hi sortirem guanyant.
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Presentació
Com sol passar per aquestes terres, el reconeixement, el
prestigi, d'algú nascut aquí no resulta del fet que sigui valorat
amb els nostres propis ulls, sinó que és com un efecte
secundari: cal "triomfar" a fora per què els ulls d'aquí s'obrin.
En el cas de Miquel Barceló (Felanitx, 1957), aquest procés
és paradigmàtic, i el "triomf", espectacular: gaudeix d'un
prestigi internacional que l'ha duit a exposar en els centres
d'art contemporani més importants del món, i la seva obra
figura en les col·leccions de tots els museus prestigiosos (a
Mallorca, només al Museu d'Art Espanyol Contemporani
de la Fundació Juan March).
Així i tot, amb tot aquest prestigi, que l'ha duit a rebre
recentment el Premi Príncep d'Astúries de les Art, no aca-
ba de ser una figura còmoda per aquestes terres. Certament
que ha rebut honors semblants per part d'algunes institucions
balears (la Universitat el va fer Doctor Honoris Causa i
l'anterior govern va organitzar una gran exposició retros-
pectiva). Però fins ara, les exposicions de Barceló a les
Illes s'havien reduït a algunes aparicions juvenils en
exposicions col·lectives i a una mostra de ceràmica a la
Fundació Juan March (l'any 1999). I la proposta que es
fes càrrec d'una capella a La Seu va provocar una sèrie
de moviments subterranis d'oposició que no van tenir èxit.
Aquesta incomoditat pot tenir una doble arrel: per una part,
com passa amb tot l'art contemporani, pot ser fruit de la
dificultat per entendre aquest art, un art que en el cas de
Barceló és expressionista, impactant, tant pel tamany de
les obres com per la seva composició matèrica, sempre a
la recerca dels elements més bàsics de l'acció de pintar:
pigments matèrics i gestos expressius. Barceló ha utilitzat
per crear color elements orgànics (farina, sègol, carn pica-
da, pèls, confitura, mostassa, etcètera), cendres del Vesubi,
pintura mesclada amb arena i algues i altres elements marins
i orgànics. I la importància del gest pictòric, de la pròpia
acció de pintar, expressionista ella mateixa en la seva
heterodòxia (prescindir del cavallet, pintar amb brotxa,
penjar les teles cap per avall i deixar que la pintura
regalimi...) ha fet interessant en ell mateix el procés de
pintar, tant com el resultat.
Per l'altra, però, també pot ser deguda al caràcter rebel,
crític amb les tendències socials i economicistes que han
caracteritzat aquesta terra. Si el boicot a Barceló en els
medis artístics va ser la conseqüència de la seva negativa
a sotmetre's als dictats que els marxants de l'art imposen,
el seu compromís amb la defensa del territori i la seva veu
crítica, no el fan precisament còmode i simpàtic.
Ara, un artista consagrat, quasi bé oficial, Miquel Barceló
sembla preferir el retir i el silenci del creador, però no defuig
la seva responsabilitat social com a veu amb autoritat i
repercussió mediàtica. Però sobretot el seu treball plàstic.
Entre els projectes més recents, destaca la il·lustració de

“La Divina Comèdia”, de Dant: una sèrie de 99 aquarel·les;
i la intervenció a la Capella de Sant Pere a La Seu de
Ciutat (capella gòtica del segle XIV). Aquest darrer,
esperat amb ànsia per molta gent, constitueix un mural
ceràmic de 300 metres quadrats que quedarà enllestit el
proper mes d’abril. I a continuació, s'ocuparà dels cinc
vitralls que han d'il·luminar i completar el conjunt.

Premi Príncep d'Astúries
Amb motiu de la concessió del premi Príncep d'Astúries,
Barceló va escriure un text on parla de la seva obra artís-
tica, especialment de com es veu influïda per les coses
que passen, tant a nivell mundial com a Mallorca. Es un
text extens, del que n'hem seleccionat els fragments més
relevants i compromesos, pel seu interès.

La pintura
Als anys setanta es deia que la pintura era morta, que era
un producte burgès i sense esperança. Per això vaig
prendre els elements del quadre per separat, fins i tot
fabricant-me jo mateix la pintura amb materials, cosa que
duia a equívocs, o introduint procediments que causaven
en les teles certs efectes. Més endavant em vaig avorrir
de la utilització de materials orgànics, però en el procés
havia repensat la tècnica i la disciplina.

Sempre hi ha experimentació, les obres són durant molt
de temps experimentals. Al final, el quadre -i l'autor- se
pronuncia, i moltes vegades és un fiasco, se liquida i que-
da en no res.

Actualment, sembla que la pintura està un poc arraconada.
Però jo defens que tant la pintura com la poesia, com
manco gregàries es mostrin millor.

Pintar
Cada dia que no puc pintar, volent, és una tragèdia. Cada
vegada que pint, també. Però una tragèdia distinta, més
aviat un desastre, però al manco estic obligat a pintar. Tot

BARCELÓ, DE FELANITX AL CEL



FENT CARRERANY -     (44)        Març, 20044

consisteix en repintar. Borges deia que ja no llegia res,
que només rellegia. Un sempre repinta. Mai pint millor
que quan m'estan esperant en una altra banda. Un siste-
ma infal·lible per pintar amb profit és tenir una altra cosa
urgent per fer. Fa anys que em vaig adonar que pintava
millor si se suposava que havia d'estar cuinant pels meus
amics, o quan la meva absència inexcusable evitava que
començàs algun banquet en el qual havia de parlar, per
exemple. Aleshores, amb frenesí i amb cert malestar
exquisit començ quadres sense esperança i sense pre-
ocupar-me d'acabar els anteriors, com una espècie de
fugida cap endavant, amb la lleugeresa inquieta amb la
que dibuixava obscenitats en els meus quaderns escolars
durant les classes.

La natura
Mai no he pretès fer pintura matèrica, encara que sé que
té una importància en la meva obra. Tenc un gran amor
per la natura, però no és el meu objectiu representar-la.
La natura forma part dels meus quadres, estableix un
paral·lel amb la realitat exterior, tot i que no la reflecteixi.
El que ara resulta determinant en la meva obra no és la
presència de la natura, sinó la seva pèrdua.

era l'escriptor que denominava la CNN la cadena
perpètua? El meu treball ceràmic a Nàpols va acabar a
principis d'estiu, la guerra no se sap molt bé si ha acabat.
Per la finestra del meu taller, el plàcid mar Mediterrani
semblava una plaça de toros, amb alguns fràgils
"burladeros" per a protegir-nos, definitivament insuficients
davant la vergonya de saber que a poques milles es mor
de fred i de fam en fràgils embarcacions i que pocs
quilòmetres més enllà bombes intel·ligents de guerres
preventives provoquen mort i destrucció.

La Mediterrània
És un mar de tragèdia. No fa falta anar fins a Palestina o
al Corn de l'Àfrica Negra, basta mirar el que passa al
voltant, prop de nosaltres, la dramàtica realitat de les
pasteres al sud de Sicília, al sud d'Espanya. Aquestes
imatges de gent acumulada en el no res de la mar i camí
de la mort que s'assemblen cruament a les meves teles
africanes dels anys noranta, a les canoes farcides de
pescadors que van d'un cap a l'altre del Níger amb sa
casa amb vela que es transforma en casa-tenda. O en les
aquarel·les dels condemnats de la Divina Comèdia.

En el meu cas s'ha parlat d'una estètica mediterrània i
aquest món està ara cobert per tones de formigó. En 25
anys la destrucció que s'ha fet dels indrets naturals és
irreparable.

Mallorca
Que néixer a la Mallorca encara molt agresta i amfíbia
dels meus primer anys va ser fonamental en el
desenvolupament d'una certa estètica personal pareix
evident. Però ho és molt més la terrible angoixa de veure
deteriorar-se i degradar-se el territori de la meva infante-
sa a una velocitat de vertigen. La combinació de cobdícia
i estupidesa ha donat a Mallorca resultats catastròfics.

Segurament jo ús en el meu treball les sensacions
terriblement sensuals i terrestres de pescar llampugues
color llimona platejada; de sentir a la boca el tremolor
elèctric de les gambes vives, que menjam crues a més
d'usar-les com esca per pescar raors, amb els seus colors
de posta de sol a Arcàdia; de l'efecte de mossegar un pop
entre els ulls per matar-lo, i la tinta ja inútil tenyint l'aigua
de negre.

El que ara resulta determinant en la meva estètica no és
tant el posseir aquest univers mediterrani que hem après
a reconèixer en Mallorca, o a Atenes, o a Pompeia, sinó la
seva pèrdua sense remei, no per desgràcies insondables
ni cataclismes impredictibles. Aquesta combinació
d'ignorància, cobdícia i estupidesa produeix resultats més
terribles. En una illa de just 50 quilòmetres es pretenen
construir autopistes, doblar la capacitat d'un aeroport ja

La guerra
Encara que hauria de parlar només de pintura, de la meva
pintura en el taller, no puc evitar que es fiqui per la finestra
la realitat exterior. Un amic em va fer notar fa uns dies, i
ja me n'havia adonat, de la semblança entre la imatge
fotogràfica d'aqueixa barcassa amb somalís morts o
moribunds a les costes de Lampedusa i els meus quadres
de barcasses i piragües africanes carregades de gent -
viva, això sí- que vaig pintar fa dotze anys entre Àfrica i
Europa. Aquest darrer any a Itàlia, mentre treballava
intensament a la capella de Sant Pere de la Catedral de
Palma, no deixava de pensar en l'absurda i injusta guerra
de Iraq. Em demanava si acabaria primer jo o la guerra.
Després vaig pensar que en qualsevol treball que hagués
estat fent, sempre hi havia una guerra en marxa: a Àfrica,
a Àsia, als Balcans, a Palestina. Probablement més d'una
al mateix temps. Tal vegada manco exuberant a nivell
televisiu que la darrera d’Iraq, però igual de terrible. Qui
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desmesurat, fins i tot tendrem dret a un camp de polo,
amb la seva urbanització adjacent, en un dels paratges
més verges i secs de l'illa.

Aquest món mediterrani és ara tapat de gruixudes capes
de formigó i són altres les llengües que es senten en els
molls, on velocíssimes màquines marines ocupen el lloc
dels desapareguts i lents llaüts. Joan Miró, el millor artista
que ha treballat a Mallorca, a finals dels anys 70, demanat
sobre la pressió urbanística i la indústria turística de Ma-
llorca, va dir: "Els mallorquins són beneits". I això que era
un home de poques paraules. És curiós que mai no es citi
aquesta frase de Miró, del que a Mallorca s'usa i abusa de
les seves estrelletes i llunes com anagrama de dubtoses
empreses, mentre es deixa en el marasme més absolut la
fundació que va tenir a bé deixar-nos als mallorquins.
Sembla com si els mallorquins féssim tot el possible per
donar-li la raó.

Tercer món
En els darrers 25 anys, tal vegada els mateixos que han
consumat la destrucció dels darrers indrets mediterranis
naturals, ha augmentat també d'una forma general el
desequilibri econòmic del món. La diferència amb el
denominat Tercer Món és ja abismal i irrecuperable. Això
sí, tots els països del Tercer Món tenen no només el dret,
sinó el deure de comprar-nos armes de penúltima
generació amb tots els crèdits possibles d'Occident. I deim
Occident per abreujar.

Àfrica
Des de fa quinze anys pas part del meu temps a Àfrica, a
Malí. Allà he vist com es degradava la situació econòmica,
política i social fins arribar a la situació de preguerra
generalitzada a la regió. En països de l'Àfrica negra, de
tradició sincretista i animista, amb un mosaic ètnic i religiós,
la situació degenera fins a resumir-se en un conflicte armat
entre el nord musulmà i pobre contra el sud més o manco
cristià i menys pobre.

Vaig anar a Malí a la recerca d'una abstracció, el desert, i
vaig descobrir una realitat social i econòmica terrible, i
alhora molt interessant.

Àfrica immediatament em remeté al món salvatge, brut i
feliç de la meva infantesa. Veig el continent africà arruïnat
i armat, endeutat i malalt, del que ens arriben només
imatges de mutilació, fragments i trossos de màscares, de
cerimònies oblidades, barcasses plenes de morts, que
només aconsegueixen penetrar en la nostra còmoda
fortalesa europea en forma de cadàver, d'esclau o de
fragment.

Àfrica és un lloc on ric molt. A Europa, cada vegada em

resulta més difícil riure. Sembla un contrasentit, però és
així. Àfrica és plena de contradiccions: té més raons per
plorar que per riure, i així i tot et permet trobar gent
immensament feliç. Per a mi va significar una metamorfosi.

El món de l'art
El món s'està dividint en terroristes i víctimes del
terrorisme, en bons i dolents, com deia, no sé si amb cinisme
absolut, el president dels Estats Units. Aquesta simplificació
aterradora afecta també, com no, les arts. A l'art tot l'afecta
sempre. Així, ens trobam amb un art convertit en
espectacle, en entreteniment quasi generalitzat, amb
museus que s’assemblen cada vegada més els uns als
altres en continent i contingut, com Eurodisney i
Disneylandia, com en aqueixes absurdes cadenes en les
que es menja el mateix, amb el mateix decorat, a
Minnesota, Varsòvia o Lyon.

L'art
L'art com a metàfora permanentment mòbil i canviant de
l'Univers, una visió global de món, una pintura que
estableixi relacions amb el món, no ja representant-lo, una
visió en profunditat enfront de les estandarditzades mirades
superficials. Això ho diu algú que sent un profund amor
per la superfície de les coses, encara que en la meva pin-
tura sempre acabin obertes, descarnades, entranyes fora.

L'art no és un reflex de la vida, sinó una forma de vida i
una ben estranya forma de vida. Pens en una pintura que
es doni amb la mateixa elegància cruel que la natura, sense
jerarquies ni explicacions.

La tècnica progressa possiblement, i l'esport potser, i la
ciència...; la història de l'art progressa només si creiem el
que diuen els llibres d'història de l'art. Però les obres d'art
són alienes a tota idea de progrés. Són fruits de l'esperit.
D'Altamira a l'antiga Xina, a la nostra atribolada i temorosa
Europa, a través dels segles i a través dels conflictes, es
mostren com a productes d'un afany de transcendència.
Van més enllà de les misèries i ens concerneixen
personalment ara i sempre.

La història de l'art és una cosa viva, i no una successió de
coses lligades una darrera l'altra, sinó un permanent diàleg.
L'art contemporani desvetlla l'art del passat i finalment
l'il·lumina. L'exposició de Manet, ara mateix, al Prado,
il·lumina la pintura espanyola. És un donar i prendre
permanent. Quasi amb vergonya, i dit amb molta modèstia,
és molt excitant veure una obra meva en el Prado o en el
Louvre.

Entrevista conjunta de l'Associació
de Premsa Forana de Mallorca
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Sa Xerradeta a Ses Tarragones  amb... Antoni Morey Barceló,
fuster jubilat

6

L’amo Antoni Morey va néixer dia 8 de maig de l’any
1929, és a dir actualment té 74 anys, i el motiu de la
xerradeta amb ell és per xerrar de la seva feina de fuster
al llarg de més de 50 anys i de passada parlar un poc del
FC Marier, del qual va ser president durant 3 temporades,
del seu pas com a regidor per l’ajuntament de Maria i del
que vagi sortint.

Com va ser que agafàreu l’ofici de fuster?
La feina de fuster no la vaig agafar jo. Quan vaig

acabar l’escola, havia fet quart i mon pare me va dir anem
amb mi i me va dur a Ca’n Poll, que érem família, i vaig
començar a fer de mosso a un cap de banc, sobretot a
fregar amb paper de vidre i hi vaig estar fins que me’n
vaig anar a fer el servici.

La fusteria de Ca’n Poll era allà on és ara?
Sí, però estava a la part de davant i al darrere només

hi havia una porxada amb una cepilla, que era l’única que
hi havia a Maria. Érem 3 mossos: en Pere Collet, en Miquel
Polit i jo, i els mestres que eren els tres germans.

Vos recordau del sou que guanyàveu?
Sí, la primera setmana el Tio Bernat de Ca’n Poll,

que era el mestre, el dissabte al vespre a les vuit, perquè
fèiem feina els dissabtes, me va donar 3 pessetes i me va
dir: "Jas, per anar al cine i compris 2 reals de cacauets".
L’entrada del cine valia 10 reals, és a dir 2,50 pts.

Tots els menestrals feien feina el dissabte?
Tothom feia feina el dissabte fins a les 8 del vespre,

com si fos un dia feiner qualsevol.

Per començar l’ofici, tothom començava de mosso?
Tothom, i n’hi havia molts de mossos, no és com

ara que no n’hi ha; tots els fusters tenien mossos. Hi havia

en Pere Cotxer que feia de mosso a ca’n Bielet. En Rafel
Xinaris que tenia de mosso en Pere Xinaris. A ca l’amo
Antoni Escolà, on ara hi ha la papereria, hi feia feina en
Jaume Gater i en Forneret també feia de mosso, però ara
no sé a quina fusteria.

I n’hi havia moltes de fusteries a Maria?
Sí, la de Ca’n Poll, Ca’n Benet, en Bielet, l’amo

Antoni Moliner, en Rafel Xinaris, en Toni Forneret també
va posar taller, en Pere Xinaris i potser alguna més.

Idò era un gremi amb molts de negocis?
Sí, i no hi havia feina per 2 fusters. Prova d’això és

que tots varen haver d’emigrar a cercar feina a altres
pobles, sobretot a santa Margalida.

Quines feines fèieu els fusters en aquella època ?
De tot. Els fusters de Maria sempre han fet feina

de tot. Han arreglat botes, portadores, fèiem carros, por-
tes, persianes, vidrieres, adobs, és a dir de tot.

I baüls de mort també els fèieu els fusters?
Sí, no hi havia funerària i els baüls els fèiem els

fusters. Venia un parent i te deia en fulano és mort, i havies
de començar el baül. Anàvem a cercar la roba negre per
forrar-lo per dedins a ca Madò Maria Marxanda i un galó
negre i daurat i també l’hi posàvem un Sant Crist i les
lletres RIP.

Els fèieu a mida els baüls, no en teníeu en estoc?
No. Així com el comanaven, el fèiem, tots el mateix

model. Sempre solíem tenir posts serrades, normalment
de soques de figuera i fins que estava acabat; després els
fusters agafàvem el baül i cap a la casa del mort i nosaltres
mateixos posàvem el mort a dins el baül.Começament de la feina de fuster a Maria, amb el sogre

L'amo Antoni Morey, en un moment de la conversa
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Ja que parlam d’aquest tema, com se feia
l’acompanyament del mort fins al cementiri?

Els baüls duen unes manetes de llautó i eren
transportats a braços fins al cementiri. El rector anava a
passar el rosari a ca el mort i després se feia
l’acompanyament fins al cementiri a peu amb l’amo Antoni
Cota, que era el fosser, davant davant, amb un fanelet.
L’església tenia fanals i  els familiars acompanyaven fent
llum amb els fanals fins davant ca's Pobler, on se deixaven
els fanalets. El rector i els escolanets tornaven cap a
l’església i les dones cap a casa i  els homes amb el fosser
feien l’acompanyament fins al cementiri on el fosser
acabava de passar el rosari. L’amo Antoni tenia una virtut,
que tant si feia molta de via com poca l’acompanyament,
en entrar al cementiri sempre acabava el rosari.

Seguint amb la feina de fuster, sempre féreu feina a
Maria?

No, vaig fer feina una temporada a Santa Margalida,
a Ca’n Jaume Femenies, devers mig any, però hi havia
poca feina i jo tenia el carnet de primera que m’havia fet
fent el servici i me vaig llogar amb l’amo en Joan Xeremia
per fer el correu amb la camioneta. L’amo en Joan tenia
dos cotxes de lloguer, un que anava amb gasogen, que era
el que jo menava i l’altre que era una “reformat” que l’hi
deien l’Aiga el menava l’amo en Joan.

dolent i s’aturava, i quan se va calar el gas que sortia per
darrera va fer una flamarada i quan me vaig girar ja duia
el cotxe buit, les monges  cridaven per defora “se pega
foc, se pega foc”,  estaven ben espantades, però tornàrem
posar el cotxe en marxa i fins a Cura no ens aturàrem.

Es a dir vàreu deixar la feina de fuster?
Sí, no hi havia feina, hi havia pocs doblers i la gent

no anava a ca el fuster. Un any el dia de la Mare de Déu
vaig fer un viatge el capvespre per guanyar 25 pessetes,
que era el que me donava en Xeremia per viatge.
Me va dir: n’hi ha 8 que volen anar a Palma avui
decavespre, els hi vols dur?
Ja ho crec, vaig dir jo.

Fent aquest  viatge, pel camí cap a Palma, l’amo en
Joan Poll, el guàrdia d’assalt, me va dir si me volia llogar
amb el senyor de Son Real de xofer. Com que no hi havia
ni un bri de feina per Maria, li vaig dir que sí, i aquest
mateix dia anàrem a fer el tracte amb el senyor de Son
Real, i hi vaig estar devers 6 anys amb ell.

Ja hi havia carreteres asfaltades en aquell temps,
devers l’any 1950?

Sí, poques. La carretera dreta només podies passar
fins a Sa Llimonera. Per anar a Palma anàvem per Sineu,
Lloret cap a Pina, Algaida i cap a Palma.

El carnet el vàreu obtenir fent el servici?
Sí, i estant de xofer amb el senyor de son Real me

vaig treure l’especial, per poder conduir autocars, me va
costar 368 pessetes.

Qui era el senyor de son Real?
Don Mariano Morell i Olesa.

De la mateixa família que els de Montblanc?
Cosí del de Montblanc que eren Espanya i Morell  i

del de Son Roig don Pedro Morell Fortuny.

Passats aquests 6 anys de xofer, tornau a la fusteria?
No, vaig passar a conduir un autobús a la Companyia

de Tramvies de Palma.

Un autobús, no un tramvia?
Jo menava un autobús, anaven canviant els tramvies per
autobusos. A tramvies fèiem 8 hores seguides de feina, de
matí o capvespre, i vaig tornar a començar a fer de fuster
la tanda que tenia lliure.

És a dir, tornàreu començar a fer de fuster?
Sí, feia feina a tramvies i estava assegurat a

tramvies, però per Palma ja hi començava a haver-hi molta
de feina, se feien molts d’hotels i xalets i la tanda que
tenia lliure anava a fer de fuster i guanyava 25 pessetes

A l'estació de Sineu, esperant el tren
Com anaven aquests cotxes de gasogen?

Duien una caldera a darrera que anava amb
clovelles d’ametlla i un ventilador a davant. Posàvem
carbonissa dins la caldera i l’enceníem. Quan havia pres
damunt les clovelles, hi rodàvem a davant el ventilador i
feia aire i ajudava a encendre les clovelles. Per comprovar
si feia gas posàvem un misto a la boca del ventilador i si
s’encenia, el gas era bo, un cop d’arrancada i per amunt.
Quan el cotxe s’aturava el gas sobrant sortia per darrera
i  s’encenia.
Una vegada pujant a Cura amb una peregrinació de Sineu,
jo duia el cotxe ple de monges i beates i pujant a poc a poc
se va calar, perquè si el deixaves ralentir molt el gas tornava
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cada hora.
Després d’un temps, el meu sogre, Mestre Pere
Banderoler, que tenia una fusteria a Maria me va dir si
volia agafar la fusteria, que ell ja ho volia deixar anar, ho
parlàrem amb la meva dona i vàrem decidir tornar a Maria.

Les agulletes de les baranes del carro, també se
bullien?

No, s’encalentien al foc per fer la volta. Hi havia
un motlle, agafaves les agulletes i les deixaves en remull,
quan estaven ben banyades les ficaves dins el motlle i
amb l’ajuda d’unes prensetes i foc, li donaves forma. Quan
era fred, el desfeies i ja tenies l’agulleta feta. Això era
feina d’artista!

Les arades ja devien ser de ferro?
Sí, els fusters només fèiem els mantins d’ullastre i

els braços de les arades que solien ser d’om.

Aquesta llenya, qui la subministrava?
Molts de fusters compraven un tros de garriga per

l’ullastre, ja que per anar bé havia de tenir 3 o 4 anys per
obrar-lo. Una vegada tallat de lluna el posaven a secar a
l’ombra. Passat aquest temps el mestre agafava la destral
i un bastó d’ullastre i entaulava un mànec d’aixada o un
mantí d’arada, amb la destral el deixava quadrat i després
amb l’aixa l’acabava d’arreglar i ja només necessitava
una passadeta de raspa per deixar-lo llest. Els joves ja no
en sabíem de fer això, entaulàvem amb el sinfí.

Ara començam a menjar i seguim parlant de fustes
i dels canvis que ha fet el poble amb els anys, recordam
anècdotes de la infantesa i l’amo Antoni ens sorprèn amb
el que ell anomena la seva “primera feina”, ajudant de
maquinista del cine de Maria.

Contau-nos un poc això de la feina al cine.
L’amo del cine era en Batlet, que vivia davant ca

nostra. Quan feren el cine va venir un català i va ensenyar
el seu fill Bernat a fer d’operador, que era el que manava
la màquina. Però tot sol no podia, perquè s’havien de passar
les cintes, els divendres havies d’afegir els trossos per fer
el rotlle gros, les pel·lícules venien enrotllades dins quatre
capses.

Com afegíeu les cintes?
Amb acetona per despintar ungles. Xapaves mig

quadre del final d’un rotlle i mig de l’inici del següent i un
poc d’acetona i quedaven afegits. Jo era un al·lot i anava
a ajudar-lo i me deixaven entrar de franc. Passat un temps
en Bernat va deixar la feina d’operador i hi va anar mon
pare i jo vaig seguir d’ajudant. Amb aquesta feina vaig
guanyar la meva primera bicicleta que me va costar 325
pessetes i quan vaig fer el servei militar la vaig fer servir
per anar de Maria a Enderrocat i quan vivia a Palma per
anar a tramvies des del carrer del regal, que era on vivíem.

Un altre aspecte que volíem tocar era el vostre pas
per l’ajuntament, heu estat regidor un parell de

Aquesta foto és de quan fei el servici militar

Quin any era això?
Que tornàrem a Maria l’any 1963 o 1964 més o

manco.

És a dir, agafàreu la fusteria del vostre sogre?
Sí, ell tenia una cepilla de fusta i un sinfí i jo vaig

posar un parell de màquines noves i com que a Maria no
hi havia molta de feina, el mestre que tenia  a Palma me
va enviar material per fer 8 pisos i començàrem a fer
feina amb Mestre Sebastià Benet, el padrí i jo. Havíem de
fer més feina per ell, però ja no va poder ser, va començar
a sortir feina a Maria, algunes finques per Palma i ja no
vaig acabar la feina fins que me vaig jubilar.

Això és quan comença a venir l’emigració?
    Sí, és quan comença el boom del turisme, a Palma ja hi
havia molta de feina, al taller on feia feina érem 10 homes
i ja fèiem hotels i xalets per Palma Nova, Torrenova,
Magalluf, Can Pastilla, etc.

Abans de començar a fer portes, persianes, mobles
de cuina, també devíeu fer carros, arades, etc?

Sí, quan era mosso a Ca’n Poll. Per rodes de carro
qui tenia molta de fama era a Ca’n Benet. Mestre Sebastià
feia unes rodes de primera..

Quin material utilitzàveu per fer les rodes de carro?
Les cubes eren de noguer, les brèndoles d’ullastre i

els anells, si en tenien, d’alzina o d’ullastre. Les cubes les
bullíem dins un bidó fins que eren blanes i quan ja estava a
punt venia el mestre i anava ficant brèndoles i pitjant i
ajustant.
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vegades?
Sí, els darrers anys de dictadura quan era batlle en

Simó Garau vaig ser regidor un parell d’anys. No hi havia
eleccions, no record molt bé com va ser, però supòs que
en Simó me va dir si volia ser regidor i vaig dir que sí. Era
molt diferent d’ara, no hi havia oposició, quasi no se feien
plens.

També fóreu regidor fa un parell d’anys?
Sí, la legislatura dels 4 batlles. Vàrem estar a

l’oposició fins al final i encara ens va tocar governar un
parell de mesos, prop d’un any i jo vaig ser el regidor de
cultura.

I del vostre pas pel Futbol Club Marier, que ens
podeu dir?

A mi, en aquells anys, el futbol me feia anar de
capoll. A Maria el futbol anava bé, però va arribar un
moment que s’havia de cercar un president, ho record
com si fos ara. Érem damunt ca Madò Maria Marxanda i
en Xisco de Son Cloquis va dir que ho sigui l’amo Antoni,
i els altres varen dir ja va bé, i ho vaig ser durant 3
temporades i després vaig deixar l’herència a en Joan
Barceló “Murero”.

Recordau cap anècdota curiosa d’aquest pas pel
futbol?

Una de les coses més habituals eren les fitxes falses.
En vaig desferrar moltes de fotografies de les fitxes per
posar-n'hi una altra. Tenia un encuny redó, no record de
que era i de forma era molt semblant al de la federació,
això m’ho va mostrar de fer en "Clai", un jugador que
teníem de Muro que també va fer d’entrenador. Un dia
me va mostrar una fitxa i me diu: veis aquestes dues grapes
de la foto, idò les alçau, llevau la foto i hi posau la del
jugador que voleu que jugui, tornau grapar i amb l'encuny
redó, que l’heu de banyar molt poc de tinta, el posau damunt
la fitxa i la foto, però només heu d’agafar el cantonet de la
foto.

Per què fèieu fitxes falses?
Perquè sempre teníem jugadors expulsats que no

podien jugar, i posàvem la foto del jugador expulsat a
la fitxa d’un altre i així ja podia jugar.

Tots els jugadors eren de Maria?
La majoria, però també en teníem de fora poble.

Una vegada anàvem a fitxar un porter a Montuïri
amb el Seat 600 den Sito, que era el secretari, i
justament va veure un conill que atrevassava la ca-
rretera, i ja me tens en Sito d’una banda a l’altra de

carretera per agafar el conill, que al final no vàrem agafar.
També va jugar amb nosaltres en Sagrera, 2 o 3

jugadors de Santa Margalida, un foraster que vivia a Ca’n
Picafort que era molt bo, de Muro teníem en Clai i un
altre, en Miquel de sa farinera de Sineu i alguns més que
ara no record.

Que cobraven aquests fitxatges de fora poble?
Res, els solíem pagar la benzina fins que hi havia

doblers i quan s’acabaven ja no cobraven res.

Venia gent a sa Font a veure el futbol?
Ja ho crec. Hi havia molta d’afecció a Maria. Hem

de tenir en compte que no hi havia massa entreteniments
més i la gent venia al futbol. A més se passava gust, ja que
hi havia partits molts bons i durant aquests anys vàrem
pujar a segona.

Seguírem xerrant de jugadors, d’entrenadors que
havien passat per Maria, d’anècdotes relacionades amb
el futbol, de les bregues dels jugadors, dels àrbitres, del
públic, etc. Era un altre temps i a un poble com Maria no
hi havia gaire diversions i el futbol era un entreteniment i
un esport.

Magí Ferriol, Antoni Fiol i Miquel Morey

En aquesta foto podeu veure a
Antoni Morey a Ca Ses Monges en
alguns exercicis espirituals
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CONSULTA PER A FER JORNADA CONTINUA-
DA A L’ESCOLA
El passat dijous, 5 de febrer, acabà el procés de consulta
de per a poder fer jornada escolar el proper curs escolar.
El dit procés s’inicià a principis de desembre amb la
convocatòria del mateix, a instàncies de l’Associació de
Pares i Mares, per a poder possibilitar o facilitar la
realització d’activitats extraescolars i esportives. La
participació superà el 80 % del cens de pares i mares, i
votaren afirmativament un 61,4 % dels participants.
Malgrat aquests resultats no serà possible fer jornada con-
tinuada, ja que es demanava un 65 % de vots favorables
al canvi

El director sabé fer arribar als al·lots els diferents ritmes i
colors de la música, així com donar a conèixer aquells
instruments més pocs coneguts de l’orquestra. Aquesta
vegada el compositor protagonista fou el rus Txaikoski i la
composició “El trencanous”. Alumnes i mestres quedaren
encantats amb la interpretació de l’orquestra i les
explicacions del seu director.

L’horabaixa, aprofitant el desplaçament, es feu una
visita al palau de l’Almudaina, on amb una visita guiada,
pogueren conèixer varis aspectes de la nostra història,
centrats amb quan Mallorca fou un regne independent.

CONCERT AL CONSERVATORI I VISITA A
L’ALMUDAINA

Els alumnes del segon i tercer cicle de l’escola de
Maria es desplaçaren dia 3 de febrer a l’Auditori del
Conservatori Professional de Música de Palma, per assistir
al segon dels concerts pedagògics oferits per l’Orquestra
Simfònica Ciutat de Palma, dirigida per Edmond Colomer.

ASSEMBLEA PER LA LLENGUA
Les mesures anunciades pel govern balear en con-

tra de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
dirigides a dividir aquesta amb un fotimer de varietats
dialectals, així com la d’una televisió bilingüe, rebaixar el
nivell de coneixement de la nostra llengua als majors de
50 anys, etc. han provocat que tota una sèrie d’entitats
s’unissin en la plataforma anomenada Assemblea per la
Llengua. Aquesta ha elaborat un manifest demanant
l’adhesió a centres escolars i entitats, així com ha recollit
els que han anat elaborant amb l’objectiu de fer-los arri-
bar al govern.

CONCERT DELS ALUMNES DE L’ESCOLA DE
MÚSICA
El passat diumenge dia 8 de febrer tingué lloc, a l'església,
un concert dels alumnes de l'escola de música. Allà aquests
demostraren a pares, familiars i amics els seus
coneixements musicals al mateix temps que s’ho passaven
molt bé. A poc a poc es comencen a recollir els fruits de
l’ensenyament musical al nostre poble que a la llarga ens
a de dur a una formació musical estable. Ànim i continuau
amb la feina.
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QUI ESTIMA MALLORCA NO LA DESTRUEIX
Mes de 50.000 persones, acudiren a la cridada de qui es-
tima Mallorca, no la destrueix. Mai s’havia ajuntat tanta
gent a la nostra illa demanant que s’aturi la destrucció
paisatgística, que du a terme el “nostre” govern, justificant
aquestes decisions amb la seva victòria a les passades
eleccions autonòmiques. Aquesta gran manifestació es feu
el dissabte dia 14 de febrer. Molts mariandos hi assistiren,
desplaçant-s'hi de diverses maneres. L'ajuntament fins hi
tot hi posà un autocar.

PLUJA DE TERRA
El passat divendres dia 20 de febrer la pluja ens

jugà una mala passada. Venia carregada de terra roja, de
procedència africana, que deixà teulades, cotxes i cisternes
ben brutes amb les corresponents molèsties per a tots. Els
que sí hi tragueren profit foren els propietaris de les
màquines rentacotxes.

RUA ESCOLAR
El dimarts, 24 de febrer, darrer dia de Carnaval, l'escola i
l'escoleta sortiren pels carrers fent la rueta. La festa acabà

a la plaça on berenaren  i jugaren un poc amb el grup
d'animació del grup d'esplai Es Rebrot. El temps amenaçà
pluja tot l'horabaixa cosa que feu molt incòmoda la festa.
L’ajuntament i l’associació de pares i mares han col·laborat
perquè fos possible la festa.

EL DIA 14 DE MARÇ, ELECCIONS GENERALS
Com ja suposam que sabreu, el proper diumenge

dia 14 de març, tindran lloc les eleccions generals, en les
quals elegirem els representants al Congrés i al Senat. La
mecànica ja la coneixeu: A les nou del matí s’obriran les
meses electorals ubicades a l’escola de baix i a l’escola
de dalt i es recolliran els sobres amb els vostres vots fins
a les vuit de l’horabaixa. A la nostra web procurarem po-
sar-hi els resultats de Maria, tot d’una que els coneguem.
És molt important que amb el vostre vot doneu suport als
partits que defensen la nostra manera de ser i la nostra
cultura. Si no és així, estam ben arreglats, els pobres
mallorquins!
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DEMOGRAFIA

          HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 8'30 a 15 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimecres i divendres: de 17 a 19 hores.
Dimarts i dijous: de 17 a 20 hores.
LÍNIA MARIA-PALMA:
Sortides Maria: 8 i 15 hores.(15 h. Dissabtes no,
Festius sí)
Sortides Palma: 13 (dissabtes, 14 h)  i 19 hores.
(Festius, 19,15 hores)
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores
LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7'55, 10'30 i 14'45 hores
Sortides Manacor: 11'05, 13'35 i 18 hores

- Per demanar hora al servei de Pediatria heu de
cridar de 8 a 14 hores al ...............................855043
- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridar al ..........................................................520292
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridar al ..........................................................236624

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Carrer Ponent, número 3.

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT          971525002 (FAX) 971525194
BIBLIOTECA 971525688
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia) 971525594
APOTECARIA 971525020
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) 971525083
ESCOLA DE BAIX 971525252
LOCAL TERCERA EDAT 971525564
PARRÒQUIA 971525033
GESA INCA: AVARIES 971880077
BOMBERS             085
HOSPITAL MANACOR Informació 971847000
                                            Urgències 971847060
                                            Cita Prèvia 971847100
AMBULATORI D'INCA 971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA       061
SON DURETA (Centraleta) 971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 971502850
AMBULÀNCIES 971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150

12

ENS HAN DEIXAT:

Que descansin en pau.

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

En Joan Castelló Toro va néixer el passat dia 8 de febrer. És fill
de Joan Castelló Inglada i Àngeles Toro Poley. El seu domicili és al
carrer Major, número 18.

En Miquel Àngel Arrom Castelló va néixer el passat dia 10 de
febrer. Els seus pares són Guillermo Arrom Llaneras i Margalida
Castelló Carbonell. Viuen al carrer de Ses Venes, número 45.

Dia 13 de febrer morí Jaume Morey
Mascaró a l’edat de 82 anys. Vivia a Artà i a
Maria tenia estada al carrer Femenies,
número 44.

Dia 27 de febrer morí madò Francisca Bergas Auba, a
l’edat de 89 anys. Vivia al carrer des Boscarró, número 7.

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia 24 ............. 5l.
.

TOTAL: 5 LITRES

Temperatura Màxima
16,5º C (Dies 9, 11 i 27)
Temperatura Mínima
7,5º C (Dia 4)
Temperatura Mitjana
12,3º C
Mitjana Màximes
14º C
Mitjana Mínimes
10,6º C

13

MES DE GENER

Feiners: (1 tren cada hora i 10 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 6:44, 7:54, 9:04, 10:14, 11:24, 12:34,
13:44, 14:54, 16:04, 17:14, 18:24, 19:34, 20:44,
22:06.
Palma- Sineu: 6:25, 7:35, 8:45, 9:55, 11:05, 12:15,
13:25, 14:35, 15:45, 16:55, 18:05, 19:15, 20:25, 22
(Si voleu anar a Manacor afegiu 40 minuts a la sortida
de Palma)
Dissabtes, diumenges i festius: (1 tren cada hora
i 15 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 7:01, 8:16, 9:31, 10:46, 12:01, 13:16,
14:31, 15:46, 17:01, 18:16, 19:31, 20:46, 22:01.
Palma- Sineu: 6:45, 8, 9:15, 10:30, 11:45, 13, 14:15,
15:30, 16:45, 18, 19:15, 20:30, 22.(Si voleu anar a
Manacor afegiu 49 minuts a la sortida de Palma)

HORARIS DEL TREN QUE PASSA PER
SINEU:

LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
0

5

10

15

20
MAXIMES MINIMES

Si he de dir la veritat,
malgrat fos dona tan bella,
mai no vaig tenir amb ella
res més que  bona amistat.
I puc afegir amb sinceritat,
molt satisfet i venturós,
que res hagué entre noltros dos
més enllà del que és permès ...
La vida és així com és
i no com voldríem que fos.
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EMILI DARDER CÀNAVES,
BATLLE REPUBLICÀ DE PALMA

Mon cor estima un batlle més gran que una fageda,
Molt més valent que una àguila, més roig que un cirerer;
Conserva de ses passes el bon record perenne,
Com mai ara valora l'enardidora gesta
Empresa per Darder.

Als vint anys va ser metge amb totes les llicències,
Estudià a València, i es doctorà a Madrid;
Allà, de cirurgia, n'adquirí bé la ciència
I aquí la medecina, la féu a consciència,
Amb el més gran delit.

Emili Darder, metge, va ser batlle de Palma
Hi féu una feinada en cultura i sanitat.
Hi havia fet esforços com màxim responsable
De tots dos camps alhora; i li van donar la fama
De ser home assenyat.

Arriba el gran desastre, s'aixequen els feixistes,
A un batlle que treballa com bon republicà,
Li fan consell de guerra, sentència ben prevista,
I en un castell tan tètric, malgrat la bella vista,
A mort és condemnat.

Amb seny asserenat i amb serenor assenyada,
Segut en un pedrís s'enfronta aquí amb la mort;
Vora aquest mur de pedra, no ho dubta, l'ha trobada:
Aquí és on més desitja salut republicana
A qui pertoqui en sort.

Emili Darder batle republicà de Palma
I Toni Ques d'Esquerra que era també a la llista;
Tots dos apareixien vora Alexandre Jaume

Un d'aquells socialistes que a prop era
del batle
Toni Mateu, el d'Inca.

Avui són molts alumnes que amb
mètodes molt àgils,
S'adrecen cada dia cap a Son Cotoner:
Allà s'aixeca un centre d'estudis

secundaris,
que en nom d'aquell gran metge, ajuda que es preparin
Com va fer en Darder.

També hi ha un altre centre, en una altra barriada,
Que porta el nom del metge que va regir ciutat,
Allà, en aquella zona, s'hi atén la gent malalta,
O aquella que precisa sempre que li fa falta
Tenir metge al costat.

Si aquell any trenta-nou les dretes s'imposaren,
L'esquerra progressista ha de vèncer en aquest any.
El viu record d'un Costa, molt clara eina dretana,
Comenci aquí, avui dia, a ser ben superada
Pel de n'Emili enguany.

Mon cor estima un batlle més gran que una fageda,
Molt més valent que un àguila, més roig que un cirerer;
Conserva de ses passes el bon record perenne,
Com mai ara valora l'enardidora gesta
Empresa per Darder.

Ciutat, 22 de febrer de 2004.
Cecili Buele i Ramis

Candidat d'ERC al Senat per Mallorca,
Dins la coalició electoral "Progressistes per les Illes
Balears"
(PSM-Entesa Nacionalista / Esquerra Unida / Els Verds /
Esquerra Republicana de Catalunya)

Humilia verba sind nuntia pacis, et superba belli
(Un missatge de Ramon. Llull)

No cregueu, ciutadans de Mallorques, que al lloc on me
trob no m’assabenti dels problemes del que fou el meu
poble; ben al contrari, els seguesc amb interès i angoixa.
Me sorprèn molt l’enrenou respecte a les converses que
ha tingut un tal Carod amb una mena d’heretges d’una
secta que es diu ETA.
Fa uns set-cents anys, vaig escriure un text que heu
reproduït al sòcol del monument que m’aixecàreu al
Passeig Sagrera, i me sembla molt d’aplicació en aquests
moments:
“Humilia verba sind nuntia pacis, et superba belli”.
Com que darrerament sembla que els joves ja no estudien
llatí, el traduiré:

“Els mots humils anuncien la pau, i els superbs la guerra”
El senyor Carod Rovira ha parlat amb humilitat amb els
guerrers d’aquella secta i ha assolit la pau per al seu poble
a canvi de res, perquè ell no té res per donar, ni doblers ni
exèrcit ni doblers; ni tan sols simpatia si no, a tot estirar,
empatia, és a dir, capacitat per escoltar.
He sentit parlar l’arximandrita d’una altra secta, dita PP,
el qual fa vuit anys que sols empra mots de supèrbia, i així
no assolirà mai la pau. Me sorprèn que els seus fidels
s’enfadin tant, just perquè un home ha provat de buscar la
pau. Perquè no proven ells també de parlar amb l’enemic?
Si fins i tot el vostre rei ho va dir: “Parlant s’entenen”.
És clar que per ventura el darrer que volen és entendre’s
i fer servir ETA com espantall per mantenir acollonit el
seu ramat.
Per la transcripció: Pere Morey i Servera



Març, 2004 FENT CARRERANY -     (55)15

“DE LA DESGRÀCIA DE JUDES,
SANT MACIÀ EN TENGUÉ BO”

Moltes són les vegades en les quals podem recórrer als
refranys populars quan hem de qualificar algun
esdeveniment. Lamentablement, el tema de més actualitat
als informatius de les emissores de ràdio i televisions, així
com també de tota la premsa escrita i moltes tertúlies de
feines, ha estat el malaurat tema de l’encontre del Sr. Carod
Rovira (Secretari General del Partit d’Esquerra
Republicana de Catalunya) i els pistolers de la banda
terrorista ETA.
Personalment, crec que aquest senyor es va equivocar
per dos motius. En primer lloc, pel càrrec que tenia de
Conseller en Cap de la Generalitat de Catalunya en aquells
moments i perquè aquells dies en absència del President,
li corresponia guardar el País. En segon lloc, perquè també
crec que en aquest moment i en les circumstàncies
polítiques que estam vivint, amb aquests terroristes de ETA
no s’ha de dialogar, si abans no hi ha un màxim de consens
entre la majoria de les forces democràtiques de l’Estat,
cosa que no es dóna i que difícilment es pot donar amb els
actuals governants del PP a la Moncloa.
Però així hi tot, crec que el Sr. Carod no ho va fer amb
cap mala intenció. No crec que pretengués penjar-se cap
medalla, en cas que les converses poguessin sortir-li bé,
cosa molt difícil amb els actuals cappares de la banda.
Pens que hi va anar amb les més bones intencions del
món, i que no hi anava a demanar almoina ni cap tipus de
privilegis, com s’ha dit a molts dels mitjans de comunicació.
No el consider tan beneit, més bé al contrari, els qui el
coneixen, el consideren una persona molt vàlida i capaç.
La qüestió és, que la jugada no li va sortir bé de cap de les
maneres. I com sol succeir d’un temps en aquesta part,
les coses que fan les persones de bé, surten malament. I
no sé explicar-ne el perquè. Però la realitat és aquesta.
No hi ha forma humana de poder posar d’acord les forces
democràtiques de l’esquerra, i de tot això, l’únic que en
treu el suc és el PP. I com diu el refrany: “ de la desgràcia
de Judes, Sant Macià en tengué bo ”; ara i amb més motiu,
ens podem demanar: “ de la desgràcia del Sr. Carod, el
PP en traurà algun profit”?

Això és el que diuen les enquestes i el que sembla, en
aquests moments, veient els moviments que realitzen els
polítics, sobretot els del PSOE i en particular el Sr.
Rodríguez Ibarra i el Sr. Bono, “ Presidents d’Extremadura
i de Castilla - La Mancha”, que cada dia han de dir la
seva i fiquen sa pota fins al cap d’endins, i l’únic que
aconsegueixen, és despistar cada cop més el seu Secretari
General, el Sr. Rodríguez Zapatero, al qual cada dia fan

comparèixer davant els mitjans de comunicació, donant la
sensació que el volen manejar des del darrere i arribaran
a marejar-lo. No pot ésser d’altra manera. I tant de bo no
ho aconsegueixin i jo m’equivoqui de cap a peus.
Però com tots sabem, el PP en treu profit, fins i tot, de les
seves pròpies desgràcies. Com a botó de mostra ho tenim
a les passades eleccions autonòmiques. Amb la desgràcia
del Prestige a les costes gallegues i amb tot el cúmul de
desastres que protagonitzaren els polítics populars, tant
de Madrid com de Galícia; els resultats electorals no havien
estat tant bons mai. Majoria absoluta per tot arreu. Això
és increïble. Sense posar a la loteria, hi treuen cada dia.
Fins hi tot el gall els pon.
El que pretén ETA, és involucrar a tota la societat amb la
seva causa, fent tot el mal possible si és necessari als
altres, per tal d’aconseguir-ho. I de moment l’únic que
aconsegueixen és enfortir les tesis que promou la dreta,
de la qual haurien de saber, no farà res del que ells volen,
ni mourà un peu. Sols mesures policials, enfortiment de
les penes, i crear un estat de ressentiment, odi i venjança
en contra d’ells, del poble basc i de tots aquells que
demostrin la més mínima compassió per a ells.
El tema també s’ha inflat tant, perquè coincideix amb la
campanya posada en marxa per a les properes eleccions
generals del dia 14 de maig. Hauria estat distint si no
s’haguessin donat aquestes circumstàncies.
El què jo tem és que el PP durant aquesta campanya, que
com estam veient no fa res més que parlar d’aquest tema
i d’altres que hi tenen a veure, no parlen de res més, que
Espanya no havia estat tan bé mai com ara i d’altres
mentides com la darrera  o més grosses; només això li
basta per tornar revalidar una majoria absoluta, la qual
cosa determinaria un gran malestar a moltes comunitats
autònomes, sobre tot aquelles que tenen ganes de defensar
i potenciar temes com la seva llengua pròpia, les seves
tradicions i costums populars. Que no els vagin a imposar
modes vengudes de l’estranger que res tenen a veure amb
els nostres avantpassats. Que ens canviïn la fisonomia de
la nostra terra, de forma innecessària, com pretenen.

Aquí, a les Illes, sabem prou l’aufòria amb què es mouen
gràcies a la seva majoria absoluta. Si aquesta es
consolidava un cop més des de Madrid, no serien
aguantadors.

Atentament.

Pere Sureda Ribas
Febrer 2004
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CARTA DEL PSM-INDEPENDENTS
AL POBLE DE MARIA.

Aquest escrit és per informar la gent del nostre poble que la
nostra agrupació PSM-INDEPENDENTS DE MARIA és
viva, més viva que mai, que seguim pensant i treballant per
millorar el poble i la vida dels mariandos, a pesar que el nou
govern municipal només ens doni veu, al plenari municipal,
una vegada cada tres mesos.
Creim que després de set mesos d'un govern municipal,
sorgit de la moció de censura (PP-UM-Trànsfuga “però
independent, això sí”), és hora ja de fer un primer balanç de
la gestió d'aquesta nova majoria.
Sobre el nou govern municipal, a vegades ens demanam si
n´hi ha, ja que pareix que Maria és morta, que no hi ha
iniciatives, no hi ha projectes, només hi ha, “això sí”, una
ampliació constant de la plantilla de l´Ajuntament, que
esperem sigui en benefici del poble.
Quan un comença una feina, un projecte, una legislatura, se
suposa que té il·lusió, i això precisament és el que falta al
nostre Ajuntament.
Per ara l’únic que han fet ha estat renunciar a projectes i a
doblers que ja estaven compromesos. Hi havia finançament
per fer l´enllumenat nou de tot el poble. Què han fet? Re-
nunciar-hi. Teníem doblers per asfaltar distints carrers del
poble. Què han fet? Renunciar-hi.
Dels doblers que ens arribaven del Consell de Mallorca,
enguany només es farà la segona fase de l´Ajuntament (8
milions de pesetes); aquesta és l’única inversió prevista per
enguany. Per acabar-ho d'adobar, Ca ses Monges sofrirà un
retard com a mínim d´un any, en no figurar als pressuposts
actuals, i totes aquestes renúncies amb l´excusa que no hi
ha doblers. Si n´hi havia abans (i això en Jaume Mestre no
ho va desmentir mai), per què no n´hi ha ara?
Per altra banda, totes les obres que s´estan fent i acabant
ara, corresponen a projectes que vàrem aconseguir nosaltres
(voravies noves de les escoles, arreglar els voltants de
l´església, voravies de la plaça des Pou, asfaltat de diversos
carrers…)
I pròximament es començarà el cobriment de la pista de
futbet, projecte que va ser concedit fa més de dos anys. Per
tant veurem inauguracions, però totes elles són mèrit de la
passada legislatura.
De moment l'actual majoria municipal no ha duit ni un cèntim
al poble de Maria. I això que governen els seus.
Per això amb aquest escrit volem reflectir el nostre malestar
per la poca activitat municipal, per la falta de ganes i d’il·lusió
de fer coses per al poble, deixant de banda el sentiment
general del poble, de la gent amb ganes de tenir un poble
viu.
Ens demanam què ha passat amb Can Gaspar? On anirà
l´Esplai? És que no tenien ganes de continuar amb el  lloguer
o és que no han sabut negociar amb el propietari?
Ens demanam què passa amb l´esport, la cultura, les festes…?

No hi ha ni idees, ni feina, i ni tan sols s´ha intentat parlar
amb la gent per fer alguna cosa.
Ens demanam què va passar amb la festa de cap d´any?
Ens demanam què passa amb l´autovia que tant ens afectarà.
Per quedar bé, votaren en contra tots, però, han fet res per
evitar-ho? No, no i no, simplement, i a canvi de l´autovia,
ens ofereixen asfaltar camins que fa mil anys que hauríen
d´estar asfaltats. No perquè es faci l´autovia. Ens diuen que
no hi ha doblers. Sabeu que l´autovia ens costarà
35.000.000.000 milions de pessetes? Sí, ho heu llegit bé,
trenta-cinc mil milions de pessetes. No us pareix que en lloc
de fer aquesta barbaritat, que no és gens necessària, no
podrien arreglar tots els camins i carreteres de Mallorca?
Això sí, posen un autocar per anar a la manifestació contra
la política territorial del Govern, encara que amb poca
informació i sense ningú en representació de l´Ajuntament.
Des de l´agrupació del PSM-Independents de Maria no volem
només criticar la gestió municipal, volem ser positius i dir
les coses com són, però a hores d´ara no podem dir res
positiu, simplement el que hem dit, i poca cosa més.
Per acabar voldríem dir-vos dues coses:
1. Seguim a la vostra disposició pel que vulgueu. Tenim
representació a l´Ajuntament, en la persona de na Catalina
Inés Perelló i si teniu algun suggeriment, problema o el que
sigui, no dubteu a demanar-ho a qualsevol membre de
l´agrupació. Nosaltres des del nostre paper a l'Ajuntament
seguirem presentant propostes i alternatives per millorar la
vida del nostre poble.
A més, vos recordam que dia 14 de març hi torna haver
eleccions, a les quals tenim moltes coses a dir. El nostre
partit PSM-Entesa Nacionalista s´hi presenta en coalició amb
tres partits més (Esquerra Unida, Els Verds i Esquerra Re-
publicana) amb el nom de PROGRESSISTES PER LES
ILLES. Tenim l´oportunitat de tenir veu i vot a Madrid, que
es on es decideixen moltes de les coses que ens afecten i
que ens afectaran. Si voleu aturar les autovies, el ciment, si
voleu defensar la nostra llengua, si no voleu més guerres
injustes, si voleu una societat sense tantes diferències socials,
més cohesionada, més justa, més solidària,  ara teniu
l´oportunitat de votar uns representants que defensin els
interessos de Mallorca, i no que vagin a votar allò que els
diguin els partits de Madrid.
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El Consell de Mallorca ha estat guardonat a la setena
edició dels premis Mundo Empresarial Europeo per la tasca
desenvolupada en el disseny d’un model de gestió de residus i
en un Pla de Desenvolupament Sostenible, model a imitar per
tota Europa.

La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia
Munar, ha recollit el premi Organisme Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i ha agraït que se li hagi atorgat a la institució
per la política seguida en protecció al medi ambient.

Al lliurament, la presidenta ha destacat: “Sempre és
reconfortant que es reconegui l’esforç fet en qualsevol matèria.
Des del Consell de Mallorca, pensam que és essencial vetllar
per la qualitat de vida dels ciutadans de l’illa i per això hem
dirigit la nostra feina a cercar i a posar en marxa un sistema de
sostenibilitat, tant pel que fa a gestió de residus com a ordenació
territorial”.

Una de les actuacions més destacades del Consell de
Mallorca i que ha valorat el jurat ha estat la construcció del Parc
de Tecnologies Ambientals, que anualment rep més de 2.000
visites programades. El parc compta amb un edifici de material
reciclat i reciclable.

L’equip de govern del Consell de Mallorca sempre
s’ha mostrat respectuós per l’entorn, cercant les alternatives

VII Edició dels premis Mundo Empresarial Europeo

més ecològiques, reparadores i proteccionistes que han fet de
Mallorca un model a seguir. Per aquesta raó, s’ha apostat per un
Pla Territorial, que defineix l’equilibri entre territori i el creixement
econòmic; per un Pla de carreteres que millora les comunicacions
de les principals ciutats de Mallorca, eliminant els principals
punts negres, i per invertir 4,2 milions d’euros per millorar el
patrimoni.

PLATAFORMA PER LA DEMOCRÀCIA I LA
GLOBALITZACIÓ SOCIAL

14 de febrer de 2004.

DEFENSEM LA TERRA
Mallorca es troba en el punt de mira de les constructores, del
lobby hoteler i de l’especulació immobiliària i financera. Els partits
que representen els interessos d’aquests grups de poder, PP i
UM, aprofitant de manera poc democràtica el seu pes
institucional, projecten la construcció desmesurada d’unes
infrastructures que, a curt termini, suposaran una degradació
irreversible del nostre país, tant des del punt de vista medi am-
biental com social.

De dur-se’n a terme, aquests projectes no només acabaran amb
l’actual equilibri paisatgístic de la nostra illa, ja malmès, i com-
portaran un gran consum de recursos i la pràctica desaparició
del sector agrícola. A més a més, suposaran la imposició d’un
model social basat en l’especulació, la competitivitat, la
insolidaritat i la precarietat laboral, i la injusta submissió dels
drets de les persones als comptes de resultats dels grans
empreses.

Projecten omplir Mallorca –encara més- d’autopistes,
urbanitzacions, grans superfícies comercials i parcs temàtics,
per atreure milions de nous visitants cada any, superant
greument el nivell demogràfic sostenible, i ampliant també de
manera brutal la capacitat de trànsit de l’aeroport. Aquesta
sobrepoblació generarà un gran consum hídric i energètic, i una
quantitat de residus que serviran per justificar noves
infrastructures, desaladores i incineradores. Tot això eixamplarà
sense control l’espiral de destrucció, contaminació i dependència
energètica de les Illes Balears.

Si no volem la destrucció de Mallorca i la precarietat social que
implicarà, hem de dir basta, de manera decidida, a aquestes
intencions del PP i UM. Les organitzacions socials hem de fer
pinya per construir el futur amb un model sostenible de
desenvolupament, una societat justa, solidària i democràtica,
on els drets laborals i socials de les persones estiguin per damunt
dels interessos particulars, amb una convivència basada en els
valors de la pau i la tolerància. En definitiva, una altra Mallorca,
i unes altres Illes Balears, dins una altre món possible i necessari.

En matèria mediambiental, l’alternativa que defensam per a Ma-
llorca passa per inversions en la conservació, el manteniment i
la millora de les actuals carreteres; per la promoció de l’ús del
transport públic, amb l’extensió i la millora dels serveis ferroviaris;
per la protecció de les àrees rurals i la creació de parcs naturals,
i per l’activació de polítiques fiscals per als agents contaminants
i els grans consumidors de recursos. En definitiva, una alterna-
tiva coherent amb un projecte de país socialment just, sosteni-
ble i participat democràticament per la ciutadania.

Aquest 14 de febrer tenim l’oportunitat de defensar la nostra
terra i la nostra societat de les intencions i els projectes dels
governs de Jaume Matas i Maria Antònia Munar. Ara fa un any,
el 15 de febrer de 2003, els ciutadans de Mallorca i del món
sortírem massivament al carrer per dir NO A LA GUERRA. Aque-
lla mobilització i aquesta estan íntimament lligades, perquè gue-
rra, destrucció i especulació tenen al darrera els mateixos
beneficiaris, i la mateixa dreta que els dóna suport.  Encara som
a temps d’aturar-los.

DEFENSEM LA NOSTRA TERRA !!  BASTA
D’ESPECULACIÓ I PRECARIETAT !!
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA   (XIII)

Dedicatòria
Al bon soci d’Adela Balears Sr. Rafael Manera Nigorra, li
dedic el present escrit, desitjant-li que la recuperació que du
a terme amb tant esforç floreixi esplendorosa , fent així
esmortir l’avanç de la impietosa mala herba que és l’ELA.

L’ELA, en el microscopi de la paraula “motoneurones”

Tal i com ja sabem l’Esclerosi Lateral Amiotròfica és una
malaltia degenerativa i irreversible del sistema nerviós cen-
tral (SNC), que afecta la motoreurona superior o cortical, i
la motoneurona inferior o espinal.
Però què és una motoneurona? De què està constituïda i
com?
Idò això mateix és el que intentarem esbrinar en el present
article.
En primer lloc s’ha de dir que el mot “motoneurona” està
compost per dues paraules: moto i neurona. Moto és la for-
ma prefixada del mot llatí motor, motoris, de movere, que
significa moure’s; i el de neurona ve de neuro, que és també
una forma prefixada del mot grec neutron, que vol dir nervi,
amb la qual cosa tindrem que motoneurona ve a expressar
la tasca que du a terme, que és fer moure els nervis del
nostre cos.
Un cop establerta la seva etimologia, direm que amb la
denominació motoneurones es coneixen milions de cèl·lules
nervioses o neurones motores, tant superiors com inferiors,
que des de l’escorça cerebral, les superiors, dirigeixen les
seves prolongacions fins a la medul·la espinal, on connecten
amb altres motoneurones, les inferiors.
Totes aquestes cèl·lules nervioses o neurones motores són
les unitats funcionals del sistema nerviós central.
Si agafàssim una sola neurona de les esmentades i
l’observàssim detalladament per un microscopi veuríem que
està formada per un cos central cel·lular anomenat
Pericarió(1).
El Pericarió és el centre tròfic de la motoneurona, és a dir, el
centre de la nutrició, i en ell s’hi troba el Nucli Cel·lular(4),
que sol presentar un gran Nucli(5), al qual s’adhereixen en
les dones el denominat Cos de Barr6, que és la Cromatina
Sexual pertanyent al segon cromosoma X.
El Pericarió està constituït per substància cromòfila,
coneguda amb el nom de Cossos de Nissl o Substància
Tigroide(8) i també pot tenir pigments, generalment melanina
o lipofucsina.
D’aquest centre tròfic de la neurona motora neixen múlti-
ples ramificacions curtes d’aspecte arborescent denominades
dendrites(2), i una molt més llarga que es diu Axó o Neurita.
El mot Dendrita ve de dendri, una forma prefixada del mot
grec dèndron i significa arbre.
Aquestes ramificacions arborescents del cos neural
transmeten l’impuls nerviós en sentit centrípet, és a dir, cap

al centre; doncs
són elles les re-
ceptores dels im-
pulsos nerviosos
p r o c e d e n t s
d ’ a l t r e s
neurones.
Així, les
D e n d r i t e s
contribueixen,
amb les seves
estructures, a in-
crementar la
superfície exter-
na de la cèl·lula
neuronal.
Quant a la
r a m i f i c a c i ó
coneguda com a

Axó(3), és el perllongament més allargat de la motoneurona.
La seva denominació li ve d’axo, axono, que són unes for-
mes prefixades del grec axon, axonos, i significa eix. Té per
missió conduir els impulsos des del cos cel·lular fins a les
Dendrites de la neurona contigua, així com els paquets
musculars.
Aquests impulsos tenen el seu origen en la regió coneguda
com el con axònic (7) que és l’àrea on s’origina l’impuls.
L’axó es troba recobert a partir de certa distància del
Pericarió, d’una beina de mielina (9) que és una substància
lipoide o sigui greixosa i refringent refractària. Essent la seva
funció protegir la fibra nerviosa de què està constituït l’axó
i augmentar la velocitat de transmissió de l’impuls nerviós.
L’etimologia de la paraula mielina de miel que és una forma
prefixada del mot grec myelos, que vol dir medul·la.
En la seva part final l’axó té unes terminacions molt fines
denominades telodendrosn (10) que acaben en uns petits
abultaments en forma de maça anomenats botons terminals
(11) que són els que contacten amb les altres motoneurones
o bé amb les fibres musculars i transmeten l’impuls que du
la seva pròpia cèl·lula.
Els contactes entre els botons terminals i les membranes de
la neurona motora adjacent són designats com sinapsis,
produint-se així la transmissió de l’impuls d’una a l’altra
cèl·lula neuronal.
I aquest és a gran trets el retrat de les motoneurones que
són les principals víctimes de la incruenta ELA, doncs no
en va a la terrible malaltia també se la coneix com la malaltia
de la motoneurona.

L’ÚLTIMA PARAULA LA TÉ NA CATY
“La vida es viu o es malgasta... Hi ha que donar-li sentit...
assaborir-la...es viu fent viure.”

Miquel Jordan i Ronsano
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menyspreu per la llengua que es parla en aquesta terra
d’ença 800 anys? Com és possible que hi hagi gent que
vulgui convertir-se en responsable de la desaparició de la
llengua de Ramon Llull, o de Costa i Llobera –al qual li
dediquen l’any 2004. En tots aquests anys de govern
autonòmic, no hi havia hagut mai com ara un desinterés
tant gros per la llengua en aquesta terra. Hom pot perdre
el respecte institucional per la llengua?

Fa 19 anys, en el primer congrés de premsa forana a Cura,
fèrem el protocol de signar un manifest en defensa de la
llengua. Passats els anys, aquell pareix que té la mateixa
vigència actual, amb la gravetat que actualment han arribat
unes onades d’immigrants amb un desconeixement complet
de la nostra identitat, però que, així i tot, havia funcionat

amb normalitat i amb una certa energia positiva.

Abans que sigui massa tard, rectificau. Nosaltres ho creim
així.

Associació de Premsa Forana de Mallorca

Diada de Premsa Forana

El dissabte, 7 de febrer de 2004, va tenir lloc a la
seu de l'Associació de Premsa Forana de Mallorca, una
diada en la que hi prengueren part la majoria de les
publicacions associades. El dematí va tenir lloc la
presentació de la pàgina web de l'associació, i
posteriorment el president de l'Associació Catalana de
Premsa Comarcal, Antoni Garrido, va pronunciar una
interessant conferència sobre l'estat actual d'aquesta
entitat.

Després del dinar, que va tenir lloc al restaurant
Can Tronca, es varen atorgar els primers Reconeixements
de Mèrits de la Premsa Forana a Nofre Arbona i Joan
Melià. La diada va finalitzar amb la celebració de
l'assemblea anual.

Manifest a favor de la llengua

Com a conseqüència generada de la delicada situació que
pateix la llengua catalana en aquests darrers mesos,
sobretot, des de les eleccions passades, les publicacions
de premsa forana reunides en assemblea general de 7 de
febrer de 2004 acorden manifestar:

Just quan els esforços, per mantenir una hipotètica igualtat
del tracte de la nostra llengua respecte de la llengua
espanyola, havien estat moderats i esperançadors, un
procés, el qual havia començat feia més de quinze anys,
justament, des de fa un temps, es produeix en aquesta
comunitat una involució en el procés de normalització de
la llengua catalana. En els darrers mesos s’han produït
una sèrie de situacions involucionistes que demostren el
retrocés sotmés a la llengua catalana, precisament en el
moment en el qual es feia necessari posar tots els esforços
per treure-la de la UCI.

Situacions com deixar la lliure elecció de la llengua per
part dels pares pot suposar greus problemes d’organització
en els centres, la qual cosa suposarà un atac frontal contra
el sistema actual que garanteix que tots els estudiants
acabin els seus estudis coneixent les dues llengües oficials
de la nostra comunitat; el tancament d’una emisora de
ràdio que emetia en català; la reducció del nivell
d’exigència de coneixements de català als aspirants a ser
funcionaris de l’administració autonòmica; la difusió de
missatges confusos i disgregadors sobre la qüestió de les
modalitats,…

Des de la nostra perspectiva ens demanam, com és possible
que la gent que es diu mallorquina, que se sent de la terra,
que duu generacions en aquesta terra vulgui o accepti un

Els reconeguts. Nofre Arbona i Joan Melià
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LA PROPERA EXCURSIÓ SERÀ A LA TRAPA
Després de la pujada al puig Tomir, la propera

excursió serà a la Trapa, a Sant Elm, el
diumenge dia 21de març. És una excursió
un poc més senzilla que les dues darreres.

La partida serà com sempre des de
la plaça des Pou, a les 8 del matí, i hi anirem
amb cotxes particulars. També s'ha de dur
el dinar i aigua per beure.

Animau-vos i llevau-vos la peresa,
que llavors el cos ho agraeix.

EXCURSIÓ AL PUIG TOMIR

Dia 22 de març pujàrem al puig Tomir, el tercer més alt de
Mallorca. Aquí el teniu al fons, camí de Binifaldó

A l'hora de berenar, baixàrem fins a la bassa de Binifaldó,
un petit embassament per recollir l'aigua pels animals.

Algun tram és d'ascensió difícil, i s'agraeix l'ajuda d'uns
cables clavats a les pedres que hi ha en dos trams.

Però quan ja és a dalt pot escampar la vista pel nord i pla
de Mallorca, com si fos un aucell.

Allà dalt, restaurant amb vistes, i sobretaula de déus. El
cansament de l'ascensió s'esvaeix amb el plaer de la
contemplació del païsatge.

CALENDARI DEL 2004, COMPLET
Ja sabem quins són els personatges que el més

passat no varen sortir el seus noms: la monja, la número
17, és sor Maria Rosa i el número 26, Pep Alomar. El
número 11, Miquel Gual Fons, ens ha assegurat que era
ell.


