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EDITORIAL
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Sumari

Francesc Vicens, Jaume Matas Palou, Antoni Fiol, Pere Sureda Ribas,
Llorenç Font Dalmau, Josep Pizà i Vidal,  Miquel Jordan i Ronsano,
Pere Mayans, Tomeu Arbona i Josep Ferriol.

Lloc Web:
www.telefonica.net/web2//fentcarrerany

correu electrònic:
fentcarrerany.apfm@premsaforana.com

Ja som al 2005. Un any més. Una nova esperança que
s’obre, encara que l’experiència ens diu que,  quan l’any s’acaba,
aquesta acaba més enfosquida que mai. Però no és a partir de la
desesperança o del pessimisme que es construeix el futur, sinó a
partir de l’optimisme i de la feina del dia a dia. I això, la gent que
feim la revista, ja fa temps que ho sabem. No hi ha guanys materials
al darrera d’una revista com la nostra. El que hi ha és una clara
voluntat de servei a un poble, a una comunitat complexa i diversa, i
ganes de mostrar altres cares de la veritat –múltiples i diferents- que
si no existís aquesta revista no arribarien als nostres conciutadans. I
és per aquest camí que volem seguir i és aquest propòsit el que
volem renovar cada començament d’any. Feim la revista amb
honestedat, traient hores de lleure i d’oci personal, defensant el que
creim amb paraules, alhora que procuram ser respectuosos amb les
formes usades, i a més volem donar veu a tothom, encara que no
ens agradi el que diuen. I esperam comptar amb els lectors, amb
vosaltres, un any més. Gràcies.

Si fullejau aquest número de gener hi trobareu notícies sobre
el Nadal a Maria, les habituals, i passades de volta, malifetes del
quintos, una xerradeta amb el batle sortint, així com altres articles
de bullit i d’actualitat del nostre poble.

I com a revista que ha fet de la defensa de la nostra llengua i
cultura una de les seves raons d’existir, no volem passar per alt la
ignominiosa feta a l’escriptor, i ara mariando pel fet de viure entre
nosaltres, Sebastià Alzamora. Dir la veritat i defensar la ciència
filològica (allò que opinen tots els estudiosos del tema i les
universistats de tot el món) s’ha convertit en el seu cas en una
persecució implacable per part d’un diari ultranacionalista espanyol,
i en una amenaça de mort per part d’un grupúscul amb un dirigent
condemnat per posar bombes. Que encara que ho veim
particularment difícil, desitjam que el 2005 faci entrar el seny i la raó
a aquesta gent i que es dediquin a afers més profitosos per a la
comunitat. I que nosaltres ho veiem. I tots vosaltres també.
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CONCURS DE BETLEMS
En aquesta tercera edició del concurs de Betlems que  organitza Fent Carrerany amb la col·laboració de

l’Ajuntament de Maria, s’han presentat quinze participants. El jurat ho tingué molt difícil a l’hora d’atorgar els
premis ja que cada un dels betlems tenia un encant molt especial. Es considerà
l’edat dels participants, la creativitat, les figures, els materials i els efectes
especials...

Els betlems premiats foren:

Tercer premi per en Miquel Nadal Ferriol Mas.
Segon premi per en Jaume Joan Bergas Sabater.
Primer premi per en Gabriel i en Pere Antoni Company Vives.

Fent Carrerany agraeix la col·laboració de totes les persones que han participat, com també la de l’Ajuntament
de Maria; i espera que de cada any el nombre de participants augmenti i d’aquesta manera poder recuperar
aquesta tradició nadalenca, tan arrelada en la nostra cultura popular.
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El passat dia 27 de desembre, al local de la tercera

edat, es presentà el llibre “El Cant de la Sibil·la a Mallorca.

Un fenomen emergent” de Francesc Vicens. L’acte fou

presentat per la presidenta de l’associació Fent Carrerany

Antònia Maria Vicens que donà pas a les paraules de Joan

Parets (autor del pròleg del llibre), expert en el tema de la

Sibil·la. En primer lloc, en un to informal i proper, Parets

ens presentà tant el contingut del llibre com l’autor.

Destacà l’esforç de sistematitzar tot allò que s’ha dit fins

al dia d’avui respecte d’aquest Cant i l’estudi social i

etnogràfic que se’n deriva. Seguidament l’autor exposà

les motivacions per les qual havia duit a terme aquest estudi

i parlà de la sibil·la en l’actualitat. De la seva exposició

podríem destacar tres aspectes determinats: el Cant com

a símbol de mallorquinitat i com emblema etnicitari, els

processos d’actualització del Cant i la conseqüent

homogeneització en les maneres de representar el Cant.

Presentació del llibre El Cant de la Sibil·la a Mallorca

inclouen el Cant de la Sibil·la i la incorporació d’aquesta

música a nous àmbits al marge de la litúrgia del Nadal. I

finalment, això ha comportat una homogeneització en la

manera de realitzar el Cant. La tendència és a cercar una

imatge de la sibil·la amb veu acadèmica el més elaborada

possible i en dosis de sacralitat elevades. (Tot i que l’autor

també exposà sibil·les més populars i menys sacralitzades

i ritualitzades que relacionà amb les actituds poc

assenyades que als segles XVI i XVII motivaren les

prohibicions del Cant).

Al final de l’exposició s’obrí un interessant

diàleg on es tractaren aspectes formals de com ha de

ser una sibil·la, o que diu el text, o quin sentit té que el

CIM hagi declarat   el Cant de la Sibil·la Bé d’Interès

Cultural.

Des d’una perspectiva crítica i neutral es

donaren algunes pautes per continuar gaudint amb bona

salut d’aquesta tradició tan nostra.

Joan Parets, presentant el llibre.

Francesc Vicens, autor de “El Cant de la Sibil·la a Mallorca.

Un fenomen emergent”
Pel que fa al Cant de la Sibil·la entès com a cançó

emblemàtica se’ns situà en la consolidació dels mites creats

que devem als autors de finals del segle XIX i principis de

segle XX, dins el context de la Renaixença; aquests parlen

de la Sibil.la en termes preconcebuts que responen a la

creació d’un imaginari col·lectiu i idealitzat coherent amb

la idea del país que s’està construint.  El segona aspecte

referent als processos d’actualització del Cant, venen

vinculats a aquesta idea d’emblema que ha suposat una

divulgació i una superació dels límits tradicionals de la

representació. I aquí podem posar els exemples dels tan

nombrosos enregistraments discogràfics, els concerts que Francesc Vicens, signant exemplars del llibre presentat



Gener, 2005 FENT CARRERANY -     (5)5

Apadrinaments 2005
El passat dia 10 de desembre, al Restaurant Ses

Torres, Fent Carrerany organitzà un sopar benèfic amb
l’objectiu de recaptar fons per poder apadrinar alguns nins
i/o nines de Nicaragua.  Entre el sopar, la rifa d’una panera
nadalenca i aportacions voluntàries de persones que no
podien assistir al sopar vàrem recollir 565 euros, que
serviran per apadrinar tres infants al llarg de tot l’any 2005.
D’aquests apadrinaments  no només se’n  beneficien els

infants apadrinats sino també els nins i nines que
comparteixen amb ells escola, menjador, assistència
mèdica, biblioteca, etc.

A les properes revistes de Fent Carrerany es
publicarà  tota la informació que ens arribi dels nostres
apadrinats.

Des d’aquestes pàgines volem agrair a tothom la
seva participació i esperam que la campanya es pugui
realitzar en els propers anys i que cada any la participació
augmenti.
Moltes gràcies a tothom.

IMATGES DE LES MATINES
La celebració de les matines sempre tenen un

encant especial. I enguany tampoc hi mancà. Així na
Catalina Ferriol cantà la Sibil·la, amb el seu missatge
amenaçador, un any més.

Més divertit fou el sermó de la Calenda, que recità
en Miquel Nadal Ferriol. I els nins de l'esplai arrodoniren
la festa amb la representació del betlem.

I així, amb el Bon Nadal del rector, i la xocolata
calenta en una nit molt freda, comencen les festes de
Nadal a Maria.
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IMATGES DE LA FESTA DE NADAL A L'ESCOLA

Primer d'Educació Infantil Segon d'Educació Infantil Tercer d'Educació Infantil

Primer d'Educació Primària Segon d'Educació Primària Tercer d'Educació Primària

Quart d'Educació Primària Cinquè d'Educació Primària Sisè d'Educació Primària

El betlem fet a l'escola La festa acabà amb una xocolatada
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UN NOU HORITZÓ PER A LES ILLES BALEARS

En dies tan

assenyalats com els de

Cap d’Any, és tradicional

obrir un espai de reflexió

sobre els mesos que

deixam enrere i expressar

els nostres desitjos per als

vinents. I també ho és que

el Govern de les Illes

Balears se sumi a aquesta

voluntat col·lectiva de fer

balanç i vos faci partícips

dels objectius plantejats per al nou exercici que comença.

Vivim moments de canvis que poden ser

transcendentals. Durant l’any 2004 s’ha obert el debat

sobre qüestions de gran abast que fins ara no s’havien

plantejat, i que poden comportar tot un seguit d’oportunitats

importants per al futur de la nostra comunitat autònoma.

Més concretament, hem iniciat les tasques de reforma del

nostre Estatut d’autonomia i tenim en perspectiva

l’aprovació de la nova Constitució europea.

Unes iniciatives que per la seva magnitud han de

determinar el futur de les Illes Balears tant en l’àmbit

nacional com en la seva projecció internacional, ja que

representen una oportunitat única per millorar les

mancances històriques que han condicionat el destí de la

nostra comunitat.

En aquest sentit, la revisió del nostre Estatut ens

ha de situar en un pla d’absoluta igualtat amb totes les

comunitats autònomes espanyoles, sense altres límits que

els que marca la Constitució de 1978, l’instrument normatiu

que ens ha permès construir un dels períodes de benestar

i prosperitat més prolongats de la història espanyola.

Es tracta d’aconseguir que la nostra comunitat

tengui el pes específic que li correspon en el conjunt de

l’Estat.

De la mateixa manera, i pel que fa a la futura

Constitució europea, s’ha de destacar una novetat

important: el reconeixement explícit de la insularitat. Una

circumstància que ens brinda l’oportunitat històrica de

trobar fórmules eficaces per compensar, d’una vegada,

les mancances derivades del fet de viure en aquestes Illes.

Per això, he proposat als partits polítics i als agents

socials i econòmics de la nostra comunitat un gran pacte

per elaborar un nou règim fiscal i econòmic de les Illes

Balears, amb l’objectiu de bastir un marc més favorable

per a les nostres empreses, per als treballadors, per als

industrials, per al sector turístic; per millorar els transports

i les comunicacions; per poder invertir més en investigació.

En definitiva, per ser capaços de construir una eina de

futur per a la nostra societat.

Són projectes importants que ens poden obrir un

nou horitzó. Expectatives que necessiten assumir un repte

no menys important com és el de definir espais, de comú

acord entre totes les institucions, per donar resposta a

deficiències —històriques, en algun cas— en matèria

d’infraestructures. Hem de menester resoldre els

problemes de carreteres, d’energia, d’abastament d’aigua,

d’eliminació de residus, perquè les Illes Balears es

consolidin, definitivament, com un model de modernitat.

Per aconseguir-ho hem de fer un esforç conjunt.

Tots, absolutament tots, hem de ser capaços de

posar, únicament i exclusivament, els interessos dels

ciutadans per davant qualsevol altra consideració, més enllà

d’interessos de partit, més enllà d’interessos de poder.

Les faltes d’enteniment mai no són responsabilitat

d’un tot sol, i volem assumir la part que ens correspon en

els desacords que hi hagi pogut haver.

Estic plenament convençut que l’èxit d’aquestes

iniciatives només serà possible si sabem reconduir la

manera de fer política, donant tota la prioritat a l’interès

públic; fent tot l’esforç per respondre a les peticions dels

ciutadans, amb l’únic afany de resoldre els seus problemes.

Hem de ser capaços de passar pàgina pel fet que

la nostra comunitat va amb el peu canviat: el govern

nacional d’un color diferent al del Govern de les Illes

Balears no pot ser, mai més, un element de discriminació.

Les comunitats autònomes, els consells insulars i

tots els ajuntaments de les Illes Balears han de poder

atendre les seves responsabilitats amb els ciutadans

Missatge de Cap d’Any del President de les Illes Balears
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independentment dels partits als quals els mateixos

ciutadans han atorgat la seva confiança.

El Govern de les Illes Balears creu en aquest nou

estil de fer política i vol fer feina en aquesta direcció,

cercant espais comuns entre projectes i prioritats

divergents.

Aquest és el nostre esperit, la voluntat des de la

qual volem afrontar els reptes de futur de les Illes Balears.

Des de la serenitat, però amb convicció, ha arribat el

moment en què les Illes Balears es facin sentir.

Per això, aquests dies en què tots miram cap

endavant, vull compartir amb tots els ciutadans la il·lusió,

l’esperança i la confiança que el Govern de les Illes Balears

té depositada en aquest any que comença.

Finalment, vull aprofitar aquests moments tan

especials per desitjar que el 2005 sigui un any de benestar

i de prosperitat per a mallorquins, menorquins, eivissencs

i formenterencs.

Molts d’anys a tots!

Jaume Matas Palou

DOS TASTS PER COMENÇAR BÉ L'ANY

1.- SÍ a Europa, però NO a “aquesta” Constitució
Europea.

Una de les coses que a la gent de la meva generació
més ens va quedar gravat a la memòria (si no se’t quedava
ben fixat, anaves servit), va ser el tema dels noms de lloc:
rius, muntanyes, mars, ciutats, països, etc. I ben bé que
ens ha anat saber-ho i poder-ho utilitzar en segons quins
moments.

Dic això perquè en el debat que tot just s’inicia per
aprovar la nova constitució europea (que ha de substituir
el tractat actual, obsolet ja amb la incorporació de nous
estats membres), els elements argumentatius es mouen
en un terreny dialèctic pobre, pobríssim, que no va més
enllà dels estereotips habituals dels anuncis publicitaris. Sí
a Europa, és la frase més coneguda i utilitzada. Una frase
que es mou per exclusió. Qui voti no, diu no a Europa, no
està d’acord a formar-ne part! És un insolidari, un enemic
de la democràcia. Com veis la simplicitat de l’argumentació
fa feredat.

El més important element de civilitat de què ens
podem enorgullir els humans és el d’haver estat capaços
de crear unes estructures compartides (espais de
convivència física, codis compartits de comportament, drets
acceptats com a universals, etc) que a pesar dels seus
defectes, s’han mostrat acceptables per avançar en el
principi bàsic de la democràcia: la igualtat, per sobre
d’orígens, raça, credo, llengua, etc. Reconèixer això ha
d’anar acompanyat (cosa que no sempre passa), però, de
la constatació que aquests acords no es poden basar en
criteris d’immutabilitat o de puresa que els facin
indiscutibles i intocables. S’han de poder revisar, canviar,
millorar.

No seria cap deshonor reconèixer que quan es va
aprovar l‘actual Constitució espanyola es van deixar (per
por o per interessos partidistes) massa coses sense definir,
massa coses per reconèixer, massa drets per reivindicar,

massa privilegis per eliminar. En aquells moments la
dialèctica era molt limitada i amb unes fronteres molt
estretes. La dictadura en la seva forma més negra era
massa recent i la paraula democràcia (tot i les seves
limitacions) sonava a música celestial. Molta gent conscient
i conscienciada acotà el cap i votà que sí, a pesar de
l’evidència de les injustícies que l’aprovació d’aquella
constitució comportava. Parlava d’una nació amb una
única llengua oficial amb tots els drets, obviava les altres
(a les quals ni tan sols citava pel seu nom), eliminava el
dret a l’autodeterminació, etc. D’altres votàrem no, moguts
per un afany excessivament incrèdul, pensant que una
dissensió considerable mouria a reflexionar sobre el procés
i implicaria una revisió immediata i un aprofundiment
democràtic del sistema.

A l’hora de la veritat s’ha demostrat que aquella
constitució ha estat una presó, amb barrots d’or de vegades,
això sí, però una presó al cap i a la fi. I a la constitució, i a
la seva immutabilitat s’hi han aferrat fins i tot aquells que
ni la volien ni hi creien, o d’altres que la consideraven com
un mal menor. Així la gent del PP que hi votà en contra,
ara la defensa a capa i espasa, mentre que el PSOE s’hi
troba còmode, perquè així no s’ha de qüestionar segons
quines coses de política territorial o de model d’estat.
D’aquesta manera han fet bona la dita aquella de “allò
que més s’assembla a un espanyol de dretes, és un altre
espanyol ... d’esquerres”.

Un sí, aquell sí, que ens ha impedit tenir veu a
Madrid. Un sí, aquell sí, que ens ha negat la nostra llengua
en aquell fòrum de debat que ha de regular la vida
democràtica: el Congrés i el Senat. Un sí, aquell sí, que
ens ha negat la possibilitat de tenir una via amb l’exterior
sense haver de passar per Madrid; Un sí, aquell sí, ens ha
negat la possibilitat de regular el turisme, d’executar les
obres d’infraestructura que necessitàvem, etc. Un sí, aquell
sí, ens ha convertit en ciutadans de segona a casa nostra.
Un sí, aquell sí, que ens ha fet ser solidaris amb qui des de
Madrid han volgut, no amb qui nosaltres haguéssim desitjat.
Un sí, aquell sí, que ens expolia cada any milers de milions
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d’euros per pagar la televisió en castellà, que ens presenta
com a castellanoparlants davant el món, que nega la unitat
de la nostra llengua, etc., etc.

I ara els mateixos, ens tornen demanar un altre sí.
Un sí a una Europa feta no a la mida dels seus ciutadans,
sinó a la mida i als interessos dels estats i de les seves
relacions comercials. Una constitució que tornarà posar
en solfa injustícies tan evidents com fer llengua oficial
europea una llengua parlada només per unes tres-centes
mil persones (el maltès), mentre la nostra llengua es tornarà
quedar al marge un altre cop. I aquesta vegada la comèdia
serà presentar com un fet bo i extraordinari la petició que
ha fet el PSOE a la Unió Europea, sobre el tractament de
les llengües de l’Estat espanyol (allò de gallec, basc i
català-valencià). Demanar ser com els altres no ha estat
mai un pecat de supèrbia. Que una persona hagi nascut
en un ambient castellanoparlant  no li ha de donar més
drets que una altra que ha nascut en un ambient
catalanopalant. Mantenir aquestes injustícies és un altra
oportunitat perduda per resoldre una injustícia que
s’arrossega des de fa massa anys. I ja hi vàrem caure
una vegada. No hi tornem caure. Dir NO a “aquesta”
constitució europea, no és dir no a Europa. És fer explícit
que tot és millorable i que els éssers humans tenen, han de
tenir, la capacitat de trobar fórmules que permetin que
tothom se senti lliure, capacitat i amb possibilitats de parlar
de tu a tu amb l’administració (en aquest cas l’europea),
en definitiva la que ell paga, en la seva pròpia llengua.

2.- La mesura de totes les coses

Pels esdeveniments viscuts recentment sembla que
hi ha àmbits de la vida que no són mesurables amb els
mateixos criteris ; fins i tot quan la realitat ha demostrat el
suposat perill que representen uns i altres.

Això, per exemple, s’ha pogut constatar recentment
en dos casos que han trascendit a la premsa i que han
rebut tractament judicial i policíac ben diferent. El primer
cas fa referència a un nin de catorze anys, n’Eric,
afeccionat a la informàtica, lector empedreït de les
aventures d’en Harry Potter i que mogut per un «excés »
de justícia lingüística, amenaçà uNes empreses de
majoristes que operen a Catalunya, de bombardejar-les
amb ... « correus electrònics », si no feien un tractament
igualitari de la llengua catalana en els seus quefers
comercials en territori català. Ho heu entès bé. L’amenaça
era d’un nin de catorze anys, concretada en demanar a
determinades empreses que usassin el català, en un territori
on aquesta llengua és la llengua pròpia i l’amenaça es
concretava en una cosa tan perillosa com fer arribar milers
de correus electrònics a les empreses protestant per aquest
fet. Davant la denúncia d’aquestes empreses, la Fiscalia
espanyola ordenà una investigació que consistí en fer

arribar al domicili de la criatura una dotació especial dels
cossos de seguretat que envoltaren la casa, procediren a
regirar el domicili, s’endugueren l’ordinador del nin i el del
seu germà (encara més petit) i el feren anar a Madrid a
declarar davant l’Audiència Nacional. De res valgué la
constatació de l’edat del nin, la innocència i banalitat de
l’amenaça. La justícia marcava que allò era un potencial
terrorista i s’havia d’anar fins al final. A hores d’ara sembla
que n’hi ha més de dos que, per evitar fer encara més el
ridícul, volen tirar terra sobre l’assumpte, com més aviat i
discretament millor.

El segon cas ens toca de més a prop. Un escriptor
mallorquí, Sebastià Alzamora, que a més el tenim molt a
prop ja que té el seu domicili a Maria, al nostre poble, va
fer unes declaracions on afirmava allò que molts opinam,
però que de vegades, per un excés de bona educació no
deim. Així venia a dir que qui actualment encara discuteix
sobre la unitat de la llengua catalana o bé és un ignorant o
bé és una persona amb mala bava i que volgudament vol
embolicar la troca (encara que aquesta darrera part de
l’afirmació la digué en un to més vehement i molt més
directe que la fórmula emprada aquí). A partir d’aquí, un
grup mediàtic espanyol, El Mundo, conegut popularment
com El Inmundo, per la capacitat que té de manipular les
coses i per acostar-se al postulats més definits de l’extrema
dreta espanyola, començà una campanya d’insults i
desprestigi contra aquest escriptor, donant veu a
personatges que en una societat normal i normalitzada
formarien part de la galeria dels freakis més cèlebres.
Pseudohistoriadors,  pseudolingüistes, gent condemnada
per posar bombes als repetidors de TV3, etc., tenen en
aquest diari el seu mitjà d’expressió habitual.  Idò bé, un
d’aquests grupúsculs vinculat a en Jaime Martorell, aquell
de les bombes (i aquestes eren de veres, no plenes de
correus electrònics) posà una foto d’en Sebastià Alzamora
a Internet oferint fins a un milió de pessetes si algú
l’escabetxava (el matava) i podia demostrar que havia
estat ell.

I davant això, molt més perillós, la Fsicalia ha fet
mutis.

Joan Gelabert i Mas
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SA XERRADETA A SES TARRAGONES AMB...

En Guillem Ferriol va accedir a la batlia de
Maria a l’estiu de 2003 després d’encapçalar una
moció de censura amb el suport del PP i del regidor
trànsfuga Jaume Mestre. A principis de 2005 està
previst que es produeixi el canvi de batlia pactat
amb el PP i Antoni Mulet serà el nou batle fins a les
properes eleccions. Hem volgut parlar amb en
Guillem Ferriol per saber les seves impressions i
que ens contàs un poc com ha viscut aquests mesos
sent el batle de Maria.

Per començar ens pots donar les teves dades
personals?

Vaig néixer a Maria, més concretament al Racó, fa
39 anys, ja que la meva padrina “madò Racona” era
comare. Nosaltres vivíem a Barcelona  però jo i  els meus
germans vàrem néixer a Maria. Estic casat des de l’any
1990 amb na Catalina Inés i tenc 3 fills.

On anares a escola?
Com he dit vivíem a Barcelona, ja que mon pare

era militar i hi estava destinat, i vaig anar a escola a
Barcelona, però un curs escolar el vaig fer a Maria. Mon
pare va anar a fer un curs a l’acadèmia militar i per no
estar a Barcelona tota sola, ma mare va decidir venir a
Maria i anàrem a l’escola a Maria durant un curs. El meu
mestre va ser don Joan d’Artà.

Quins estudis feres a part de l’ensenyament bàsic ?
Vaig fer estudis de formació professional

d’Aplicacions Informàtiques. Mentre estudiava vaig
començar a fer feina.

A la Banca March?
No, a una distribuïdora de begudes, quan vaig acabar

els estudis vaig començar a fer feina  de programador a
Viatges Barceló i al poc temps vaig entrar a la Banca
March com operador de sistemes i encara ara hi som.

Ha canviat molt la programació informàtica de quan
estudiaves fins ara?

Sí, jo vaig estudiar programació RPG2 i cobol, però
en els estudis te donen la base, un poc antiquada, però és
fent feina que n’aprens i t’adaptes als canvis. Allà on ha
canviat molt la informàtica és en el tema dels ordinadors
personals.

Com varen ser el teus inicis polítics, quan hi entres
en contacte amb la política?

El meu primer contacte amb la política va ser una

mica accidental, a les eleccions de l’any 1999 que
m’oferiren formar part de la candidatura d’UM a Maria.
Després me vaig començar a plantejar si podia implicar-
me una mica més amb la política, vaig comprovar que el
partit que millor s’adequava a la meva ideologia era UM i
així  vaig començar la meva vida política. Integrat dins el
grup de gent que fa feina pel partit a Maria, ja que les
meves aspiracions de moment són de fer feina pel poble.

Els teus inicis dins UM se remunten a l’any 1999?
Si, he de dir que el meu sogre, al cel sia, va influir

que m’involucràs a UM ja que ell hi tenia relació.
Després de formar part a la candidatura de 1999

decidírem formar un grup de feina a Maria per preparar
les eleccions de 2003, i començàrem a fer feina i a les
eleccions de 2003 el grup va decidir que fos jo qui havia
d’encapçalar la candidatura.

Que va suposar per tu aquesta decisió?
Un gran canvi; no el fet de presentar-me de número

1 d’UM, sinó el fet d’assolir la batlia. El més important
per jo ha estat tot el temps que he hagut de robar a la
família, això m’ha costat molt.

Heu de pensar que jo no pensava que pogués ser

GUILLEM FERRIOL,
BATLE DE MARIA
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batle, jo pensava entrar de regidor i si podia fer feina pel
poble, però després les coses venguéren com venguéren i
vaig assolir el càrrec amb molta de feina i moles de
maldecaps. Després d’aquest pas per la política local crec
que la gent que s’hi dedica hauria de tenir dedicació
exclusiva, perquè alternar feina i batlia és una locura, a
més podries donar un servei molt millor al poble i als
ciutadans.

Com va ser l’inici de legislatura, quan tens l’acta de
regidor?

Molt bé, tenguérem una gran alegria per poder
tornar tenir representació a l’ajuntament i el meu objectiu
era poder anar aprenent el funcionament de la Casa de la
Vila i ajudar en el que pogués. Però després va passar el
que passà…

Te deus referir a la moció de censura; per què vos
hi sumareu?

Jo personalment no puc parlar, ja que va ser una
decisió de tot el nostre grup, totes les nostres decisions les
vàrem agafar en grup i jo com a cap de llista assolia les
decisions de la majoria.

De qui sorgeix la idea de la moció de censura?
No va sortir de ningú, nosaltres teníem dues opcions

i jo les vaig posar damunt la taula del nostre grup i entre
tots vàrem decidir.

Tenguéreu imposicions des de Palma?
No, la decisió era nostra. Quan vàrem fer la reunió

definitiva ja teníem totes les ofertes i després vàrem decidir,
però la decisió va ser del grup d’UM de Maria.

Quan dius que teníeu ofertes, el PSOE també vos
va oferir formar part del seu equip de govern?

Sí, la decisió del grup era donar suport al PSOE i
formar govern en minoria o fer una moció de censura i al
final ens decidírem per la moció de censura.

Quina va ser la primera impressió quan vares arribar
a l’ajuntament?

No sé si ho he de dir! Jo venia d’un món de
l’empresa privada i l’ajuntament l’hauríem de considerar
com una empresa. Si véns d’una empresa on hi ha un
ordre establert, no hi ha mancances de res, tens les eines
per fer feina i et trobes amb un ajuntament petitet com el
de Maria amb moltes de mancances, no saps molt bé com
reaccionar. Després d’aquests mesos m’he adonat compte
del perquè hi ha aquestes mancances.

Mancances de personal o materials?
Principalment mancances materials, encara que hi

pogués haver-hi més gent fent feina, però la principal
mancança és d’eines per fer feina.

Ara passats aquests mesos al capdavant de
l’ajuntament, quins resultats pots avaluar de la teva
feina?

Jo no puc treure conclusions de la meva feina,
perquè el conjunt de la nostra tasca s’acabarà en acabar
la legislatura. El nostre objectiu no era treure un rendiment
de la batlia, el nostre esforç és per fer feina al llarg de la
legislatura.

Maria és un poble amb moltes de mancances i la
nostra aposta és per donar un impuls al poble al llarg de la
feina feta durant els quatre anys.

Quins projectes teniu per impulsar el poble?
Això ho sap tothom. Al principi de la legislatura se

va prendre la decisió d’ajornar tots els projectes aprovats
durant la legislatura passada i són els que s’estan fent
actualment: Ca ses Monges, l’enllumenat públic, la pista
poliesportiva coberta i d’altres i a més s’han anat fent
cosetes que seran bones pel poble.

El Camí Creuer serà una realitat aviat?
Sí, està dins els pressuposts del 2005 del Consell de

Mallorca i només falten uns petits detalls per concretar.

Que és el que més t’ha satisfet durant aquest temps?
El que més m’ha agradat ha estat el tracte amb la

gent i conèixer molta de gent que sols coneixia de vista i
haver ajudat en el que he pogut per resoldre els seus
problemes.

Si tornasis trobar-te amb la mateixa situació,
tornaries a repetir?

No ho puc dir. No ho sé, m’hi hauria de trobar.

Magí Ferriol, Antoni Fiol i Miquel Morey
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MEMÒRIA  HISTÒRICA

Fa només unes setmanes va caure dins les meves
mans un llibre titulat: “Les Fosses del Silenci”, del qual en
són autors na Montse Armengou i en Ricard Belis, dos joves
escriptors catalans. El vaig llegir tot d’una seguida, perquè
havia vist l’any passat a la Televisió de Catalunya un programa
dedicat a la Guerra Civil, fet d’un guió sobre aquest llibre.

No record quants llibres, revistes, articles,
documents, publicacions, etc. he llegit al llarg de la meva
vida sobre el tema de la guerra del 36. Però crec que aquest
darrer, és el què més m’ha impressionat de tots, segurament
per la forma tan directa com conten les vivències i els records
de la seva infància i joventut totes les persones entrevistades;
i també joves que encara no havien nascut, però han tingut
curiositat i han volgut saber el què va succeir als seus padrins
o avantpassats.

Sembla mentida que després de més de vint-i-set
anys de democràcia i sobretot dotze dels quals passaren
amb un govern socialista, encara avui seguim tenint por de
contar i demanar el que realment va succeir.

En el llibre es conta com un cop mort en Franco, es
donaren les ordres oportunes a totes les diputacions i
ajuntaments perquè eliminessin dels seus arxius tots aquells
documents que podien comprometre d’una manera a d’altra
les institucions o persones que encara vivien, implicades en
esdeveniments ocorreguts els lamentables anys de la guerra
i la postguerra.

Per aquest motiu, els addictes, defensors i protectors
de totes aquelles malifetes, que no són pocs, s’atreveixen a
dir públicament, que tot allò que es diu des del bàndol dels
vençuts, és tot mentida, ja  que no hi constància escrita de
cap ni un de tots aquests fets esmentats.

S’ha insistit moltes vegades en diferents
publicacions, si realment el que va succeir podria catalogar-
se com un Holocaust. La història contada per diferents autors
tant espanyols com estrangers, considerats neutrals,
demostra clarament, que el cop d’estat dels vuit generals
faceciosos, no fou un acte precipitat, ni conseqüència de la
mort d’en Calvo Sotelo, com tantes vegades s’ha dit. Aquests
vuit individus, tenien ben planejat i estudiat amb detall tot el
que havien de fer. Així ho manifestaren en diferents
declaracions que feren la majoria d’ells, abans, durant i
després de la guerra.

Es tractava d’eliminar tots els ideals republicans i
totes les persones que d’una manera o altra els defensassin.
Tant si eren homes com dones, joves, al·lotes, familiars que
poc o res hi tenien a veure. Volien esborrar de totes totes,
aquells ideals, drets i llibertats que els sindicats, obrers i
treballadors havien aconseguit a base de lluitar contra un
caciquisme que feia segles que manava i que eren amos i
senyors, al manco així es consideraven, tant de béns com
de les pròpies persones. Es tractava de fer tot el que ells
deien. Si no eres dels seus, eres contrari. Això era considerat
com una ofensa per a ells i com a conseqüència havies d’ésser
apartat o eliminat.

I quedà ben demostrat un cop acabada la guerra. La repressió
va seguir igualment. Pocs anys abans de morir el general
gallec, encara va dictar i firmar sentències de mort.

El més trist ha succeït després. Les forces polítiques
democràtiques no han estat capaces d’assumir les
responsabilitats i els errors ocorreguts durant aquells terribles
i injustos anys. Les forces judicials s’han interessat més en
aclarir el que va passar a l’Argentina o a Xile, que revisar
l’holocaust espanyol.

Aquest llibre posa els pèls de punta, amb els
comentaris que descriuen les persones entrevistades, amb
la manera de relatar els fets ocorreguts a diferents indrets,
els quals es poden demostrar de manera clara i contundent;
com és el cas de l’obertura d’una fossa comuna a Piedrafita
de Babia (Lleó), o a Priaranza del Bierzo o les imatges de la
repressió soferta a poblacions com Zafra, Badajoz, entre
moltes altres. Per no parlar dels afusellaments als nostres
paisans de Maria de la Salut, a Puntiró.

Com sempre, ha estat la ciutadania qui s’ha armat
de valor i comencen a treballar en la constitució de
comissions de la veritat, com és el cas a Catalunya (La
Comissió per la Veritat, la Memòria i la Història), la qual
planteja estimular l’acció de la justícia per jutjar els
responsables de crims contra la humanitat i promoure la
creació d’una comissió de la veritat a través de la qual es
puguin reunir testimonis, acordar reparacions i poder intentar
cloure una pàgina tan negra del nostre passat immediat.
També s’ha de destacar “La Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica”, la qual ha participat activament a
l’obertura i la recerca de les anomenades fosses comunes a
diferents indrets de la nostra geografia .

Aquí, a Mallorca, cal destacar de manera molt
important el treball d’investigació, recerca i publicació que
està fent el periodista del nostre poble, en Damià Quetglas.
Primerament, l’any 1986, al Diario de Baleares, on amb el
títol de Memòria Civil, fa un repàs de la història de Mallorca
des del 1936, fins el 1986. També darrerament aquests mesos
passats, ha anat publicant poble a poble aquells esdeveniments
ocorreguts al llarg de la Guerra Civil i posteriorment durant
la Postguerra, a la Revista Sa Plaça.

Tancar i cloure totes o part de les ferides que
quedaren obertes durant aquella època, és pràcticament
impossible.

Seria important que l’actual govern socialista espanyol
demostràs algun detall i es revestís de valentia. Una manera
seria, obrir la majoria o totes les fosses comunes que fossin
possibles, amb la finalitat que tots aquells familiars vius que
volguessin, poguessin dur un ram de flors, enc que fos un
pic a l’any, a una tomba on reposassin definitivament i en
pau les restes dels seus parents, que un dia foren brutalment
torturats i assassinats a la vora d’una carretera o darrere la
paret d’algun cementiri. Així es veuria, la voluntat d’acabar
amb les humiliacions que al manco dues o tres generacions
han hagut de suportar.

Pere Sureda Ribas
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ELS QUINTOS TORNEN FER MALIFETES
“Quan creus que ja s’acaba, torna a començar”

diu una cançó d’en Raimon. Idò bé. El mateix passa
amb els quintos cada any quan arriben les festes de
Nadal. Abans era la nit dels Sants Innocents que feien
les seves malifetes. Enguany s’han avançat, i la segona
festa de Nadal, ja havien “decorat” l’Ajuntament de
color rosa i havien estrenat el cotxe nou del policia
municipal. Comdemnam aquests fets i creiem que ja és
ben hora que les quintades madurin i trobin altres
maneres de divertir-se sense fer mal al que és de tots.

fins el punt que molts cotxes acaben bolcant o sortint
de la carretera. En aquests moments s’hi estan fent
feines de manteniment, sobretot netejant cunetes que
estan plenes d’aigua. De totes formes el que necessita
la carretera de Sineu és una bona reforma, retallant
corbes i anivellant aquests canvis de nivell, i aixecant-la
una mica sobre els camps veïnats. I la seguretat de tots
els qui hi circulam hi guanyaria molt.

UN COTXE NOU PER AL POLICIA
MUNICIPAL

Durant el mes de desembre s’han lliurat als
ajuntaments els cotxes dels policies municipals, de la
Casa Rodríguez, molt festius ells, vermells, morats i
grocs. Just els manquen farbalans i rebosillos i així els
saraus seran més divertits. El lliurament el féu la
Conselleria d’Interior que ha aportat un 75 % del seu
cost pel sistema de “renting” (una espècie de lloguer).
L’Ajuntament de Maria n’havia sol·licitat un i aquí el
tenim.

LA CARRETERA DE SINEU, MOLT
PERILLOSA QUAN PLOU

Durant aquest mes de desembre ha tornat
ploure bastant, superant els 100 litres per metre
quadrat. De Maria a Sineu hem pogut contar més de
10 llocs on l’aigua passa per damunt la carretera. Això
fa que la carretera, ja prou perillosa amb moltes
corbes i canvis de nivell, augmenti la seva perillositat

SERVEI DE BUS CAP A L’ESTACIÓ DE SINEU
Pareix que amb el començament de l’any es

posarà en marxa el servei de bus-llançadora per a
transportar els mariandos que ho necessitin a l’estació
de tren de Sineu. Això era un projecte de l’anterior
govern que l’actual deixà de banda per no ser aquesta
una de les seves prioritats. Sembla que hi haurà uns sis
trajectes d’anada i tornada. És aquesta una mesura
molt desitjada i molt encertada, i que ens pot ajudar a
moure’ns per l’illa deixant el cotxe a casa, deixant les
carreteres i Ciutat una mica menys saturades del que
estan.
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EL COR JUVENIL DEL TEATRE PRINCIPAL
El començament de les festes no podia ser

millor. El dia 23 de desembre, a l’església de Maria, el
Cor Juvenil de la Fundació Teatre Principal de Palma
dirigit per Pere Víctor Rado,  ens oferí, als pocs que hi
assistírem, un extraordinari concert. Aquest cor, que va
néixer l’any 90 per a nodrir el Cor de la Fundació
Teatre Principal de Palma, està integrat per uns
quaranta joves, i des de llavors ha anat omplint un
interessant currículum. El concert que interpretaren a
Maria tingué una primera part molt variada amb
cançons de diferents països i la segona part es centrà
principalment amb les nadales típiques del temps,
interpretades amb molta força i alegria que saberen
transmetre al públic.

PRESENTACIÓ DEL CD PINZELLADES DE
MARIA

Dimecres dia 29, a les vuit del vespre, es
presentà a la Casa de Cultura, un CD Multimèdia que
amb el títol de Pinzellades de Maria és el resutat final
d’un treball col·lectiu signat per un nombrós grup de
joves del nostre poble. Aprofitant una ajuda del
Programa Europeu Leader Plus, aquests joves, ajudats
d’algun adult, han enllestit un treball de multimèdia que
parla una mica de tot: història, costums, gastronomia.

La presentació comptà amb una gran assistència
de gent que volgué donar suport al treball d’aquests
joves, i que a més va ser obsequiada amb un exemplar
per veure amb tranquil·litat tots els recursos que conté.

Segurament només hi hauria una cosa que
lamentablement enfosquiria una mica el resultat final,

però que si el treball es reedita o es millora, és
subsanable. La part de text mostrada estava farcida de
faltes d’ortografia, del tot innecessàries i que es podien
haver evitat. Ja ho sabeu, al·lots, endavant, seguiu així,
que no hi ha manera millor de perdre el temps que de
la manera que vosaltres ho heu fet: aprenent, coneixent
coses i que el producte final sigui tan digne com
aquest.

DINAR DE NADAL AMB EL CONSELL DE
MALLORCA

El dia 14 de desembre fórem convidats a dinar
al Molí d’en Sopa. Hi assistiren els consellers d’Obres
Públiques i Urbanisme, Sr. Antoni Pascual, i el de
Cooperació Local, Sr. Miquel Riera, el d’Economia i
Hisenda, Sr. Miquel Àngel Flaquer, la Directora
Insular de Serveis Tècnics i Emergències, Sra. Maria
José Rodriguez  i el Director Insular de Carreteres, Sr.
Gonzalo Aguiar. Acabats els postres s’obrí un animat
diàleg sobre la problemàtica del Pla de Carreteres i
altres temes. Els consellers ens donaren el Bon Nadal
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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 h.
Dimarts i dijous: de 17 a 20 h.
LÍNIA MARIA-PALMA:
Sortides Maria: 7:30, 11:10, 15 i 18  hores.
(Diumenges, 7:30 i 15 hores)
Sortides Palma: 9, 13:15, 16:30 i 19:45 hores.
(Diumenges, 9 i 19,45 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 ..........................................................520203
- Preparació pel part, postpart, control de
gestació i informació sobre anticonceptius heu de
cridar al ..........................................................236624

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu

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
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ENS HAN DEIXAT:

Que descansin en pau

Soufian Hammouchi Hammouchi va néixer el passat dia
8 de desembre. Els seus pares són Lafdil Hammouchi i Habia
Hammouchi. El seu domicili és la la Carrer Plana, número 5.

Bartomeu Alcover Font va néixer el passat dia 20 de desembre.
És fill d'Andreu Carles Alcover Castelló i Maria Font Mas. Viuen al
carrer Major, número 114.

L’amo en Jordi Ferriol Carbonell, «Gorrió» morí el passat dia
12 de desembre a l’edat de 85 anys. Vivia al carrer de Sa Raval,
número 72.

El passat dia 25 de desembre morí madò Francisca Alomar
Mascaró a l’edat de 89 anys. Vivia al carrer del Carme, número 7.

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

NEVADA DE DIA 26 DE DESEMBRE

El passat dai 26 de desembre, quan ens aixecàrem, poguérem
contremplar aquesta bella perspectiva de les muntanyes de la Serra
de Tramuntana ben nevades.

Aquí podem veure,en primer terme el Massenella, i a la seva
esquerra, el Puig Major, ben blanc, curull de neu.
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El temps
PLUVIOMETRIA
Dia .1 .............. 1 l.
Dia .5 ............ 29 l.
Dia .7 .............. 3 l.
Dia .8 .............. 1 l.
Dia 10 ........... 30 l.
Dia 11 ............ 83 l.
Dia 12 ........... 21 l.
Dia 13 ............. 1 l.
Dia 14 ............. 8 l
Dia 15 ............. 1 l.
Dia 29 ............. 9 l.

TOTAL: 187 LITRES

Temperatura Màxima
19º C (Dia 6)
Temperatura Mínima
9º C (Dia 16)
Temperatura Mitjana
14,1º C
Mitjana Màximes
15,5º C
Mitjana Mínimes
12,7º C
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MES DE NOVEMBRE

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

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
tenint ara el record encès

que ha de quedar ben entès
que em vaig sentir venturós.

Res hagué entre nosaltres dos
més enllà del que està permès.
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Es cafè

Tapes, paelles i menjars per encàrrec

Plaça des Pou, 17
Tfn: 971525671

07519 - Maria de la Salut
Dilluns Tancat

ELS NOSTRES ESCRIPTORS S’EXPLIQUEN

ENTREVISTA A BALTASAR PORCEL

Us assegur que no va ser fàcil de trobar, la casa de
Sant Elm del nostre estimat Baltasar Porcel, il·lustre i
universal escriptor de les nostres lletres.  Quan li vaig dir
que trobar casa seva no m’havia estat tan fàcil com ell
m’havia assegurat, en Baltasar em respongué: bé, però
tampoc no és fàcil arribar a Nova York i cada dia milers
de persones visiten aquesta ciutat… En conseqüència, i
degut a la resposta, em vaig quedar blanc per dintre, però
vaig saber camuflar la blancor externa… En una de les
dependències del casalot, envoltats de pins, refilets d’ocells
i muntanyes, la conversa que mantinguérem s’esdevingué,
plàcida, entre la realitat i la fantasia…

P.–Estimat Baltasar, com era l’ensenyament que vas
rebre?

R.–Home... Absolutament caòtic, insignificant... No era
pròpiament un ensenyament, sinó una repetició de coses.
Teníem els llibres en castellà i parlàvem en mallorquí, i
ens feien dir la lliçó de memòria. Això era tot. Record el
director de l’escola que es deia Tem, don Tem li dèiem
nosaltres, i que era veí meu a Andratx. Aquest don Tem
era un ser pintoresc, i jo era una persona molt poc dòcil.
Tenia amb ell una relació molt tempestuosa.

P.–Què volies ser quan eres petit?

R.–Bé, de molt petit molt petit més o menys volia ser pintor,
a vegades. També m’hauria agradat ser tramviari, perquè
anava a Palma i hi havia tramvies, i em fascinaven els
tramvies. Però a partir dels dotze, tretze anys jo vaig pensar
que volia escriure, no ser escriptor, que llavors era una
cosa que no se m’ocorria, però sí que volia escriure. Jo
estava destinat a ser gerent d’hotel, director o delegat de
sucursal bancària... perquè vaig estudiar comerç a Palma;
el que passa és que cada vegada vaig anar llegint més i
escrivint més, i em vaig anar desviant cap a aquest altre

costat. El que em va ajudar molt va ser el fet d’haver
llegit molt des de molt jovenet. Record uns capellans
d’Andratx, el rector Gabriel Rebassa i el vicari Miquel
Mas. Aquest Gabriel Rebassa em va donar un dels primers
llibres que vaig llegir en mallorquí.

P.–Quin és el punt a partir del qual vostè es veu amb ganes
i coratge d’escriure i seguir escrivint?

R.–Sempre. Sempre. És a dir, vaig publicar devers l’any
1952, quan jo tenia quinze o setze anys, el meu primer
article al setmanari d’Andratx. Cinc anys més tard vaig
començar a escriure a un diari a Palma, i a publicar algun
relat, algun conte curt... Sempre vaig creure, amb una
clara consciència que em faltava molt, que jo podia escriure
i que havia d’escriure. És a dir, no en vaig tenir cap dubte,
d’aquest fet. Ara, el que no em pensava era que algun dia
m’hi pogués dedicar professionalment, però havia llegit
tant que l’aventura d’escriure una novel·la em fascinava.
A més, llegint, un crea. No és com la televisió que és una
cosa estúpida on et poses allà assegut i és com si t’ho
abocassin amb un embut. Clar, tu no fas res. Cada llibre
és un món diferent que tu crees quan el llegeixes,
l’interpretes i el fas teu.
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P.–Com valores les teves trajectòries personal i literària?

R.–Aquesta valoració ja no té gaire interès. Jo ja sóc la
meva història, i el que jo digui no té gaire sentit. El que et
puc dir és que n’estic satisfet, evidentment, i que també
estic segur que seguiré pel mateix camí.

P.–Havent publicat tant, havent estat tan premiat, havent
estat traduït a tantes llengües, per què seguir escrivint, on
és el sostre?

R.–No n’hi ha, de sostre. És a dir, tu pots esser com Tolstoi,
de bo, pots ser com Shakespeare, per exemple. Què és
que ho impedeix? El sostre és infinit, no hi arribes mai. Els
premis, per exemple, no tenen gaire importància. Són
perquè has fet uns llibres, i són els llibres, els importants,
els premis van al darrere. Els premis no et fan un favor,
ets tu que fas un favor als premis. Estic completament
segur que podria fer llibres encara millor que els que he
fet; això no vol dir que els faci tot i que tenc una gran
consciència del que puc arribar a fer.

P.–I posats a pensar, el Premi Nobel seria important dintre
de la teva carrera literària?

R.–Home, clar que ho seria, evidentment, per una raó clara,

perquè el Premi Nobel és un premi mediàtic que es coneix
al tot el món. A més, algunes vegades jo he estat a les
llistes, m’han presentat, els acadèmics han estat aquí, a
Sant Elm, i hem parlat... A partir d’aquí, parlem. Primer,
cada any són presentades més de dues-centes obres als
Premis Nobel, és a dir, que els acadèmics treballen amb
més de dos-cents autors. Cada any en cauen uns trenta i
n’entren uns trenta més. Segon, les literatures de països,
com pot esser la catalana, que no tenen un estat propi, és
molt difícil que les premiïn, fa molts anys que no les han
premiades, per tant, això juga a la meva contra. Resumint,
estaria molt bé que em donassin el Premi Nobel, però que
me’l donassin no significaria que jo fos millor i alhora és
molt difícil que me’l donin

P.–Parla’m una miqueta de l’estat de salut de la literatura
catalana?

R.–La salut és bona. Hi ha molts d’escriptors bons, sobretot
poetes i novel·listes. Tan bona com la castellana, com la
francesa, com la italiana... El que passa és que té un
problema, i és que es dóna en un context molt difícil. Es
produeix a un territori bilingüe on és la llengua fluixa, i la
llengua forta és la llengua de l’Estat, que en aquest cas és
el castellà, per tant té un problema molt fort, perquè el
castellà està molt protegit pel Govern Central, i el català
pateix aquest problema d’inferioritat. I aquí, a Mallorca,
ja no ho diguem. Jo crec que a Mallorca desapareixerà, o
quedarà reduït a un petit món rural no culturalitzat. Aquest
és almanco el camí: de cada vegada hi ha molta menys
gent que el parla. Pens que si la literatura catalana s’ha
de salvar, no se salvarà per Mallorca. A més, els mallorquins
tenen poca consciència cultural, i de nació. No obstant
això, aquí, a Mallorca, hi ha un grup d’escriptors que
escriuen realment bé.

P.–És possible que ens posis alguns exemples d’aquests
escriptors mallorquins que consideres que escriuen bé?

R.–Per exemple, el poeta Bartomeu Fiol. És un poeta a
vegades molt abstracte, però d’una gran força. En Joan
Alcover... Mira, ara et diré una cosa: fins que cada
mallorquí no sàpiga de memòria dos poemes d’en Joan
Alcover, Mallorca se n’anirà per avall. Els castellans, els
russos, els anglesos saben de memòria els seus grans
poetes, els ensenyen a les escoles, això constitueix una
nació. Són molt més importants en Bartomeu Fiol o en
Joan Alcover, que tots els polítics que hi ha hagut a
Mallorca. Llorenç Villalonga, Miquel dels Sants Oliver, Blai
Bonet són d’altres autors que m’agradaria també destacar.

P.–Triar la llengua catalana per escriure, li ha suposat un
gran desavantatge?
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R.–Jo escric i public en català la meva obra de creació.
Després és traduïda al castellà, o al francès, etc. Després
escric en castellà a la premsa, concretament a La
Vanguàrdia, i també hi he publicat, en aquesta llengua,
alguns llibres de viatges. Podria viure només escrivint en
català, però sempre he practicat aquest bilingüisme. El
castellà, per a mi, sempre ha estat una llengua pont, una
llengua més periodística, i el català més una llengua de
creació. Però, si la meva llengua de creació hagués estat
el castellà, tot hauria estat més fàcil. A part d’això sense
comptar que en temps de Franco tot això estava prohibit.
El senyor Franco i tota la gent que anava amb ell eren uns
genocides, talment en Hitler amb els jueus. Es va intentar
un genocidi amb una cultura, prohibint totes les
manifestacions. I nosaltres ens hi oposàvem.

m’ha posat en contacte amb la gent, m’ha pagat molts
viatges, m’ha donat doblers per viure bé... Aleshores m’he
pogut permetre el luxe d’escriure el que he volgut perquè
no m’han faltat els doblers. Jo he cregut tant en la literatura
que mai he volgut dependre econòmicament de la literatura
P.–Com definiries el que és Mallorca en l’actualitat?

R.–Acab de publicar una novel·la sobre aquest tema que
es diu “Olympia a mitja nit”. Mallorca és un desgavell, on
no se sap on es va. S’ha convertit en un mercat on hi ha
més oferta que demanda. Si tu vols aguantar una finca, un
paisatge, unes tradicions, un aire pur, etc., et foten, et posen
imposts, et fan la vida impossible... Però si tu vols destrossar
una platja, fent hotels, o residències..., encara t’alaben. A
Mallorca, posem per cas, hi ha 300.000 mallorquins,
300.000 forasters i 300.000 estrangers, aleshores, els
mallorquins estam en minoria. A més, cada any Mallorca
rep 10.000.000 de turistes, i la major part del capital que
es mou aquí és de gent de fora. Ara, els mallorquins tenen
una idea raríssima, i és que són els amos de Mallorca. A
Andratx mateix, en un cens de 10.000 persones, el darrer
cens publicat, hi ha menys de 2.000 persones de pare i
mare andritxols. Això és Mallorca.

P.–Parlem de la identitat.

R.–Mallorca... jo crec que, si parlam d’identitat, Mallorca
s’enfonsarà... A més, la identitat de conservar els boleros,
o el porc negre, serveix de ben poc. S’ha de parlar una
llengua, s’ha de fer una obra, i s’ha d’estar a l’avantguarda
del món, on es talla el bacallà. Et pos un exemple de la
identitat de Mallorca: imagina’t deu persones mallorquines,
des de consellers, advocats, passant per propietaris rurals...,
i van a un restaurant, i el cambrer fa trenta anys que viu
aquí i continua xerrant en castellà, i tots li xerren en
castellà... A partir d’aquí no hi ha res a fer. Aquest
localisme exacerbat i a ran de terra, no és pròpiament
identitat.

P.–Parlem de política: què t’ha semblat el canvi a les Illes
Balears, de l’anomenat Pacte de Progrés a l’acual govern
amb el senyor Matas al capdavant?; i del canvi Aznar
l’actual govern Zapatero, pel que fa al conjunt de l’Estat
Espanyol?

R.–El tema de la política de partit hauria de ser un tema
secundari. A mi, particularment m’interessa molt poc.
L’important és la política de conceptes. Jo, amb algun partit
del Pacte de Progrés estava d’acord amb el concepte que
tenen de Mallorca. Crec que els uns van plantejar uns
problemes que els altres negaven i ara accepten, i jo estic
amb el govern que s’enfronti amb els problemes reals del
País, i que intenti potenciar el que podríem dir l’ésser genuí
de Mallorca... I m’és una mica indiferent el color polític

P.–Com veus aquest joc entre qualitat i comercialitat, pel
que fa a la literatura?

R.–Això és molt senzill. Des de la caiguda de l’imperi
comunista, s’ha implantat el mercat d’una manera absoluta.
Al mercat, com més es ven un producte, millor li va al que
ha creat aquell producte; llavors, aquest producte, per
vendre’s, s’ha de procurar que pugui arribar a la màxima
gent possible. Això ha afectat al món del llibre. Mira, tot
llibre que es ven molt, en principi, no és un llibre
excessivament bo, perquè no pot esser complexe, el llibre,
sinó que ha de tenir un llenguatge planer, una història més
o menys rocambolesca, molt de sentimentalisme, pocs
personatges. És a dir, ha de tenir unes característiques
generals de tipus cinemàtogràfic que facin que el pugui
comprar molta gent. Aleshores, els llibres més interessants
es venen menys perquè hi ha menys públic preparat per
llegir-los.

P.–I vostè, s’ha sentit algun cop temptat de fer un tipus de
literatura més comercial?

R.–No. No. Jo he jugat la carta de la qualitat i no la de la
quantitat. I a la vegada, els diners que hagués pogut
guanyar jugant a la quantitat, els he guanyat fent
periodisme. A mi el periodisme m’ha anat molt bé perquè
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que sigui, sempre que no sigui ni comunista ni franquista.
Això traduït a Espanya, doncs, el PP va tenir una primera
etapa bastant bona, en què es va posar bastant ordre, i
una segona en la qual el senyor Aznar va perdre el cap,
per un orgull espanyolista absurd. Pens que la caiguda
d’Aznar ha estat bona, fins i tot pel PP, i de moment el
senyor Zapatero té un estil agradable, i jo esper que algun
dia sapiguem què vol dir això en concret.

P.–Penses que el català literari s’està tornant hermètic i
poc flexible?

R.–Això és un doi. El que s’està tornant una merda és el
mallorquí parlat. Tot idioma s’escriu d’una manera i es
parla d’una altra. No hi ha cap lloc en el món en què una
llengua s’escrigui talment com es parli. I sempre s’escriu
igual i es parla de maneres molt diferents. Per exemple,
un castellà de Valladolid parla d’una manera diferent d’un
castellà d’Andalusia, en canvi escriuen igual. Un francès
de Marsella parla diferent d’un francès de París, i escriuen
igual; un anglès de Londres parla diferent d’un de Nova
York, i escriuen igual. Llavors, la llengua escrita és allà on
la llengua es preserva, allà on té potència. La llengua
escrita, a més, és la que corregeix la llengua parlada, que
té tendència a degenerar-se.

P.–Què esperes que li passi al lector quan ha llegit un
llibre teu?

R.–Que s’emocioni, que hagi trobat respostes a preguntes
seves, que hagi descobert móns que fins aleshores
desconeixia, que l’hagi fet entrar en una nova vida...

P.–Quin és el paper de l’escola en la dinamització de la
lectura?

R.–És molt important, però és un desastre. És a dir, cada
vegada a les escoles hi ha més assignatures, més temaris
i tot queda a la fi molt reduït, i s’acaba espipellant una
mica de cada cosa. La lectura requereix temps. T’incita a
pensar, a replantejar-te el món, a conceptualitzar...
S’haurien de disminuir les assignatures, n’hi hauria d’haver
quatre o cinc de molt fortes.

P.–Et sents còmode dintre del moment actual que t’ha
tocat viure?

R.–Sí. Sí... Home, a vegades m’hauria agradat esser del
segle XIX, potser, però per qüestions somniadores,
aventureres...

P.–Ens pots parlar un xic sobre les seves fonts literàries?

R.–La literatura universal. No podria dir noms concrets...

M’han agradat alguns
escriptors russos,
alguns nord-
americans, alguns
i t a l i a n s . . .
D’espanyols, la gent
del 98, després ja no
gaire. En català, molt
diversos... Mai no
m’han agradat les
escoles literàries, ni
tampoc els partits
polítics, ni... És a dir,
tot el que és una idea
tancada, no lliga amb
mi, amb el gran
fenomen del món que
es manifesta turbulent...

P.–Què sents quan surt una novel·la teva publicada?

R.–Que ja està acabada. A mi el que m’emociona i
m’agrada és escriure. Quan el llibre ja surt, m’interessa
que es llegeixi, m’interessa que agradi, que surtin crítiques,
però el llibre ja no és meu, i jo ja pens amb el proper. Amb
això visc abocat a l’endemà, no m’assec mai sobre mi
mateix. Jo no he llegit mai cap llibre publicat meu. Mai no
els rellegeixo. M’entusiasma pensar en el proper.

P.–De què t’hagués agradat parlar i no ho hem fet?
R.–Per exemple, de moixos. M’agraden molt els moixos.
Perquè són guapos, intel·ligents... Perquè són com Déu.
Perquè ho tenen tot. També m’hagués agradat parlar de
pintura renaixentista italiana, per exemple. No ha pogut
ser, doncs ja en parlarem un altre dia.

Amic Baltasar, gràcies per haver-me rebut a ca
teva, aquí, a Sant Elm, Andratx, el teu poble nadiu, que
tants cops has mitificat, a voltes poèticament, a voltes
tràgicament, en els teus relats. Ara em toca mullar-me un
poc, com sempre faig, però sempre des de la temperància
i la modèstia, car us record que la meva opinió no és
paradigma de res. Els llibres que us recoman aquest cop,
de l’escriptor que acabam d’entrevistar, són: “Cavalls cap
a la fosca”, obra mítica, traduïda, entre d’altres llengües,
a l’anglès, al castellà i al francès, i “El cor del senglar”,
traduïda també a diferents idiomes, i en la qual, l’admirat
Porcel, posa tot l’èmfasi de la  reflexió en arribar a les
arrels. Llegiu Baltasar Porcel, descobriu-lo, gaudiu dels
seus mots. Segur que si ho feis us instal·lareu per molts
anys a les òrbites intel·lectuals més selectes.

 Josep Pizà i Vidal
-pescador de somnis-
josep_piza@yahoo.es
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *ESPECIAL*
DEDICATÒRIA
Aquests especial d’ANAR L’ULL AL BOU AMB

L’ELA està dedicat al “7 EXPRÉS”, nou setmanari satíric
i informatiu de les Illes Balears que, des de fa poc temps,
podem trobar en els quioscs tots els divendres i que se’ls
recomano , idò s’ho passaran  d’allò més bé llegint-lo.
Però més concretament el vull dedicar a tres persones: Al
Sr. Francesc Seguí que és el seu Editor, director, a la Sra.
Blanca Garau, periodista de l’equip de redacció i al Sr.
Jaume Rosselló, excel·lent fotògraf.

A tots tres els agraeixo públicament la gentilesa que
han tengut en permetre’m reproduir fil per randa el magnífic
reportatge que va escriure la Sra. Blanca Garau, amb
fotografies del Sr. Jaume Rosselló, publicat en el número
4 de “7 EXPRES” corresponent del 29 d’octubre al 5 de
novembre de 2004, i que estava dedicat al Sr. Tomeu Salom
i a la Sra. Margalida parets, pares de na Caty, amb motiu
del desè aniversari d’Adela-Balears, raó per la qual i cregut
adient incloure’l en aquest raconet  que, amb tota humilitat
intenta lluitar contra la maleïda ELA.

“RECORDANT A CATY SALOM, UN
SOMRIURE QUE ENCARA PERDURA”

Text Blanca Garau. Fotografia: Jaume Rosselló
Adela.Balears fa deu anys. Una dècada sencera

lluitant per la millora de la qualitat de vida dels malalts
d’Esclerosi Lateral Amiotròfica, inclús subvencionant des
d’aquí una beca nacional d’investigació per tal d’acabar
amb una de les malalties més cruels que es coneixen, la
de morir en vida.

Ara ja fa sis anys que Caty Salom, la filla d’en Tomeu
i na Margalida, va morir d’ELA. Quatre anys abans però,
quan la malaltia encara no estava tan avançada, va fundar
aquesta associació amb l’ajut dels seus pares  i de dos
malalts més, Alonso Gil de Manacor i Biel Martí de
Ferreries de Menorca.

Tomeu explica que, actualmetn són uns 110 els socis
d’Adela, perquè normalment només hi està afiliat el mateix
malalt i no els seus familiars,

Per tant, de vegades les quotes van molt justes per
mantenir en actiu els tan necessaris serveis que
proporcionen i han de demanar subvencions.

Tenen petits ajuts de caixes d’estalvis i estan
pendents d’altres organismes. Adela-Balears té en plantilla
dos fisioterapeutes i una psicòloga especialitzada per tal
d’atendre els vuit malalts que actualment s’estan tractant
amb ells.

“Però quan a una persona li diagnostiquen aquesta
malaltia, no cerca un fisioterapeuta”, diu en Tomeu,
“necessita que li donem una píndola miraculosa que els
curi, i això no existeix. Només pregam perquè aviat trobin,

si no pot ser una cura, almanco una manera d’aturar el
‘progrés de l’ELA que una vegada diagnosticada la malaltia
hi hagi una forma d’aturar-la i que no vagi a més, però de
moment, ... Per això moltes vegades els malalts ja no
tornen.”

Abans de morir Caty, amb un sistema de lletres
damunt una pantalla transparent, ella va escriure un llibre
on s’explicava l’experiència. Ho va fer només amb els
ulls i la paciència dels seus.

Al llibre na Caty feia un brindis a favor de la vida,
de la lluita i de la recerca d’una solució per una cosa que,
de moment, encara no la té. “Na Caty somreia amb els
ulls” diu son pare.

Adela Balears va fundar també una beca nacional
d’investigació amb el nom de Caty Salom per conèixer i
curar aquesta malaltia, però finalment ja s’ha constituït
una fundació de recerca per no aturar els estudis, Fundela.
La major aportació a aquesta fundació continua essent la
de l’associació de Balears.

SOPAR COMMEMORATIU
Com cada any, un sopar de socis i simpatitzant

servirà per recaptar fons, mantenir els serveis que
proporcionen i nodrir la recerca de la curació.

Enguany va ser el passat dia 26 al restaurant Ruycal
de Santa Maria del Camí, el seu poble.

“La consellera de Sanitat, Aina Castillo, i la seva
secretaria general, hi van assistir i en van prometre ajut
econòmic. Però cercam subvencions per continuar
endavant, encara que petites ajudes ens han arribat de Sa
Nostra i de la Caixa i ens han promès d’altres des del
Govern” diu Tomeu.

“Però el més important  són els malalts i els seus
familiars, que vulguin lluitar per millorar la seva qualitat de
vida.

La rehabilitació d’aquestes persones és molt
complexa. Necessiten un mínim d’una hora diària per tal
que les seves articulacions no perdin el joc ni l’elasticitat
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necessàries  o després no els podràs vestir sense fer-los
mal, ni girar-los al llit perquè no s’escarin”, diu.

Per això és molt important aconseguir fons.
Un dels pitjors problemes amb què es troben a

Adela-Bañears és l’esgotament de la família.
“Una vegada que el malalt desapareix, la família

està tan esgotada que no vol ni sentir parlar d’aquest
problema.

Si nosaltres haguéssim fet el mateix quan va morir
la nostra filla, l’associació hauria tancat les seves portes.

Però ella va lluitar tant com nosaltres per arribar a
aconseguir encara que només sigui suavitzant la situació,
una atenció per als malalts.

No podem aturar-nos i manco ara que ja no hi és”.
La força de la seva filla encara els estira per

continuar endavant.
Només un 10 per cent dels malalts arriben a superar

els deu anys de vida. Normalment viuen un promig de
quatre anys.

Les causes no són conegudes nio fàcilment
explicables. Són problemes hormonals, cel·lulars, difícils
d’entendre per la gent del carrer. El cert és que només
ataca les cèl·lules motores. I que mata.

Caty també va descobrir massa prest l’existència
d’altres forats negres, difierents i similars als de Stephen
W. Hawking, i va voler lluitar. Ho va aconseguir perquè la
seva lluita perviu.

Ara, sis anys després de la seva mort, quan la seva
obra fa una dècada, encara no s’ha trobat una solució, ni
tant sols s’ha trobat una manera d’aturar el progrés de la
malaltia. Però queda el seu record i la necessitat de
mantenir ambdues coses: EL SEU SOMRIURE I LA
SEVA CAUSA.

Adela-Balears fa una crida tant alsd malalts com a
la resta de la població per tal de mantenir-se en actiu, per

tal d’ajudar a aquestes persones; que augmenti la quantitat
de socis, ja que només són 30 euros l’any.

Una despesa molt petita per cada un de nosaltres i
un gran ajut per tantes persones que veuen com, dia a dia,
ells o els seus éssers més estimats, van morint en vida i
sense remei,

LA TERRIBLE ELA I ELS FORATS NEGRES
Una de les malalties més cruels que se poden

imaginar és l’ELA. Els músculs es van paralitzant
progressivament, poc a poc perds la mobilitat, la capacitat
de parlar, tot queda en “stand by” ... manco el teu
enteniment.

Conserves totes les teves facultats mentals, veus,
sents, notes ... i no pots xerrar, no pots moure més que els
ulls.

És com una pel·lícula de terror, aquella en què un
verí estrany paralitza el cos i els metges et volen fer
l’autòpsia, o bé ningú no vendrà a salvar-te perquè creuen
que t’has mort i passen de llarg.

És la mateixa malaltia que manté Stephen W.
Hawking, el famós científic i descobridor dels forats negres,
fermat a una cadira elèctrica. Però ell és un cas molt
singular, ha superat totes les expectatives de vida i encara
pot continuar la seva recerca dels misteris de l’espai
exterior.

És una altra mena de llibertat. Com l’ELA és una
altra mena de forat negre.

Caty tenia també la seva llibertat en la fe religiosa,
parlava del seu amor a Déu i de la pau que això li
comportava.

Tenia una relació molt especial amb el seu oncle
missioner i havia de treure les forces d’un ens superior o
sinó, el seu somriure no té més explicació

Miquel Jordan i Ronsano

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

Les pluges que caigueren de manera quasi ininterrompuda durant una setmana a principis de novembre, deixaren
moltes zones innundades per dins el terme de Maria, deixant veure imatges com aquesta.
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Els bons resultats obtinguts i l’experiència guanyada amb
la gestió d’ajudes i subvencions a través de IBABSA i
SEMILLA S.A., ens han animat a donar una passa més,
no ens conformem amb traslladar part de la gestió d’ajudes
i subvencions a IBABSA i SEMILLA S.A., sinó que, amb
la Llei d’Acompanyament dels Pressuposts per al 2005,
s’autoritzarà la creació d’una entitat de dret públic, que
ajustarà la seva activitat a l’ordenament privat, i que tendrà
per finalitat la tramitació integral de totes les ajudes en
matèria agrícola, ramadera i pesquera de les Illes Balears,
de la manera més àgil i eficaç possible.

FOGAIBA tendrà les següents finalitats:
a) Executar la política de la Conselleria en tot el referent
a l’aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors
agrari i pesquer.
b) Constituir-se com a Organisme Pagador.
c) Gestionar el Registre General d’Explotacions Agràries.

El traspàs de la gestió de les diferents línies d’ajudes i
subvencions al FOGAIBA es farà de forma pausada i
escalonada. Durant l’any 2005 es traslladaran les ajudes i
subvencions corresponents al sector agrícola i ramader,
llevat de les destinades a les empreses públiques IBABSA
i SEMILLA S.A., que en els Pressuposts que hem
presentat s’han centralitzat, agrupant-les en el “centre de
cost 207.- Fons d’Orientació i Garantia Agrària de les Illes
Balears”.

El traspàs escalonat i pausat de la gestió de les diferents
ajudes i subvencions es farà, previsiblement, per aquest
ordre:

1r. Línies d’ajudes finançades íntegrament
amb fons de la CAIB.
2n. Línies d’ajudes finançades
íntegrament amb fons del MAPA, o
cofinançades amb fons MAPA + CAIB.
3r. Línies d’ajuda finançades totalment o
parcialment amb fons de la UNIÓ EU-
ROPEA.

En tots els casos s’esperarà a fer el
traspàs de la gestió de les ajudes i
subvencions al FOGAIBA, fins al moment

que es tenguin establerts tots els sistemes interns de con-
trol, i es compti amb les autoritzacions dels organismes
que financen les diferents línies d’ajudes.

El traspàs al FOGAIBA de les línies d’ajudes i subvencions
al sector pesquer s’efectuarà, previsiblement, al llarg de
l’any 2006.

FOGAIBA, durant l’any 2005, gestionarà ajudes i
subvencions per un import total de 46.466.498,02 euros,
que rebrà mitjançant transferència des dels següents
orígens, i pels següents imports :
- 37.270.346,42 euros, des del pressupost de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, amb origen al centre de cost 207.
- 2.407.000,00 euros, des del Capítol 4 de SEMILLA S.A.
- 6.789.151,62 euros, des del Capítol 7 de SEMILLA S.A.

FOGAIBA (Fons de Garantia i Orientació Agrària de les Illes Balears)
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El Carxe: la darrera terra de parla catalana

Contràriament a allò que es pensa popularment,
la darrera expansió de la llengua catalana no és la ciutat
de l’Alguer, sinó que ho és la comarca del Carxe, un
territori que forma part actualment de Múrcia, una regió
de l’Estat espanyol. El Carxe és una subcomarca, d’uns
300 km2, estretament vinculada econòmicament, social,
cultural i, òbviament, lingüística a la comarca valenciana
de les Valls del Vinalopó. La població del Pinós de
Monòver, dins del País Valencià, és l’autèntica capital de
la vintena de pobles i llogarets, sense municipi propi, que
formen el Carxe. Els nuclis de població més importants
són el Carxe o Raspai -pedania1  que depèn del municipi
murcià de Iecla-, la Canyada del Trigo, la Torre del Rico,
l’Alberquilla, la Raixa i la Sarsa -pedanies de la població
murciana de Jumella, famosa pels seus excel·lents vins-, i,
finalment, la Canyada de l’Alenya o els Martines, el Co-
llado dels Gabriels i l’Ombria de la Sarsa -pedanies que
depenen de l’ajuntament murcià de Favanella.

Aquesta “darrera conquesta territorial portada a
terme per gent de llengua catalana, una conquesta
d’aladre2 , no d’espasa”, com bé destacava en els anys 70
Antoni Ròdenas, una de les persones que va (re)descobrir
aquestes terres a la resta dels Països Catalans, és
relativament recent. Els últims estudis ens porten a creure
que el Carxe va ser repoblat al tombant dels segles XIX i
XX, quan la fil·loxera obligà els llauradors valencians a
buscar nous terrenys per al cultiu de la vinya. Aquesta
gent provenia, en la seva majoria, del Pinós, de Monòver
(poblacions de la comarca de les Valls del Vinalopó) i de
Novelda (comarca del Vinalopó Mitjà), la qual cosa es pot
veure encara en el parlar dels habitants del Carxe, que,
bàsicament i com ells mateixos reconeixen, és igual al de
Monòver amb algunes característiques del de Novelda.
En definitiva, a la zona es parla valencià meridional, amb
alguns trets que reflecteixen el gran contacte amb el
castellà. Històricament, el Carxe havia estat una terra de
ningú, una terra de frontera durant segles, amb una densitat
molt baixa de població castellana després de l’expulsió
dels moriscos3  en el segle XVII. Per tant, la poca població
castellanoparlant es va assimilar ràpidament,  ja que la
vida econòmica, social i les relacions humanes eren molt
més intenses amb el País Valencià que no pas amb els
pobles murcians (per exemple, la Canyada del Trigo és a
8 quilòmetres del Pinós, mentre que Jumella és a 38 km; o
Raspai és a 5 km del Pinós, mentre que Iecla és a més de
20 km).

En l’actualitat, la darrera conquesta dels
catalanoparlants viu una situació de lent decaïment, com
totes les zones agrícoles de secà. Dels 3.000 habitants
que aproximadament hi havia els anys 50 del segle XX, a
hores d’ara n’hi queda un escàs milenar. A la comarca
només hi ha tres escoles, amb poquíssims alumnes, en les

quals no s’ha ensenyat ni s’ensenya ni una paraula de
valencià. Fins i tot, és interessant de destacar que si els
nois de la comarca van a estudiar al Pinós poden demanar
l’exempció de l’assignatura de valencià, ja que són
murcians. L’Església ha estat i és totalment castellana i
castellanitzadora. És més, les autoritats murcianes mai no
s’han preocupat per aquestes terres: una demostració ben
palesa la tenim en el fet que a la Torre del Rico no es va
acabar el clavegueram i la instal·lació telefònica fins a
l’any 1994, quan un grup de veïns encapçalats per la
pedània van demanar segregar-se de Jumella i agregar-
se al Pinós si l’ajuntament no els solucionava els problemes
que patien.

En els anys darrers, però, hi hagut un cert intent
de reviscolament de la identitat valenciana d’aquestes
terres. És especialment destacable la feina de l’entitat El
Bull, associació cívica per a la normalització del valencià
de Monòver, que ha organitzat jornades de divulgació de
la realitat del Carxe. A més, el Carxe ha esdevingut, en
els darrers anys, un dels punts de partida del Correllengua,
que, des de diversos punts del país (des de Perpinyà fins a
Guardamar, passant per Fraga i Menorca), reivindica la
unitat de la llengua catalana i la difusió social de l’ús de la
llengua.

Pere Mayans

1 Entitat local menor, sense municipi propi. Seria paral·lel al cas
de Fertília.
2 Paraula del català occidental, geosinònim de la paraula del
català oriental arada (en alguerès arado).
3 En parlar del moriscos, ens referim a la població de llengua
àrab i de religió musulmana que quedaren en territori català
després de les conquestes de l’edat mitjana i que no foren
expulsats definitvament fins al segle XVII.
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Al Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma, hi assisteixen varis estudiants de Maria.
Aquests Nadal hem pogut veure i escoltar en audicions diverses, els més avançats. Es tracta de Mireia Rosa
Ferriol Queralt, que estudia cinquè de Grau Mitjà de Oboè i Josep Oliver Arlès que cursa quart de Grau Mitjà
de Violí. Així el passat dia 17 de desembre, en una audició de música de Cambra,  Na Mireia interpretà el Trio
Sonata d’en Haendel, juntament amb Sònia Vico, violí, i Àngela Puig, violoncel, acompanyats al clave amb Javi
Núñez, i en Josep, interpretà  “Tango” d’Isaac Albéniz, un quartet de corda, amb Víctor Muñoz, violí, Cristina
Trench, viola i B. Celia, Violoncel. I el dilluns dia 20, ambdós participaren  en un excel·lent concert de Nadal,
formant part de les Orquestres A i B del Conservatori, dirigides  pels professors Enrique Pastor Celda i
Fernando Villegas Ocaña, respectivament.

ESTUDIANTS DE MÚSICA AL CONSERVATORI

Mireia Rosa Ferriol Queralt, tocant l'oboè Josep Oliver Arlès, tocant el violí

El passat dijous dia 16 de desembre l’escola de
Maria va rebre la visita del Conseller d’Educació, F. Fiol.
Convidat per l’equip de mestres de l’escola, el conseller
va fer una visita a les instal·lacions de l’escola, així com
al pati actualment en obres. Posteriorment va fer una
visita als terrenys que l’Ajuntament proposa per fer la
ubicació del  nou recinte escolar. Allà li explicaren les
característiques del projecte.

VISITA DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA A L’ESCOLA DE MARIA
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Jaume Vallès guanya la cursa de l’indiot
En Jaume Vallès va acomiadar-se del Club Ciclista

Maria de la Salut – Viatges Martel – Aguamar, el passat
diumenge dia 19 de desembre. I ho va fer com els bons
ciclistes, signant una gran actuació i aconseguint un triomf
important.

Era la darrera cursa per a ell, abans de passar a
l’Agrupació Ciclista Sineu – Grup Fontanet. Vint-i-dos
ciclistes hi participaren. En Jaume va ser el millor gràcies
als esprints de bonificació en els quals va imposar-se al
guanyador del Vila de Sineu-2004 de pista, el llorità Amador
Bauzà i al guanyador del Pla Petit-2003, Josep Miquel
Lluís.

Tomeu Arbona, que es va classificar en la dotzena
posició, va ser l’únic de tots els altres ciclistes mariandos
que hi va participar en aquesta competició per a totes les
categories del ciclisme illenc.

MARATÓ DE SPINING A SINEU
El passat dissabte, 10 desembre, el Gimnàs SINEU

SPORTS, organitzà una marató de SPINING, que es
celebrà a la Casa de Cultura de Sineu - el teleclub-
Reuniren 80 bicicletes de tots els pobles del Pla, havia
gent de Maria, Ariany, Manacor, Sant Joan, Sineu ....

Dins un gran ambient nadalenc i esportiu, passarem
dus hores. Molts de Maria, practiquen aquest esport al
Gimnàs de Sineu, ja que hi ha habitualment 5 sessions de
SPINING diàries, un deport que es pot fer tant durant
l’estiu com durant l’hivern. Els dos darrers anys a Maria,
durant les festes, s’han fet demostracions de aquesta
modalitat esportiva.

Pep Ferriol

NOTÍCIES DE CICLISME

SOPAR DELS AMICS DEL CICLISME
El passat dia 26 de novembre, en el decurs del sopar

dels Amics del ciclisme que, anualment, organitza la
federació de ciclisme de les Illes Balears, el trofeu Ciclista
Pla de Mallorca, va ser guardonat per haver arribat al seu
vintè aniversari. Pujaren a l’escenari els representants de
tots els Clubs organitzadors, AC Sineu, CC Maria de la

Salut, CC Amics de sa Màquina, SD Vilafranca, CC sa
Pobla, CC Montuïri, CC Lloret y CC Muro. En el moment
de ser guardonats els acompanyaren els representants de
les institucions que els donen suport, Francesc Orfí, en
representació de «la Caixa» i Francesc Ramis, de s’Institut
de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. Va recollir el
guardó el director de l’organització, Tomeu Arbona.
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CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY

DIA: 29 de gener de 2005
HORA:19’00 Primera convocatòria

19’30 Segona convocatòria
LLOC: Escola de Dalt

ORDRE DEL DIA:
1r.- Lectura i aprovació, si escau,  de l’acta de la sessió anterior.
2n.- Informe i balanç d’activitats realitzades durant l’any 2004.
3r.- Informe de tresoreria de l’any 2004.
4t.- Previsió d’activitats per l’any 2005.
5é.-Previsió econòmica i pressupost per l’any 2005.
6é.-Precs i preguntes

LA PRESIDENTA
Antònia Maria Vicens

CALENDARI DE FENT CARRERANY 2005

Aquí teniu els 34 protagonistes del calendari de Fent Carrerany de l'any 2005. Alguns els coneixem,
altres no. Volem jugar amb vosaltres a endevinar qui són com hem fet els altres anys. Per això els hem

numerat des de l'1 al 34, per així localitzar-los millor. Al proper número publicarem els seus noms.


