
Número 223                 Any XIX                MARÇ, 2005

MARIA DE LA SALUT

Maribel HernándezDinora Altamirano Dora Olivas

AQUESTES TRES NINES SÓN LES APADRINADES PER FENT CARRERANY

RUETA ESCOLAR

SALT DES FREU,
AL TORRENT DE COANEGRA



FENT CARRERANY -     (50)  Març, 2005

EQUIP DE REDACCIÓ:

Magí Ferriol Bauzà
Joan Gelabert Mas
Joan Gual Bergas
Miquel Morey Mas
Onofre Sureda Ribas

HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:

EDITA: Associació Cultural FENT CARRERANY
Sant Miquel, 11      07519- Maria de la Salut

IMPRIMEIX:   Gràfiques SIBA
                        Santa Margalida

Nº DEPÒSIT LEGAL: PM-457/1986

La redacció de Fent Carrerany
no es fa responsable de les
opinions dels qui hi escriuen

Editorial i sumari ................................. 2
De Santa Maria a Orient, pel torrent
de Coanegra ........................................ 3
Carta dels apadrinaments ................... 4
Na Cati Arbona a Sicília ..................... 5
Assemblea de l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca ............................. 5
Sa Xerradeta a Ses Tarragones amb
Antònia Quetglas, mestra d'escola ........ 6
Presentació de la Unitat Mòbil Agrícola
de la ITV............................................. 9
Els bous espanyols volen tallar les
cames asl ases catalans ...................... 9
Bullit de Notícies ............................... 10
Demografia. Telèfons d'interès ......... 12
El temps. Horaris del tren ................. 13
La poesia de l'amo en Llorenç .......... 13
Una mort de vida .............................. 14
Anar a l'ull al bou amb l'ELA -XXIII- .. 16
Club d'Escacs: Campionat per equips . 18
Assemblea Club Ciclista.. .................... 19
L'ermita de Maristel·la, a Esporles ...... 20
Els personatges del Calendari .............. 20

FOTOGRAFIES:
Magí Ferriol
Joan Gelabert
Gaspar Mas
Pere Mas
Gabriel Mercè
Pep Ferriol

EDITORIAL
2

Sumari

ACNAR (Asociación Catalana Nicaragüense de Amisad i Solidaridad),
Associació de Premsa Forana de Mallorca, Antoni Fiol, Consell de
Mallroca, Llorenç Font Dalmau, Miquel Jordan i Ronsano, Gaspar Mas
i Pep Ferriol Torelló.

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

correu electrònic:
fentcarrerany.apfm@premsaforana.com

Com qui no vol la cosa a Maria ja tenim batle nou. Un mes de febrer
fred, gèlid, ens ha duit una cerimònia de canvi de batle freda i sembla que de
cara a la galeria de fora. Això no obstant, des de les pàgines de la revista
desitjam a Antoni Mulet tota classe d’encerts en la seva feina de primer ciutadà
del poble, alhora que li demanam que escolti la veu de tothom i que sigui un
batle per a tothom, al marge de l’orientació del vot dels seus conciutadans.
Ha d’abaixar les tensions de l’accés a l’ajuntament de l’actual majoria municipal
i ha de procurar que tothom se senti còmode i ben representat.

Una de les peticions que des de la revista li voldríem fer arribar al nou
equip municipal —petició que s’hauria de veure reforçada per la directa
vinculació del primer representant municipal amb el col·lectiu de referència—
és la postura valenta i clara de la Casa de la Vila, d’acostar-se amb polítiques
d’integració al nombrós col·lectiu de nouvinguts que viu entre nosaltres.
Sempre hem defensat des d’aquestes pàgines que el poble ha d’acollir tots
aquells que vulguin formar part de la nostra vida i que han de ser tractats com
a ciutadans de ple dret i alhora exigir-los tot aquell seguit de deures i respecte
a la comunitat que els acull. És vital per al nostre futur que a Maria no es
formin comunitats diferents, separades per qüestions d’idioma, de religió o
de papers amb patent de legalitat. I tots hem de formar part d’aquest afer. No
ho podem deixar només als representants municipals. Tots ens hi jugam un
futur millor, en pau, més solidari.

Un altre punt que és notícia i que ens alegra i molt és el nou asfaltat de
la carretera de Sineu. Ja era hora. Una obra més que necessària i que s’allargava
massa ara ha vist com es resolia amb bona voluntat. La capa asfàltica nova
de trinca, la nova senyalització hauria d’anar acompanyada, però, d’una bona
neteja de les voreres. Si no s’arreglen bé, si no es fa un bon manteniment de
la seva funció de recol·lectores i canalitzadores d’aigua de pluja, en poc temps
el ferm de la carretera tornara a fer oi. No n’hi ha prou a apedaçar cada un
parell d’anys. Cal manteniment.

I per acabar i relacionat amb això, cal fer esment d’un prec, urgent i
que la gent del poble espera amb candeletes. El camins rurals que entre i
surten del poble cap a les finques agrícoles fan pena. No es pot consentir que
estiguin d’aquesta manera. Per molt que no siguin vies de primera línia,
l’administració no se’n pot desentendre del seu estat penós. Aquest any plujós
les ha convertit en un camp de batalla, plens de clots, en un rierol continu,
que impedeix que els ciclomotors hi circulin, etc. És fa absolutament
imprescindible una actuació que hi posi remei. La gent, els veïnats del poble,
ja en comencen a estar farts. Les promeses s’han de complir.
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DE SANTA MARIA A ORIENT, PEL TORRENT DE COANEGRA

Era dia 20 de febrer. Partírem de Maria amb cotxes i a
Sineu agafàrem el tren fins a Santa Maria. Per a alguns,
era la primeravegada que anaven amb tren.

Agafàrem el camí de Sa Síquia. Llavors havíem d'anar pel
camí de la dreta, cap a Alaró. Però decidírem anar cap a
l'esquerra, cap al salt des Freu, que teniu a la portada

Férem el camí entre ametlers florits, una molt bella es-
tampa. Aquí hi teniu, enmig, la síquia, que duia aigua fins a
Santa Maria.

La berenada la férem devora la possessió de Son Oliver,
on mantenguérem converses amb un grapat d'ases que
per allà pasturaven.

En arribar a Son Roig ens surt a camí una font per llevar
la set als assedegats. Però la temperatura no era molt
elevada com per tenir set.

Després de visitar el bots de l'aigua, cosa que no us podeu
perdre, vàrem dinar vora el foc, abans de refer el camí
que tots trobàrem un  poc llarg.
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A.C.N.A.S.
Asociación Catalana Nicaragüense de Amistad y

Solidaridad
Apartat postal  49 - Matagalpa
Tf : 772- 2167
e-mail : acnas@ibw.com.ni

MATAGALPA 01 de Febrero del 2.004
A la atención  de:
Antonia Maria Vicens Cerdà
Presidenta Associació Cultural Fent Carrerany.

Estimada amiga:
Por la presente carta les estamos enviando la

información de la situación familiar de los tres niños
apadrinados por Ustedes a través de los fondos recaudados
en el Sopar Solidari, realizado en el mes de Diciembre.

En nombre de nuestra Asociación, y de los niños
apadrinados, les queremos agradecer a Ustedes, así como
a todas aquellas personas que participaron en el Sopar
Solidari, todas las gestiones que realizaron y que tuvieron
como fruto el apadrinamiento de las niñas MARIBEL
HERNÁNDEZ, DINORA ALTAMIRANO, y DORA
OLIVAS, asegurándoles con ello la continuación de sus
estudios y su inclusión en el comedor infantil,
independientemente de su peso o edad.

Igualmente les queremos agradecer en nombre de
todos los niños que no están apadrinados, y que se podrán

continuar beneficiando del proyecto, su Solidaridad, que
nos permitirá contar con más recursos a fin de mejorar en
lo posible la atención que se les brinda a todos ellos.

Queremos hacerles saber que en el presente curso
escolar (2.005) más de 950.000 niños a nivel nacional
quedarán sin tener acceso a la educación de primaria, por
la reducción de los presupuestos destinados a la educación,
igualmente el Ministerio de Educación tiene previsto cerrar
los preescolares comunitarios que no reciban ayuda del
Banco Mundial y según un estudio publicado por la FAO
a finales del año pasado basado en cifras oficiales, en el
Departamento de Matagalpa 4 de 10 niños mueren de
desnutrición principalmente en las zonas cafetaleras.

Ante estas cifras y estos hechos que están llevando
al colapso al sistema educativo y a la salud, en aras de su
privatización, la Solidaridad de todos los que hicieron
posible y participaron en el Sopar Solidari es de un valor
incalculable, no pudiéndose medir por la cantidad de euros
recaudados, llevando con ello la esperanza y el progreso a
una de las comunidades más alejadas del municipio de
San Ramón, la cual sin la ayuda de personas como Ustedes
estaría abandonada por las Instituciones Gubernamentales.

Queremos informarles igualmente que en el mes
de Enero del presente año iniciemos la construcción de la
nueva escuela en dicha comunidad, por lo que
próximamente podrán igualmente tener acceso a un local
con condiciones dignas, donde las goteras o el barro en el
interior de la escuela será un recuerdo del pasado.

Datos familiares de Dora Olivas Dormuz:
Nombres y Apellidos Edad Nombre de los Padres Edad Ocupaciòn
Dora Olivas Dormuz 6 Marlene Olivas 30 a. Jornalera

Separada
Situación de la Vivienda:
Techo Paredes Letrina Agua Luz
Plástico Madera No No No
Datos familiares de Maribel A. Hernández Pérez:
Nombres y Apellidos Edad Nombre de los Padres Edad Ocupaciòn
Maribel A. Hernández Perez 7 Miguel Hernández 48 a. Agricultor

Esperanza Pérez 37 a. Ama de casa
Situación de la Vivienda:
Techo Paredes Letrina Agua Luz
Zinc Madera No No No
Datos familiares de Dinora Altamirano Blandón:
Nombres y Apellidos Edad Nombre de los Padres Edad Ocupaciòn
Dinora Altamirano Blandón 4 Santos Altamirano 35 a. Agricultor

Rafaela Blandon 33 a. Ama de casa
Situación de la Vivienda:
Vivienda
Techo Paredes Letrina Agua Luz
Zinc Madera No No No
Agradeciéndole nuevamente su apoyo y Solidaridad.

Muy atentamente, Jordi Gil Salvador, Presidente A.C.N.A.S., San Ramón
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Na Cati Arbona ha participat al 50è festival
folklòric “Sagra del Mondorlo in fiore” a Sicília.

La balladora marianda, na Cati Arbona, ha participat
al festival folklòric internacional denominat “Sagra del
Mondorlo in fiore” que se celebra a la ciutat siciliana
d’Agrigento. Hi ha estat amb l’Escola de Música i Danses
de Mallorca, amb la qual balla des d’alguns anys enrere.

Formaren una expedició de vint-i-vuit persones que
partiren el diumenge dia sis de febrer, amb escala a
Barcelona i Roma, abans d’arribar a la ciutat de Catània i
es desplaçaren amb autocar fins a Agrigento, lloc on se
celebrava aquest prestigiós festival internacional.

La programació presentava un gran nombre
d’actuacions, desfilades i cercaviles, juntament amb la resta
dels grups que hi participaren representant 22 països dels
cinc continents. A més de les tradicionals boleros, jotes,
mateixes i bullangueres, també interpretaren el ball dels
cavallets que tan sols representen pel Corpus i per la festa

de l’Estendard.
La vistositat de

la nostra música i
danses folklòriques,
juntament amb la bona
interpretació de
l’Escola va fer que
tinguessin un gran èxit.
Mostra d’això és que ja
han rebut invitacions
per participar a altres
festivals internacionals,
tant a altres indrets
d’Itàlia com a Holanda
i Portugal.

Aquesta agrupació, que dirigeix l’arianyer Biel
Frontera, va arribar a Son Sant Joan el dilluns dia catorze
al vespre.

Magí Ferriol presentà Pere Manzanares, president de la
Federació d'Entitats de la Catalunya Nord, a la Casa de

Cultura de sa Nostra

DIADA DE LA PREMSA FORANA,
CELEBRADA EL 19 DE FEBRER DE 2005

L’Associació de Premsa Forana de Mallorca (APFM), ha
celebrat la seva diada anual a la seu de l’entitat ubicada al poble
de Sant Joan, en la que s’ha passat revista als temes més
importants de l’actualitat de la premsa local i comarcal.

A banda dels temes tractats a l’assemblea general,
celebrada el dematí, la diada va apropar a les 46 publicacions
associades la realitat de la premsa local de Menorca i la de la
comunicació en català a Catalunya Nord.

El president de l’Associació de Premsa Local de Menorca,
Miquel À. Marquès, va ser present a la diada per parlar de la
“Realitat i futur d’una premsa feta als pobles”. Marquès va parlar
de les set publicacions locals que actualment s’editen a l’illa i de
les dificultats econòmiques per les quals travessen. També va
incidir en el fet constatable del descens de la lectura, de la
competència d’internet o del mòbil i de l’envelliment dels lectors
de premsa.

D’altra banda, el president de la Federació d’Entitats de
la Catalunya Nord i director de Ràdo Arrels, Pere Manzanares,
desplaçat a propòsit des de Perpinyà, va parlar de la presència
del català als mitjans de comunicació de la regió. Degut a la
baixíssima presència del català a l’escola, molt pocs nordcatalans
són capaços d’escriure i llegir el català, pel que els pocs mitjans
escrits tenen edicions curtes. La presència a la ràdio i la televisió
és simplement testimonial, a diferència de Ràdio Arrels, una ràdio
associativa feta íntegrament en català.

Tot i això Manzanares va reflexionar sobre el prestigi, de
cada vegada major, que té la llengua catalana i els símbols de
catalanitat a la Catalunya Nord. Aquest fet, duu aparellat un de
cada vegada menor ús de la llengua entre els 400.000 habitants
de la regió.

La diada de Premsa Forana també va servir per presentar
les publicacions que enguany s’han adherit a l’associació
(“Furn-Al-Lugg”, “Alcúdia” i “Revista del Cercle”, d’Alaró) i
per presentar el conveni que el passat estiu es va formalitzar
amb la Germandat de Donants de Sang de Mallorca per a la
publicació d’informació referida a les donacions. El director

general de Relacions Institucionals del Govern Balear, Antoni
Contestí, va compartir el dinar amb els participants a la diada.

L’Assemblea General de l’Associació de Premsa Forana
de Mallorca, celebrada a porta tancada, va servir per palesar el
descontentament que existeix entre els editors de premsa local i
l’administració pública.
De fet, algunes de les publicacions assistents a la diada varen
exposar els greus problemes econòmics que pateixen per mor
del baix suport econòmic per part del Govern Balear i del Consell
de Mallorca a les petites publicacions locals, tal i com també ho
reflectien els informes presentats pel president, Gabriel Mercè, i
per la tresorera, Maria Galmés.

A més, els presents varen criticar la total exclussió de les
campanyes publicitàries que fomenta l’administració i que
apareixen, amb gran profusió, a d’altres mitjans.

Per això, l’assemblea va acordar que les publicacions
donin de baixa totes aquelles subscripcions gratuïtes que
s’envien a l’administració, així com la creació d’una comissió
encarregada de preparar les actuacions que es considerin adients
per fer front al que es va titllar de “despreci” per part de les
diverses administracions.

L’assemblea va servir per donar el vist-i-plau a un projecte
consistent en la digitalització de les hemeroteques dels diferents
mitjans associats, el que permetrà, en el futur, realitzar consultes
on-line sobre les col.leccions de les publicacions, i per actualitzar
les tarifes de publicitat conjunta.
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Avui anam a sopar amb n'Antònia Quetglas, la qual
després d'una llarga vida dins el camp de l'educació li ha
arribat l'hora de la jubilació. I com que va passar 10 anys
a l'escola de Maria li hem volgut fer aquesta xerradeta
per conèixer com li ha anat per Maria i per tots els altres
pobles on ha passat.

Antònia que ens pots dir el nom i l’edat, si no te sap
greu?

El meu nom és Antònia Quetglas Frontera i dia 10
d’abril del 2005 he de fer 70 anys. Estic molt orgullosa de
la meva edat, no n’amag cap d’any.

Els teus primers estudis on les vares fer?
A l’escola pública de Santa Margalida fins que vaig

fer l’ingrés, que me varen preparar els mestres de l’escola
de Santa Margalida, Don Toni Vallès i Dona Rosa
Santandreu quan jo tenia 11 anys. Feia molts d’anys que
no hi havia cap al·lota a Santa Margalida que estudiàs i a
mi m’anaven bé els estudis i Don Toni i Dona Rosa
m’animaren a seguir estudiant. Ells varen fer molta de
feina per preparar nins i nines que anaven a examinar-se
al Ramon Llull de Palma.

El batxiller el vares fer al Ramon Llull?
No, l’ingrés el vàrem fer un grup de nines, però

després les altres s’espantaren i només vaig quedar jo per
fer segon. I segon ja el vaig fer a Palma, al col·legi La
Puresa que hi vaig estudiar tot el batxiller i els estudis de
magisteri.

Els estudis de magisteri també els feres a La Puresa?
Sí, fou la primera promoció. El Bisbe Enciso va

demanar al Govern tenir de nou l’escola de magisteri de
l’església i li fou concedit i jo vaig fer els estudis de
magisteri amb ells, ja que havia d’anar a estudiar a l’escola
normal i havia d’estar interna a la Puresa. Una vegada
haver acabats els estudis vaig haver de convalidar els
estudis amb una professora del Ministeri que havia vengut
de Madrid, és a dir vaig fer dues revàlides.

A la Puresa només hi estudiaven nines?
Sí, tant als estudis de batxiller com els de magisteri.

I a l’escola normal també estaven separats els nins de les
nines.

A quina edat acabes els estudis de mestra?
Als 19 anys i vaig començar a fer feina de mestra

interina a l’escola de Son Serra de Marina. Vaig inaugurar
l’escola de Son Serra, una escola que va aconseguir el

batle de Palma Don Joan Estelrich i l’ajuntament de Santa
Margalida va habilitar una soll per fer escola i quan vaig
arribar no hi havia taules ni cadires, però ho vàrem arreglar
i hi vàrem fer escola 2 anys.

Quan vares aprovar les oposicions?
Estant a Son Serra vaig aprovar les oposicions i me

destinaren provisional a Santa Margalida i després me
donaren  la definitiva a Aranyó, un poblet de la Segarra de
la província de Lleida. Per mi l’estància a Aranyó me va
servir per llevar-me tots els complexos i les pors.

Quants d’anys hi estares a l’Aranyó?
Cinc cursos escolars. Hi vaig estar molt bé a

l’Aranyó i la gent me va tractar bé. Fa dos anys me varen
visitar a l’escola de Santa Margalida dos exalumnes  de
l’Aranyó i me convidaren a una trobada que feren al poble
i me varen regalar un àlbum preciós.

Com va ser que anares destinada a Cataluny; no hi
havia places a Mallorca?

No, no hi havia places enlloc, l’educació estava molt
mal dotada, ningú hi pensava en les escoles ni amb els

SA XERRADETA A SES TARRAGONES AMB...
Antònia Quetglas
“Mestra d’escola”
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mestres. El gran canvi va començar amb la reforma de
l’any 1970 quan es va crear l’EGB que varen donar un
canvi radical a l’ensenyament i als mestres d’escola, que
fins aleshores un mestre d’escola no era res, quasi no hi
havia escoles, tothom anava a ca Ses Monges i les poques
escoles dels pobles eren escoles unitàries i amb pocs
alumnes, ja ho deia la dita “passaràs més fam que un
mestre d’escola”.

I de l’Aranyó vares venir a Maria?
No, jo el primer destí titular a Mallorca va ser a

Pina, però a Pina hi havia poques nines i l’escola s’havia
de suprimir i hi vaig estar dos anys amb molt poques nines
i jo m’hi vaig establir a Pina a una casa que hi havia devora
l’escola.

Les mestres fèieu classe a les nines i els mestres als
nins?

Sí, les dones fèiem classe a les nines.

Hi estares dos anys a Pina, i després...?
Vaig haver de concursar a una escola unitària com

la de Pina que la suprimien i me donaren l’escola de
Santanyí que també era unitària, però quan jo vaig arribar
ja se va integrar amb l’escola de nins. A Santanyí hi vaig
estar molt bé, hi havia un gran moviment cultural que girava
al voltant de l’apotecari Don Bernat Vidal i Tomàs i de la
parròquia i jo m’hi vaig integrar tot d’una.

Estava molt bé a Santanyí, però va passar que quan
vaig concursar a Santanyí, al mateix concurs varen donar
una plaça a Maria a una al·lota que era de Campos, i en
parlàrem i vàrem decidir fer una permuta, anàrem a
Delegació i ho arreglàrem, però ens varen dir que no
podíem fer el canvi fins passats dos anys, però vàrem
acordar fer la permuta. I quan va tocar fer el canvi, jo no
m’hauria mogut de Santanyí, però ja ho havíem acordat i
vaig venir cap a Maria.

I de l’arribada a Maria, que recordes?
El primer any que vaig arribar a Maria va ser l’any

1968 i me’n vaig dur les nines de Maria a un campament
a Cala Galdana a Menorca amb l’escola de Santanyí. Jo
feia de cuinera i varen venir per ajudar-nos na Magdalena
Carbonell “de can Nepto” i na Maria Antònia Barceló, la
filla del metge “Pelo”. Hi vàrem estar 15 dies i ens ho
passàrem molt bé.

L’any 1968 quan arribes a Maria, ja estaven unificats
els dos centres o encara hi havia l’escola de nins i de
nines?

Encara estaven separats els dos centres fins a l’any
1972, que s’unifiquen i passa a haver-hi un sol director,
que vaig ser jo.

Quan varen unificar l’escola vàrem fer un centre
d’EGB de primer curs fins a vuitè, tant per a nins com per
a nines. Abans d’unificar els centres a l’escola de nines
no arribàvem a 30 alumnes, però fent feina vàrem
aconseguir tenir una escola normal de 8 unitats. En aquells
temps molts de nins que estudiaven anaven a Inca o a
internats i no venien a Maria, però fent feina ho tiràrem
endavant.

També varen venir els nins i nines d’Ariany a escola
a Maria?

Sí, Ariany era una escola unitària i amb la reforma
se suprimiren les escoles unitàries. Com que pertanyia a
Petra, però a Petra no hi havia espai per assumir els al·lots
arianyers, els varen dur a Maria amb un acord amb els
batles d’Ariany i en Fèlix que era el mestre del poble. Les
monges eren les encarregades d’anar amb l’autocar de
Maria a Ariany per tal que els nins se portassin bé.

És a dir que la relació amb les monges va continuar?
Sí, ja ho crec. És més a través d’una reunió amb

pares i mestres vàrem acordar fer una hora de
permanència al centre de 5 a 6 del capvespre, els pares i
mares pagaven 150 pessetes per alumne i aquesta hora
servia per fer estudi i altres activitats i les monges venien,
sobretot Sor Margalida, a guardar els nins i nines i nosaltres
els pagàvem una quantitat i així rebien una ajuda, ja que

Antònia Quetglas, Joan Sans i Magí Ferriol, en un viatge
d'estudis per Andalusia
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des que no feien escola, havien minvat els ingressos.

Has dit que a part d’estudi també feien altres activitats,
com quines?

Vàrem tenir un mestre d’anglès que era en Guillem
Santandreu i també començàrem a fer català, fèiem tot el
que podíem i més. Tots els mestres ens hi dedicàvem en
cos i ànima.

però hi va haver una vacant a Santa Margalida i els meus
pares havien tornat majors i vaig anar a Santa Margalida,
però me va costar molt. Tenc molts bons records del poble
i de l’escola, fins fa uns dos anys no havia tornat entrar a
l’escola de Maria, no hi volia tornar entrar. Quan vaig
deixar Maria, jo hi seguia venint molt, idò vaig estar més
de 7 anys sense passar per davant l’escola de baix, no
podia.

Quin any te’n vares anar de Maria?
L’any 1978 me’n vaig anar a l’escola de Santa

Margalida i hi he estat fins aquest curs, 25 anys. Però vull
dir una cosa, que vaig dir el dia de la meva jubilació, jo
som de Santa Margalida, però Maria sempre ha estat i és
el meu segon poble, amb el qual sempre hi he tengut relació.

També vares ser la directora de Santa Margalida?
Sí, el primer any que jo era allà el director era Don

Toni Vallès i tenia la seva dona malalta i jo el vaig ajudar
molt i l’any següent varen haver de triar director nou i me
triaren a mi i ho vaig ser fins l’any passat que me vaig
jubilar.

A part de mestra, també has tengut dedicació política,
has estat regidora de l’ajuntament de Santa
Margalida?

Sí, durant 15 anys. Les primeres eleccions
democràtiques hi va haver una candidatura independent,
encapçalada per gent del futbol i del grup del meu germà,
i sense dir-me res a jo fins al darrer moment, m’havien
posat la número 3 i així vaig entrar a l’ajuntament i hi vaig
estar 15 anys.

Amb alumnes i mestres en el moment de rebre un premi per
joguines fetes per alumnes dirigits per Joan Sans

El manteniment de les escoles, qui el feia?
Els mestres. L’ajuntament no tenia doblers per a

les escoles. Record que a l’escola de baix, tots els voltants
eren plens d’esbarzers, i els dissabtes i qualque diumenge
amb les nines ho vàrem fer net, llevàrem l’herba i
esbarzers. Hi férem les pasteres amb pedretes, hi vàrem
sembrar rosers i per omplir els passadissos vàrem comanar
a l’amo en Miquel “Miraet” una camionada de gravilla, i
quan l’havia de pagar me va dir:

“Qui l’ha de pagar la grava, l’ajuntament o
l’escola?”

 Jo li vaig dir que l’ajuntament no la pagaria, que
l’havíem d’assumir el centre i aleshores me diu:

“Idò si és així no la vull cobrar, la vos regal.”
També vàrem pintar les columnes, vàrem fer les

portes ben netes i hi posàrem rebranques de fusta, les
portes de ferro a l’entrada, pintàrem tot el centre,
compràrem una multicopista per fer la revista escolar, i
moltes més coses. S’ha de dir que en molts d’aspectes
érem pioners, ja que les escoles públiques estaven
oblidades, no hi havia ni un duro per les escoles, ni als
ajuntaments ni al ministeri.

Dius que moltes d’aquestes coses les fèieu en cap de
setmana?

Sí, els vespres i els caps de setmana, no miràvem
prim. Jo a Maria hi estava molt i molt bé. Un dia mon pare
me va dir, t’hi hauràs de comprar una casa a Maria.

Per què te’n anares de Maria?
La veritat és que no pensava anar-me’n de Maria,

Per acabar la xerradeta, vols afegir qualque cosa més?
Només dir als professionals de l’educació que

ensenyin els seus alumnes a ésser tolerants i que tenguin
respecte a les persones i com a repte del segle XXI
ensenyar a saber conèixer, saber conviure, saber fer i ser
persones, això són els pilars bàsics d’una educació neutral.

Magí Ferriol, Antoni Fiol i Miquel Morey
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Presentació de la Unitat Mòbil
Agrícola de la ITV

El Consell de Mallorca ha adquirit una Unitat Mòbil
Agrícola per dotar a l’Illa d’un servei eficient i de
qualitat on sigui possible una inspecció de seguretat
amb garanties.

En els camps de les Balears hi ha una gran quantitat de
vehicles agrícoles, uns 26.700 censats, dels quals 18.500
són tractors i la resta motocultors,  màquines automotrius,
remolcs i altres màquines arrossegades. El cens és difícil
d’actualitzar donat que molta d’aquesta maquinaria no es
dóna de baixa quan deixa de treballar.

Malauradament, cada any llegim al diari notícies referents
a desgràcies que tenen com a protagonistes aquests
vehicles. Als darrers tres anys han mort set persones a
Mallorca al trabucar els seus tractors.

Aquests vehicles circulen per les vies públiques a velocitats
lentes i, per tant, el desplaçament fins a les estacions ITV
no és possible.

Tal com ha explicat el conseller executiu del Departament
d’Economia i Hisenda Miquel Àngel Flaquer, el CdM vol
facilitar als propietaris de vehicles agrícoles la seva
inspecció i així donar-los més seguretat.

La unitat està dotada dels següents serveis:

1.- Detector de folgues agrícola, per veure possibles
defectes en eixos, direcció, etc.
2.- Regloscopi per veure l’estat de les llums
3.- Deceleròmetre per veure la eficàcia de la frenada
4.- Grup electrògen per a alimentar els equips d’inspecció
5.- Zona d’oficina amb equips informàtics per elaborar i
lliurar l’informe d’inspecció a l’usuari.

Una vegada hi hagi sol·licituds d’inspecció, el Servei d’ITV,
amb inspectors qualificats del Consell de Mallorca, es
desplaçarà als diferents municipis i finques a realitzar les
inspeccions. S’acordarà amb diversos ajuntaments i entitats
els millors llocs per realitzar aquestes inspeccions
sense dificultar la circulació i causar les mínimes molèsties
als veïnats. 

www.conselldemallorca.net

ELS BOUS ESPANYOLS VOLEN TALLAR
LES CAMES ALS ASES CATALANS

Dia 18 de desembre passat havia de ser un dia alegre,
un bon dia. Havíem anat al concert del les Corals de la
UIB i el Taller Orquestral en el qual havia participat el
meu fill Jaume Marc. Televisaven el partit València-Barça
i em vaig quedar a veure’l. La família, però, se n’anà a
Ocimax a veure una pel·lícula. Tot transcorria bé,

normalment ,
amb naturalitat.
Però una
cridada de la
dona rompé
a q u e s t a
normalitat. A la
sortida del
cinema, ja a la
una de la
matinada, es
trobaren amb
dues rodes

foradades amb un guinavet. I de tots els cotxes que hi
havia allà aparcats, l’únic que tenia les rodes foradades
era el nostre. I què tenia de diferent? Idò un ase d’aquests
que s’aferren a la part posterior del cotxe, que havia duit
de la meva darrera visita a Perpinyà. La tornada a casa ja
no fou alegre. Deixàrem els al·lots a Palma, cridàrem a la
grua i arribàrem a Maria cap a les tres de la matinada.

Qui, amb el cap cabal, fa aquestes coses? Per la
premsa me n’he assabentat que no hem estat un cas aïllat.
Altres han denunciat el fet a la policia o ho han donat a
conèixer a la premsa. No sé vosaltres, però em sent ferit,
a part de a la nostra butxaca (uns tres cents euros), com
un atac al meu poble i a totes les seves senyes d’identitat.
I el que més em preocupa és que “el meu govern”, “les
meves institucions”, sembla que els donen ales a aquest
desalmats. Hi ha un sentiment de conquesta del forà i
aquí, el que hauria d’anar a davant sempre són les nostres
senyes d’identitat, la nostra llengua per davant, allò que
ens farà tornar grans com a poble, i no fomentar els trets
dels dominadors, en aquest cas Espanya i el castellà.

Magí Ferriol
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OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

PREMIS LITERARIS VALL DE SÓLLER 2005
L’Ajuntament de Sóller acaba de convocar els

premis literaris “Guillem Colom i Ferrà” de poesia i “Joan
Marquès Arbona” de narrativa curta, ambdós dotats amb
1.000 euros de premi. El termini de presentació serà el
dijous, dia 30 de juny de 2005 a l’Ajuntament de Sóller,
Regidoria de Cultura, Patrimoni i Festes, Plaça de la
Constitució, núm 1, 07100- Sóller. Els originals es
presentaran per triplicat i correctament enquadernats, a
la vegada que s’hi presentarà també una còpia
informatitzada

ens pareixia bé que el plenari que oficialitzava aquest canvi
de primer representant municipal es fes el migdia d’un dia
laboral. L’elecció d’un batle en un sistema democràtic és
un motiu de satisfacció i d’orgull per a tots els veïnats del
poble, no una cerimònia per als visitants, per molt il·lustres
que siguin. A més, molts dels presents no eren més que
quadres dirigents dels partits PP-UM, sense cap càrrec
institucional. La seva ubicació, a primera fila, va ser tota
una desconsideració a la gent del poble.

CANVI DE BATLE
Com si no fos res i en una hora en què no hi

poguérem assistir, el passat dia 3 de febrer, es produí el
canvi de batle anunciat. Guillem Ferriol deixà la batlia i la
recollí Antoni Mulet. L’acte tingué lloc a la Casa de Cultura
ja que l’ajuntament es troba en obres. Més tard topàrem
el batle nou per la plaça, li desitjàrem sort en la seva tasca
i li férem aquesta foto que ara publicam. Respecte d’aquest
canvi de batle ja dèiem a l’editorial del mes passat que no

UN GRAN CLOT A LA CARRETERA DE SANTA
MARGALIDA

Des de fa bastant de temps hi ha un clot ben enmig
de la carretera que ve de Santa Margalida, ja ben a prop
de l’entrada de Maria. Aquest clot ja ha provocat diversos
desperfectes en automòbils que hi ha entrat dedins sense
adonar-se’n. Ja sabem que està en projecte l’asfaltat
d’aquesta carretera, però creim que no es pot descuidar
en cap moment un bon manteniment, ja que ens hi jugam
la vida quan circulam.

DOS BATLES A LA GRAN ENCICLOPEDIA DE
MALLORCA

Maria, terra de batles, diu la dita. I és que des de fa
vint-i-cinc anys, en què començaren els ajuntaments
democràtics, el poble de Maria deu tenir el rècord de batles.
En aquesta legislatura, ara per ara, ja en duim tres. Fa
unes quantes legislatures, en una mateixa anyada en
tenguérem quatre. Al volum d’ampliació de la Gran
Enciclopèdia de Mallorca, ja hi han sortit els dos darrers,
en Martí Ferriol i en Guillem Ferriol. El pròxim a qui li toca
sortir és a l’actual Antoni Mulet. A Maria per presumir,
potser que no puguem presumir de moltes coses, però de
batles anam ben servits i no envejam res a ningú.
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DOBLE ENLLUMENAT
S’està procedint a realitzar el projecte d’enllumenat

nou per tot el poble. En aquests moments es poden veure
senyals per molts d’indrets. Un d’aquets senyals és aquesta
imatge de dues faroles veïnades penjades pels carrers.
Esperam que en poc temps puguem gaudir de la nova
il·luminació.

REUNIÓ DE LES ENTITATS AMB L’AJUNTAMENT
El passat dissabte dia 26 de febrer tingué lloc a

l’ajuntament una reunió amb les diferents entitats de Maria.
Allà se’ls demanà un projecte de les activitats a realitzar
durant l’any amb el seu corresponent pressupost. Suposam
que la idea és harmonitzar la concessió de subvencions i
esperam poder-ne ser beneficiaris, ja que darrerament no
n’han arribat gaire per la nostra entitat.

RESULTATS DEL REFERÈNDUM A MARIA
El dia del referèndum de la Constitució Europea

fou molt tranquil a Maria. La participació fou molt baixa
en un poble on aquesta sempre ha estat molt alta. Aquests
foren els resultats:
Total votants: 673 (44,75%)
Abstenció: 831 (55,25%)
Vots vàlids: 656 (97,47%)
Vots nuls: 17 (2,53%)
Vots vàlids emesos:
Sí: 490 (74,70%)
No: 126 (19,21%)
En blanc: 40 (6,09%)

PROVA DE TRIAL A MARIA
El primer cap de setmana de febrer, Maria va ser

escenari de la primera prova del Campionat de Trial.
Primer en un escenari urbà –la Plaça del Mercat- i després
en una pista habilitada fora del poble, els afeccionats a
l’esport del trial s’ho passaren d’allò més bé.

Al final de la prova els guanyadors varen ser per Guillem
Soler (elit), Tomàs Pizà (open), Jaume Roig (màster) i
Josep Seguí (open 125).  La primera plaça absoluta va
convertir-se en un duel entre elo campió i el subcampió de
la passada temporada, però aquesta vegada la sort va
correspondre a Guillem Soler (subcampió l’any passat),
per davant de Gabi Tomàs. A la categoria Open, fins i tot
es registrà un triple empat entre tres pilots, cosa que
demostra la gran igualtat que hi ha a començaments de
temporada entre els diferents pilots illencs. La gent del
Motor Club Cop de Gas, tornà mostrar el seu bon ofici a
l’hora d’organitzar aquest tipus de proves.

UNA NOVA FERRETERIA A MARIA
Des del passat dia 14 de febrer tenim una nova

ferreteria a Maria. Es tracta de la Ferreteria Garau que
també té botiga a Santa Margalida i a Can Picafort. Es
troba al carrer de Son Negre i allà hi podeu trobar de tot i
molt d’allò que tenen les ferreteries modernes. Els veïnats
del poble foren convidats a la inauguració amb un refresc.

Pere Mas ens ha fet arribar aquesta foto de la passada nevada
on podeu veure el recent restaurat molí de Can Cotó
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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

Joan Antoni Andreu Bergas va néixer el passat dia 29 de gener.
És fill de Joan Ramon Andreu Feliu i  Esperança Bergas Ramon.
Viuen al carrer Ses Venes, número 23.

Magdalena Tugores
Gayà, Madò "Mag-

dalena Parrica".

El passat dia 16 de febrer morí madò
Antònia Bergas Ferriol, a l'edat de 78 anys.
Vivia a Sa Plaça, número 5.

El mateix dia 16 morí també Antoni Sabater Vanrell, a l'edat de
71 anys. Vivia al carrer de Sa Tanca, número, 14.

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

Que el vostre amor no acabi mai

El passat dia 26 de febrer es varen casar Bartomeu Gelabert
Ferragut i Maria Payeras Ferriol. Tenen el seu domicili al carrer de
Son Negre, número 6, 2n.

JA L'HAN FETA:
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia 24 .............. 6 l.
Dia 25 .............. 5 l.
Dia 26 .............. 4 l.
Dia 29 ........... 13 l

TOTAL: 28 LITRES

Temperatura Màxima
16º C (Dia 21)
Temperatura Mínima
2º C (Dies 26 i 27)
Temperatura Mitjana
10,3º C
Mitjana Màximes
11,9º C
Mitjana Mínimes
8,7º 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

VIDA CURTA TÉ LA ROSA

Vida curta té la rosa...!
Si ahir fou poncella,
avui serà rosa bella

i demà ens farà nosa...
Tallam i tiram la cosa

que serveix per reproduir
allò que va esser ahir
quan ja estava florida:

l'ornamentació preferida
per la casa o el jardí.
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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

Una mort de vida

A començaments
d’aquest passat mes
de febrer la notícia
arribà als mitjans de
comunicació: el poeta
felanitxer Miquel
Bauçà, havia mort.

Pel que deia la
premsa, el seu cos va
ser trobat en un pis de
l’Eixample barceloní,
a començaments de
gener, encara que el
fet no es va fer públic
fins un mes més tard.
I afegia que la mort,
amb tota probabilitat,
havia tengut lloc a
mitjans del mes de
desembre. Vet aquí
com la mort del poeta
felanitxer esdevenia
un mirall, un fidel
colofó a la part final de
la seva vida.

A propòsit d’aquesta notícia i com que el temps
discorre de pressa i són moltes les coses viscudes, a
vegades és mal de fer perfilar amb certesa el moment en
què ha passat una cosa que anys després intentes recordar
amb un cert rigor. Dic això, perquè la meva coneixença
del poeta felanitxer va ser molt casual i no crec que l’estona
que vaig passar al seu costat —encara que per a mi,
aleshores estudiant de filologia, significàs una emoció
especial— em descobrís res ni de la seva persona, ni
m’ajudàs a entendre millor la seva obra, que ja coneixia i
admirava.

Va ser a ca’n Josep M. Llompart, el poeta. D’això
ja fa ben bé més de vint-i-cinc anys. Jo havia anat a dinar

amb ell i la seva dona, acompanyant una neboda seva,
aleshores companya meva d’estudis a Barcelona, i a través
de la qual havia entrat en relació amb el poeta i la seva
dona, Encarna Viñas.  Estàvem parlant tots quatre
tranquil·lament, al jardinet posterior de l’habitatge, quan
de sobte sonà el timbre de la casa. N’Encarna, l’esposa
de Josep M. Llompart anà a obrir la porta. Al cap d’una
estona aparegué al corralet seguida d’un home amb la
cara allargada, amb una barra prominent, seriós, hieràtic,
amb una clenxa marcadíssima. Era en Miquel Bauçà, em
digueren quan me’l presentaren. Tot d’una vaig observar
que aquella cara, circumspecta, només expressava allò
que volia dir amb una contenció absoluta, amb una mesura
gestual limitadíssima. La resta del temps, la mirada
s’abaixava i els ulls, darrera unes ulleres immenses, es
feien invisibles. Vestia uns calçons de vellut marronenc i
una jaqueta també avellutada, que li venia una mica baldera.
En una mà duia una botella de vi negre —de Felanitx,
digué—, embolicada amb paper de diari, i amb l’altra
aguantava uns fils d’un pastís embolicat que resultà ser
un braç de gitano. Al llarg d’un parell d’hores que compartí
amb nosaltres, menjar i sobretaula, les úniques paraules
que record que li vaig sentir pronunciar varen ser
monosíl·làbiques. Sís, nos, i alguns renous mals de definir
que uns cops  es decantaven cap a l’assentiment i d’altres
cap al dubte respectuós, per tal que en Josep M. Llompart
fos conscient que havia de seguir la conversa pel camí
que havia triat, o bé havia de fer alguna volta per continuar
un diàleg eixorc, coix. Jo callat, seguia fascinat els
raonaments d’en Josep M. Llompart, però la meva mirada
se n’anava, discretament, cap a aquell personatge, tan
especial que tenia al meu davant. Sabia que aquell contacte
difícilment es tornaria repetir i gaudia d’aquells moments.

D’aquell personatge no en vaig saber res més que
allò que la seva literatura em va donar com a lector:
moments de plaer indescriptibles. I també la coneixença
d’un munt d’històries surrealistes vengudes de gent diversa
que parlaven d’un home estrany, inaccessible. Un home
que pareixia que s’amagava d’ell mateix. L’anècdota de
la seva espantada escolar d’un institut de Barcelona,
mostrava el caràcter d’aquell personatge que ja se n’havia
anat de Mallorca perquè trobava que l’illa era massa petita
i que la gent es veia massa, es relacionava massa. Contaven
que un dia, a classe, mentre estava escrivint alguna cosa
a la pissarra, s’aturà de cop. Sense girar-se cap als alumnes
se n’anà cap a la seva taula i agafà una bossa de plàstic,
la típica bossa de plàstic de supermercat que regularment
era la seva maleta de feina i de transport de material
escolar i sortí de classe deixant la porta oberta. Se n’anà
de l’institut sense dir ase ni bèstia. No li tornaren veure el
pèl. Alguna veu deixà caure que qualcú l’havia descobert
fent de mariner en un vaixell que comunicava les illes
daneses. Tot contribuïa a mitificar el personatge i la seva
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coneguda fòbia social. El que sí era cert, era que la seva
producció no s’aturava. I que Mallorca tornà ser, un cert
temps, escenari de la seva presència. Érem a finals dels
anys vuitanta. Tothom sabia que a Felanitx, el seu poble,
no hi podia viure. Hi havia massa proximitat, massa
contacte. Una fotografia cèlebre del desaparegut Francesc
Amengual revelà el lloc on va passar aquells anys
mallorquins: entre Felanitx i Portocolom, en una rulot vella,
transformada en refugi i amb l’afegitó d’un forat excavat
al terra, al davant del cotxe. Però no hi aguantà gaire a
Mallorca. Tornà a Barcelona, al seu Eixample, cercant,
segurament, allò que una altra història, amb una càrrega
metafòrica esplèndida, li atorgava. Deia, aquesta llegenda,
que vivint a l’Eixample barceloní, cada cert temps podia
anar a una barberia diferent i de manera totalment anònima
retallar-se els cabells, cosa que feia regularment i de
manera escrupolosa. Com que els barbers solen ser
persones que tot d’una agafen molta confiança i mouen
conversa als clients, el fet de no conèixer-lo, li evitava
haver de parlar amb el fígaro de torn i haver de passar pel
mal tràngol d’una conversa no volguda.

Premis no recollits; una relació amb el seu editor
feta a partir d’apartats de correu i de cites, prèviament
pactades, en el Bar Estudiantil de la Ronda Universitat de
Barcelona; una fascinació absoluta per tot el que el món
de la informàtica li oferia; un despreci absolut pels
convencionalismes més elementals; relacions familiars
trencades –amb la dona, amb la filla-, etc., el poeta seguia
produint, ara amb una intensitat i una dinàmica sorprenent.
Els seus darrers treballs, que difícilment encaixarien en
una categoria clara de gènere literari, són un compendi
gairebé enciclopèdic de temes, d’interessos, de preguntes,
de respostes, a les quals el poeta es volia encarar. Els
estats de connivència i El canvi representen aquest raig
i roi continuat de manera caòtica, però que curiosament
apareixen ordenats alfabèticament perquè l’autor trobava
que així el lector no es perdia tant.

Una frase molt coneguda que circula entre
determinats sectors illencs és aquella que diu que Felanitx
és terra de genis o bé de torrats. Potser en la persona de
Miquel Bauçà, “Meravell” hi anaven implícites les dues
coses. Una genial torradura que ha donat a la literatura
catalana del segle XX, algunes de les seves peces literàries
més consistents i més emblemàtiques.

Quan a la meva època d’estudiant vaig descobrir la
llibreria Cavall Verd, a la Plaça d’en Coll de Ciutat, amb
l’incombustible i irrepetible Rafel Jaume, exercint de
llibreter, d’assessor literari, de pare, de mestre, de fiador
de les meves compres pagades a terminis (més o manco
miserables), també vaig descobrir Miquel Bauçà. Així vaig
conèixer la reedició d’Una bella història, El noble joc,
Notes i comentaris, el meravellós llibre il·lustrat per Jordi
Sarrate Poemes, una autèntica raresa bibliogràfica que

em va costar temps rescabalar,  etc. I la seva poesia em
va fascinar, m’enlluernà. Hi vaig trobar un ús de l’idioma
extraordinari, una contenció i alhora explosió paral·lela a
la impressió que em produí el personatge quan el vaig
conèixer anys després.
“Record que quan era infant / no era gentil en la
conversa ni en el tracte / i una tendra inclinació al
pecat... / Endebades vaig cercar un aixopluc / i, per
això, / se m’ajupiren les ales del cor.”  diu,
premonitòriament a Una bella història (1962).

La poètica narrativa, caòtica, a grifo obert, de  la
frenètica vida  a la ciutat; l’observació mordaç de l’”idíl·lic”
paisatge felanitxer; la reflexió constant, a vegades prou
entenedora i directa i d’altres fregant l’esquizofrènia o
l’absurditat kafkiana que ja apareixia a El noble joc (1972)
“Les coses / poden lligar o no. / Les coses / tenen potes,
ventoses / que no acaben d’encaixar. / Jo encaixo / de
vegades / si puc pujar a l’autobús, / si sé dir la paraula
/ que volen.” “Munyen de vaques velles / escassos litres
de sang. / Les porcelles ja no engreixen, / ja no sura
cap sembrat. / Remuguen faves pelades, / bullides en
cossi d’aram. / Les ovelles de Sa Tanca / moren de
feridura / sense ningú al seu costat.”; tot, torna a
aparèixer a les darreres obres, El canvi (1998) i Els estats
de connivència  (2001) “ Com és la relació / que jo tinc
amb els congèneres. / No és fàcil definir / una cosa
tan voluble. / Dir que no n’hi deu ‘ver cap / és d’allò
més temerari. / Tanmateix, sovint és tal / la distància,
que s’assembla / al més buit, a la buidor / més enterca
i absoluta.”, a vegades a nivells minúsculs, fregant
l’aforisme “Posar ordre a l’Univers: / vet aquí la meva
fita.”.

A Poemes (1973), “Abans d’entrar al paradís /
m’espolso la pols grollera, / calculo els graons que hi
ha / i faig deu passes enrera.”, “ Avui m’he fet massa
enfora, / m’he perdut a la mar gran. / Per molt que
cridi i gemegui / jo sé que no em sentiran.”, a Notes i
comentaris (1975),  “A partir d’ara tot és / qüestió de
resistència”, “Proclítica creix, / enclítica ignora / el
baf de l’aurora / i s’infla de greix.” i a les  Mirsines
(Colònia de vacances) (1983) “No era res de l’altre
món / ni venia de cap banda. / Solcava, però, afanyat,
/ els caminois de la clasta.”, assajarà poètiques acostades
a la poesia popular, al refranyer, a les frases sentencioses,
a la poesia fonètica, etc., cosa que també l’acosta als
camins que anys després retrobaria a les dues darreres
obres publicades i esmentades abans.

De tot, del personatge enigmàtic, distant, marginal,
ens en quedarà la curiositat, l’encís, el seu final que sembla
volgut i calculat; de la seva obra poètica ens en quedarà la
qualitat, la força de la paraula escrita. Aquesta sí que
perdurarà en el temps.

Joan Gelabert i Mas
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *XXIII*
DEDICATÒRIA

En aquesta secció iniciam una nova sèrie dedicada als
savis proverbis burundesos, que el trescador Missioner
Mossèn Miquel Parets i Serra va agombolar durant els 18
anys que portà la conhortadora paraula de Déu al petit
país de l’Àfrica central, i que com veuran són molt curiosos
i encertats.

Per als burundesos la paraula és summament important
com queda ben palès en el següent comentari que ells
solen dir:

“Els nostres padrins ens llegaren un proverbi que diu:

“Si no escoltam els consells dels altres haurem d’escoltar
la tomba”
És a dir, o una cosa o l’altra.
No hi caben arranjaments. Tan cert és que anirem a la
fossa, com cert és que llegarem la nostra paraula, o el
nostre oblit.

Fem idò, un esforç, lleguem la nostra paraula. Juntament
a les dels nostres companys. Totes juntes. - Les paraules
llegades – Formen com un ramat de vaques, o de xotets,
que són propietat de la comunitat... cada una de les nostres
paraules – viscudes – fa la història de la nostra comunitat,
del nostre poble.”

D’AIXÒ – D’AIXÒ AMB NA CATI PER BURUNDI
“EL PAÍS DELS MIL PUJOLS”
Tal i com vam dir a la nostra anterior trobada en aquestes

pàgines, avui iniciarem de la mà de la deixondida Cati Salom
i Parets un interessant viatge que mitjançant els records
de les seves etxerevides explicacions  de quan l’any 1991
va visitar Burundi, ens permetrà conèixer un poc més el
demble del país centrafricà.

Per començar, recordam quan na Cati ens deia:
“Ens dormirem a Brussel·les i ens aixecàrem a Burundi.
Després de vuit hores de vol, vam passar d’un país
desenvolupat a un altre subdesenvolupat. Així arribàrem
aquell 12 de juliol en el país dels Mil Pujols.”

Com molt bé diu la nostra guapa exploradora, a Burundi
se l’anomena el país del Mil Pujols, doncs situat en el cor
del continent africà, la seva forma que també pareix un
cor, agombola un relleu amb una taringa de pujols esbrufats
de “Rugos”, que és la casa tradicional burundesa,  així
com tàvecs i zones margelenques.
El seu nom complet és Repúblika Yu Burundi, té una
extensió de 27.834 Km2, un poc manco que Catalunya
(32.114 Km2) les seves coordenades són 4º 28’ de latitud
sud, i 28º de longitud est.

Al nord limita amb Ruanda, a l’est i al sud amb Tanzània,
mentre que a l’oest amb la República Democràtica del
Congo i el llac Tanganyika.

Té una població devers dels 7.000.000 d’habitants,
l’economia burundesa és fonamentalment agrícola, tot i
que es tracta sobretot d’una agricultura de subsistència
orientada a l’autoconsum, com de les bananes, llegums,
sorgo, blat , o mandioca, dedicant-se a aquesta tasca el

95% de la població.

La Indústria és pràcticament
inexistent, la poca que té és pública i
de molt baix rendiment, hi ha una sola
factoria de te, una altra de cafè, dues
de cervesa amb patent estrangera i
una de cotó.
La indústria privada es redueix a
petites empreses de caire molt
rudimentari i escassament
desenvolupades en tecnologia. Tan
sols existeixen dues centrals
hidràuliques, una en Rwegura, i l’altra
en el riu Ruzizi, però aquesta darrera
és compartida amb Ruanda i Zaire.

En mineria Burundi té petits jaciments

Aeroport de Bujumbura
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de Níquel en Musongati, Turba i Caolin.
Com hem fet esment, el país del Mil Pujols té uns 7.000.000
milions d’habitants, i una densitat de 147 hab./ km2, xifra
que el fa ocupar el segon lloc del continent africà per aquest
concepte.

I na Cati ens segueix contant:
“Només tocar terra ens adonarem que aquell aeroport no
era el Son Sant Joan, si no que era un lloc molt especial,
era el tercer món, allà no hi ha res mecanitzat, tot és
manual.”

Santa raó té na Cati quan diu que és un lloc molt especial.
L’aeroport de Bujumbura es troba a 11 quilòmetres de
Bujumbura que és la capital; les devers 300.000 ànimes
que hi viuen, ho fan en una ciutat força peculiar i bastant
confusa, idò es compon d’un centre amb alguns carrers
asfaltats, però tan plens de clots que pels cotxes és una
autèntica aventura sortir-ne sense tudar les transmissions.
És per això, que no resulta estrany veure com una roda
surt de l’eix, després de patir un cop en el tallant asfalt.

La senyalització és molt deficient. Es van instal·lar

semàfors, però al poc temps el govern els va vedar, ja que
segons conten, el xofer de l ‘aleshores president Bagaza
que en certa ocasió anava conduint begut va xocar contra
un dels fanals semafòrics, succés que provocà el seu
desús.

Dic jo, com si l’inanimat i tricolor aparell tingués la culpa
de la neula que portava el xofer del president.
Els carrers de Bujumbura tampoc no tenen il·luminació
nocturna.

Una altra de les peculiaritats d’aquest lloc tan especial
com bé ens deia na Cati referint-se a Burundi, la podem
trobar a 35 quilòmetres de la capital, en una ciutat
anomenada Bugarama.

A Bugarama cada dia després de d’apuntar l’alba,
nombrosos ciclistes muntats en unes dures bicicletes
xineses, inicien una desenfrenada cursa carregats amb
devers 100 quilos de bananes cadascun; baixen rebentats
pels davallant dels carrers de Bugarama sense més fre
que el propi peu descalç, el motiu no és altre que arribar el
més prest possible al mercat de la ciutat, per vendre les
bananes. Però l’espectacle que protagonitzen aquesta bona
gent sense cap mena de regirada, és tan esborronador
que els anomenam Kamikazes.

I més si tenim en compte que Bugarama, més que una
ciutat és un encreuat de camins, on conflueixen la
carretera que va a Bujumbura, la que va a Gitega, la que
va a Kayanza i Kirundo, a més a més d’un camí que portaa
Ijenda.

Com veiem un embull, on des del punt de vista occidental
sembla difícil no ja de viure, sinó de sobreviure.

I així tira tira, amb l’agradívola companyia de l’etxerevida
Cati, hem arribat a la fí de la nostra primera trescada pel
País dels Mil Pujols.

Miquel Jordan i Ronsano
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CLUB D’ESCACS

Campionat per equips

Abans de començar la crònica d’aquest any , dir-
vos que l’any passat també participàrem en aquest
campionat. A mantenir un equip a primera categoria i un a
tercera.

Aquest any la novetat és que tenim un equip filial
que juga a Muro, amb jugadors d’aquest poble. La iniciativa
sorgí com a conseqüència que a l’institut de Muro, des de
l’any 1997 hi ha una optativa d’escacs que s’imparteix a
tercer d’eso, per aquest motiu la idea és intentar que a
mig termini es consolidi un equip a fi que els joves jugadors
puguin seguir jugant desprès de l’institut. L’any passat dos
jugador de Muro ja fixaren pel nostre club i així ajudaren a
acabar el campionat a l’equip de tercera. L’ajuntament
de Muro ha posat les màximes facilitats per tirar endavant
aquest equip, tant subvencionant les despeses, com amb
el local de joc. Per manca de temps l’única solució per
aquest any era jugar com a filial de Maria. Ara només
falta  posar en marxa els estatuts d’un nou club, ja que
jugadors i ganes no en falten. De totes maneres dir-los
que sempre seran benvinguts en  el nostre club.

L’Escacs Muro (així s’anomena a nivell federatiu)
després de les set primeres rondes està en segona posició
amb 4.5 de sis partides. En aquesta categoria pugen els
quatre primers. A falta de tres rondes, el resultats han
estats el següents:

Balanguera E : Muro 0 – 4
Andratx C : Muro 0,5 – 3,5
Muro : Algaida B  2 – 2
Casa Catalana D : Muro 3 – 1
Muro : Casa Catalana E 2,5 –1,5
Muro : Campos B 3 – 1

Sobre l’equip de primera un any més haurem de
jugar la segona fase per intentar no baixar de categoria .
Aquests han estat els resultats de la primera fase:

Maria - Son Dameto B 3 – 2
Inca – Maria 4.5 – 0.5
Maria – Binissalem 1.5 – 3.5
Marratxí – Maria 2.5 –  2.5
Maria – Andratx 2 – 3
Maria – Balanguera 2.5 – 2.5
CFAM B – Maria 1 – 4

A pesar dels resultats, analitzant les partides creiem
que ens mereixíem haver guanyat qualque partida més,
com per exemple amb el Marratxí; i amb el líder de la
categoria l’Andratx hi va haver la possibilitat d’empatar.
Però després de sis hores de joc (el màxim,  el control és
de quaranta jugades en dues hores i després una hora
més a finish) no va poder ésser.  En total 3 punts de set.
Amb la setena ronda s’ha acabat la primera fase; a la
segona fase ens enfrontarem amb els quatre darrers de
l’altre grup. Per  evitar descendir, necessitarem guanyar
dos punts del quatre enfrontaments.

L’anècdota d’aquesta primera fase va ser el dissabte
29 de gener  amb el Binissalem,  quan haguérem de jugar
a la cotxeria de Can Gaspar (no el de la plaça de dalt, sinó
del que escriu aquestes línies). El motiu fou que els
fluorescents del local no s’encenien. No és la primera
vegada que tenim problemes elèctrics, a vegades si posam
els radiadors, salta el diferencial. Creiem que és molt urgent
que es facin les intervencions necessàries per solucionar
aquest problemes elèctrics. Esperam que realment hagi
estat una anècdota i que ni el Club d’Escacs  ni  cap de les
associacions i entitats que compartim l’edifici, s’hagi de
desplaçar per aquests motius.

Gaspar MasEntrenament a Muro

Maria – Binissalem en el nou local



Març, 2005 FENT CARRERANY -     (67)19

El passat 14 gener, al Restaurant Ses Tarragones,
se celebrà l’assemblea general del Club. Amb una
assietncia d’una trentena de socis, es va parlar del que
havia estat l’any 2004. En l’aspecte esportiu, 6 corredors
participaren en el Pla de Mallorca, Antoni Castelló -
guanyador de la seva categoria- Antoni Gelabert, Joan
Ferriol, Jaume Vallès, Llorenç Nadal i Pep Ferriol. També
varen participar, sobretot en Toni Gelabert, Joan Ferriol i
Jaume Vallès, a totes les carreres de la seva categoria. A
destacar la bona participacio a  la Challenge Vila de Sineu,
disputant proves setmanals a la pista. Hi prenguéren part
Daniel Estarellas, Joan Ferriol, Toni Gelabert i Jaume
Vallès.

pista ... anirem informant.
Per acabar es cobraren els rebuts dels socis i el

Club, convidà a sopar a tots els asistents.

El DIVENDRES SANT ja és a prop. És hora d’untar la
cadena, inflar les rodes.....HEM D’ARRIBAR A LLUC!

XXI TROFEU CICLISTA PLA DE MALLORCA. 2005
El passat 4 febrer, es va fer la primera reunió, per

ja preparar el Pla de Mallorca. S’acordaren les següents
etapes i dates:
Dilluns, 2 Maig Contrarellotge MARIA
Diumenge, 8 maig, MURO
Dissabte, 14 maig, SA POBLA
Diumenge, 22 maig, MONTUÏRI
Diumenge, 28 maig, SINEU

Els nostres corredors ja entrenen de valent,
preparant el PLA d’enguany.

 Quant als comptes de la temporada: Ajuntament,
Aguamar, Rustic des Pla, Prefebricats Carbonell i Viatges
Martel, foren els principals espónsors per als equipatges.
Igualment es daren les gràcies al col·laboradors en les
festes de la Mare de Déu: Consport, Barberia Miquel
Salom, Ca’n Botelles, Taller alumini Biel Vanrell,
Perruqueria Rinxols, Aguamar, Viatges Martel i
l’Ajuntament. Ja el més d’octubre, el Club, prengué part a
la Volta Internacional a Menorca, Miquel Perelló, Josep
Sabater i Pep Ferriol. I en la darrera prova de l’any, Jaume
Vallès guanyà la carrera de S’INDIOT. Per l’any 2005,
es vol prendre part a les mateixes proves ciclistes, Pla,

TROFEU AJUNTAMENT DE SON SERVERA
El corredor local MIQUEL SALOM (TOYOTA)

va esser el millor coorredor de la categoria cadet, en la
carrera contrarellotge que en modalitat de (BTT) que es
disputà a la població de Son Servera, el dissabte 12 de
febrer. Pareix que aquest serà un gran any per en Miquel.
Tots els ánims necesaris i que es vegin complertes les
seves il·lusions.

Pep Ferriol Torelló

ASSEMBLEA CLUB CICLISTA
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CALENDARI DE FENT CARRERANY 2005
Relació de personatges del calendari

01. Miquel Gelabert Oliver “de son Ros”
02. Maria Gelabert Carbonell “de Roqueta”
03. Jaume Mas Socia “Solo”
04. Francisca Gelabert “de son Ros”
05. Joana Gelabert “de son Ros”
06. Margalida Carbonell Monjo “Costa Vella”
07. Catalina Carbonell Gelabert “de Sineu”
08. Catalina Carbonell Mestre “Ferrera”
09. Margalida Cifre “Cotxera”
10. Pere Bergas Bergas “Antem”
11. No identificada
12. Joanaina Gelabert Carbonell “de Roqueta”
13. Catalina Cifre “Cotxera”
14. Antònia Gelabert Carbonell “de Roqueta”
15. Maria Gelabert “de son Ros”
16. Magdalena Ribas Sabater “madona Putxeta
de Sineu”
17. Antònia Mas Socias “de can Solo”
18. Juanita Molinas “de can Bisbal”
19. Maria Fornés Gelabert “de son Barrina”
20. Bernat Bergas Bergas “Antem”
21. Margalida Vanrell Carbonell “Costa”
22. Josep Portell “Cuiner dels senyors de Roqueta”

23. Maria Alzamora Ribas “Putxeta”
24. Antònia Fornés Gelabert “de son Barrina”
25. Miquel Gelabert Carbonell “de Roqueta”
26. Gabriel Vanrell Carbonell “Costa”
27. Gaspar Bibiloni Suzama “Gater”
28. Antoni Gelabert Carbonell “Roqueta”
29. Joanaina Carbonell Monjo “Costa”
30. Joan Carbonell Mestre “Costa”
31. Francinaina Bergas “Antem”
32. Antoni Sureda Pastor “Antonio”
33. Rafel Carbonell Mestre “Costa”
34. Margalida Gelabert Carbonell “de Roqueta”

L'ERMITA DE MARISTEL·LA,
A ESPORLES

La propera escursió que tenim programada és a
l'ermita de Maristel·la, dins el terme d'Esporles.

Partirem de Sa Plaça, el proper dia 13 de març,
a les nou del matí. És una excursió senzilla, ja que anirem
amb cotxes fins a Esporles, i des d'allà pujarem fins a
l'ermita on hi dinarem del que durem dins la motxila.

Per arribar-hi cal agafar el camí que des d’Esporles
du as Verger, sempre pel camí asfaltat que arriba a les
cases de Son Ferrà, que cal deixar a l’esquerra i anar
pel portell que inicia una pujada. Maristel·la és una ermi-
ta construïda el 1888 sota l’advocació de la Verge del
Carme. D’aquí ve el seu nom: estrella de mar, en referència
a la patrona dels mariners

Desitgem que el temsp sigui millor que a la darrera
per poder gaudir del païsatge, sense les inclemències del
temps.

Vos hi esperam a tots, marxaires!


