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EDITORIAL
2

Sumari

Gabriel Bibiloni, Llorenç Font Dalmau, Lluc Matas, Francisca Deià,
Mariona Gelabert Baldrich, Ajuntament de Maria i Miquel Jordan i
Ronsano.

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

correu electrònic:
fentcarrerany.apfm@premsaforana.com

Ja tornam acabar un altre any i, els que ja tenim el
que es diu “una certa edat”, els anys ens passen volant. I
així arribarem a l’any 2006, any en el qual la nostra
Associació i revista Fent Carrerany compliran vint anys.
Vint anys plens d’il·lusions i de feina, recercant dins el
nostre passat, exposant el present i treballant perquè el
futur no ens deixi, al nostre poble, en el no res, diluïts
dins la globalització d’altres cultures més fortes i amb
estat propi.

Així, durant aquest any que estam a punt d’acabar,
hem seguit essent notaris de quasi tot el que passa dins
el nostre poble i la nostra comunitat, fent-nos ressò de
qui té alguna cosa per explicar i promocionant activitats
per a conèixer un poc més la nostra cultura i la nostra
geografia. Enguany volem destacar per damunt totes les
altres activitats, l’acolliment i actuacions dels Castellers
del Riberal, juntament amb Dimonis, Bruixes i Sorollosos,
durant quatre dies del mes de juliol. Però no podem
oblidar totes aquelles coses del dia a dia, del mes a mes,
com són les set Xerradetes a Ses Tarragones, les set
excursions a diversos i bells indrets de Mallorca, el
calendari, els apadrinaments, el concurs de Betlems, ...

L’any que ve volem seguir igual o, si pot ser, amb
un contacte més intens i que ens acompanyeu en la
celebració del nostre vintè aniversari. Mentrestant vos
volem desitjar a tots, estimats lectors, un Bon Nadal, un
millor Cap d’Any i un venturós any 2006.
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El passat 20 de novembre un grup de 11
persones anàrem a realitzar l’excursió a Sa Capella Blava.
Ens desplaçàrem amb cotxe fins al llogaret de Binibona,
preciós paratge al peu de la Serra de Tramuntana. Aquest
fou el punt a partir del qual començàrem a pujar a la
muntanya. La desorientació i la dificultat del terreny varen
fer que no aconseguíssim arribar a l’objectiu desitjat. S’ha
de destacar però el companyerisme i bon ambient entre
els participants i la força de voluntat per part de tots per
superar les dificultats físiques del terreny. Malgrat tot
poguérem gaudir de precioses vistes i de menjar arboces
i murtons, fruits desconeguts per algun dels excursionistes.
Damunt les 14.30 h. arribàrem a baix de la muntanya on
vàrem poder fer un poc de foc i els més preparats vàrem
poder torrar botifarrons.

Aquesta experiència ens recorda que hem de
disfrutar de la muntanya respectant-la i coneixent-la i que
en segons quines circumstàncies no es pot anar a
l’aventura.

EXCURSIÓ A SA CAPELLA BLAVA
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Reproduïm l’article del Dr. Gabriel Bibiloni,
professor de lingüística de la Universitat de les Illes
Balears, sobre l’ús de la nostra llengua que fan els
líders del PP balear i que ara generalitzen a la seva
televisió IB3.

En la primera ocasió que es pogué parlar català al
Senat espanyol, el president Gabriel Cañellas s’estrenà
proclamant que parlava en mallorquí pagès.

Amb aquesta afirmació feia com aquell qui intenta
avançar-se a la censura per alguna deficiència afirmant-
se en ella i procurant donar una aparença de seguretat.
I parlà en mallorquí pagès, és a dir l’únic registre català
que el president dominava. Avui hem pogut sentir Jaume
Matas en el mateix Senat, on ha parlat en català durant
dinou minuts dels trenta-quatre que ha durat el seu
discurs.

No ha donat cap qualificatiu a la llengua utilitzada,
però, igual que Cañellas, ha exhibit, en el temple de
l’oratòria, una mateixa i enorme anomalia lingüística:
un llenguatge excessivament col·loquial, inequívocament
vulgar, ple de faltes de gramàtica i barbarismes
múltiples; un nivell de llenguatge que cap polític en cap
país normal no gosaria utilitzar en circumstancies
semblants sense caure-li la cara de vergonya. Sembla
que cap dels dos presidents no en sentia gens, de
vergonya, ni pel seu ús lingüístic ni per la seva
incompetència lingüística.

Potser tots dos, fins i tot, es deuen sentir orgullosos
d’haver arribat a un tal estat d’igualtat social en què un
president i un venedor ambulant de peix ostenten
bàsicament el mateix parlar. És la realitat de les llengües
aixafades, la situació que la política de Matas vol
perpetuar. Aquelles realitats en què només hi ha llengua
de peixaters -amb tot el respecte- perquè la de l’oratòria
elegant és bàsicament un altre idioma. És la situació en
què Cañellas i Matas i tots els seus afins es troben bé,
amb la seva minusglòssia i amb la seva aparent
inconsciència del fet. (Un problema, tanmateix, que es

podria superar amb un remei tan senzill com 1’estudi
de la llengua, ni més ni menys que allò que fan els
polítics i no polítics en els països normals i que en aquesta
illa es veu que només cal que ho facin els estudiants de
filologia.)

Però els dos llenguatges -el de Cañellas i el de
Matas-, en el Senat espanyol i en el Parlament balear,
no son iguals ni prop fer-s’hi. El de Cañellas és el que
han parlat quotidianament generacions de mallorquins
que anaren a una escola a la qual el català no hi entrà
ni guaità mai de la vida. Un llenguatge fresc però sense
cultivació il·lustrada. És un català amb bona fonètica,
amb una riquesa lèxica i fraseològica; un català bo,
només que bo per a parlar-lo en la privacitat, no en una
tribuna parlamentària, almenys sense vestir-lo de gala.

El català de Matas és una altra cosa: una cosa que
mostra la degradació fonètica pròpia de les noves
generacions urbanes llançades a 1'ús intensiu de
1’espanyol, idioma que han nativitzat i que contamina
profundament el que en aquests parlants resta de la
llengua del país. Matas és un pioner de la ela bleda i del
ieisme, fenòmens que entraven quan el president arribà
al món i que s’han estès com una pandèmia devastadora.
Algun assessor li ha parlat mai d’això al president? O
ho sap i se’n refot com de la llengua mateixa? (És una
pregunta).

El PP parla molt de defensar i promoure les
modalitats lingüístiques de les Illes Balears.
Pressuposant que 1’exemple és una manera de predicar,
ens hem de demanar si és aquesta la modalitat que el
PP vol defensar i promoure. La de l’article salat tant si
és diumenge com dia feiner, la de la ela bleda, la del
betacisme (“bostè ba combocar”), la de s’iia de
Maiorca, iiderar (liderar), tenir que, hi ha que fer, ni
siquiera, financiar, lis, evidentament, antes, después,
inclús, es companyeros, garantisar, esteim, quesi, els
hi xerra, seurer-mós a xerrar, respetar,...

Una de dues: o que ens diguin que sí que és aquesta,
o que, si no és aquesta, que facin classes de llengua al
nostre president. És la imatge del país, és la dignitat del
país en joc.

DEL MALLORQUÍ PAGÈS
AL PALMESÀ BLEDA

Per les properes festes de Nadal, com ja férem aquests
anys passats, Fent Carrerany convoca un concurs de
Betlems.

Hi poden participar totes les persones del terme de
Maria que fins dia 24 de desembre s’hauran inscrit a
l’Ajuntament. Només caldrà fer constar el nom i llinatges,
domicili i telèfon. A partir d’aquest dia, el jurat es posarà en
contacte amb les persones inscrites per quedar d’acord amb
el dia i hora en que podrà passar a veure el betlem.

CONCURS DE BETLEMS

Premis de l'any passat
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SA XERRADETA A SES TARRAGONES AMB...

Francisca Maria, que pots donar les teves dades
personals i ens coneixerem un poc millor?

Som na Francisca Maria Capó Gelabert, tenc 24
anys i estic estudinat tercer curs de magisteri musical i
aquest estiu he estat 2 mesos a Guatemala de cooperant.

Com va ser que vares anar de cooperant a
Guatemala?

Un company que estudia amb jo, l’estiu passat va
anar a Guatemala de cooperant i  va tornar molt emocionat,
ens va contar moltes de coses, mostrar fotos i ens va
recomanar que anàssim a fer de cooperants a algun país
de Centre-amèrica.  Després de xerrar amb aquest
company un grapat de vegades, ens va fer ganes de
provar-ho i amb una amiga, na Mariabel, que va venir
amb jo, ens decidírem.

Una vegada que teniu clar que voler donar aquesta
passa, què feis?

El primer que vàrem fer va ser anar al sindicat STEI,
que té una ONG que són els Ensenyants Solidaris i has
d’entregar un projecte explicant la tasca que vols dur a
terme allà. Si t’agafen el projecte has de fer un curs que
dura un any on t’expliquen tot el que està relacionat amb
un cooperant, els drets, els deures, història del país on vas,
situació actual, etc.

Quan comences a fer el projecte  d’aquest curs?
Vaig començar pel setembre o l’octubre de l’any

2004 i va durar fins al juny del 2005 i l’estada a Guatemala
va ser des del 27 de juny fins el 13 d’agost del 2005.

És indispensable fer aquest curs per anar de
cooperant?

Sí.

Com és que tries Guatemala?
Jo vaig fer un projecte de desenvolupament i a

Guatemala l’ONG hi té projectes de desenvolupament en
marxa; també hi ha altres projectes a altres països, com
per exemple projectes de reconstrucció i en aquests jo no
hi podia anar, jo havia d’anar a un país on hi hagués en
marxa projectes de desenvolupament.

Aquest projectes són del Fons Mallorquí de
Solidaritat?

No, aquest projectes són de l’ONG Ensenyants
Solidaris que depèn de l’STEI-i que  duu projectes de
desenvolupament d’escoles i temes relacionats amb la
docència.

Quins tràmits legals s’han de seguir per poder anar
a fer aquesta tasca, com per exemple vacunes?

Moltes de coses has de fer, començant pel
passaport, t’has de vacunar de tot. És una cosa voluntària,
però saps que estàs exposat a moltes de malalties tropicals
com per exemple la malària, la febre groga, tetanus, etc.
Per a la malària no hi ha vacunes, són unes pastilles que
has de prendre un pic cada setmana i l’únic que fa és que
si contreus la malaltia no es desenvolupa fins que deixes
de prendre les pastilles i així evites que la malària te pegui
per allà i et surti quan ja ets aquí, que hi ha més mitjans
per combatre-la.

És indispensable fer aquest curset de formació?

Na Francisca Maria Capó,
cooperant a Guatemala

Una casa a Guatemala
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Sí, te fas una idea de la situació actual del país on
has d’anar i la feina que hi has de fer. Tu ets un cooperant
que té un projecte, i vas allà per aplicar-lo, no pots fer el
que vulguis.

El teu projecte en que consistia?
Tècniques de lectoescriptura.

A qui anava adreçat aquest projecte?
Primer vos explicaré  un poc el meu viatge, jo el

dividesc en dues parts, la primera vàrem fer feina amb
una associació sense ànim de lucre que s’anomena Sefca.
Aquesta associació crea programes per adolescents, un
d’aquests programes és “Peronia Adolescente”, nosaltres
el que feiem era fer tallers, de jocs, cançons, etc. amb els
adolescents; també fèiem tallers de capacitació als mestres
de Guatemala, una cosa els matins i l’altre els capvespres.

però per adolescents per evitar que els nins del carrer se
fiquin dins les tribus urbanes i estiguin pel carrer.

Vosaltres fèieu els tallers per als adolescents?
No, nosaltres formàvem els monitors d’aquest

projecte que s’anomena “Peronia Adolescente”

I els dematins  fèieu classe als mestres de l’escola
pública?

Sí, fèiem uns cursets de formació pels mestres i
havien d’acreditar 16 hores d’assistència per donar-los
un certificat.  Si venien 16 hores el podíem donar el diploma
de formació de l’STEI que allà està molt reconegut.

Bé, tornem un poc enrere; pel que has explicat te
n’anares amb una amiga teva, i qui més?

Ningú més, na Mariabel i jo vàrem partir  dia 27 de
juny amb avió de Palma cap a Barcelona, París, Miami i
Guatemala i de tornada férem Guatemala fins Atlanta,
París, Barcelona i Palma.

Totes aquestes escales varen ser d’aeroport o també
visitàreu les ciutats?

No, només aeroports.

Aquest viatge qui l’organitza?
El viatge te l’has de cercar i pagar tu. L’ONG et

diu el dia i l’hora que et recolliran a un lloc de Guatemala
i tu has de procurar ser allà el dia i l’hora acordat.

Quines coses te’n podies dur d’aquí per fer servir o
regalar a Guatemala?

Te’n podies dur de tot; De fet ens en vàrem dur
moltíssimes coses: roba, llibres, medicaments, material
escolar i coses que m’havien donat les veïnades i altra
gent i na Mariabel igual que jo. Quan arribàrem a l’aeroport
fèiem un sobrepès de devers 70 kilos i no ens deixaren
dur tantes coses i vàrem començar a desfer bosses a
l’aeroport mateix i deixar moltes de coses a Mallorca, sinó
havíem de pagar més de 1000 euros de sobrepés.

Ara ja som a l’aeroport de Guatemala; què feis en
arribar? us vénen a cercar?

Sí, na Rosita Palacios, és una senyora que fa feina
amb Sefca, i ens duu fins a Ciudad Peronia.

Què és Ciudad Peronia?
Un barri marginal de Guatemala, allà l’anomenen

la “Zona Roja” i és la zona més perillosa de Guatemala i a
partir de les 7 de l’horabaixa ja no podies sortir al carrer,
ja començaves a sentir trons i era bo de fer, veure morts
pel carrer.

Interior d'una escola a Veracruz

Els autobusos plens fins a la bandera

Això ho fèieu a Guatemala capital?
No, ho fèiem a Ciudad Peronia. Els primers 15 dies

de viatge férem els matins els programes de capacitació
per als mestres i els capvespres els tallers als adolescents
de Ciudad Peronia. Aquests tallers eren semblants a l’esplai
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La gent se dispara uns amb els altres?
Sí, un dia mentre esperàvem el bus, veiérem com

uns joves se carregaven el conductor per robar-li la caixa.
Jo li vaig fer una foto; no sé com vaig tenir coratge d’agafar
la càmara, però li vaig fer una foto al conductor mort davall
del bus.

Pots comparar Ciudad Peronia amb qualque barriada
de Palma?

No, per res, jo no havia vist mai res igual.

La realitat que trobares tenia res a veure amb el
que t’havien explicat durant el curset de formació?

No. Només arribar a l’aeroport de Guatemala
t’adones que és un altre món, és com un caos de crits,
renou, clàxons, brutor, gent, etc. És un xoc cultural brutal
però més fort encara és quan tornes i ets a casa, ja que el
temps que ets allà no pots assimilar tot el que t’està passant,
tens unes sensacions i unes emocions que ho necessites
pair amb tranquil·litat.

L’educació, les escoles de Guatemala són de devers
40 nins per aula, mesclats de 6 fins als 12 anys i una sola
mestra. Les aules brutes i sense organitzar. Bé els centres
no tenen cap tipus d’organització, ni saben com organitzar
un centre.

L’ensenyament és obligatori?
Si, però la temporada de recolecció del cafè no n’hi

ha cap a l’escola. També hi ha la zona rica amb escoles
privades que no té res a veure amb tot això.

Després d’aquests 15 dies a Ciudad Peronia, què
feis?

Aquesta segona etapa del viatge férem feina amb
una altra organització que és ADEGUA, una associació
de drets humans, que fa feina a la zona de Mazatenango,
al departament de Suchitepequez, que és on hi ha les
comunitats indígenes desarrelades que estan enmig de la
selva. Aquesta gent fa feina i viu a la selva però la terra
no és seva i tots fan feina per la comunitat.

A Ciudad Peronia, amb uns al·lotets

Al mercat de Ciudad Peronia, un moixet covava els ous

Què destacaries d’aquests primer 15 dies a Ciudad
Peronia? Què et va sorprendre?

Aquest home aguanta un "armadillo" que serveix d'aliment

És a dir, la segona etapa del viatge la passau a una
comunitat indígena?

Sí, a Veracruz. Hi vàrem estar 3 setmanes.
Passàvem la setmana dins la selva amb els indígenes i el
cap de setmana a Mazatenango, a una casa que hi ha per
als cooperants amb dutxa, telèfon, cuina i llits.

Entre setmana, amb la comunitat indígena, no teníeu
dutxa?

No, no hi havia res. De Mazatenango fins a la
comunitat hi pujàvem a peu amb els dos mestres que hi
fan feina. Ells no són de Veracruz i cada dilluns hi pugen a
peu, caminant 2 hores per dins la selva. No hi ha carreteres
ni camins. Per cert tota aquesta zona és la que l’huracà
Stan ha deixat destrossada.

Es fàcil caminar per la selva?
Està bé, un poc cansat. Havíem de travessar 2 rius,
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llevar-nos les sabates i calcetins, amb tot el que dúiem:
motxilles, guitarres, etc. I has d’anar bastant aviat ja que
hi ha atracadors de camins que saben que els dilluns dematí
pugen els mestres i t’esperen per atracar-te. Els dilluns
matí pujàvem i no tornàvem a davallar fins el divendres.

El cap de setmana el passàveu a la casa d’acollida
de Mazatenango?

Sí, i ens reuníem amb altres mallorquins que estaven
fent de cooperants a altres comunitats de la zona i ens ho
passàvem molt bé, pareixia que ens coneixíem de tota la
vida, era increïble.

Com és una comunitat enmig de la selva, quants són,
què fan?

Hi ha 13 famílies d’unes 20 unitats cada una, entre
pares, fills, padrins, etc. i vàrem estar amb una família
diferent cada setmana, en unes cases que són fustes
clavades però separades una de l’altra. Hi entren les serps
i sobretot les rates pinyades, que ells anomenen vampiros
i molts de nins venien el dematí a l’escola amb el coll o el
front mossegat per aquests animals.

cafè i fríjoles. També cullen plàtans, blat de les índies,
pinyes, etc.

En aquest instant na Francisca Maria obre el seu
ordinador portàtil i comença a mostrar-nos fotos de la seva
estada i mentre les miram va comentant coses i a cada
foto la seva cara se transforma, els sentiments transpuen
per la seva cara, per la seva mirada, se nota que aquesta
estada l’ha marcada. I seguim xerrant...

Com era un dia normal dins la selva, amb la comunitat
indígena?

Els dematins anàvem a l’escola i a part d’ensenyar
als nins i nines explicàvem algunes coses als mestres del
que nosaltres havíem estudiat en relació als metodes
d’ensenyança i estàvem a l’escola fins a la una i mitja i
després anàvem a dinar. Els capvespres anàvem a rentar
la roba al riu i estàvem per la comunitat.

"Aquí teniu cameva, a Guatemala"
Com són les cases?

Són cabanes de fusta, plenes de forats i d’un sol
habitacle, tothom dorm junt amb les gallines, el porc, si en
tenen, i altres animals i les persones. Alguna d’aquestes
cases té la cuina un poc separada, són cuines de llenya i a
les 5 el matí ja senties “tortear”, fer les “tortas” per berenar
i dinar. A la casa on jo era, “torteaba” la nina petita de 5
anys, a les 5 del matí i després si no hi havia més feina a la
casa venia a l’escola.

Però se’n devien anar a dormir prest?
A les set de l’horabaixa ja no hi veuen i se’n van a

dormir.

De que viuen, quina feina fan els indígenes?
Tenen alguns animals i fan un poc d’hort, cultiven

Aquí teniu el berenar escolar

 Què menjàveu a la selva?
De menjar n’hi ha ben poc. Per dinar ens solien

donar moltes de patates frites, per sort teníem “quelitas” i
barretes energètiques i cada dia horabaixa en menjava
una i m’assaciava un poc, però vaig passar molta de gana
a la selva i molta de set, ja que l’aigua del riu l’havíem de
bullir o potabilitzar, per no agafar amebes i així i tot en
vàrem agafar.
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Després de les 3 setmanes a Veracruz, què més
visitàreu?

Estant a Veracruz aprofitàvem els caps de setmana
per fer un poc de turisme i visitar les contrades i després
quan acabàrem l’estada de cooperant ens quedàrem uns
dies per poder fer un poc de turisme i visitar Guatemala.

On anàreu?
Anàrem pel nostre compte una setmana  a córrer

món pel nord de Guatemala i visitàrem els temples Mayas
i altres zones.

Tot això ho féreu amb autocar?
Sí, amb transport públic i ens allotjàvem a hotels, si

és que se poden dir hotels, ja que són molt “cutres” i bruts
els hotels.

Retornant un poc al principi, ens has parlat de les
bandes “mares” i les pandilles urbanes; què és això?

És el fruit de la societat de Guatemala. Si una mare
té 12 o 15 fills no en pot tenir esment de tots i és normal
veure infants de 3 o 4 anys tots sols pel carrer a les 7 de
l’horabaixa i creixen desemparats. I quan són adolescents
se fiquen dins bandes juvenils, que s’anomenen “bandes
mares”. Són molt perilloses i fan por ja que tots van armats.
Per poder entrar a una banda has de seguir uns passos i
uns rituals i una vegada que hi entres és quasi impossible
sortir-ne.

Per això el projecte de “Peronia Adolescente” és
per evitar que els nins entrin dins les bandes.

Quan vares tornar a Mallorca, vares assimilar ràpid
tot el que t’havia passat?

Na Francisca Maria ens monstra les imatges de Guatemala
amb molta emoció i entusiasme.

No, vaig estar més d’una setmana com empardalada
i només comparava la nostra realitat amb la de Guatemala.
Volia contar tot el que m’havia passat però no podia, no
sabia per on començar, però poc a poc ho assimiles i ho
vas paint.

Na Francisca Maria ens segueix mostrant fotos i
comentant el que veim, els paisatges, les persones, els
infants... Moltes de coses els hem intentat transcriure, però
la seva expressió, aquesta vivacitat amb què ens ho
contava, això no ho podem transcriure. Parlant amb ella
se nota que d’aquesta experiència en traurà una lliçó que
mai li haguéssin ensenyat a la universitat.

Li desitjam de tot cor que li sigui ben profitosa i
bona sort!

Magí Ferriol, Joan Gelabert i Miquel Morey

Per a vós Tia Aina

Mentre passeig pels camins de Maria de la Salut,
el vostre poble, me’n record de vos Tia Aina.

Ens deixàreu de sobte, de cop, sense avisar.
Un adéu independent, generós, i elegant.
»N’estic ben satisfeta d’aquesta vida» diguéreu.
Vós que fóreu tan decidida, amb compromís «per

allò que es nostre» i dels avantpassats.
La cultura, la terra i la gent eren present dins vós.
»Enguany hem de fer oli i no hem de deixar

perdre cap oliva» ens solíeu dir cada any amb alegria i
il·lusió.

Les vostres delicioses ensaïmades ens deixàreu
com a present al dia següent de l‘adéu. També bunyols,
panades i tot el més bo que he tastat mai!

Tantes i tantes formes per mostrar-nos el vostre
amor, amor que tot amor necessita per estimar-se a un

mateix i per sentir-se estimat pels altres i així anar
passant la vida.

Tia, encara avui, dia del vostre aniversari no ens
ho acabam de creure.

Cada cop que mir l’entorn veig l’hermosura dels
cossiols que sembràreu: la falguera de Muro, la
senyorida, el julivert, l’àpit, la begonya d’ala d’àngel i les
palmeres.

Mentre plou sent la vostra presència i gir l’aigua
a la cisterna com vos així ho volíeu.

Vaig caminant pels camins de Maria i vós hi sou
present o el record que tenc de vós com quan hi anàrem
tantes vegades.

Tia, amiga i mestra de vida. Com una Mare per
molt de nosaltres.

No vos oblidarem ni tampoc el compromís que
vós tinguéreu amb la vida.

Gràcies per tot.

Francisca Deià



FENT CARRERANY -     (250) Desembre, 2005

BULLIT DE NOTÍCIES
10

JA HI HA MOVIMENT AL CAMÍ CREUER
Sembla que la cosa ara sí que va de veres. Si

passàreu pel Camí Creuer la darrera setmana de novembre
i no anàveu massa despistats, hauríeu pogut observar unes
estaques vermelloses de fusta col·locades en paral·lel al
camí, des de la carretera de Sineu fins al creuer de les
carreteres de Muro i Santa Margalida. El següent pas ja
és el moviment de terres i l’acondicionament de la pista.
El somni, tantes vegades frustrat, sembla que ara serà
realitat ben aviat. O això esperam!

ES PREPARA LA INAUGURACIÓ DE CA SES
MONGES

Sabem, encara que no ens n’hagin parlat
oficialment, que aquestes festes de Nadal es prepara la
inauguració de Ca ses Monges com a centre cultural.
Suposam que des de l’Ajuntament es farà una programació
i que es farà arribar a tota la gent del poble. Desitjam que
sigui un espai que ompli el poble de possibilitats de consum
cultural i que hi hagi una programació amb cara i ulls,
obert a tothom i amb futur.

NOVA SENYALITZACIO A LES ESCOLES
A la façana dels dos edificis escolars, i ja que parlam

de senyalitzacions, hi han posat dos panells directoris que
marquen el nom de cada un dels dos edificis, els diferents
serveis de cada un i els nivells escolars que s’hi
imparteixen.

CANVIS A LES ENTRADES A L’ESCOLA DE
DALT

També ens hem de fer ressò dels canvis que s’han
posat en marxa a l’hora de començar les classes a l’Escola
de Dalt. Ara, els nins ja no entraran per la porta lateral de
l’edifici que dóna al pati, mesura que havia estat molt
controovertida i objecte de protestes per part de molts
progenitors. La mesura vol cercar coherència amb el trànsit
rodat (es prohibirà circular per la part de dalt del carrer el
temps que dura l’entrada al recinte escolar), amb la
seguretat dels nins a l’hora d’accedir al centre.

INCENDI D’UN COTXE AL CARRERÓ MENUT
El passat divendres dia 25, a l’horabaixa-vespre,

els veïnats del Carreró Gran se’n dugueren un bon ensurt
quan veieren que d’un cotxe estacionat al carrer en
començaven a sortir flamarades. Com que el propietari,
avisat tot d’una, així com els veïnats, no podien aturar el

PASSOS DE ZEBRA I SENYALS DE TRÀNSIT
NOUS

També hem de fer notar que pels carrers de Maria
han aparegut uns nous senyals de trànsit ben llampants,
que marquen ben a les clares aquelles ordres que qualsevol
persona que es desplaci amb un vehicle ha de seguir
obligatòriament. Cal destacar els senyals que marquen
passos zebra a zones molt concretes: a prop de les escoles,
a prop de la parada del bus, etc.
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foc, s’avisà els bombers que foren els encarregats
d’apagar-lo, encara que el vehicle quedàs inservible. Un
lector de la revista, en Pere Mas, que passava per allà,
pogué fotografiar l’incendi i ens va fer arribar aquesta
fotografia que reproduïm.

TORNAM JUGAR AL NÚMERO 60.182
Així com no

podem parlar d’un Nadal
sense matines, sibil·la o
torrons, tampoc no
podem separar les festes
nadalenques de la
cerimònia de la loteria.
Com cada any, nosaltres
tenim la il·lusió que ens toqui la Grossa i com cada any,
volem compartir aquesta il·lusió amb vosaltres amics i
amigues, lectors i lectores de la revista. Així que si encara
no en teniu cap bitllet, ja en podeu cercar, perquè estam
disposats a celebrar-ho, amb cava, com és lògic, i amb
tots vosaltres. Sort!

A LA FI, BUS LLANÇADORA AL TREN DE SINEU
Sembla que ara que s’acosta Nadal, les notícies

són bones majoritàriament. Així que també ens hem de
felicitar per la notícia apareguda als mitjans de comunicació
sobre el fet que a partir de dia 14 de desembre un bus
llançadora farà fins a deu viatges entre Ariany, Maria i
l’estació del tren de Sineu, els dies feiners, i fins a quatre
els caps de setmana i festius. Si realment es vol fer una
bona aposta pel transport públic i que la gent es pugui
desplaçar cap a Palma i Manacor amb una certa comoditat
és, com es fa ara, oferint-los la possibilitat de fer-ho de
manera coherent i amb certa flexibilitat horària. Ara això
serà possible.

DOS REGIDORS MUNICIPALS MÉS A LES
PROPERES ELECCIONS

També sabem que de cara a les properes eleccions
municipals, el nostre consistori comptarà amb dos regidors
més, conseqüència de l’augment real de població que farà
que a la Casa de la Vila s’hi trobin onze regidors.
A l’hora de fer el darrer cens de població, la quantitat de
mariers i marieres de fet ja superava de molt les dues mil
persones, cosa que significa que automàticament ja toquen
dos regidors més.

La manera com es distribuiran aquests dos regidors
més, a hores d’ara ja comença a ser un maldecap per als
diferents partits que tenen representació a la Casa de la
Vila.

REUNIÓ DE LES PENYAS BARCELONISTES DE
MALLORCA

El dia que anàrem a Ses Tarragones per a fer la
xerradeta, ens trobàrem amb una munió de gent presidits
per en Pere Jordà. Era una reunió preparatòria de les
Penyes Barcelonistes de Mallorca preparant la seva diada
que es celebra el cap de setmana que ve el Barça a jugar
amb el Mallorca. Aquesta trobada tendrà lloc el dia abans
del partit, el divendres dia 27 de gener o el dissabte dia 28,
depenent de si el partit es juga el dissabte o el diumenge.
La diada tendrà lloc al Polisportiu de Sa Pobla amb un
sopar i altres activitats al qual hi assistirà el president
Laporta, així com ex-jugadors o jugadors en actiu que
estiguin de baixa.

TORNEIG D'ESCACS A CA ES METGE MONJO
El passat dia 26 de novembre tingué lloc al Racó de

Cas Metge Monjo el XXV torneig d'Escacs Maria de la
Salut 2005 organitzat pel Club d'escacs Mari de la Salut,
Alfil i la Federació Baleard'Esccs.  A le vegada també es
disputà n tornegig sub-12. La participació fou molt anima-
da i nombrosa. A la imatge hi podeu veure als premiats.
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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:
(Juliol i Agost) Dilluns a divendres:
 de 10 a 12 hores
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

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

Rafel Mas Carbonell ens deixà
el passat dia 3 de novembrea l'edat
de 86 anys. Vivia al carrer Llevant,
número 42.

Joan Massanet Lliteras, va morir el
passat dia 25 de novembre a l'edat de
78 anys. Vivia al carreró de la Lluna,
número 7.

Joan Andreu Manzano Font va néixer el passat dia 12 de
novembre. És fill de Juan Carlos Manzano Castela i Maria Isabel
Font Mestre.

Margalida Calafell Bergas vingué al món el passat dia 18 de
novembre. Els seus pares són Pedro Sebastian Calafell Tomàs i Ca-
talina Maria Quetglas Ribot.

Daniela Estephania González Ortega va néixer el passat dia 18
de novembre. És filla de Fray Benito González Loayza i Gina
Alexandra Ortega Jumbo.

JA L'HAN FETA:

Guillermo Pira Colombram  i Catalina Ramis Frontera es
casaren el passat dia 12 d novembre.

Que el vostre amor no acabi mai.
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia .2 .............. 9,7 l.
Dia .4 .............. 6,7 l.
Dia .5 .............. 5 l.
Dia 12 ............. 0,3 l.
Dia 14 .............. 8,5l.
Dia 15 ............. 8,2 l.
Dia 19 ............. 8,8

TOTAL: 47,2 LITRES

Temperatura Màxima
28,3º C (Dia 1)
Temperatura Mínima
11,5º C (Dia 4)
Temperatura Mitjana
19,3º C
Mitjana Màximes
23,8º C
Mitjana Mínimes
14,9º C
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MES D'OCTUBRE

Feiners: (1 tren cada hora aprox.)
Sineu-Palma: 6:41, 7:52, 8:57, 9:57, 10:57, 11:57,
12:57, 13:57, 14:57, 16:57, 17:57, 18:57, 19:57,
20:57, 22:01. Arriba a Palma amb 48 minuts.
Palma- Sineu: 6:21, 7:20, 8:25, 9:25, 10:25, 11:25,
12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 18:25, 19:25,
20:25, 22 (Si voleu anar a Manacor afegiu 48 minuts a
la sortida de Palma)
Dissabtes, diumenges i festius: (1 tren cada hora i
15 minuts aprox.)
Sineu-Palma: 7:03, 8:18, 9:33, 10:48, 12:03, 13:18,
14:33, 15:48, 17:03, 18:18, 19:33, 20:48, 22:03.
Arriba a Palma amb 53 minuts.
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 53 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
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Vaig esser home de la mar
molts d'anys d'una vida

arriscada i divertida
quan l'Atlàntic Nord vaig creuar.

Un vell mariner m'ensenyà
com mostrar el que no sentia

i denotar més valentia
aquells dies de garbuix i trui.

Ell deia: "Visquem la vida avui,
que demà serà un altre dia!"
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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

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

CERCAR EMPRENYAR
Lluc MATAS

Néixer mai no pot ser un càstig per a ningú si la meta vital
primera és ser el màxim feliç posible. Un quan comença a
caminar ja de les totes totes ha d’evitar les males
influències, que pretenen més que res veure’ns derrotats
per la senzilla raó que ells ho són i no comporten perquè
ho són la felicitat de ningú. Són realment delicats si la
credulitat i la bona fe per la nostra part els admira des de
la negativitat que palesen; i és que es més fotuta una mala
influència en una etapa de la nostra vida que una mala
malaltia perquè ens configura un pensament en negatiu i
pessimista que amb ell mai podrem ser feliços. Davant els
manipuladors i xerrimaires convé fer-se el més enfora
posible, perquè ni es toleren ni toleren res dels altres.
Positivisme és el que cal, la MENA de positivisme a partir
del qual un mai s’ha de girar darrere  per empegueïment o
remordiments de consciència.
Perquè ningú es conformàs amb el que té, el principal
problema que crea enemistats a Maria és el de l’enveja i
el de dolència, quan ni amb enveja ni amb dolència sols un
pot trobar un càncer o una cirrosi. Maria és un poble on
tothom xerra malament de tothom amb el principal objectiu
de fer dolents els bons. La mala llet la porten revengistes
i negadors del tot al zero; i el pìtjor és que això crea moda
i és ja una rel, quan el que hauria de passar és que Maria
fos un poble gran sent petit i així mai no ho serà, cosa que
sols convé als que es pensen que han perdut el projecte i
que en conseqüència l’han de fer perdre a tot habitant
mariando.
Maria mai no hauria de perdre la fe en si mateixa per molt
malament que ara vagin les coses: quan pareix que no hi
ha sortida, n’hi ha mil. Tot comença per perdre la por i el
temor a les persones que, concagades de por ens en fan
sentir perquè es posen histèriques i són intolerants. La por
ha de fugir sencerament, sols hem de tenir-ne a fer-ne als
altres, a nosaltres mateixos i a cercar injustificadament el
perill.

Segur de nosaltres mateixos no hem de voler mal a Maria
sinó la rialla feliç. La bona voluntat ja és el punt de partida
i xerrar per costum malament de tothom sols és un
símptoma d’gnorància, com ho és l’esser mal pensat o la
jugada bruta anant en segones.
El poble de Maria duu intencions de créixer i hauria de ser
un creixement en tots els sentits i des de la intenció
particular i de cada un de fer-lo crèixer.

SOLIDARITAT, SÍ! ROBATORI, NO!

Un estudi de la FUNCAS (Fundació de les Caixes
d’Estalvi Espanyoles)(1) calcula que l’any 2.002,
governant n’Aznar i el PP en el govern central, les Illes
Balears pagàrem 3.652,4 milions d’euros més dels que
rebérem 607.642,5 milions de pessetes)

En un recent estudi de la UIB es calculava que la
quota de solidaritat que ens correspondria per ajudar les
zones més pobres de l’estat seria aproximadament de 900
milions d’euros (150.000 milions de pessetes).

La resta, la diferència, 2.752,4 milions d’euros
(457.911,28 milions de pessetes), és un abús, que repetit
un any i un altre any,  arriba a la categoria d’espoli,
d’explotació colonialista, de robatori.

Mentre fan això som la comunitat autònoma que
rep més pocs doblers per infant escolaritzat, més pocs
doblers per escola, més pocs doblers per sanitat, per tenir
cura de la nostra salut, per atendre els nostres vells. Som
la comunitat amb més poc territori públic per habitant, amb
més pocs espais naturals protegits, amb més poques
infraestructures ferroviàries, etc.

Clar que aquests doblers haurien de servir per
millorar la qualitat de vida de tots i no per repartir-los per
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EMPRENDRE EL VOL

Si bé els sentiment costen de descriure,
m’agradaria explicar el perquè del meu viatge, del meu
canvi, el perquè d’aquest article.

A vegades sembla que el temps passa tant
lentament al teu voltant que tot s’atura, que res avança.
A vegades, però, tot va massa ràpid i llavors no tens
temps ni tan sols per aturar-te a pensar el que fas, el que
sents, el que tens. De cop i volta un dia et lleves i veus el
mateix paisatge, les mateixes cares i t’adones que fins
ara tot ha estat igual, que no vol dir pas dolent. Com si et
trobassis atrapat en una rutina de la qual és difícil escapar
si no tens unes bones ales, i no tothom les té, a alguns
ens ha costat que ens cresquessin, d’altres mai en tindran
i d’altres les han tingut sempre. És quan et veus immers
en aquest espiral que has de tocar el dos.

Si és cert que com a casa enlloc (i crec que poca
gent no ho creu així) arriba un moment que s’ha
d’emprendre el vol, anar on realment vols anar i fer el
que et proposes fer. Ara, des del nord, tot ho veig molt
diferent. Fins i tot a mi em veig diferent! Però ja és això
el que buscava. Sempre fa por deixar-ho tot enrere
encara que sàpigues que serà per un període curt de
temps, però aquesta por desapareix tan bon punt
t’adones que només tu ets amo de la teva vida, que només
tu prendràs totes les decisions del camí a seguir, que
només tu seràs qui s’equivoqui i hagis de mirar endavant
malgrat tot.

És aquí quan t’adones que el viatge ha valgut la
pena, no pas que l’hauries d’haver fet abans, perquè
tots necessitem el nostre temps, però que s’ha d’arribar
a fer algun dia. Els ingredients bàsics per poder realitzar-
lo crec que es podrien reduir a tres: ambició, entusiasme,
i moltes ganes de viure. Amb això ja es té molt de guanyat!
Us animo a tots i totes els que tingueu l’oportunitat de
fer un canvi, un gir, en fer quelcom de diferent que
aparqueu les pors i no us ho penseu més. Una oportunitat
així no es té cada dia.

Tal i com diu un dels meus grups preferits, “no
vale la pena andar por andar, es mejor caminar para
ir creciendo…”

Mariona Gelabert Baldrich

comprar cacauets, però si perquè vos en féssiu una idea
suposàssim que els repartim un poc per hom, això suposaria:

 - 572.389 pessetes per persona i any.
 - 45.791.128 pessetes per persona al llarg dels 80 anys
de vida mitjana.
- 183.164.513 pessetes per família de 4 persones al llarg
de la vida d’una d’elles.

No som els residents d’aquestes illes els únics que
pagam més del que correspondria a una solidaritat normal
i suficient, però sí que som els qui pagam més «per càpita»
i amb molta diferència. Si el nostre dèficit és
aproximadament d’un 43%, a darrere hi vénen Catalunya
i Madrid, amb un dèficit aproximat d un 27%, tot i que en
el cas de Madrid, pel fet de tenir-hi moltes empreses la
seu central, s’hi comptabilitzen com entrades, impostos
que s’han generat a altres indrets del territori i, a
més, moltes de les despeses que es fan a Madrid es
comptabilitzen com a gastades al conjunt d’Espanya, quan
només són parcialment de capitalitat i, de fet, suposen una
despesa pública que, en un percentatge variable però
important, hauria de ser considerat com a feta a Madrid,
de manera que si es corregissin aquests dos extrems, alguns
estudis consideren que Madrid romandria situat entorn de
l’empat fiscal o, fins i tot, en terreny de superàvit. (1)

És cert que el càlcul de la quota de solidaritat que ens
correspondria no està fet sobre el mateix estudi que el del
dèficit fiscal del 2002 i que això podria introduir algun canvi
en les xifres que acabam d’exposar però, en qualsevol
cas, l’educació, la salut, la natura, el territori, la gent, el
país, l’atenció als més malalts i als més necessitats, el dret
i la justícia, exigeixen que l’estat deixi de sucar-nos com
qui suca una llimona.

(1) Veure la revista de la Fundació de Caixes d’Estalvis
Espanyoles  “Papeles de  Economía Española”, núm.
99 del 2004.

J. Bonet
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *XXIX*
DEDICATÒRIA

El present especial  d’ANAR L’ULL AL
BOU AMB L’ELA” està dedicat  a una angeleta
colombiana molt galanxona i molt valenta que nomia
Omaira Sánchez Garzón.

“TOT RECORDANT OMAIRA, UNA NINA
DE CURTA VIDA I LLARGA MORT”

Els que tenen a bé en seguir aquesta secció
sabran de la mateixa gira entorn del món de l’ELA,
així com també de la vida de na Caty Salom i Parets,
la garrida i coratjosa al·lota que, malgrat patir tan
emmetzinosa malaltia, va ser un exemple de vida, en
mirar, cara a cara, el seu cruel i angoixós destí.

Però bé, avui, amb el permís de na Caty i de
tots vostès, amics lectors, “ANAR L’ULL AL
BOU AMB L’ELA” no parlarà ni de l’ELA ni de na
Caty. Avui la protagonista del nostre article és una nineta
que nomia Omaira.

Segur que molts de vostès se’n recordaran d’ella.
Omaira és aquella nina de 13 anys, de parlar humil i ple
de serenitat, malgrat trobar-se atrapada mortalment per
un allau de llot produït després de l’erupció del volcà
“Nevado del Ruíz”.

Malgrat haver passat dues dècades, tots aquells que
la vam veure per la televisió servam en la memòria la
colpidora imatge de la petita enterrada en el fang fins el
coll, envoltada d’equips de rescat, que veien impotents
com passaven les hores i eren incapaços de treure-la amb
vida.

Encara avui en dia se m’entristeix el cor en
rememorar n’Omaira amb l’aigua enfangada arribant-li
a la comissura dels llavis i la pobrissona ni es queixava.
Tot ben al contrari, intentava donar ànims a la seva mare.

A rel d’aquella esfereïdor tragèdia, la petita
Omaira es convertí en el símbol del més terrible desastre
natural succeït a Colòmbia i un dels més devastadors del
continent americà.

En l’actualitat la mare d’Omaira, la senyora Aleida,
encara no pot ni mirar les fotos de la seva filleta agonitzant
que publiquen diferents mitjans de comunicació.

Si per casualitat  les veu de coa d’ull se li mullen els
ulls malgrat que és una dona forta, acostumada a empassar-
se les llàgrimes.

Aquell desventurat dia del 13 de novembre de 1985,
la senyora Aleida no es trobava en el seu poble d’Armero,
doncs havia anat a Bogotà.

A les sis de la matinada del dijous 14 va rebre una
luctuosa trucada. Era la seva cosina comunicant-li que
Armero havia estat arrasat.

El motiu d’aquest desastre natural estava en

l’erupció del volcà “Nevado del Ruíz”. Les explosions
ocasionades per la citada erupció van produir fluixos
piroclàstics que desferen el gel i la neu del casquet glacial
que es trobava en el volcà.

La barreja d’aquesta aigua desfeta i els trossams
volcànics formaren fluxos de llot que van baixar pels rius
Lagunillas i Azufrado.

El flux de llot es va unir aigües avall formant una
enorme massa d’uns 40 metres d’alçada, la qual es
desplaçava a una velocitat d’entre 30 i 40 quilòmetres per
hora.

Aquesta grandiosa allau va fer desaparèixer la ciutat
d’Armero en una sola nit. I el que és pitjor, dels 40.000
habitants que tenia Armero, 25.000 van perdre la vida,
entre els quals es trobava el pare d’Omaira i marit de la
sra. Aleida, la seva mare, una germana i una neboda,
amén de veïns i companys de l’hospital on ella era auxiliar
d’infermeria.

Tan sols es va poder salvar el seu fill Álvaro
Enrique, de 12 anys, germanet d’Omaira. Ell va ser
precisament el que va evitar que sa mare es deixés morir
de pena moral, davant de tanta desgràcia.

Álvaro Enrique li va dir a la seva mare que havia
vist morts al seu pare, a la seva tia i a la seva cosina, però
que no sabia res de la seva germana Omaira.

La Sra. Aleida se’n recorda que escoltava dir que
una nineta es trobava atrapada en el fang, després se’n
va assabentar que havia mort però mai es podia imaginar
que era la seva filleta. Els seus familiars no deixaven que
escoltés el seu nom per la ràdio ni veure les notícies de
televisió.

Però un dia la Sra. Aleida, en baixar d’un autobús,
va veure de cop i volta la primera pàgina d’”El
Colombiano”, un diari que avui en dia ja no existeix. En
aquesta portada hi apareixia la fotografia de la seva
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estimada filleta d’ulls plens de vivacitat, damunt la qual un
titular anunciava que el cor de la petita havia deixat de
bategar.

En veure-la, la Sra. Almeida es va quedar
esglaiada. Encara avui en dia no sap com expressar el
que sentí en aquells dramàtics moments en què es va
assabentar de l’agònica mort de la seva filleta.

No hi ha prou qualificatius que puguin expressar la
terrible situació que va viure Omaira durant les seixanta
hores que la nineta va passar atrapada de la cintura cap
avall per la runa de les cases arrasades, mentre que el llot
li arribava fins a la boca.

Però malgrat tan desesperada situació, l’increïble i
admirable d’Omaira van ser les commovedores i valentes
paraules plenes d’humilitat que ella va pronunciar a
diferents mitjans de comunicació que l’entrevistaven
mentre estava en plena agonia.

Omaira, amb les seves serenes paraules, intentava,
sobretot, donar ànims a la seva mare al pic que s’enfrontava
amb una fermesa digna de lloa, a la més que segura mort
que ella mateixa intuïa propera.

Sempre m’he preguntat perquè no es va poder salvar
a la petita Omaira. Pareix impossible, veient-la per televisió
que, envoltada per tanta gent com estava, ningú fos no
capaç de treure-la d’aquell infern fangós i és que, davant
la incredulitat i ignorància d’aquest pobre telespectador,
la situació d’Omaira era encara més cruel del que es
veia, com bé ho demostra el fet que quan les autoritats li
van preguntar a la Sra. Aleida com volia que fos enterrada
la seva filleta, ella decidí que la cobrissin amb calç, en el
mateix lloc on la pobrissona Omaira va expirar, doncs
treure el seu cos per donar-li sepultura, suposava haver
de tallar-lo per la cintura, de tan atrapat com es trobava.

En l’actualitat, la tomba d’Omaira està pintada de
calç blanca, rodejada d’un petit reixat blau clar. Es troba
en el mateix lloc on Omaira va donar el seu últim alè, el
dissabte 16 de novembre de 1985, on va ser la casa familiar
situada en un carrer apartat del centre. De l’edificació no
en queda ara ni rastre i, avui, és tan sols un tros de terra
rodejat d’arbres.

Amb el temps s’han anat teixint mites en torn dels
poders de la petita.

Unes persones acudeixen a la sepultura per
demanar-li que intercedeixi per la salut d’una filla. Altres
depositen en Omaira, que era filla d’un agrer, les
esperances d’aconseguir  un treball o tancar un negoci.

Els habitants dels pobles propers pensen que fa
miracles. Malgrat que ningú n’explica cap en concret, en
la tomba d’Omaira es poden llegir pedres amb llegendes,
com la deixada per la família Costa Barreto i que li diu:
“Niña Omaira doy gracias por los favores recibidos”.

Álvaro Enrique, el seu germà, no creu amb els
poders sobrenaturals de la seva germana. Però li resa i
cerca en ella la intercessora que altres pretenen amb el

sant de la seva devoció, encara que ho fa solament perquè
és la seva germana, no perquè la cregui un esser elevat
als altars..

Això sí, pensa que tot el que tenen ell i la seva mare
li ho deuen a ella, a la qual dediquen aquestes sentides
paraules a la sepultura:

“Fuiste niña dulce i bella, ejemplo de
humildad y dulzura. Tu paciencia de santa consumada
conmovió el corazón del hombre.

Recuerdo de tu madre y hermano”
El que diu el seu germà, que tot el que tenen ell i la

seva mare, ho deuen a Omaira, és ben cert, doncs a la
setmana de la tragèdia, Aleida va rebre la trucada d’un
executiu de l’Oxy, companyia petroliera d’EEUU amb
interessos a Colòmbia.

Aquests executiu havia passat devora n’Omaira
moltes hores fins que va morir. Però la nina, abans de
pujar al cel, li va fer prometre que ajudaria a la seva mare
donant-li una casa i cercant-li un treball.

I així un més després, mare i fill estrenaven un pis
de dos dormitoris en una barriada del sud de Bogotà, que
segueix essent la seva llar.

Gairebé a la vegada, l’Ajuntament li va donar un
treball a l’hospital San Blas on  l’actualitat continua
treballant i també li van donar una beca d’estudis per a
Álvaro Enrique qui, avui en dia, treballa com a tècnic de
sistemes.

Per finalitzar aquest homenatge a tan valenta nineta,
ho farem tot recordant la làpida que uns nins japonesos
van posar a la seva sepultura i que diu el següent:

“Con el corazón y cariño, todos los niños del
Japón lloran la cumbia. Està muy triste toda
Colombia, está enlutada con la tragedia. Llora
Colombia la niña santa, que lindo ejemplo a todo el
mundo tú nos dejarás, tu débil voz recorrió el mundo.

Linda es Omaira, Omaira en el cielo, Omaira,
Omaira, eres la santa, Omaira, Omaira de la ciudad
de Armero.

Eres la guardiana de los arrieros y la
compañera de los cafeteros.”

Després de tan assenyades paraules dels petits
japonesets, sols vull afegir que, amb aquest humil
recordatori, nina de curta vida i llarga mort, t’envio una
besada plena de respecte i admiració. Nineta Omaira
sempre viuràs dins el meu cor.

Aprofitant la proximitat de les entranyables festes
nadalenques vull felicitar de tot cor al Sr. Magí Ferriol i
Bauzà, a la seva família, a tots els membres de l’equip de
redacció de Fent Carrerany i per extensió a totes les
marieres i mariers, feliç Nadal i venturós any 2006 i
si Déu ho vol ens seguirem trobant en aquestes pàgines.

Moltes gràcies per aguantar-me.

Miquel Jordan i Ronsano
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Dimecres 21 de desembre de 2005
20:30 Inauguració de l’exposició permanent de Pere

Mascaró, “Mestre Pere des Retratos” cedida per
l’Associació Cultural “FENT CARRERANY”.

Dijous 22 de desembre de 2005
21:00 “Les cases de possessió”. Conferència a càrrec de

Neus Garcia Iniesta.
Tipologia i evolució.
Organitza l’Ajuntament de Maria
Patrocina: Fundació “La Caixa”.

Divendres 23 de desembre de 2005
17:00 Taller de decoració nadalenca.

Lloc: Biblioteca Municipal.
Patrocina: Consell de Mallorca

Dilluns 26 de desembre de 2005
17:00 Cinema per a infants.

Lloc: Ca ses Monges.

Dimarts 27 de desembre de 2005
17:00 Cinema per a infants.
20:00 cinema per a joves.

Lloc: Ca ses Monges.

Dimecres 28 de desembre de 2005
17:00 Cinema per a adults.

Lloc: Ca ses Monges.

Dijous 29 de desembre de 2005
20:00 Audiovisual sobre els torrents de la Serra de

Tramuntana a càrrec de Pep Barceló.
Lloc: Ca ses Monges.

Divendres 30 de desembre de 2005
20:30 Presentació del DVD “Tonades de feina a Mallorca”

a càrrec dels autors Antònia Maria Sureda i Francesc
Vicens.
Lloc: Ca ses Monges.

Dissabte 7 de gener de 2006
20:00 Concert a capel·la del grup “Deixa’t anar”

(Programa a part)

Divendres 13 de gener de 2006
17:00 Taller per fer un dimoni. “Ai! Ja ve el dimoni”

Lloc: Biblioteca Municipal
Patrocina: Consell de Mallorca.

Dissabte 14 de gener de 2006
18:00 Cantada dels alumnes de l’Associació de Música de

Maria.
Lloc: Plaça des Mercat.

19:00 Inauguració de ca ses Monges.
20:30 Encesa del fogueró i demostració de com es fa una

ximbomba.
Després torrada i cantada popular. Podeu venir
vestits de dimoni i farem bulla.
Lloc: Plaça des Mercat.
Organitza: Associació de Música de Maria.
Patrocina. Ajuntament de Maria.

Dilluns 16 de gener de 2006
20:30 Encesa de fogueró i torrada popular de Sant Antoni.

Lloc: Plaça des Pou

Dimarts 17 de gener de 2006
15:30 Beneïdes i concurs de carrosses.

Lloc: Plaça des Pou

Aquest Nadal, ca ses Monges.
(Aquesta programació no és definitiva i pot patir canvis. Alguns actes tenen programa a part)


