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EDITORIAL
A les pàgines centrals de la revista surt el tema. Per una denúncia
d’un veïnat, ha sortit a la llum pública que una regidora de l’ajuntament
del nostre poble feia obres a una casa. Part d’aquesta construcció sembla
que ocupa un espai públic reservat a l’obertura d’un vial que havia d’unir
els carrers Sol i Estrella. A la premsa surt un litigi privat (la disputa per
un tros de corral que un veïnat argumenta que li pertany), la història
d’una llicència d’obra menor per fer una obra de canvi total de la casa i
el tema de la construcció (millor dit, reconstrucció) d’una porxada ja
existent, però que segons les normes no es podia reconstruir ja que ocupa
espai reservat per a ús públic.
No ens correspon a nosaltres, ni a ningú, opinar sobre els afers
privats, però sí que el tema dóna motiu per parlar i de manera oberta,
sobre el tema de la construcció a Maria, deixant de banda la càrrega
política que té el tema i que ha estat aprofitada per posar l’afectada enmig
de la polèmica.
No es pot donar per bo, de cap de les maneres, que l’argumentació
sigui “en haver-d’obrir el carrer ja tomaré la porxada, i així tendré lloc
per guardar el cotxe”, perquè per la mateixa raó, qualsevol persona podria
construir un espai d’ús privat en terreny públic usant la mateixa
argumentació. Els càrrecs electes són els primers que han de donar
exemple de pulcritud i de respecte a les normes i a la legalitat vigent.
Sobre el tema de la llicència d’obra menor per envestir obres de
major calat, l’absència de zelador municipal ha possibilitat que això fos
la norma usual i que gairebé tothom hagi fet passar bous per esquelles
en qüestió d’obres, al llarg d’aquests vint-i-cinc anys d’ajuntaments
democràtics..
La manca total de control ha duit a molta gent a fer i desfer
sense cap escrúpol, tenint present que ni les sancions, ni les demolicions
arriben mai a fer-se efectives.
Sempre hem opinat que el tema de l’ordre i del control en la construcció
passa per una voluntat de respectar la llei que inclogui un pacte a dues
bandes: tots els grups de l’ajuntament i els constructors. Si a algú se li
ocorre usar el tema com a arma política no hi haurà manera d’assegurarse un futur en què tothom hi surti guanyant. Val la pena pensar-s’ho.
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EXCURSIÓ AL PUIG DE BONANY

El passat dia 23 d'abril teníem programada la pujada al puig de Bonany, caminant des de Maria. A l'hora de
partir el temps era molt incert i estava el cel tapat. Això
suposam que feu que fòssim molts pocs els que ens
decidírem a partir: en Miquel Ferriol, en Toni Horrach i
en Magí Ferriol. Abans de partir poguérem veure l'ambient
que es preparava a la plaça, amb la festa de Sant Jordi,
mentres s'exposaven els llibres.
Partírem cap a les deu i mitja i amb tres hores ens
col·locàrem a dalt del puig. Com podeu veure a les fotos,

EL DIA 28 DE MAIG, ANIREM A
S'ATALAYA DE LA VICTÒRIA
El proper dia 28 de maig farem a la darrera
excursió abans de l'aturada de l'estiu. Serà a la
zona de la Victòria, amb pujada a l'Atalaia, i
possiblement visitant altres llocs de l'entorn.
La partida serà a les 8 hores del matí des la
plaça i en principi el dinar serà de pa i taleca, encara que es poden estudiar altres possibilitats.
Esperam que la proposta vos sigui atractiva
i que en lloc de tres excursionistes com la darrera
vegada, siguem al manco trenta-tres.

el sol ens acompanyà tot el camí.
La foto de dalt està feta prop de la benzinera de
Petra, mentres berenàvem, i podeu veure el puig de Bonany
al fons.
Les altres dues ja són fetes a dalt del puig: la de la
dreta, davant l'església amb els tres excursionistes i la de
l'esquerra, amb la vista sobre el poble de Petra.
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EL TEATRE A MARIA DE LA SALUT DES DEL
1968 AL 1972:LA COMPANYIA DE MARIA (2)
(Aquest el títol d'un treball que realitzà Eulàlia F. Ferriol Quetglas, durant els seus estudis de Filologia Catalana i
que, pel seu interès i per la seva extensió publicarem al llarg de vàries revistes)
PER A RIURE UN POC
Com que eren un grup d’amics que havien decidit
ajuntar-se per fer comèdies, és normal que hi hagi un bon
grapat d’anècdotes. És curiós però del que s’han recordat
tots és de les anècdotes i de les fetes que els passaren.
Relacionat amb l’apartat de música, com que els
escenaris eren fets de taulons quan la gent hi caminava
per damunt es movien. Fins aquí res, però el problema
venia quan en Joan Vanrell havia de posar música, perquè
l’agulla del tocadiscos botava i ratllava els discos, ja us
ho podeu imaginar enmig de l’obra. Era un show perquè
al mateix temps que el públic sentia la música a trossos,
els actors es desconcentraven i tot eren rialles.
Una altra anècdota relacionada amb el decorat i
l’escenari, va passar un dia que actuaven a Lloret, i és que
quan varen anar a estirar les cortines per canviar l’escena,
varen caure. Després, per seguir l’obra i marcar els canvis
d’escena i els canvis d’acte ho havien d’anunciar al públic
“ara acaba el primer acte...”, perquè no tenien cortines. Ja
hem avisat que les anècdotes que els varen passar
confirmen que el local de Lloret era semblant a un galliner.
També amb els efectes especials està relacionada la següent
anècdota. Un dia, també a Lloret, havien de menester un
gall i el vicari del poble els en va deixar un, gràcies a la
intervenció del rector de Maria. Fins aquí tot normal, però
és que enmig de la representació el gall va començar a
escaïnar i els actors només tenien rialles. Aleshores, varen
fer el cor fort, i n’Esteve Mas li va estrènyer el coll i li va
tapar el bec amb tan mala sort que l’animal va fer les
darreres. Varen provar de tirar-li aigua per reviscolar-lo,
però com que no callava el varen ficar dins un sac de paper.
Però aquí no acaba la història del gall i és que a
l’hora de tornar-lo al vicari, li deixaren mort tirat enmig
del corral, mesclat amb els altres animals.
També són coneguts els problemes amb el cables
i amb els endolls a l’hora de connectar tota la part elèctrica,
donem gràcies a l’inventor de la cinta aïllant. A l’hora de
dur tots els ormetjos al lloc de la representació, ho havien
de fer amb un parell de viatges i en diferents cotxes, perquè
ni tan sols tenien una furgoneta.
Com ja hem esmentat abans, quan actuaven al
cinema de Maria havien de condicionar el local per tal de
poder fer les representacions. De tots eren coneguts els
forats que hi havia entre els taulons, igual que a Lloret, i
els jutipiris que havien de fer.
Els diumenges, els papers un poc alegres eren

La companyia, en la seva segona etapa

escandalosos perquè hi sortien dones fumant i bevent
durant l’obra. A la mare d’una de les actrius no li va fer
gaire gràcia veure la seva filla amb aquella fila i no la va
deixar tornar a col·laborar en d’altra obra.
Hi ha una altra anècdota, però aquesta no és per
riure. A l’hora de representar l’obra de Joan Mas Sa
Padrina , varen haver de demanar permís a l’autor per
poder tenir l’obra escrita. L’autor només els hi va posar
una condició; ell havia de veure els assaigs i aleshores
donar el vist i plau si li agradava com quedava, i si no li
agradava no la podrien representar.
Al final, l’autor Joan Mas no va comparèixer a
cap dels assaigs, i la varen poder representar sense cap
problema ni un.
Però aquí no acaba tot, i és que quan havien de
representar l’obra a Ariany, en Joan Ferrer, un arianyer
que formava part d’una companyia de Palma i que era
col·laborador de la de Maria, va fer córrer la veu que hi
havia un grup de joves que volien representar Sa Padrina
al seu poble, Ariany. Amb tanta mala sort que un membre
de la companyia de Xesc Forteza ho va saber i els va
amenaçar que si la feien els denunciarien perquè ells en
tenien els drets d’autor. Al final no dugueren a terme
l’actuació però la companyia posterior del poble Foc i
fum sí que la féu.
EL PAPER DE L’ESGLÉSIA
En aquella època l’Església era el que avui
coneixem com a “dinamitzador cultural”. Els capellans
del moment es preocupaven pel jovent, no com ara, i
l’estimulaven perquè fessin coses, perquè es divertissin
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mentre feien cultura.
A Maria en tenim un exemple ben clar, i és que
primer amb el capellà Tomeu Fons i després amb Don
Pep Lliteres varen dur endavant el projecte tant del
Teleclub com el de la companyia. No ens hem d’oblidar
de la figura de Mateu Cladera, el qual també dugué a terme
una tasca cultural important per al poble.
El Teleclub era l’excusa, era un local cultural
fundat per l’Església amb què es volia tenir entretengut el
jovent.
Sobre Tomeu Fons, un dels primers impulsors,
era el primer capellà després de la renovació i va venir al
poble amb moltes ganes de fer feina. El mateix passà amb
Don Pep Lliteres. Ambdós tenien fama d’ésser molts durs
en els assaigs, però era la manera que les obres sortissin
bé.
El col·lectiu de la l’església en aquells moments
fou molt important. Quan un capellà arribava al poble
s’integrava de ple en la vida quotidiana i ajudava a la vida
diària de la gent.
Avui dia és una altra història perquè es dediquen a tenir
contents el grup de fidels coneguts com a “beats”. Llevat
si creiem o no, el cert és que durant un llarg període de la
nostra història, l’Església va dur a terme una gran funció
cultural despertant en els joves l’interès per tot el relacionat
amb la cultura.
Seria bo que aquesta institució, o una altra, tornàs
a implicar la gent jove dins el món de la cultura.
ELS PROTAGONISTES

Antònia Concepció Ferriol i Nadal Ferriol
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Habitualment eren dotze o tretze actors els que
formaven la companyia, però n’hi havia de reserva per si
algú no venia. Els components habituals eren; Andreu
Alcover, Maria Quetglas, Joana Gelabert, Isabel Gual,
Esteve Mas, Sebastià Bunyola, Antoni Fiol, Gabriel
Ferriol, Catalina Mestre, Apol·lònia Costa, Jaume
Quetglas, Nadal Ferriol, Pere Ribas ...

Aquí tenim alguns dels actors que hem esmentat a la
representació de Sa Padrina.

A l’hora de representar els sainets, sovint s’hi afegia gent
esporàdicament.
Quan havien de repartir els papers, els padrins
sempre eren n’Andreu Alcover i na Maria Quetglas, la
criada o la coprotagonista sempre era na Joana Gelabert,
el porquer ho solia ésser en Joan Gelabert (el més jove de
tots), el paper d’esquiterell solia ésser per a na Praxedis
Font.
Ja hem dit que en Joan Vanrell (Rumbo) era
l’encarregat del tots els efectes especials. L’apuntador
oficial era en Gabriel Bergas, tot i que qualque vegada ho
fou en Jaume Ferriol.
Pel que fa a la direcció, sempre era a càrrec del rector o bé
Tomeu Fons (amb qui representaren les dues primeres
obres) o bé Pep Lliteres (amb qui en prepararen dues).
Sabem, però que la direcció de L’amo de Son Magraner
la dugué endavant Antoni Morey.
Els actors no feien doblets, de fet, sovint els actors
que intervenien a les comèdies, no ho feien als sainets.
Tot i estar en el segle XX, les dones encara no
tenien molta llibertat, però podien participar a les
representacions. Alguns dels components ens han explicat
que anar a assajar era una excusa per poder sortir el vespre
tots sols. Normalment els personatges femenins eren
representats per dones i els masculins per homes.
Després de conèixer una mica la història d’aquest
grup de teatre, parlarem un poc de les obres que varen
representar. La gran majoria, com veurem tot seguit són
molt conegudes. Sabem que varen representar alguns
sainets més, però no hem pogut esbrinar quins.
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ELS AUTORS
Tot seguit farem una mica de fitxa de les peces
que varen representar per tal de conèixer un poc més la
feina que varen dur a terme aquest grup de teatre amateur.
Totes les obres són de caire popular i molt
conegudes a l’època algunes de les quals perquè
representen la societat de la postguerra i de la transició.
Sovint el públic es podia veure identificat en els
personatges, o sinó, al manco, hi veien un món que ells
havien conegut i el qual estava a punt de desaparèixer.
Aquest canvi també es veu reflectit a les obres, a les quals
ja hi ha palès l’abandonament de la terra per anar a cercar
feina a Ciutat, i fins i tot, hi apareix algun estranger,
insinuant ja el món del turisme (Hotel Cosmopolita).
Les obres que varen representar són; El món per
un forat i Sa padrina de Joan Mas, L’amo de son Magraner
i Sa madona du es maneig de Pere Capellà, Aigua de pluja
i Hotel Cosmopolita de Gabriel Cortès i Esperant el metge
d’Aina Villalonga.
Sabem que prepararen l’obra “Siau Benvinguts”
d’Alexandre Ballester però no la varen arribar a
representar.
Primer, farem cinc cèntims dels autors de les obres
per així conèixer un poc més el context i les circumstàncies
en què es feren aquestes peces.
Començarem parlant de Gabriel Cortès Cortès
(Palma 1903-1967), autor dramàtic, llicenciat en dret per
la Universitat de Múrcia que fou regidor de l’Ajuntament
de Palma durant la II República i durant els primers anys
de la dècada dels quaranta.
Va començar la seva activitat teatral com a director
d’escena per després passar a l’autoria i en el període del
segon terç del segle XX va escriure una quinzena d’obres
teatrals.
A la postguerra, la Companyia Artis, la qual va assessorar
fins el 1952, li va estrenar, el 18 d’octubre de 1948 al
Teatre Principal, Hotel Cosmopolita, comèdia en un acte
publicada el 1953, que presenta una sèrie de personatges
que conviuen en un petit hotel de la costa mallorquina.
A finals de 1951, el 16 de novembre, l’Artis li
estrenà al Teatre Principal de Palma Aigua de pluja,
comèdia en tres actes publicada el 1953. L’acció té lloc a
Binigarrit, possessió on conviuen na Maria, neboda d’un
dels amos, i en Jaume, un dels futurs hereus del patrimoni
de la tia Teresa. La condició per heretar, però, és casar-se
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amb la seva cosina, que se’n va anar a Amèrica ...
El teatre de Cortès oscil·la entre el drama líric,
l’entremès costumista, l’alta comèdia burgesa o la comèdia
ciutadana moderna i el drama efectista. Ideològicament
hi és palès el seu pensament catòlic i tradicionalista i el
seu conservadorisme, que contrasta una mica amb els altres
dos autors.
Un altre dels autors és Pere Capellà, del qual
enguany se celebren els cinquanta anys de la seva mort.
Pere Capellà Roca (Algaida 1907-Palma 1954), glosador,
poeta i dramaturg, mestre de professió, exercí de periodista
i fou conegut amb el pseudònim de Mingo Revulgo.
Destacà des de jove en la defensa del socialisme i de la
República i per això fou perseguit i represaliat. Es dedicà
a moltes feines diferents ja que havia estat depurat del cos
de mestres.
A instàncies del seu amic Sanchís Guarner, amb qui havia
compartit presó, començà a escriure la seva obra dramàtica,
la qual escrigué entre els anys 1949 i 1954. Crida l’atenció
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que fos el primer autor nou, desconegut fins aleshores,
que la Companyia Artis estrenà.
Destaca la trilogia formada per les obres L’amo
de Son Magraner, S’hereu de sa farinera i Sa madona du
es maneig (dues de les quals va representar la companyia
de Maria).
Les tres comèdies presenten característiques formals i
temàtiques semblants. Totes tres ofereixen una història
argumental de línies molt esquemàtiques, on els
protagonistes tenen una existència simple basada en la
consecució de l’amor, l’estabilitat econòmica, la creació
d’una família etc.
Aquestes històries serveixen per mostrar la realitat
social dels anys cinquanta, i a través de l’humor
destrueixen la visió idíl·lica del món rural, sense perdre-li
el respecte en cap moment, element que el va fer triomfar.
Sens dubte representa la dignificació del teatre català escrit
a Mallorca, i, a partir dels seus plantejaments populars,
aviat superats, serví de model a les generacions posteriors
que dugueren a terme la renovació d’aquest teatre.
Pel que fa a Joan Mas Bauzà (Deià 1929-Palma
1992), era dramaturg, narrador i, ocasionalment, director
teatral. Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona,
esdevingué un autor dramàtic d’una gran popularitat a
partir de la dècada del 1950.
En una primera època el seu teatre està molt
relacionat amb la companyia de teatre Artis, la qual estrenà
totes les seves obres.
Els seus textos tenen una base costumista, que
cerquen un públic ampli, encara que poden contenir formes
parcialment renovadores. S’inicià preparant entremesos
per representar durant les festes patronals de Deià, però
l’obra que el donà a conèixer va ésser Sa padrina (1953),
una comèdia de costums que es convertí en un dels grans
èxits de l’autor i de l’Artis. L’argument se centra en la
història d’un matrimoni de padrins que veu com el seu
únic nét ha de partir cap a l’Argentina.
El món per un forat (1961), quedà finalista al
premi Bartomeu Ferrà però, per votació popular obtingué
el premi del públic el 1961. Després fou estrenada a
Barcelona l’any 1969 i emesa per Televisió Espanyola
(1975). És una tragicomèdia en tres actes basada en
l’assassinat, per imprudència, d’un jove artista, a mans de
diversos membres de la seva pròpia família, que no
acceptaven la seva vocació. Amb aquesta obra es consolidà
com un dels gran autors de l’època.
En conjunt, l’obra dramàtica de Joan Mas
constitueix una gran aportació per al teatre català de la
segona meitat del segle XX. Demostra un domini
excepcional de l’ofici d’escriure, d’inventar personatges
i d’imaginar situacions. Ha esdevingut un dels autors més
representats i les seves obres s’han convertit en part del
patrimoni cultural mallorquí.
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Nadal Ferriol, Maria Quetglas i Andreu Alcover

LES OBRES
El món per un forat ( Joan Mas Bauzà 1961)
Any de representació Æ 1968 (és la primera obra que
representen)
Breu sinopsi :
És una tragicomèdia en tres actes en la qual se’ns conta
l’assassinat del protagonista, en Joan, un jove amb
aspiracions artístiques. La seva família no accepta
aquest futur per al seu fill volent que es casi amb na
Beleta.
Assistim al seu assassinat a causa de la imprudència
d’alguns membres de la seva família.
Aquesta és l’única obra que no és una comèdia perquè
acaba amb la mort del protagonista.
Grup humà :
PERSONATGES
Sta Winder
L’amo en Joan
Beleta
Dona Bel
Criada
Joan
Capellà
Apuntador
Director
Atrezzo

ACTORS
Isabel Gual
Andreu Alcover
Joana Gelabert
Maria Quetglas
Francisca Maria Torrens
Sebastià Bunyola
Antoni Fiol
Esteve Mas
Gabriel Bergas
Bartomeu Fons
Joan Vanrell

Aquesta obra la varen representar al Cinema de Maria,
al local de Lloret i al Teleclub d’Ariany. Després de
representar l’obra, escenificaren el sainet Esperant el
metge
(Continuarà al proper número)
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ENTREVISTA A ANTONIA BERGAS BAUZA
A la revista Ariany hi trobàrem aquesta entrevista
a la marianda Antònia Bergas Bauzà, filla d'en Damià
Bergas, "Menut", i n'Antònia Bauzà. Ens interessà i
demanàrem a l'autora de l'entrevista, Maria Cladentey
Frontera, el permís per a publica-la. Aquí la teniu
Maria Caldentey Frontera
Font: Revista Ariany
A l’entrevista d’aquest mes hem volgut dur una
persona jove que comença a caminar dins els difícils, però
sempre apassionants i extraordinaris camins de l’art.
Es tracta de n’Antònia Bergas Bauzà. Per ventura el
nom no vos és massa familiar però si vos dic que es una
filla de n’Antonia Bauzá o una néta de madò Catalina
Nicolau (Cuixa) de ben segur que ja sabreu de qui estam
parlant.
Va començar aquesta aventura pictòrica ja dins
l’adolescència inclinant-se pel batxillerat artístic. A l’any
2000, la seva inquietud artística i la necessitat de conèixer
noves formes i tècniques d’expressió a l’àmbit de la pintura
la dugueren a estudiar art i disseny a l’escola Massana de
Barcelona, on realitzà els estudis corresponents al cicle
superior d’art. Es va especialitzar en pintura mural i
col·laborà en diversos treballs i projectes. Ha participat en
exposicions col·lectives i el passat mes d’octubre mostrà
les seves pintures en una exposició individual a la galeria
Can Janer d’Inca.
Actualment es troba a Barcelona on cursa la carrera de
Belles Arts.
A quina edat comença l’afició per la pintura?
No ho record massa bé, sempre hi havia hagut una mena
d’inquietud, però es comença a desenvolupar amb l’inici
del batxillerat artístic. Més o menys cap als setze, disset
anys, quan comences a elegir el teu camí.

dins del més íntim, i deixar sortir lo emotiu però sempre
conscient del que he aprés, dels coneixements adquirits,
del sentiment i l’experiència, poqueta, però viscuda.
Què vols manifestar a través d’ella?
Intent ensenyar les coses que a mi m’emocionen, intent
ensenyar la meva reacció davant qualsevol estímul
exterior, aquests creen una sèrie d’ informacions i
reaccions dins jo, intent ensenyar la meva resposta a
aquests esdeveniments...intent ensenyar la fragilitat, lo
subtil, lo suggerent... intent que la meva pintura faci sentir
o arribi o algú.
A l’hora de donar forma a la teva obra, en què te
inspires?
Pint de manera molt intuïtiva, però com he dit abans,
estam receptius a l’exterior i qualsevol cosa ens pot fer
sentir de manera inexplicable... d’aquestes informacions
creades, m’inspir, des de la fragilitat d’una ala d’una
papallona, reflexes d’ aigua, un horabaixa... a qualsevol
imatge del carrer. Tot és vàlid, si em fa sentir.
L’art es qüestió de tècnica o de sensibilitat?

Hi ha algú a la teva família que s’hagi dedicat a les
arts?
Em sembla que no, que jo conegui no sé de ningú, ni
de possibles relacions directes amb l’art.
Què és per a tu la pintura?
A part de ser un procediment que m’ajuda a poder
representar aquelles coses que es necessiten dir, i que la
majoria de vegades no són tan fàcils ni tan comprensibles,
pintar per jo és una pausa en el temps, un lloc on refugiarme. Una manera de fugir del renou i la confusió per excavar

Sense dubte, per mi es qüestió de sensibilitat,
evidentment, que es necessita la tècnica per poder
expressar-la. Pens que pintar, dibuixar, es pot aprendre,
amb constància i dedicació. I és cert que hi ha persones
amb més habilitats i facilitats que altres però el que per jo
diferència l’artista és la manera de sentir, i per tant, la
necessitat d’expressar.
Quina és la teva tècnica preferida?
No tenc una tècnica preferent, sí que hi ha unes
tècniques que me donen més resposta que altres en qüestió
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del que vull expressar o del que pint. L’aquarel·la la trob
màgica, sensible... la capacitat aigualida, la taca, la seva
qualitat transparent, la lleugeresa....la resposta que
m’ofereix és infinita. En canvi, l’oli és més flexible, es
deixa insistir, aquesta capacitat em dóna molt de joc i tenc
l’opció de pintar en format molt més gran.
Quin és l’autor preferit o amb el que més
t’identifiques?
Des de sempre, m’ha acompanyat un artista que vaig
conèixer a través d’una imatge a un llibre, és en Fernando
Zóbel. M’agrada la seva pintura poètica, el silenci que
m’ofereix. És una pintura subtil, ingràvida, admir la seva
pulcritud.
També Mayte Vieta, artista molt jove i actual. Fa una obra
molt humana, em sent paral·lela a la seva manera de sentir,
al seu treball. I m’emociona, la bellesa misteriosa i
espectacular de les obres de Wolfgang Laib.
Com està la pintura dins la joventut? Hi ha talents?
Jo crec que està molt bé. Hi ha moltes persones
dedicades i amb les mateixes necessitats que pugui tenir
jo, molts d’artistes joves, i pel que jo veig, hi ha gent que
fa coses i que té projectes molt interessants, hi ha molt a
dir i ensenyar...
Està clar que hi ha talents, la llàstima es que a vegades,
quasi sempre, no tenguin la oportunitat o la facilitat
d’ensenyar-ho i de demostrar-ho.
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A on t’agradaria arribar amb la teva pintura?
Supos que com a la majoria, m’agradaria poder ensenyar
la meva obra, donar-me a conèixer i ser valorada... voldria
tenir oportunitats per explicar tot el que m’arriba... desitj
fer sentir alguna cosa, que el que faci arribi emocionalment
a algú.
Quins projectes de futur tens?
Com a pròxim objectiu, més immediat, presentar-me al
certamen d’”Art Jove” i algun altre concurs. I cap al futur,
acabar Belles Arts i seguir fent amb ganes i amb la mateixa
il·lusió que ara.
Gràcies Antònia per apropar-nos a aquesta visió
pausada que vols transmetre amb la teva obra, per voler
compartir amb nosaltres la teva passió per l’art, per tot
allò que és bellesa i equilibri, per obrir-nos les portes de
l’ànima i fer-nos partícips dels teus desitjos i emocions.
Ens ha agradat de veres tot el que has contat, però
sobretot, ens ha emocionat descobrir, a través de les teves
paraules i pel que coneixem de la teva obra, la passió que
sents per aquest món carregat de sensibilitat, de mirades
penetrants, i silencis xopats de poesia i profunditat
contemplativa.
Ens agrada de veres la manera que tens de conjugar la
forma i el color, la manera tan subtil i suggerent de plasmar
les emocions i els sentiments, la realitat intuïda..., fentnos sentir alhora la inocència i la ingenuitat més pura.
Definitivament ens agrada de veres quan ens parla l’art,
i ens fa sentir més aprop de la bondat i de la bellesa.
Des de la revista Ariany te desitjam molts èxits.

Per tant no és fàcil pels joves avui en dia dedicar-se a
l’art...
No, la veritat, és que està una mica malament...
Hi ha molts de concursos, certàmens d’art i ara també, hi
ha les noves presencies, entre altres, i tot això ajuda, ajuda
molt, i són grans oportunitats, però sembla que no són
suficients per la quantitat de persones que tenen projectes,
i obres per ensenyar.
El que crec que és més difícil, emperò, és seguir, lluitar
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SANT JORDI A MARIA

Des de fa uns anys, a Maria, també celebram la festa de
Sant Jordi. I enguany, la festa, coincidí en diumenge i amb
un dematí que feia ganes de sortir a passejar i d’estar-se a
la plaça una estoneta gaudint del sol i del bon temps. A la
part de baix de la Plaça des Pou, la Biblioteca de Maria
muntà una parada de llibres per mostrar, a grans i petits,
que s’hi troba per la nostra biblioteca pública i l’àmplia
oferta de llibres i altre material audiovisual en préstec. Al
costat, la papereria de Ses Corbates mostrava i venia llibres
de tota classe i condició: literatura, llibres de contes per
als més menuts, llibres de gastronomia, actualitat,
entreteniment, etc. Una oferta variada que anava
acompanyada de la tradicional rosa per a aquells lectors
que feien la compra corresponent. Una mica de música i
entreteniment per als lectors més jovenets arrodoní la
jornada festiva. .

que il·lustra aquesta notícia els podeu veure ben
entretinguts davant de la seva obra: panades, i crespells
que ajudaren a fer, i com és lògic s’acabaren menjant per
fer la festa més completa. Una bona manera de guardar
costums i gust per les coses nostres.
UNA OBRA “IL·LEGAL” EN UN ESPAI PÚBLIC
Aquestes darreres setmanes la notícia ha arribat a la premsa
escrita acompanyada de fotografies que mostren la casa
objecte de la controvèrsia. Sembla ser que una regidora
d’un dels partits de l’oposició, del PSOE, comprà una casa
al final del carrer Sol. Amb un permís d’obra menor,
enllestí una reforma integral de la casa, la qual disposava
d’un porxo, al costat, en molt mal estat; porxo que segons
sembla ocupa part d’un espai públic que correspon a una
via, encara per obrir, que ha d’unir els carrers Sol i Llevant.
Tot i saber això, però, també arreglà aquesta porxada que
quedà unida a la casa.

La polèmica s’ha originat per la denúncia d’un veïnat que
ha al·legat que les obres realitzades envaeixen part de la
seva propietat, cosa que ha destapat l’afer de la porxada
construïda sobre espai públic, amb , segons l’afectada “el
coneixement del batle” i amb la condició de tomar-la si el
carrer s’obrís algun dia. Esperem que les coses s’arreglin
i el tema se solucioni d’acord a la llei, ja que no és bo que
els representants municipals que són els qui haurien de
donar exemple a l’hora de complir la llei, siguin els primers
que la ignoren quan els convé.

PANADES A L’ESCOLA
Els nins i nines de l’escola s’acosten a les nostres tradicions
gastronòmiques de la millor manera possible, que és
posant-hi les mans i fent-ho arribar a la boca. A la fotografia

LA JORNADA CONTINUADA A L’ESCOLA,
AJORNADA
Si a l’anterior revista us informàvem que després d’una
votació de la comunitat escolar de l’Escola de Maria
s’havia decidit que a partir del curs vinent es faria jornada
continuada, ara hem d’informar que una reclamació
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presentada per un pare ha ajornat aquesta decisió fins a
mitjans mes de juny, ja que argumenta irregularitats en el
procediment del vot per correu o delegat. Quan
l’administració ho resolgui ja us n’informarem
puntualment.
AVANCEN LES OBRES AL POLIESPORTIU I AL
CAMÍ CREUER
Si passau per camp de futbol podreu veure com les obres
de la pista coberta pràcticament ja estan enllestides. La
llàstima és que el tancament no sigui complet, ja que quan
fa vent les condicions per a la pràctica dels diferents esports

tenen una dificultat afegida.
I si avancen les obres de la pista del poliesportiu també
avancen les del Camí Creuer. En aquests moments ja s’està
fent el ferm de la via, cosa que permet veure com queda
força més elevada del nivell que tenia abans. Això haurà
de possibilitar –suposam que els tècnics ja ho tendran
previst- que s’habilitin accessos individuals a les diferents
finques que quedaran a banda i banda del nou vial.
TROBADA D’ESCOLES MALLORQUINES A
SINEU
El proper dissabte dia 13 de maig a la localitat veïna de
Sineu hi haurà la propera Trobada d’Escoles Mallorquines,
una cita anual que les escoles de Mallorca que fan
ensenyament en català tenen ben present en el seu
calendari. Enguany la vila de Sineu serà l’amfitriona
d’aquesta festa que tendrà com a tema central el mercat.
Totes les escoles participants, entre elles la de Maria fan
arribar els seus treballs que són mostrats a tots els
assistents: alumnes, pares i mares i ensenyants que
arribaran fins a Sineu. Un dia de festa per a petits i grans

que no us podeu perdre. Un dia per assistir amb els vostres
fills i veure la feinada i l’orientació pedagògica que tenen
aquests centres que han fet de la defensa de la nostra
llengua i cultura el motor de la seva feina pedagògica.
LA CONSTRUCCIÓ A MARIA, EN XIFRES
El passat mes de març sortien unes dades del Col·legi
d’Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Mallorca que
confrontades amb les dades de població publicades per
l’Institut Nacional d’Estadística donaven unes xifres sobre
construcció a Mallorca, realment espectaculars.
Així es deia que d’ençà de 1999 la població a Mallorca
havia augmentat en 117.778 persones i la construcció havia
implicat un total de 53.378 habitatges nous. Aquesta
pressió de nova construcció lògicament major a Palma i
la zona costanera, també arriba als pobles de l’interior. A
Maria, oficialment, l’augment de població ha estat de 318
persones més, mentre que els habitatges nous han estat
69. Sembla que aquestes xifres mostren, encara ara, un
percentatge prou “discret” de nova construcció a Maria,
però les perpectives ara mateix mostren un panorama que
ens hauria de començar a preocupar de valent.
DOS AL·LOTS DE MARIA, AMB POSSIBILITATS
DE FITXAR PER EQUIPS DE FUTBOL DE
PRIMERA
Fer futurisme sobre dos joves esportistes de Maria que
ara mateix són en el punt de mira de dos equips de primera
divisió, és arriscat. En el món de l’esport d’elit, es fa difícil
predir la projecció que en el futur tendran dos joves
futbolistes mariers que a hores d’ara ja han mostrat la seva
vàlua als equips on han jugat (a Maria i a Manacor) i a la
selecció balear de futbol sub-14. En Biel Company i en
Miquel Mas són els dos joves esportistes que han despertat
l’interès d’aquests equips i que potser la temporada que
ve ja els puguem veure jugant fora de la nostra illa. Sigui
el que sigui, els desitjam tota la sort del món recordantlos que la seva formació com a futbolistes d’elit mai no
els hauria de fer oblidar la seva formació intel·lectual i
humana, tan important com l’altra. Sort!
QUÈ VAL EL NOSTRE POBLE?
Ja que en aquest número parlam tant de construcció, bo
serà recordar una dada que sortia aquest passat mes d’abril
a la premsa illenca. Segons dades de l’Institut balear
d’Estadística relatives al valor cadastral urbà de les Illes
Balears és de 31.743.298 milions d’euros. D’aquests, el
valor del nostre municipi, està xifrat en 25,913 milions
d’euros, per damunt de poblacions més grans com Sant
Joan o Petra. Però ja se sap que entre el que marca
oficialment el cadastre i la realitat...
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Josep Payeras Quetglas va morir el passat
dia 28 de març a l'edat de 86 anys. Vivia al carrer
Roses, número 4.

Pablo Simó Femenia va morir el passat dia 29 de març. Vivia
a la finca Es Reboster.
Antònia Gelabert Crespí ens deixà el passat dia 3 d'abril a l'edat
de 88 anys. Vivia al carrer de Sa Tanca, número 16.
Catalina Oliver Roig ens deixà el passat dia 25 d'abril l'edat
de 90 anys. Vivia al carrer Església, número 25.
Que descansin en pau

BENVINGUTS:
Jaume Mestre Mas va
néixer el passat dia 1 d'abril.
Els seus pares són Francesc
Xavier Mestre Mestre i
Margalida Mas Font.

Antoni Cladera Payeras va néixer el passat dia 5 d'abril. És fill
d'Antoni Cladera Cifre i d'Antònia Payeras Mas.
Miquel Clar Trobat va néixer el passat dia 8 d'abril. Els seus
pares són Miquel Juan Clar Colom i Catalina Trobat Fullana.
Enhorabona als pares i demés família

JA L'HAN FETA:
Bartolomé Bordoy Molina i Laura Herminia Mera Salguero
es casaren el passat dia 1 d'abril.
Juan José Sestayo Lestón i Inés Melania Loeffler Grant es
casaren el passat dia 7 d'abril.
Martín Mas Font i Maria Teresa Horrach Coll es casaren el
passat dia 22 d'abril.
Que el vostre amor no acabi mai

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

971525002

(Fax) 971525194
Policia Local 971100112

BIBLIOTECA
971525688
UNITAT SANITÀRIA (cita prèvia) 971525463
APOTECARIA
71525020
OFICINA DE CORREUS
71858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
71525083
ESCOLA DE BAIX
71525252
LOCAL TERCERA EDAT
71525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL
71525457
PARRÒQUIA
71525033
GESA: AVARIES
02534902
SOREA,
Servei d''aigua 71644004
Avaries
71644006
EMERGÈNCIES
112
BOMBERS
085
HOSPITAL MANACOR Informació 71847000
Urgències 71847060
Cita Prèvia 71847100
AMBULATORI D'INCA
71502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA
061
SON DURETA (Centraleta)
71175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca)
71502850
AMBULÀNCIES
71200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 71505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 71505150
MANCOMUNITAT DES PLA
71830441
PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu
- Per demanar hora al servei de Pediatria i Comare heu
de cridar de 8 a 14 hores al ....................971855043

- Per urgències, a partir de les 15 hores heu de
cridar al ........................................... 971520203
HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 17 a 20
h.
Dissabtes: de 9 a 12 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

FENT CARRERANY - 13(93)

Maig, 2006

El temps

MES DE MARÇ
S
E
M
I
N
I
M

S
E
M
I
X
A
M

0
3
5
2

PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia 5 ............ 28 l. 26º C (Dia 27)
Dia 21 .............. 5 l. Temperatura Mínima
3,9º C (Dies 5)
Temperatura Mitjana
TOTAL: 33 LITRES 14º C
Mitjana Màximes
18,8º C
Mitjana Mínimes
9,3º C
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Però, segons la meva opinió,
els faltaren els grans segells,
els que fan treure els capells,
i explicar amb mots clars i fins
perquè són tans llargs els dies quan som nins,
i tan curts els anys quan som vells.
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En Newton per la "gravitació",
i n'Einstein per la "relativitat"
guanyaren, de la humanitat,
aplaudiments i devoció.
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NO HO VAREN EXPLICAR
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LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
Maria
06:25
07:35
08:40
09:40

13:40
14:40
15:40
16:40

19:40
20:40

-Sineu-Inca - Palma
06:41 06:55 07:29
07:52 08:06 08:40
08:57 09:11 09:45
09:57 10:11 10:45
10:57 11:11 11:45
11:57 12:11 12:45
12:57 13:11 13:45
13:57 14:11 14:45
14:57 15:11 15:45
15:57 16:11 16:45
16:57 17:11 17:45
17:57 18:11 18:45
18:57 19:11 19:45
19:57 20:11 20:45
20:57 21:11 21:45
22:01 22:15 22:49

Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:21 06:56 07:09 07:35
07:20 07:55 08:08 08:40
08:25 09:00 09:13 09:40
09:25 10:00 10:13
10:25 11:00 11:13
11:25 12:00 12:13
12:25 13:00 13:13 13:40
13:25 14:00 14:13 14:40
14:25 15:00 15:13 15:40
15:25 16:00 16:13 16:40
16:25 17:00 17:13
17:25 18:00 18:13
18:25 19:00 19:13 19:40
19:25 20:00 20:13 20:40
20:25 21:00 21:13 21:30
22:00 22:35 22:48

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu- Inca- Palma
07:03 07:17 07:56
08:00 08:18 08:32 09:11
09:15 09:33 09:47 10:26
10:48 11:02 11:41
12:03 12:17 12:56
13:18 13:32 14:11
14:33 14:47 15:26
15:30 15:48 16:02 16:41
17:03 17:17 17:56
18:00 18:18 18:32 19:11
19:33 19:47 20:26
20:48 21:02 21:41
22:03 22:17 22:56

Palma-Inca-Sineu-Maria
06:45 07:25 07:38 08:20
08:00 08:40 08:53
09:15 09:55 10:08 10:20
10:30 11:10 11:23
11:45 12:25 12:38
13:00 13:40 13:53
14:15 14:55 15:08
15:30 16:10 16:23 16:35
16:45 17:25 17:38
18:00 18:40 18:53 19:05
19:15 19:55 20:08
20:30 21:10 21:23
22:00 22:40 22:53

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma

Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35
10:45 11:00 11:10 12:15
14:50 15:00 16:05
18:00 18:20 18:30 19:35
Dissabtes, diumenges i festius:
07:15 07:30 08:35
14:30 14:50 15:00 16:05

09:00
13:15
16:30
19:45

10:05
14:20
17:35
20:50

10:15 10:30
14:30
17:45 17:55
21:00 21:15

09:00 10:05 10:15 10:30
19:45 20:50 21:00 21:15
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Santa Margalia a 14 abril de 2006, 75è aniver sari de la II República.
El passat dia 14 d'abril, a molts pobles de l'estat
espanyol, es feren actes per commemorar el 75è aniversari de
la II Repúblic espanyola. Aquí teniu el parlament i unes
imatges de l'acte que es celebrà a Santa Margalida.

"Els qui som aquí avui, davant la Casa de la Vila, hi som
per reivindicar la memòria de tots aquells ciutadans,
d’ideologies diverses, de dretes i d’esquerres, que
cregueren en la democràcia. Que cregueren que la voluntat
del poble, de la ciutadania, s’ha de manifestar lliurement
i fora pressions. Que cregueren que aqueixa voluntat s’ha
de manifestar cada parell d’anys a les urnes. Som aquí per
fer memòria del primer règim polític que va garantir tot
això i, també, per recordar la gent que hi va creure. Gent
de tota casta, vileros i vileres com tots nosaltres. Som aquí
per rememorar la segona república. Una república que va
permetre, per primera vegada, l’exercici de drets que ara
formen part de la nostra vida política: el vot de les dones,
l’autonomia, la llibertat de cultes, d’opinions, l’assistència
sanitària pública, les escoles o un estat laic... Un règim
polític governat pels representants del poble. Un règim
polític, una democràcia, destruït per aquells que no creien
en la democràcia, per tots aquells que no creien en la
voluntat del poble. Una gent, fascista o totalitària, que va
perseguir aquella gent, que creia sincerament en la
democràcia. Perquè la veritat és aqueixa: els militars
revoltats, els feixistes, els totalitaris, el règim franquista,
no perseguien els esquerrans. No. Perseguien, reprimien i
assassinaven els demòcrates, de dretes i d’esquerres. La
Guerra Civil no va ser, com hi ha gent que creu, perquè li
han fet creure, una lluita entre dretes i esquerres. Va ser
una lluita entre totalitaris i demòcrates, va ser una lluita
entre aquells que volien mantenir el seus privilegis i aquells
que creien i defensaven la República; és a dir, la
democràcia, un sistema de govern com el que tenim
actualment. Per això avui som aquí, per recordar aquell
sistema de govern que va permetre, per primera vegada,
que gent que mai havia pogut arribar al govern hi fos i
que representàs els interessos dels seus votants. Som aquí

Es cafè
Plaça des Pou, 17
Tfn: 971525671
07519 - Maria de la
Salut

Dilluns Tancat
Tapes, paelles i menjars per
encàrrec

perquè pensam que hem de reivindicar la memòria dels
demòcrates, per recordar amb orgull el règim polític que
va permetre per primera vegada l’exercici dels drets
democràtics. Som aquí perquè pensam que el nostre
present i el nostre futur ha de ser la democràcia, la llibertat
de cultes, la llibertat d’opinions, la igualtat entre totes les
persones. Coses que arribaren, per primera vegada,
AQUELL 14 d’abril de 1931.
Som aquí perquè
tenim memòria,
perquè creim en el
futur, i aquest es el
m i l l o r
reconeixament a tota
aquella gent que va
lluitar per la llibertat
i la dignitat del
homes i de les dones de la nostra terra.
Som aquí perquè ens comprometem que a partir d’ara no
quedi en l’oblit el que significaà la segona república en
aquest poble de Santa Margalida.
Salut i República"
Col·lectiu per a la memòria històrica
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L’Acampallengua torna a ser present!
Els dies 20 i 21 de maig de 2006, els Joves de Mallorca
per la Llengua tornam a organitzar una nova edició de
l’Acampallengua, la gran trobada de joves (i no tan joves),
per a reivindicar l’ús normal de la llengua catalana a tots
els àmbits de la societat. L’Acampallengua va començar
l’any 1997 a Inca i va tenir continuïtat en anys successius
(Santa Ponça 1998, Alcúdia 2000, Felanitx 2001,
Binissalem 2002, Pollença 2004 i Porreres 2005). Durant
aquests anys s’ha convertit en una de les principals
manifestacions juvenils que tenen lloc anualment a Mallorca. El creixement continu de participants, any rera any,
així ho testimonien. La participació a les mobilitzacions
en defensa de la llengua catalana demostren que els joves
es mantenen fermes per a la defensa d’aquesta. A la darrera
edició, l’any pasat a Porreres, s’hi varen arribar a concentrar 18.000 persones.
En aquesta ocasió la població escollida ha estat Esporles,
coincidint amb els 100 anys del I Congrés Internacional
de la Llengua Catalana, els 20 anys del II així com també
20 anys de Normalització Lingüística. El poble és a 15
minuts de Palma i es situa en plena Serra de Tramuntana i
compta amb unes infrastructures culturals impressionants:
centre culturals, espais esportius, casals de joves, etc.
També és un poble molt participatiu, el que farà que
cadasquna de les diverses entitats que té s’involucri
plenament en aquesta activitat.
L’Acampallengua, a més, intentarà incidir, com sempre,
en la població no catalanoparlant i contribuir en la
integració dins la llengua pròpia de Mallorca.
L’Acampallengua serà, com els altres anys, un espai de
participació: els tallers, competicions esportives, etc. Un
espai de relació entre sectors socials molt diversos, amb
la participació de joves de tot el territori lingüístic i de

totes les cultures que conviuen
a Mallorca. Un espai que
mostrarà
totes
les
manifestacions culturals que es
fan en català, des de les més
cultes fins a les més populars,
des de les més modernes fins a
les més tradicionals. Però també
un espai de reflexió i
d’intercanvi d’idees: xerrades,
debats i taules rodones, etc.
El
moment
clau
de
l’Acampallengua serà la
discussió i aprovació, en
assemblea, d’un manifest que
demanarà a les institucions
públiques i a la societat civil
que s’impliqui a favor de la
normalització de la llengua
catalana, pròpia de les Illes
Balears.
L’Acampallengua vol ser un
espai de participació i de compromís amb la nostra llengua.
Vol indicar el camí cap a on ha d’anar el procés
normalització lingüística, que ha de menester un
reforçament entre els joves. Vol també presentar una visió
jove sobre la Mallorca del futur, una Mallorca a on no hi
haurà diferències d’origen, raça o religió, perquè volem
que conservi les seves senyes d’identitat, la principal de
les quals és la seva llengua.

Joves de Mallorca per la Llengua
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ANAR L’ULL AL BOU AMB L’ELA *XXXIII*
*

DEDICATÒRIA *

Per concloure aquesta sèrie de proverbis que ens
han acompanyat al llarg dels últims mesos, de la mà del
filàntrop missioner Mossèn MIQUEL PARETS i SERRA.
Avui ens acomiadarem tot veient com els burundesos
interpreten l´amor del BON JESÚS al seu poble. Diuen
així:
"Tota la vida de JESÚS apareix entre dos grans rètols
que indiquen el seu poble. El primer rètol es pot llegir en
el segon capítol de Sant Mateu, quan les últimes paraules
són per dir-nos que a JESÚS el coneixeran com "EL
NATZARÈ ", agafant el nom del poble on va créixer. I
al final de la seva vida ens trobam amb una altra gran
pancarta que ens indica el mateix nom de « NATZARÈ «.
És en la creu quan escriuen allò de «JESÚS NATZARÈ,
REI DELS JUEUS".
I fins i tot els seus mateixos enemics, que van voler
canviar-li el títol de "REI DELS JUEUS", no van atrevirse a canviar-li el nom del seu poble. Amb això JESÚS
ens dóna un exemple molt gran, que molt ens enorgulleix
nosaltres, que ens sentim orgullosos de pertànyer al nostre
poble ".
"Ens impressiona la quantitat d´anys que el BON
JESÚS va passar a Natzaret. Això reflecteix la molta
importància que li dóna al fet de viure en el poble".
"Quan JESÚS començava a predicar i a cercar els
seus deixebles, un d´ells, Natanael, va atrevir-se a dir:
"Quina cosa bona pot sortir de Natzaret?" . Tot i així es va
dirigir al BON JESÚS, i JESÚS li va dir: "Si creus (malgrat
sigui de Natzaret), veuràs coses majors". Si, dels petits
pobles surten fills grans que fan grans coses.
Podem dir que tot l´Evangeli és ple del nom del
poble de JESÚS: Natzaret. JESÚS va predicar en el seu
poble, però pocs creien en Ell. Es quedaven tan sols en el
fet que era el fill del fuster, i no volien escoltar-lo com
profeta de DÉU.
Volien un fill de DÉU més especial, més grandiós, i
això els feia quedar-se sense miracles de JESÚS.
És clar que hi hauria gent del seu poble que sí creia
en Ell".
"JESÚS des del seu naixement fins a la seva pròpia
mort ha estat "El fill de DÉU, molt estimat, el Natzarè".
Per això en el rètol de la seva sentència a mort van escriure:
"JESÚS Natzarè, rei dels jueus".
El seu poble, pel qual havia viscut, el marcava. Fou
en el seu poble on va viure la seva filiació complint fins
l´última paraula l´endarrer del seu Pare DÉU en l´Amor
de l´Esperit".
DAIXO-DAIXO AMB NA CATY PER BURUNDI

“PER FINALITZAR UN SOMRIURE “
Feia poc més d´un any que en “ANAR L´ULL AL
BOU AMB L´ELA “, vam donar inici a la recreació del
viatge que l´any 1991, la nostra estimada CATY SALOM
i PARETS, va fer a Burundi durant quaranta dies.
Doncs bé, ha arribat el moment de posar fi al
recorregut per terres africanes de Na CATY. I ho farem
tot recordant, un pic més les etxerevides paraules de la
nostra amiga:
“Per acabar vam veure el gran sentit de germanor
de la gent. La meva cosina i jo vam tenir uns ninets a
damunt.
Això els servirà perquè en el futur les mares els
diran que un dia uns blancs els tengueren a damunt.
Aquest ha estat un viatge per un país del tercer món,
on la gent, es mor de fam, de fred, de necessitat. Però
malgrat tot això ells sempre tenen el somriure, l´expressió
de felicitat a les seves cares.
Tal vegada seria aquesta l´única cosa que hauríem
d´aprendre d´ells: SEMPRE ESTAN CONTENTS."
Raó té Na CATY amb les seves explicacions. Ella
mateixa ho va dir en més d´una ocasió, com aquest viatge
a Burundi la va ajudar a portar l´emmetzinosa creu de
l´ELA.
En les seves llargues hores d´immobilitat na CATY,
recordava les moltes penúries que va veure en el país
Centrafricà, i això li feia trobar conhort a la seva angoixant
situació .
Pentura però, s’ha de ser una persona molt especial,
en què les ganes de viure, la força de voluntat, i sobretot
la ment, siguin capaços d´enfrontar-se al dia a dia de
l´E.L.A. I sobre tot dic la ment, perquè consider que es
fonamental tenir el cervell tocant de peus a terra, allunyat
de qualque falsa esperança, per dur que això sigui.
Quan molts pics m´he referit a Na CATY com una
dona MOLT VALENTA, i en majúscules, m´he quedat
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curt .
La VALENTIA de Na CATY no era la Valentia
ordinària que molts identifiquen en guanyar una batalla
enfrontant-se a un caramull d´enemics, no, no, la
VALENTIA d´aquesta GARRIDA MALLORQUINA, era
una VALENTIA immensament més important.
Ella s´enfrontava a un nom, a unes sigles, més
mortiferes que qualsevol regiment d´aguerrits soldats
armats fins a les dents.
Na CATY s´enfrontava a una més que segura i
propera mort, i és aquí on es veu la seva VALENTIA, en
mirar-la cara a cara, en no voler-se enganyar a si mateixa,
amb falses esperances, ella era ben conscient del seu fatal
destí, i tot i així, tenia ganes de viure, de lluitar pels demés
Elàtics .
No creguin que exager, ni molt manco, ja que es
necessita tenir el cervell amb les idees molt clares, i un
cor amb un gran amor pels demés, per "escriure" lletra a
lletra un llibre amb el pipelleig dels seus PRECIOSOS
ULLS, que eren el seu únic mitjà de comunicació.
Ella volia difondre la seva experiència , les seves
inquietuds, el seu patiment, per intentar així ajudar a tot
aquell Elàtic que la llegís. I a fe, que ho va aconseguir.
Avui en dia el llibre de Na CATY és punt de
referència per tots els Elàtics, i diré més, no tan sols pels
malalts d´ELA, sinó per qualsevol persona, malgrat que
gaudeixi d´una salut esplèndida, idò, llegint les assenyades
paraules, aprendran el valor de la vida, el valor de la salut,
el valor de l´amistat, el valor de tantes i tantes coses que
molt freqüentment ens passen desapercebudes en la
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quotidianitat de la vida.
Sembla impossible que una al.lota des de la seva
cadira de rodes, irradies tanta vida, tanta humanitat, i tant
amor envers els que l´enrevoltaven, començant
principalment pels seus estimats pares: el sr. TOMEU
SALOM i DOLÇ, i la sra. MARGALIDA PARETS i
SERRA .
Na CATY ens diu que tal vegada l´unica cosa que
hauríem d´aprendre dels burundesos, és que sempre tenen
el somriure, l´expressió de felicitat a les seves cares.
I aquesta conclusió a la qual va arribar la nostra
benvolguda amiga a la fi del seu viatge a Burundi, va ser
molt important per ella, doncs, malgrat trobar-se abocada
a la seva cadira de rodes, sotmesa a tan feresta malaltia, a
Na CATY mai no li faltava un somriure tant en els seus
llavis, com en els seus ulls, que era com un reconfortant
raig d´amor i recolzament per tots aquells que tenien el
privilegi de col·laborar amb ella, i d´estimar-la, llista que
encapçalen com no els seus ADMIRABLES i
ENTREGATS PARES.
I serà precisament amb una frase del sr. TOMEU
que posarem fi a la sèrie. El bo del sr. TOMEU recordava
la bella expresivitat dels ulls de la seva filla tot dient:
"CATY ENS SOMREIA AMB ELS ULLS".
* Fí

del

** Sant

capítol

Jordi , 23

XXXIII *
d´Abril

de

2006 **

Miquel Jordan i Ronsano

MARXES CICLOTURISTES. ESTIU 2006
CLUB CICLISTA MARIA DE LA SALUT
SORTIDES SEMPRE A LES 8 HORES DELS DISSABTES
MAIG, 20, MARIA – SA POBLA – POLLENÇA
(PUJADA) - MARIA.
JUNY, 10, PUJADA AL CIM DEL PUIG MAJOR
17, MARIA – BETLEM – MARIA
24, MARIA –SINEU – MONTUÏRI –PORRERES
GRÀCIA – MONTUÏRI – MARIA
JULIOL, 08, PALMA – CALVIÀ – ANDRATX –
BANYALBUFAR – ESPORLES – PALMA
15, MARIA –INCA – TOFLA- ORIENT –
BUNYOLA - STA. MARIA - SINEU – MARIA
22, per designar
29, MARIA – FELANITX – SANT
SALVADOR- MANACOR – SA
VALLETA – MARIA

AGOST, 5, CAN PICAFORT – FAR DE
FORMENTOR – CAN PICAFORT.
15, SATA MARIA – BUNYOLA – SÓLLER
SA PEDRISSA – VALLDEMOSA – STA
MARIA.
26, MARIA – POLLENÇA – LLUC –INCA –
MARIA
SETEMBRE, 2, FESTIVAL PARK –S’ESGLAIETA
ESPORLES – VALLDEMOSSA –
S’ESGLAIETA – FESTIVAL PARK.
23, INCA – LLUC – SA CALOBRA- INCA
OCTUBRE,7, SES ERMITES- MONTISION – CURA
BON ANY.
DIES 20 /21 /22 OCTUBRE.
VOLTA INTERNACIONAL A MENORCA.

FENT CARRERANY - 18(98)

Maig, 2006

PUJADA A LLUC 2006
El passat 14 d’abril, Divendres Sant, un any
més acompanyats d’un dia esplèndid, pujàrem a
LLUC. 27 fórem els corredors que a les 08.15
partírem cap a Lluc. Després d’un començament
tranquil, els corredors enfilàrem cap a Llubí i a partir
d’aquí, començaren els nirvis. Tres corredors – Nadal
Ferriol, Guillem Jordà i Toni Font – es posaren al
capdavant amb un ritme que no deixava xerrera dins
el pilot. La reagrupació fou a la benzinera d’Inca.
Dos tirs d’aigua, qualque barreta i…. cap a Lluc. Més
o menys agrupats fins a les empinades costes de
Caimari, a partir d’aquí cadascú va ver el va poder….
A l’arribada, Bernat Ribas, Llorenç i Toni Bergas –
ambdós en plena recuperacio- ens dugueren begudes
i les taronges. Fresques i molt bones.
Visita a la Mare de Déu de Lluc, comprar les
cintes i per avall s’ha dit.
La baixada fou molt
problemàtica per la gran quantitat
de cotxes, autobusos i mal estat
de la carretera. Reagrupació a la
benzinera d’Inca i cap a Llubí i
Maria. En grup compacte fins al
creuer del camí vell de Muro, a
partir d’aquí els cronòmetres
fiblaven, marcaven 35 / 40 km i
poc a poc la carretera va posar
cadascú al seu lloc.
A les dues, tothom ben duxat i cap
a Ses Torres. Allí s’hi afegiren
Miquel Morey, Joan Estarellas
(Aguamar), Toni Fiol i el seu
gendre. També com cada any una
arròs de peix, amb una bona
picada, vi i molta cervesa. A les
4.30 aixecàrem els peus com cada

any i desitjant tenir salut per l’any que ve tornar-hi.
A les fotos podeu veure tots els marxaires, a la
Plaça des Pou i amb tots els que ens acompanyàren
a la Plaça del Monestir.
Josep Ferriol Torelló. Abril 2006
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Quatre mariandos competiren
al trofeu Pasqua-Ariany
El Trofeu Pasqua Ariany, una de les clàssiques del
calendari insular, es va celebrar com és habitual el
diumenge de Pasqua. Aquest any hi participaren quatre
ciclistes de Maria. A la cursa per a open i juniors, la més
destacada, hi eren Jaume Vallés, de l’AC Sineu-Grup
Fontanet, Miquel Salom, del CC Establiments-Toyota, i
Daniel Estarellas, del CC Petra-Aguamar.

Cati Neus
Ferriol

Marc
Buades

D’altra banda, a la cursa per a alevins hi va
participar en Marc Buades, ciclista encara principiant,
del CC Inca-Deià. Precisament va ser aquest el guanyador
de la categoria principiant.
A la cursa open, que va guanyar el peninsular Luís
Alberto Romero, Estarellas va abandonar al primer sector,
en ruta a la distància de 90 quilòmetres. El ciclesportista
Vallès i el júnior Salom arribaren dins el pilot i
aconseguiren finalitzar el segon sector. A la general quasi
no hi hagué diferència entre ells.
Vallès es va classificar el 26è, quart ciclesportista,
i Salom el 32è, deu segons més enrere, com a sisè júnior.
Tan sols 38 dels 117 ciclistes que havien iniciat la cursa
arribaren al final.
Tomeu Arbona

de l’Agrupació Ciclista Sineu, Joan Riutort.
Entre els 26 alumnes de l’escola n’hi ha tres de
Maria: Marc Buades Ferriol, Toni Ferriol Roig i Cati Neus
Ferriol Roig. Els tres tenen tradició ciclista a la seva
família. En Marc, té el seu pare, Guillem, que participa a
les curses com a èlit i el seu padrí Jaume, a la seva joventut
va ser també ciclista. D’altra banda, en Toni i na Cati Neus
son fills de Pere Ferriol Colombram, el que més vegades
ha guanyat el trofeu Pla de Mallorca.
Tots els alumnes reberen una fotografia individual,
obsequi de s’Institut, entitat que patrocina les activitats
d’aquesta i de les altres escoles de ciclisme que hi ha a la
nostra illa, les de Palma i Ses Salines.
A Sineu, amb Toni Abraham com a tècnic de
l’escola, les activitats es desenvolupen tots els dilluns i
dimecres, a més d’algun dissabte dematí. Els nins i nines
treballen les distintes activitats del ciclisme en pista i la
seva normativa. Tot això sense oblidar les normes bàsiques
per a la seguretat. I sense que s’hagi de pagar ni un cèntim.
Tomeu Arbona

Presentada l’Escola de Ciclisme de
Sineu amb tres ciclistes de Maria
El passat dissabte dia 22 es va fer l’acte de
presentació de l’Escola de Ciclisme de Sineu amb la
presència del director de l’àrea d’Esports de s’Institut,
Antoni Palerm, el batle de Sineu, Pep Oliver i del president

Toni Ferriol
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8è FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE DE TERESETES DE MALLORCA
Torna el mes de maig i com cada any torna a Mallorca el Festival Internacional de Teresetes. A Maria hi
haurà dues actuacions, que són les següents:

FITXA ARTÍSTICA
AUTOR: Pavel
Vangeli
DIRECTOR: Pavel
Vangeli
TERESETER: Pavel
Vangeli

-Companyia Pavel Vangeli, 18 de maig a les 20h a
la Plaça de l´Esglèsia
-Companyia Federico Martín, 21 de maig a les 19h
a Ca Ses Monges.
PAVEL VANGELI. REPUBLICA TXECA.

INFORMACIÓ
TÈCNICA
TÈCNICA
EMPRADA:
Marionetes
EDAT DEL PÚBLIC:
Tots els públics

TÍTOL DE L’ESPECTACLE:SWINGUJÍCÍ
MARIONETY (SWINGING MARIONETTES

SINOPSI: Es tracta d’una representació
majoritàriament visual, en la qual Pavel Vangeli
realitza una gran varietat d’actuacions amb
marionetes de corda. Pavel canta i xerra en lloc
d’elles. Es donen situacions d’humor acompanyades
per instruments musicals, malabars i pantomimes
realitzades per les marionetes. La magnífica tècnica
de Vangeli, la qual és capaç de combinar d’una manera simple la sofisticació material de les marionetes
amb una visió irònica i poètica del món.

DURACIÓ: 45-50 minuts
IDIOMA: Castellà i Anglès.
FOTOS ANTIGUES:
Aquesta imatge ens l'ha feta arribar Pep Vanrell
"Carabassó", amb el títol d'Olivera, però sense especificar quines són les al·lotes que hi estan a sobre.

