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No mostraríem gens de responsabilitat si passàssim per alt, en el nostre
comentari editorial, tot el que ha passat al municipi d’Andratx. El batle, un ex-
guàrdia civil, reconvertit en empresari d’èxit, i que els darrers anys havia fet una
fortuna considerable (deia a tothom que havia guanyat dos cops seguits a la
loteria i havia venut a bon preu una concessionària d’automòbils), havia entrat a
la vida política d’Andratx a cavall d’un partit polític que li permeté gestionar
l’àrea d’urbanisme. Posteriorment accedí a la batlia, s’afilià al Partit Popular i
ara tornava a presentar-se com a candidat a les properes eleccions municipals.
El passat dilluns dia 28 la Fiscalia Anticorrupció actuà i el detingué, juntament
amb un Director general del Govern Balear i el zelador d’obres del mateix
municipi andritxol. El luxe, els cotxes esportius, els iots, les cases, els quadres
de gran valor, marcaven el ritme de vida d’aquests personatges Acusacions sobre
la taula, moltes i diverses: donar-se llicència d’obres a ell mateix, a llocs on no
s’hi podia construir, construcció superior a la permesa, construcció sobre zones
protegides, etc. Especulació pura i dura. El seu cas clamava al cel. Tothom ho
sabia. Ningú no havia fet res. Les denúncies comencen enguany. Les actuacions
tarden un any. Les malifetes, la construcció feta de manera il·legal i faudulenta
fa ja molt de temps que dura. Tornar enrere la destrossa és materialment
impossible. Per què s’ha esperat tant?

Són molts els interrogants que a la gent els queda després de tot això. És
Andratx un cas especial, o basta recórrer la costa per veure casos semblants o
pitjors? Què s’espera per actuar? Qui ha de prendre la iniciativa? Per què
determinats partits polítics consenten tenir aquests corruptes a les seves files?
És cert que el dirigents del Partit Popular avisaren l’ex-batle d’Andratx que la
fiscalia actuaria contra ell i li demanaren que si era així no el defensarien, avís
que li permeté que entràs a l’Ajuntament el mateix diumenge i tragués papers
compromesos? Com és que el Partit Popular es preocupa tant d’altres actuacions
semblants a altres llocs de Mallorca? No està segur dels seus batles? Si no n’està
segur, el que ha de fer és no confiar amb ells i s’ha acabat la història. Qui controla
el patrimoni dels polítics? Com es pot evitar el seu sobtat enriquiment? Què val
desplaçar, sobre en planejament, uns centímetres, una línia que marqui el sòl
urbanitzable?

Qui ha de marcar la política urbanística d’un poble, de la nostra illa? Els
interessos dels constructors? La racionalitat d’un creixement mesurat, contingut,
assimilable, que tengui en compte els recursos disponibles (aigua, energia, serveis,
etc.)? Són els regidors, massa vegades sense coneixement d’una realitat complexa
i diversa, els qui han de marcar aquest creixement? On queda la veu del poble,
dels experts?

La força dels doblers, la temptació del guany ràpid i no controlat, la pressió
de les constructores. Massa enemics per deixar-ho a mans dels municipis.
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CONCURS DE BETLEMS
Per les properes festes de Nadal, com ja

férem aquests anys passats, Fent Carrerany con-
voca un concurs de Betlems.

Hi poden participar totes les persones del
terme de Maria que fins dia 23 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.

SOPAR MOLT DOLÇ I PROJECCIÓ DEL VIDEO DEL
TORRENT DE PAREIS

Una de les activitats que havíem convocat aquest
mes era gauir d'especialitats culinàries amb noms relacinat
amb el sexe i la religió, com pardals de frare, dits de frare,
cotorra de monjo, pets de monja, garrovetes del Papa, etc.
Idò bé, els participants no feren totes les especialitats,

però quedàren prou bé, com podeu veure a les imatges
que teniu en aquesta pàgina.

En acabar poguérem gaudir del magnífic vídeo de
la baixada al torrent de Pareis, realitzat durant l'excursió
feta aquest estiu.
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SOPAR D'APADRINAMENT DE NINS DE NICARAGUA

Un any més, i ja és el tercer, la nostra
Associació organitzà el sopar amb el qual el
que es recapta, es destina a apadrinar nins de
Nicaragua, exactament de la municipalitat de
San Pedro.

El sopar tingué lloc el passat dia 24 de
novembre al restaurant Cas Padrí Toni de
Maria, i hi assistiren una seixantena de
persones. Després del sopar, Catalina Ribas ens
mostrà les nines apadrinades així com les

condicions en què
viuen i a què es
destinen els
diners que els
enviam.

T a m b é ,
amb l’objectiu
d’obtenir més
diners, es procedí
a rifar una sèrie de
lots donats per
d i f e r e n t s
comerços i
particulars.

L a
q u a n t i t a t
recaptada superà
els sis-cents
euros.
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Lluc MATAS

L’home neix amb la fi de tornar-se el més  egoista
possible. Congria Així una òptica de segura infelicitat, a
les totes totes però, únicament perquè en la reflexió no
veu transparentment l’errada, grossa com l’univers.
L’egoisme santualitza el materialisme, l’enveja, les
rancúnies i la diversitat d’aspectes negatius que el porten
a un a ser fill il·lustre d’infarts i altres desveris.
En el joc de la vida no val mai, per molt que pareixi que sí
la doble cara davant els esdeveniments de la vida. Aquí el
joc ha de ser llum de transparència, perquè a certa edat
sense relació un resta autèntic zombi per la vida. Apreciar
pels seus valors les coses, la gent i a un mateix veient més
allò positiu que  negatiu ha de ser la meta a perseguir, i
pensar que sols amb una batalleta no hem perdut la gran
guerra. La constància ens farà en un món de comunicació
cada dia més sòlids i més forts, més nosaltres. La
convivència sana sense trampa ni embull és la base per a
realitzar projectes encaminats rere la solidaritat a tenir èxit,
perquè, com em deia na Francisca, quan un camí sembla
no tenir sortida n’hi ha almanco mil. Tot és veure-ho.
També em deia que l’òptica de veure el món ha de ser
flexible, que és com dir que la veritat exclusiva i única no
existeix. Potser no però com més a prop viurem de la

Llevadures i figues terrenals
certesa, de la seguretat i del seny més contents ens posam
de com ens rutllen de bé les coses.

Uns per malaltia, altres per l’alcohol s’automarginen
dins una torre que no és de marfil, i l’espant els té
esporuguits de tot de tantes pel·lícules que han vist (amb
alcohol o sense) i senten la seva vida derrotada perquè,
amb recursos, no saben canviar. La moral la tenen baixa i
de moment no reviscolen. És perquè pertanyen a l’escola
on el mestre segmentava en bons i dolents. Se creieren el
mestre d’aquesta escola i ara seran dolents i necis gran
part de la seva vida si la cosa no canvia ara ja. Passa que
l’òptica del mestre era fòbica de deu mil manies, i així va
l’amo: tarant el credulisme.

Són moltes i sofisticades les maneres de fer tornar
dolenta la gent, però vos ben assegur que la manera més
vulgar i sofisticada alhora és la malalta mentida i el
menyspreu. El roll va a la inversa, perquè no es potenciï
res (alumnes, coses, sentiments, valors,….) cal veure-ho
tot com una cosa xareca, sense transcendència i
completament nul·la de valor.
Un s’educa amb les experiències àmbits i persones cercant-
se a si mateix. Davant els mestres és normal el credulisme,
perquè ningú vol saber més que el mestre, però una cosa
és aprofitar-lo per ensenyar i l’altre és agafar-lo com a
base per aplicar-hi la química necessària pel fracàs de tots,
inclús també del seu propi.
 
21.08.2006

CALENDARI 2006: QUI ÉS QUI?
Els personatges que
surten al calendari
d'enguany són
difícils de descobrir.
Just n'hem pogut
identificar tres. Són
els números 2 i 11
que és Antoni Seguí
"Montserrat", els
números 7 i 19 que
és Rafel Perelló
"Julià" i els númeos
9 i 17 que és l'amo
en Simó "Necto".

De totes for-
mes si qualqú creu
que coneix alguns
dels altres li
agraïríem ens fes sa-
ber.
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Rafel Crespí Ramis va néixer a Pòrtol l’any 1961.
És llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Hispànica,
i treballa com a professor de Llengua i literatura catalanes
a l’IES Berenguer d’Anoia, d’Inca (Mallorca).  Fou un
dels fundadors i col·laboradors de la revista Latitud 39.
Ha col·laborat en diverses publicacions, com El Mirall o
Pòrtula, i ara ho fa al Diari de Balears. Entre els diversos
gèneres, ha conreat la narrativa breu i la novel·la. Un bon
nombre dels seus relats han estat premiats en diversos
certàmens. Es va donar a conèixer l’any 1994 amb
Personatges (sic), que obtingué el premi Recull de Blanes.
Seguiren el conjunt de relats titulats Silencis (1995) i la
novel·la Per què has vingut? (1996). L’any passat, va ser
guardonat al premi Vila de Lloseta amb La música de les
constel·lacions, la seva darrera novel·la.

–Com et valores com a escriptor?
No és fàcil per a un autor fer una valoració de la seva
pròpia obra. Diré, de totes formes, i atenent a qüestions
purament formals, que no som un escriptor ni
excessivament prolífic ni excessivament mediàtic, que
molts de cops ha de fer cabrioles per poder fer compatibles
les obligacions familiars i les tasques laborals amb
l’escriptura. Intent esser discret i no gaire polèmic.

–Com ha rebut la crítica el teu darrer llibre, La música
de les constel·lacions?
Estic força content de la crítica que he rebut d’aquesta
novel·la perquè allò en què ha coincidit gairebé tothom és
a destacar la gran feina de llenguatge que s’hi ha fet, que
bàsicament consisteix en incorporar moltes paraules
quotidianes, d’abast popular, al registre literari. També vull
deixar ben clar que no sóc ni vull ser cap arqueòleg del
llenguatge, és a dir, no concep les meves novel·les com a
treballs d’arqueologia, sinó que l’únic que pretenc és crear
bellesa a través del lèxic, de les comparacions...

–Com la definiries, aquesta novel·la?
És una novel·la psicològica que s’endinsa dins les
pregoneses de l’ànima humana, d’aquí el títol, La música
de les constel·lacions, aquesta música ignota que regeix
el devenir de les persones.

–Per què és tan important, per a tu, la literatura?
Per a mi, la literatura s’ha convertit en un vertader mitjà
d’expressió. Escriure em permet esser jo mateix i
desenvolupar tota una sèrie d’aptituds que segurament he
anat treballant al llarg dels anys des que em va néixer la
vocació d’escriptor.

–Què és allò que no ha de fer mai un escriptor?
No m’agraden gaire les lliçons de moral, així que no sé

què és el que no haurien de fer mai la resta d’escriptors.
En tot cas et puc respondre què és el que jo mai no faria:
per una banda jo no deixaria de ser fidel a la meva manera
d’entendre la literatura per aconseguir més vendes, per
esser més mediàtic, per anar a la moda...; tampoc no em
presentaria a un premi en castellà.

–Els premis literaris serveixen per a...?
Bàsicament per donar-te a conèixer, si ets un escriptor
novell, i per tenir una oportunitat molt més fàcil per
publicar, ja que molts sabem que tenir una novel·la dins
un calaix és una experiència bastant frustrant. Amb tot,
guanyar un premi literari és, en moltes ocasions (i ho dic
per experiència com a jurat), una loteria, perquè no és
cosa fàcil que tres o quatre persones diferents, amb gustos
i criteris diferents, arribin a convergir en una mateixa obra.

–Com afrontes el problema de la nostra identitat?
Cada vegada som més pocs i més mal avenguts. La lluita
és molt desigual. Sé que no hem de perdre mai l’optimisme
i que hem de creure en la utopia, però no hem de ser uns

Els nostres escriptors s'expliquen: RAFEL CRESPÍ RAMIS
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il·lusos, ja que les maquinàries que tenen els nostres
enemics per destruïr-nos són molt més sublims i sibarites
que les que nosaltres tenim per defensar-nos.

–Aquest procés, té volta enrera?
La història és viva, es va fent... Històricament hi ha hagut
processos de desnacionalització que han tingut reversió,
però els contextos històrics mai no són els mateixos.

–Si et trobassis algun dels teus personatges pel carrer,
com reacionaries?
Probablement li demanaria disculpes per haver-lo creat i
per haver-lo ficat dins un món on ell segurament no hauria
volgut habitar.

–Què esperes que li passi a un lector després d’haver
llegit un llibre teu?
No pretenc provocar-li massa reaccions, només que passi
molt de gust en la lectura i que vulgui recomanar-lo a
d’altres persones.

–Hi ha governs justos?
Si em demanassis si hi ha persones justes, et respondria el
mateix: hi ha de tot.

–El nostre ho és?
És el que tenim perquè és el que el poble ha votat. Si ho
miram des del seu punt de vista, sí, ells es troben persones
exemplars que duen a terme accions exemplars. Altra cosa
és que siguin capaços de fer polítiques que a mi m’agradin
o em desagradin. És evident que estic en desacord amb
moltes de coses.

–Què és Mallorca?
Una illa que s’està despersonalitzant a tota velocitat. El
progrés que ens han promès ha estat dur-nos a una població
de gairebé un milió d’habitants amb tot el que comporta
de migradesa de recursos naturals i evidentment de
substitució lingüística.

–I els Països Catalans?
Una aspiració, sobretot des del punt de vista d’unió
cultural. Des del punt de vista polític, hi ha moltes traves
que els impedeixen d’articular-se.

–El “bon escriptor”, com hauria d’escriure?
En Picasso deia que la inspiració l’havia de trobar fent
feina. Això és també aplicable a la literatura: al “bon
escriptor”, la inspiració l’ha de trobar fent feina. Per tant,
ha d’escriure molt, ha d’investigar les possibilitats del
llenguatge, ha d’intentar dotar d’una dimensió referencial
el seu món novel·lesc, això vol dir, que a partir de la seva
realitat particular (jo estic convençut que tots partim d’una
realitat particular) ha de ser capaç de crear un cos de ficció
que pugui trascendir a l’universal.

–Quin pes li dónes a l’escola per dinamitzar la lectura
i l’escriptura?
A l’escola molt sovint li demanam miracles i no en pot
fer. Dins un món de mass media, de play stations, de game
boys, de messengers, la joventut no està habituada a fer
l’esforç que requereix la lectura. L’escola és el reflex de
la societat que tenim i no ens hem de fer la il·lusió que ho
pot canviar tot. Pens, a pesar de tot, que no per això els
escriptors, per crear lectors,  hem de generar una literatura
rebaixada de sostres.

–Quin és el verí més perillós que mai no hem de tastar?
El verí del desamor.

Josep Pizà per a l'ASSOCIACIÓ DE PREMSA
FORANA DE MALLORCA



FENT CARRERANY -     (236) Desembre 20068

RESTAURANT- CELLER CAS PADRÍ TONI

MENÚ DE LA NIT DE CAP D’ANY

Picada Cas Padrí Toni

Bullabesa de Peix i Marisc
Sorbet de taronja
Porcelleta al forn

Postre: Milfulles de crema de pinyons amb salsa de
menta i xocolata calenta.

Begudes: Vi negre reserva Barón Ley tinto
Reserva, Vi blanc Barón de Ley

Cafè i licor
Cotilló i "Uvas de la Suerte"
Cava Freixenet Brut Barroco

Ensaïmada amb xocolata
Barra lliure de cava després del sopar

50 euros per persona

El passat dia 15 de novembre tingué lloc la
inauguració oficial de la pista coberta del Polisportiu
Municipal, pista que ha estat finançada pel Ministeri
d’Educació i Ciència, el Govern Balear i el propi
Ajuntament de Maria de la Salut.

Per a l’ocasió es desplaçaren al nostre poble,
Inmaculada Martín, Directora General
d’Infrastructures del govern central, la vice-
presidenta del govern Balear, Rosa Estaràs, el director

INAUGURACIÓ DE LA PISTA COBERTA DEL POLIESPORTIU
general de l’Esport, Pepote Ballester, i el delegat del
govern central a les Illes, Ramon Socies. Per part de
l’Ajuntament de Maria  hi assistiren el batle, Antoni
Mulet, i representants de tots els grups polítics
municipals.

Primer es féu una visita a les instal·lacions
esportives i llavors es traslladaren a l’Ajuntament,
on tingueren lloc els parlaments per a l’ocasió.

L’acte acabà amb un refrigeri al mateix
ajuntament.

Les autoritats, a l'ajuntament

Aquestes imatges corresponen a la visita al poliesportiu
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MARES I FILLS

Josep Bonnín (SÓLLER)

Hi ha mares que riuen i mares que ploren.
Mares que porten els seus fills amb cotxets i

ombrel·les, perquè el sol no els molesti i mares que aixequen
les mans al cel en actitud de pregària enmig dels enderrocs
provocats per les bombes, tenint al davant el seu fill
esventrat i mort.

Hi ha mares que veuen un futur per als seus fills i
d’altres que se’ls ha arrabassat l’ànima d’un cop brutal de
violència i ignomínia.

I mentre seguim vivint i passen els dies.
I també hi ha nins que viuen la dolçor i que els posen

cremes perquè el seu culet no se’ls escaldi i d’altres amb
les cames amputades per les mines anti-persones amb què
malnats han omplert gran part del planeta.

Hi ha nins que escolten música i d’altres que han
après a distingir el xiulo dels míssils que els arriben d’un
cel obscur i enfosquit per les explosions.

També hi ha nins grassos i nins prims. Nins de la
generació de l’hamburguesa i del menjar fems i d’altres
nins que han après a fer cua per a disputar-se un poc de
menjar quan arriben els camions amb l’ajut humanitari.

I mentre, uns viuen els luxes i altres les misèries. I
mentre són comptats qui viuen en la riquesa (no d’esperit)
i d’altres que viuen dues misèries: la dels aliments i la de
la dignitat.

Jo, per sort o per desgràcia, contempl el que ocorre
i em convertesc en un cronista trist d’un temps que no acab
de comprendre. On es percep més la mediocritat que la
intel·ligència. La brutalitat, més que no l’harmonia. I
malgrat aquestes percepcions, encara em queda força per
intentar sembrar al meu voltant una dosi d’humanitat i uns
valors ètics que de cada cop es difuminen més.

I menj cada dia aliments, i no em queda cap més
remei que rosegar la injustícia, la insensibilitat d’aquests
amos-botxins que reguen a diari el món de sang per
continuar construint el seu imperi amb morts i fonaments
de cadàvers destrossats. De pobles fet trossos, als quals els

estan furtant la pau, la dignitat i l’esperit. I que a més, com
que controlen bastants de mitjans de comunicació,
perverteixen el significat de les paraules. Darrerament han
canviat la de “resistent” per “terrorista”.

Tinc un racó en el meu cor, per les mares que no
coneixeran de grans els seus fills, perquè els han tallat el
coll en plena infantesa, amb la destral sanguinolenta dels
que imposen el seu ordre.

Jo visc en un poble de pau, on els nins juguen pel
carrer encara. I hi ha molts d’altres éssers humans, nins
que encara no han matat-assassinat, que juguen enmig dels
enderrocs dels bombardeigs, recollint ferros de les bombes
per esbrinar la seva procedència.

Nins amb casa i amb una cambra individual que els
protegeixi dels malsons. I aquells, altres nins que viuen un
malson permanent des de l’alba que amolla els primers
raigs de sol, perquè han passat la nit escoltant com
esclataven les bombes al seu voltant.

Nins que les carícies de la mare els protegiran contra
qualsevulla sensacions de por i altres que duran la por
amarada al cos i al cor per a tota la vida.

L’odi és una planta que cada dia es va regant amb
sang.

Quins sentiments poden arribar a generar aquestes
mares i aquests nins i nines a qui se’ls està robant tot, a
més de la pau?

L’odi, és semblant a un gran arbre, és una energia
tan gran i poderosa com l’amor. Ambdues necessiten d’un
terreny apropiat per fer-se grans i poderosos. I avui, es
reparteix més odi que amor.
Quins fruits esperem que sorgeixin d’aquest arbre? De les
branques fetes de la ignorància, la injustícia i els genocidis?

Les mares han tingut i tenen la capacitat, màgica i
sagrada d’engendrar, de crear. Amb l’amor i l’estimació
cap a aquestes criatures que elles han parit, i que en uns
llocs són preservades i en altres massacrades perquè s’està
adorant a uns deus violents, agressius i destructors. Hi ha
mares i nins amb l’ànima calcinada. I mentre els dirigents
que adoren aquests déus, es torquen les mans plenes de
sang amb els seus faldons de disseny i fan cimeres creades
a sobre de muntanyes d’assassinats que es podrien evitar.

Jo, plor i la Deessa plora.
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DECORACIÓ NADALENCA MATINERA
Enguany que tothom parla i parla del temps i com

n’està de desbaratat, ja que tot just hem començat el mes
de desembre i encara és ple de gent de que va amb màniga
curta i les xemeneies encara no han tret gens de fum, idò
enguany, precisament, el nostre ajuntament es desperta
abans d’hora i a mitjans del mes de novembre ens
encoloma una decoració nadalenca que desentona com
un peix dins el rostoll. N’hi ha que diuen que les presses
són per compensar l’absència de decoració de l’any passat
i d’altres que recorden que les eleccions són a voltar la
cantonada.

vendrà de Sa Costera. Al capvespre el xiringuito ja estava
desmuntat, el cartell col·locat i, dies després, tot segueix
igual. El pressupost, segons indica el cartell, ben visible,
diu que s’hi gastaran 2.497.144,06 •.

A veure si aquesta vegada serà la bona.

DIA 13, A IB3
El dia que es va fer la inauguració del poliesportiu,

el passat dia 15 de novembre, vàrem poder veure com els
repòrters d’IB3 tenien un grapat de mariers asseguts en
una cadira, a la plaça i els entrevistaven. Vàrem poder
destriar el president de la Penya Barcelonista, entre
d’altres. I qualcú ens va dir que les entrevistes que feren
sortiran per la televisió autonòmica el proper dia 13, a la
nit.

MILLORA DE CAMINS RURALS
Han començat les obres de millora dels camins

rurals a través del conveni entre l’Ajuntament i la
Conselleria d’Agricultura del Govern Balear. El total
pressupostat és de 431.452 •, dels quals l’Ajuntament
n’haurà d’aportar un 25%. Les obres s’han adjudicat a
l’empresa Pyocsa i contempla la feina als camins del
Pujolet, Deulosal, Son Xigala, Baix de Roqueta i Ses Sorts.

El problema que hi pot haver, tal i com podeu veure
a la fotografia que adjuntam, és que l’empresa
adjudicatària no trobi el nostre poble ja que la feina es fa
en una població castellana de nom Maria de la Salud, nom
que per aquí ja fa temps que no s’usa.

L’AIGUA DE SA MARINETA, MÉS APROP
Com a mínim la fotografia per sortir al diari ja l’han

feta. Aquesta vegada no per celebrar el final, sinó per dir
que ja han començat. S’hi posaren de bon matí a muntar
l’envelat, al costat de la carretera, al bell mig del camí
dels Infernets. A cobert, per celebrar el refrigeri. Feren
venir el Conseller de Medi Ambient i es feren una
fotografia al costat d’una màquina, per dir que ara va de
veres, que d’aquí mig any, en obrir el grifo de l’aigua, ja
tendrem aigua potable. Aigua que al final pareix que

REUNIÓ SECTORIAL D’APFM A SINEU
El passat dimarts dia 7 de novembre tingué lloc a

Sineu, la VI i darrera Trobada Sectorial de Premsa Forana.
A aquest encontre hi assistiren les següents publicacions
nostres: Cap Vermell, Fent Carrerany, Sa Riba, Apostol y
Civilizador, Una Olla d’Aram, Bona Pau, L’Estel i Sa Sella
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. La Junta Directiva exposà els projectes que es duen
endavant des de l’Associació, i els associats tingueren
l’oportunitat de plantejar preguntes i suggerir idees dels
temes de Premsa Forana, per tal de poder millorar entre
tots les tasques que ens afecten a tots plegats.

se. I encara gràcies que no han retirat les pedres

EL NÚMERO DE LA GROSSA A FENT
CARRERANY

Com cada any hem de dir allò de l’esperança és
l’últim que es perd i tard o d’hora (frase bíblica!) ens ha
de tocar. El nostre número
habitual de la Grossa ja és
aquí. És, com sempre, el
60.182. Si aquesta vegada
ens voleu fer cas i voleu
alegrar-vos la festa
nadalenca amb unes
butxaques un poc més
plenes que de costum,
correu a comprar una participació. En tenen als bancs, als
comerços i en té la gent de la Junta Directiva de
l’Associació. El que ens faria més feliços seria compartir
el premi amb molta de gent. Bona sort!

PRESENTACIÓ D’UN DVD SOBRE LA SIBIL·LA I
LES MATINES A MALLORCA

En tenir aquesta revista a les mans ja s’haurà
presentat al Consell de Mallorca, que n’ha patrocinat la
seva edició, un DVD que recolleix el cant de la sibil·la a
Mallorca en totes les seves varietats. El director  de l’equip
de recerca etnomusicològica és Jaume Ayats i juntament
amb Francesc Vicens i la mariera Antonia Maria Sureda
han entrevistat a més de 40 persones i enregistrat unes 50
hores  de vídeo. Diuen que hi ha més de 70 varietats de
cants de Sibil·la però en el DVD just en reprodueixen
quatre: les de Campos, Felanitx, Lluc i Sant Llorenç. El
cant de la Sibil·la just es conserva a Mallorca, a l’Alguer,
a Prada i a pobles del nord de Portugal i té els seus orígens
a l’Europa llatina del segle IX.

SA COMUNA DE MARIA, ARREGLADA
Aquest passat mes de novembre férem una visita a

Sa Comuna de Maria, un lloc força desconegut per la gent
del poble, ja que queda un poc a esquerra mà i que ha
sofert un canvi espectacular amb una actuació que ha
consistit a netejar el terreny, arreglar les marjades, posar-
hi uns bancs i taules per descansar i fer-hi un bon berenar
o dinar, fogons, un espai per deixar-hi els fems, etc. Si
teniu l’oportunitat d’anar-hi, passejant, passejant, la
caminadeta s’ho paga i el lloc ofereix unes vistes
panoràmiques interessants  (cap a la banda de Santa
Margalida, això sí). Només faltaria que ara que està
arreglat, els qui se n’aprofitassin més fossin els nostres
veïnats de La Vila.

UN PONT A SES PASSADORES
Qui més qui manco de Maria hi ha fet cap qualque

vegada, sobretot quan un ha estat al·lotell i ha estat un
dels llocs habituals de caminades i de berenades. Fins i
tot donaven nom al torrent en aquell lloc concret. Ens
referim a Ses Passadores del Torrent de Son Bacs o de
Montblanc. Aquella mitja dotzena de pedrotes col·locades
dins el llit del torrent i que servien de pas, quan el torrent
duia aigua i un no volia posar els peus en remull, han
quedat davall del pont. Un modern pont que ara serveix
perque els vehicles no hagin de passar pel gual del costat
de la passera, tant si el torrent duu aigua com si no en duu.
Deuen ser els signes del temps que no té en compte el
valor simbòlic i que l’únic que fa és garantir que els
vehicles arribin per tot, sense problemes, i sense banyar-
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DEMOGRAFIA

          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

PUNT D'ATENCIÓ CONTINUADA DE SINEU:
Polígon de Sineu                                    971520203

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT                                 971525002
                                                                (Fax) 971525194
                                            Policia Local 971100112
BIBLIOTECA                                    971525688
UNITAT SANITÀRIA                       971525463
                                     (cita prèvia)   902079079
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 Prèvia71847100
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

12

ENS HAN DEIXAT:

Que descansi en pau

Magdalena Molinas morí el
passat dia 18 d'octubre als 89 anys.
Vivi a Dole (França) i era l'esposa de
Jaume Mestre "Collet".

Mateu Mas Font va morir el passat dia 1 de novembre a l'edat
de . Vivia a la Plaça des Pou, número 20.

 Antoni Castelló Mas va morir el passat dia 11 de novembre a
l'edat de 77 anys. Vivia al carrer de Sa Carrera Plana, número 19.

Miquel Torelló Gual morí el
passat dia 12 de novembre a l'edat de
90 anys. Vivia al carrer Comte
d'Empúries, número 4.

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

El passat día 31 d'octubre va néixer Salma El
Hammanouchi Ghali. Els seus pares són Abderrahman El
Hammanouchi i Khadra Ghali.
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia 5 .............. 0,5 l.
Dia 13 ............. 5 l.
Dia 14 .............. 4 l.
Dia 19 .............. 1 l.

TOTAL: 10,5 LITRES

Temperatura Màxima
30,1º C (Dia 3)
Temperatura Mínima
14,4º C (Dia 15)
Temperatura Mitjana
21,7º C
Mitjana Màximes
25,8º C
Mitjana Mínimes
17,6º C

13

MES D'OCTUBRE

LA POESIA DE L'AMO EN LLORENÇ
BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES

Maria -Sineu-Inca  - Palma Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:25    06:41   06:55  07:29 06:21    06:56    07:09   07:35
07:35    07:52   08:06  08:40 07:20    07:55    08:08   08:40
08:40    08:57   09:11  09:45 08:25    09:00    09:13   09:40
09:40    09:57   10:11  10:45 09:25    10:00    10:13
             10:57   11:11  11:45 10:25    11:00    11:13
             11:57   12:11  12:45 11:25    12:00    12:13
             12:57   13:11  13:45 12:25    13:00    13:13   13:40
13:40    13:57   14:11  14:45 13:25    14:00    14:13   14:40
14:40    14:57   15:11  15:45 14:25    15:00    15:13   15:40
15:40    15:57   16:11  16:45 15:25    16:00    16:13   16:40
16:40    16:57   17:11  17:45 16:25    17:00    17:13
             17:57   18:11  18:45 17:25    18:00    18:13
             18:57   19:11  19:45 18:25    19:00    19:13   19:40
19:40    19:57   20:11  20:45 19:25    20:00    20:13   20:40
20:40    20:57   21:11  21:45 20:25    21:00    21:13   21:30

             22:01   22:15  22:49 22:00    22:35    22:48

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu- Inca-  Palma Palma-Inca-Sineu-Maria
             07:03   07:17   07:56 06:45   07:25  07:38  08:20
08:00    08:18   08:32   09:11 08:00   08:40  08:53
09:15    09:33   09:47   10:26 09:15   09:55  10:08  10:20
             10:48   11:02   11:41 10:30   11:10  11:23
             12:03   12:17   12:56 11:45   12:25  12:38
             13:18   13:32   14:11 13:00   13:40  13:53
             14:33   14:47   15:26 14:15   14:55  15:08
15:30    15:48   16:02   16:41 15:30   16:10  16:23  16:35
             17:03   17:17   17:56 16:45   17:25  17:38
18:00    18:18   18:32   19:11 18:00   18:40  18:53  19:05
             19:33   19:47   20:26 19:15   19:55  20:08
             20:48   21:02   21:41 20:30   21:10  21:23

             22:03   22:17   22:56 22:00   22:40  22:53

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:
Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
10:45 11:00 11:10 12:15 13:15 14:20 14:30

14:50 15:00 16:05 16:30 17:35 17:45 17:55
18:00 18:20 18:30 19:35 19:45 20:50 21:00 21:15
Dissabtes, diumenges i festius:

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
14:30 14:50 15:00 16:05 19:45 20:50 21:00 21:15OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
0
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35
MAXIMES MINIMES

Passa la ditxosa joventut
com passen els núvols, els pobles;
com passen les nissagues nobles,
com passa el que ha nascut.
Ara, els anys que hem viscut
són el camí que deixam darrera
mentre seguim la carrera,
-entre planícies i barrancs-,
que ens deixa els cabells blancs
com lletrada de figuera.
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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

A la revista del mes de desembre de l’any 86, a
l’editorial, ja ens fèiem ressò de la nostra societat de
consum, que fa que aquests dies que vindran, en lloc de
ser dies de pau, descans i família, seran una carrera
desenfrenada cap al consum de tot tipus d’articles.

Hi publicàrem un interessant itinerari urbanístic pels
carrers de Maria d’en Tomeu Pastor Sureda.

També informàvem que els grups de l’oposició,
PSOE-Independents i UM, demanaven la dimissió del
batle, aleshores era l’actual regidor Joan Quetglas, per
haver permès fer un forat enmig del carrer de Ca Ses
Monges, davant la tercera edat, per abocar-hi les aigües
brutes.

Margalida Mas Vicens ens parlava de les juguetes,
del seu significat i donava alguns consells als pares davant
el temps que s’apropa, de Nadal i Reis a “Temps de
Juguetes”.

Ens fèiem ressò de la mort de Francesca Mas
Carbonell i Antoni Castelló Mayol.

ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS

XXVI Torneig d’Escacs
“MARIA DE LA SALUT
2006”

El passat da 19 de novembre
tengué lloc al Racó de Cas Metge
Monjo el XXVI torneig d’Escacs
“Maria de la Salut 2006” organitzat
pel Club d’Escacs Maria de la Salut
i l’Associació de monitors d’Escacs
de les Illes Balears. El sistema
utilitzat fou el Suís a 8 rondes, amb
partides de 15 minuts. També es
desenvolupà a la vegada un torneig
per a menors de dotze anys. A les
imatges hi podeu veure tots els
premiats de la nombrosa
participació.

Continuàvem amb
la publicació de la Llei de
Normalització Lingüística
en la “Columna de la
Llengua”.

Carrerany Esportiu
dedicava un extens
reportatge, amb imatges de
tota la plantilla, al club de
futbol Numància.

També s’informava
de la primera Junta
Directiva de l’Associació
Cultural Fent Carrerany
que fou presidida per Rafel Oliver.

Durant el mes de novembre havien plogut 77 litres.
No té res a veure amb el mes de novembre actual.

I tancava la revista un article sobre “Educació
Responsable” a càrrec de Bartomeu Monjo.
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VI VOLTA CICLOTURISTA INTERNACIONAL A MENORCA.

El Club Ciclista de Maria de la Salut ens ha fet
arribar aquestes tres fotografies que corresponen a
la passada Volta a Menorca, que tingué lloc el mes
d’octubre. Com dèiem a l’escrit del mes passat, un
dels convidats fou Oscar Sevilla. En Pere Ferriol i
en Toni Castelló, no deixaren passar l’ocasió per
fotografiar-se amb aquest gran professional del
ciclisme. I l’altra foto correspon al grupet de Maria
dins el gran grup.

Josep Ferriol Torelló
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QUI DIES PASSA...
1 de novembre: Ciutadans al parlament català.
Seguesc el programa especial que TV3 fa sobre les
eleccions catalanes. I la sorpresa apareix en forma
d’escons per als Ciutadans/Ciudadanos de Boadella
i companyia. I tot d’una pens en la tropa que
l’acompanya i la deriva que ha sofert aquella esquerra
iconoclasta, aquella “gauche divine” barcelonina de
finals dels 70. No, no són quatre arreplegats, fatxes i
pocasoltes. De cap manera. Qui més qui manco d’ells
prové de cercles universitaris, de funcionariat
benestant (provinent, la majoria, de la resta de l’estat),
que allà pels anys setanta, i encara a bona part dels
vuitanta, representaven la cara més anàrquica i
extrovertida, de l’antifranquisme a Castalunya. Gent
que no tolerava la dictadura, no pel que representava
com a sistema totalitari i únic de pensament, sinó pel
que representava a l’hora de tocar les pilotes a aquella
guarda de bon vivants que el que volien era fer allò
que els passava pels orgues, sense demanar res a
ningú i que allà on millor suraven era a la contra.
Allí s’hi reunien amb els fills de la burgesia catalana,
d’expressió castellana. I junts encararen els
començaments de la democràcia i els primers intents
de recuperació d’un cert poder català i catalanista,
que posà la qüestió nacional com a referent primer
en àmbits fins llavors intocables i impermeables al
fet català, més enllà de bones paraules i d’una
complicitat no massa compromesa a la pràctica. I
començaren els problemes. Aquella gent que havia
fet de l’antifranquisme, en castellà (i alguns en català,
és cert) un modus vivendi, no estava disposat a
veure’s amenaçat per un poder català que considerava
la llengua pròpia, la recuperació de la identitat una
fita inqüestionable, amb tot el que significava això
de compromís i canvi d’estatus. I se sentiren
desplaçats, menystinguts. No trobaren predicament
en una esquerra que ells pensaven que els acolliria i
els tindria en compte. Ni tan sols en la mateixa dreta
sucursalista, que no qüestionà els elements de
recuperació identitària a l’escola, als mitjans de
comunicació, a la funció pública. I la deriva ha estat
extraordinària. I ara han convergit. Han trobat un
camí. Una sortida a la contra. I han trobat aliats
(alguns sorgits d’aquell mateix nucli d’aleshores, com
el mateix Jiménez Losantos) i mitjans de comunicació
(la Cope, El Mundo, La Razón) que els han avalat i

els han donat aixopluc. Amb un discurs que pot pescar
a dreta i esquerra. Poca broma. No són quatre
indocumentats. Des de periodistes suposadament
d’esquerres, passant per catedràtics d’universitat,
sindicalistes rebotats, líders d’associacions contra l’ús
del català, fins a ex de tots els partits i colors, etc.,
ara tenen escons i tribuna pública. Potser el millor
de tot això és veure com han de dir president a un
personatge com el José Montilla, un nou català, que
els passa la mà per la cara i els diu que ell és també
un ciutadà i que aquella societat l’ha acollit tan bé,
que al cap d’una trentena d’anys de ciutadania l’ha
fet president, amb els vots del nacionalisme
independentista. Veurem quin camí agafa a partir
d’ara l’entrada d’aquest grup en la vida política. Per
aquí, i a altres bandes, ja n’hi ha que es freguen les
mans.

2 de novembre: La pena de
mort, ni tan sols per a malnats
com Saddam Hussein. Quan
es qüestiona la pena de mort, tot
d’una es planteja la pregunta de:
“Però si es tractàs d’un cas en
què...” I tu has de contestar: “Tampoc”. I una vegada
i una altra et plantegen la casuística de
l’excepcionalitat  i de la malícia del candidat o
candidats. I t’has de mantenir ferm. I quan sent que
en el judici al dictador iraquià se li demana pena de
mort i que aquesta és aplaudida per Bush i més tard
per l’Aznar, mentre la resta de líders polítics europeus
es manifesten en contra, encara em reafirm més en el
que deia. Mai!

10 de novembre: Pallissa a un mestre. A Alacant,
en un Institut d’Ensenyament  Secundari, uns alumnes
donen una pallissa a un professor. Curiosa generació
la meva, la nostra. Som d’una generació que sempre
ha conviscut amb la por. Tenguérem por dels nostres
pares, quan el càstig, la bufetada clara i directa (i
potser en el meu cas això fos una excepció no massa
generalitzada), marcava la dinàmica i el creure.
Tenguérem por dels nostres mestres quan el seu regle
marcava els capcirons dels nostres dits, cremava les
utopies adolescents i ens sotmetia per força amb
frases majestuoses: “la letra con sangre entra”. Hem
tengut por dels nostres fills, quan els hem volgut
protegir tant que els hem fet vulnerables i sempre a
l’aguait d’unes reacciones capricioses i poc
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mesurables. I els que ens dedicam a l’ensenyament
tenim por dels nostres alumnes quan ens hem trobat
amb una societat que ens ha desprotegit d’aquella
aurèola d’intocables en què la professió ha viscut anys
i panys i ens hem convertit en l’ase dels cops de les
frustracions d’uns adolescents als quals ningú els ha
gosat posar límits. Són massa les notícies de
maltractaments a mestres, a ensenyants, per part
d’adolescents que no toleren normes, que no accepten
les regles de joc de la convivència, ni admeten
jerarquitzacions socials, ni a ca seva, ni al carrer, ni,
per suposat, a l’escola.

15 de novembre: Els doblers, la mesura de l’èxit.
Agaf el tren, a Palma, a mitjan horabaixa. He de
baixar a Sineu i agafar la camioneta que em durà fins
a Maria. M’assec. Encara falten uns minutets per

partir i agaf el
diari per passar
l’estoneta. Dues
al·lotes jovenetes,
s’asseuen a la
meva altura, a
l’altra banda del
passadís del tren.
Conversen entre
ells. No els dedic
massa atenció i

em dedic a la lectura del periòdic. El tren parteix. Al
cap d’una estona sent part de la conversa de les dues
al·lotes. Tenen accent manacorí. Parlen d’euros, de
molts d’euros. I d’un generador d’euroos. El tennista
Rafel Nadal és el propietari de
tots aquests euros. La mesura
dels seus èxits esportius és la
quantitat d’euros que guanya,
que ha guanyat. Semblen ben
informades. Fan inventari de
torneigs, de trofeus i els
mesuren en guanys econòmics.
La xifra em mareja. Encara som
d’aquells que he de fer el canvi
en pessetes per controlar una
mica la situació. I em perd. Per
alt. I també parlen de cotxes. I
de propietats. la seva admiració
va en augment. La perfecció
absoluta. En cap moment no els
sent parlar d’esforços, de feina,

de dedicació, de sacrificis. Només de xifres, de
milions i milions. D’èxit total.

27 de novembre: Per despertar: la COPE. Passen
uns minutets de les set del matí. M’atur a la benzinera
de la carretera vella de Sineu. Després d’omplir el
dipòsit vaig a pagar a dins. Només entrar a l’edifici
em sorprèn el volum de la ràdio. I l’estridència del
so. I la vehemència de qui parla. I el to, crispat,
insultant del locutor. El reconec. És la ràdio de la
Conferència Episcopal Espanyola. La ràdio de
l’església. Li deman al jove que em cobra com és
que pot aguantar allò, a aquelles hores i tot somrient
em dóna una argumentació irrefutable: “La pos per
despertar-me. Em posa de tanta mala llet que així em
deixondesc més aviat!”. Un recurs com un altre.

28 de novembre: Un batle sense escrúpols, una
especulació brutal, una societat dormida. La
notícia sobre la detenció del batle d’Andratx la conec
en arribar a ca nostra. No em sorprèn. Fins i tot
m’irrita. L’evidència que el totxo, la construcció
brutal i especulativa, és la gran pedra de toc de la
malaltia de la nostra societat, només pot ser ignorada
per la complicitat volguda (polítics, constructors, cos
judicial, aspirants a mafiosos, etc), o per una terra,
per una gent, que duu cucales, que té poca memòria,
o que senzillament només aspira a tenir la seva
oportunitat per apuntar-se al mateix carro.

Joan Gelabert Mas
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PUJADA AL PUIG DE CALICANT

La darrera excursió de la temporada fou la pujada
al puig de Calicant, al qual donam l'esquena.

Però era per contemplar i esplaiar la mirada sobre
el Pla de Mallorca i les badies d'Alcúdia i Pollença.

La pujada, i la baixada, fou per uns indrets ben
costeruts que salvàrem caminant de costat.

Però en arribar a dalt de tot és tot un plaer gaudir de les
vistes que és impossible encabir-les aquí.

El dia fou molt bo i el dinar, la xerrada, els cafès i
els licors, no hi faltaren amb molt bon humor.

Ja de tornada, arribàrem fins a Sos Ferrers per
agrair-los l'amabilitat que havien tengut amb nosaltres.


