
Número 245                 Any XXI                   GENER, 2007

MARIA DE LA SALUT

CONCURS DE BETLEMS Primer premi

Segon premi Tercer premi



FENT CARRERANY -     (2) Gener 2007

EQUIP DE REDACCIÓ:

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

HAN PARTICIPAT EN AQUEST NÚMERO:

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

IMPRIMEIX: Gràfiques Gelabert
                        Sa Pobla

Nº DEPÒSIT LEGAL: PM-457/1986

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

Editorial i sumari ................................ 2
Convocatòria de l'Assemblea General 3
El Calendari del 2007 ......................... 3
SUS Mallorca a Maria ........................ 3
Imatges de Nadal a Maria ................... 4
N'Antoni Obrador, un gegant .............. 5
Sa xerradeta a Ses Tarragones amb
Rafel Bordoy Pomar, escriptor ........... 6
El primer congrés internacional de la
llengua catalana .................................. 8
Bullit de Notícies .............................. 10
Demografia. Telèfons d'interès ......... 12
Contacontes ...................................... 12
El temps. Horaris del tren i bus ........ 13
La poesia de l'amo en Llorenç .......... 13
Notícies de la biblioteca ................... 14
Un altre atac a la nostra personalitat . 15
Qui dies passa... ................................ 16
Terra i neu al souflé .......................... 17
Han tornat a mostrar les vergonyes .. 18
Era notícia a Fent Carrerany fa 20 anys 19
Dos fets puntuals conformen l'actualitat
del club ciclista ................................. 19
Concurs de Betlems .......................... 20

FOTOGRAFIES:
Magí Ferriol
Nadal Ferriol
Joan Gelabert
Pep Ferriol Torelló
Miquel Morey

EDITORIAL
2

Sumari

Antoni Gelabert Mas, Antoni Fiol, Antoni I. Alomar, Ángeles Toro, Rafel
Bordoy,Pere Sureda Ribas,  Pep Ferriol Torelló, Lluc Matas,  i Llorenç
Font Dalmau

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

correu electrònic:
   fentcarrerany@premsaforana.cat

Ja som al 2007. Ja n’hem passat un altre. I des de fa més de vint anys
som aquí, amb tota la gent de Maria, mes darrere mes,  per contar-ho. Ha estat
un any en què al nostre poble han passat coses, com sempre, quotidianes, que
formen part del dia a dia d’una col·lectivitat com la nostra (neixen criatures,
moren persones majors, hi ha episodis de calor accentuada, alguna sequera
pronunciada, algun personatge que destaca en un àmbit o altre, etc.); alguna
d’extraordinària (poques) i on, en certa manera, i tal com diu el  poeta, el
temps tot ho aquieta i ho uniforma.

Tot i això i malgrat que no surti a les notícies, amb titulars, el nostre
poble, a poc a poc, de manera implacable, canvia. Tot i que molts no ho
vulguin veure, o senzillament no els interessa, hi ha fets, vivències,
quotidianitats que es van manifestant i que contribueixen a aquest canvi. I els
fets van molt ràpids. La població ha canviat, i molt. A la darrera dècada, al
nostre poble, gairebé cinc-centes persones s’hi han instal·lat de manera
permanent. I aquests nouvinguts, la majoria, s’expressen en una altra llengua.
Una llengua que els autòctons coneixen i que empren amb ells. També aquest
any que tot just ha acabat ha vist com la construcció es feia senyora del poble.
Per primera vegada el nostre poble es convertia en espai de negoci immobiliari.
I la gent s’ha començat a espantar davant d’una realitat (i d’una legalitat) que
ningú no havia previst i que alguns constructors han sabut aprofitar. A hores
d’ara encara n’hi ha que no han reaccionat. I han canviat alguns costums. Pel
carrer, al metge, a la botiga, no sempre coneixes aquell amb qui et creues. I el
“Bon dia”, “Bona nit”, “Adéu”, no sempre apareixen entre els qui es troben.
I ara, per NADAL, també n‘hem tengut una bona mostra amb els ninots del
Pare Noel que pengen de finestres i balconades. Un costum vengut de fora,
que amb pocs anys ha agafat un protagonisme desmesurat i fora de lloc. No
es tracta de rebutjar per rebutjar, però el que ja és més perillós i que cal tenir
present és ser conscients que les coses que vénen de fora no són necessàriament
millors que les d’aquí i no les haurien de desplaçar.  A quantes cases fan els
betlems, encara? Només els pobles, les col·lectivitats que es mostren orgulloses
de les seves senyes d’identitat: llengua, costums, territori, cultura, etc. tenen
assegurat el seu futur. Si no ho fan així, si no el defensen, davant de propis i
estranys, estan condemnats a diluir-se dins de la mediocritat més absoluta.

FENT CARRERANY US DESITJA UN VENTURÓS I FELIÇ
2007
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CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY

DIA: 27 de gener de 2007
HORA: 19’00 Primera convocatòria

19’30 Segona convocatòria
LLOC: Escola de Dalt

ORDRE DEL DIA:
1r.- Lectura i aprovació, si escau,  de l’acta de la sessió anterior.
2n.- Informe i balanç d’activitats realitzades durant l’any 2006.
3r.- Informe de tresoreria de l’any 2006.
4t.- Previsió d’activitats per l’any 2007.
5é.-Previsió econòmica i pressupost per l’any 2007
6è.- Precs i preguntes

EL PRESIDENT
Miquel Morey Mas

ELS PROTAGONISTES DEL CALENDARI DE L'ANY 2007

Aquí teniu la magnífica fotografia que il·lustra el calendari de l'Associació per a l'any 2007. És una fotografia de
Pere Mascaró i com diu la pissarra està feta el dia 13 de febrer de l'any 1924. Som conscient que serà difícil saber qui
són. Però aquí els teniu, numerats de l'1 al 86, per si qualcú reconeix algun familiar seu i entre tots els podem reconèixer.

SUS MALORCA A MARIA
L’Obra Cultural Balear ha organitzat pels finals de l’any passat i principis d’aquest 2007 un seguit

d’actes baix el lema de Sus Mallorca per tots els pobles de Mallorca per acabar el mes de maig amb una
gran festa a Ciutat.

L’acte de Maria serà el proper dia 3 de febrer al capvespre i el coordinarà Fent Carrerany, encara
no tenim el calendari, però intentarem fer qualque acte d’animació infantil el capvespre, conferències,
algun audiovisual i potser un sopar popular.

Estau atents que penjarem cartells pel poble.
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IMATGES DE NADAL A MARIA

A la festa de
Nadal de
l'escola no hi
mancà la
xocolata
calenta per
berenar

Mentrestant els alumnes de tercer ens representaren
una obreta de tema nadalenc.

I els més petits cantaren unes cançons en una aula
que feia oli per tot, tant damunt l'escenari com al pati de
butaques

A les matines, en Miquel Nadal fou l'encarregat de
fer un sentit sermó de la calenda.

I enguany, el cant de la sibil·la fou interpretat per
primera vegada per Maria del Mar Crespí.

I els nins de l'esplai interpretaren un grapat de
nadales ben divertides.
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N’ Antoni Obrador, un gegant
T’ha arribat massa aviat la partida, és injust; el

moment de la darrera partida sempre és injust, però en el
teu cas les raons per justificar d’injustícia n’omplirien
pàgines i més pàgines.

No faré una glosa del teu currículum, d’altres ho
han fet i amb més encert, millors paraules i coneixements
que no jo, i tampoc faré un memorial de vivències que des
de fa molts d’anys hem compartit, ja que recordar molts
moments amb la intensitat que els hem viscut plegats seria
molt dolorós  i jo som molt avar d’exterioritzar les meves
vivències íntimes.

Per tant que en diré de tu que no s’hagi dit, amb
millors paraules? Tot glosant les múltiples facetes en què
s’ha expressat la teva personalitat, he de dir que a totes
t’hi has entregat i les has viscudes amb gran intensitat i
dedicació, tot i sent algunes d’interès social, no sempre
han tingut el ressò mediàtic que es mereixien

Tal vegada hauria de començar per justificar el
perquè d’aquestes paraules en una revista local, d’un petit
poble, quasi oblidat, del Pla. I és perquè algunes de les
teves activitats han estat relacionades amb Maria de la
Salut.

Ja fa molts d’anys, durant els obscurs anys del
feixisme franquista que capolava tot intent d’aspirar a
exercir la llibertat individual, col·lectiva i nacional, a Maria
convocàrem els premis “literaris” Font i Roig de narració
curta, que era una manera d’obrir finestrons per ventilar-
nos del tuf repressiu;  un any, no record quin, vares quedar
finalista amb una narració curta, el títol de la qual el
manllevares d’un vers d’en Raimon: Qui perd els orígens,
perd d’identitat.

Fou el teu primer contacte amb el poble de Maria, i
la nostre amistat que ja feia uns anys era ben ferma i
còmplice de fets ben compromesos, que a hores d’ara ja
no val la pena recordar, va esdevenir una mena de
germanor ferma que ja sempre va suposar complicitat i
entusiasme amb tots els projectes futurs, tant si eren
professionals o tècnics, com si eren de caire sociològic.

Aquelles cabòries que per Barcelona anàvem
somniant, que situàvem i esdevenien a un país lliure i
afirmat en llur identitat ben clarivident de Països Catalans,
situaven les nostres Illes com un oasi de llibertat, igualtat
i solidaritat dins la mediterrània, “d’un roig encès voldria
el mon i dir les coses tal com son”, tornàvem a manllevar
al cantant de Xàtiva paraules que fèiem nostres.

Un  dia de Sant Jordi, tu vares obrir (si encara tanc
els ulls ho veig diàfanament) les portes centrals i laterals
de la nostre vella Facultat de Medicina, “el Clínic”, i a la
plaça del davant varen sonar i ballar sardanes, les mirades
i telefonades d’aquells “socials” que tots coneixíem, feien
flamada; sabíem, i això era el que els exasperava, que era

un simbolisme dels vents que volíem que bufassin… i
encara varen trigar uns anys a fer-se realitats, però en certa
manera l’avui s’acosta al nostre somni.

Aquesta “vena” literària, que era una eina més per
afirmar i reivindicar el que som, no l’has deixada mai,
t’has mantingut per sempre més fidel al servei d’aquest
poble, basta  recordar el teu discurs d’entrada a la Reial
Acadèmia de Medicina, que és un text que ha esdevingut
clàssic, actualment molt citat i consultat; també has tingut
darrerament participació en un llibre de medicina popular,
editat per un periodista mariando, el que et relaciona
novament amb Maria.

I en un altre aspecte, totalment tècnic, com és el
Grup d’Estudi d’Epidemiologia del Càncer a Mallorca,
que tu vares fundar, juntament amb una colla de gent
entusiasta i entregada, i que tanta difusió internacional ha
tengut  en donar a conèixer les escabroses xifres
d’incidència del càncer de bufeta urinària a Mallorca; fet
que ha situat el Grup dins els de més referència
bibliogràfica a nivell internacional, apareixent citat
profusament els vostres estudis en totes les millors revistes
mèdiques de l’especialitat i de gran factor d’impacte. El
que s’ha de dir amb veu ben alta és que aquest grup no
tenia, als inicis, pràcticament cap ajut institucional, les
autoritats sanitàries li dedicaven poca atenció i sempre
havíeu d’anar a pidolar ajuts per poder dur la tasca
administrativa; la resta era altruisme, voluntarisme,
dedicació horària robant temps a la família i… molta
il·lusió i, sobretot molt rigor científic, per això s’explica
el prestigi assolit. Fins i tot el local on treballàveu era una
mena d’habitació de mals endreços que quasi perquè
callàssiu us deixaven a l’edifici de Sa Riera, a un racó del
terrat. Vàrem haver de fer venir bé un sopar a Maria, una
nit d’estiu calorosa i apetible, amb el vice-rector
responsable d’infraestructures de la UIB,  i que mentre
gaudíem de conversa agradable, aquest en prengué nota i
a partir de llavors, vàreu gaudir de seguretat immobiliària.

Serien molts els moments que podria recordar i les
vicissituds passades, però cap d’elles tan important com
els records i estima que deixes en tants i tants pacients als
quals t’hi vares dedicar plenament per donar-los a vegades
curació, més vegades millora i sempre conhort.

Estic ben segur que quan l’imaginari popular va
crear els gegants de les rondaies mallorquines, es referien
a uns éssers superiors a la resta de persones, capaços de
donar-se totalment als altres i disposats a de fer coses més
grans que la resta, que sempre feien el bé, i a més a més
estaven ben arrelats a la terra. Així has estat tu, Toni, un
gegant.

Antoni Gelabert Mas
Maria de la Salut, desembre-2006
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En Rafel Bordoy va néixer a Alcúdia l’any 1936.
Exercí la professió de militar. Resideix a Santa Margalida,
poble al qual es lliga tota la seva activitat literària.  Els
seus inicis en la poesia foren fruit del contacte amb l’Escola
Mallorquina. Ha assolit diversos guardons en distints
certàmens: Premio Virgen de Loreto, Rosa de la Pau
(Castellitx), Reina Amàlia, Consolació de Sant Joan, Premi
Arboleda, AHE, Certamen de Lloseta, Certamen Rosa de
Primavera, Certamen de poesia de S’Arenal, Santa
Margalida, Puigpunyent, etc. Ha estat finalista als premis
Sóller, Ciutat d’Alcúdia i Reina Amàlia. També ha obtingut
premis de glossat en el Concurs «Ultima Hora», La Pau
de Castellitx, Casa Catalana i Artà. També va ésser
guardonat amb el Premi Joan Mascaró Fornés, que atorga
l’Obra Cultural Balear de Santa Margalida.  Ha dirigit
durant 10 anys Sa Revista de Santa Margalida. Actualment
dirigeix la col·lecció de poesia Mixtàlia, que edita el
Departament de Cultura del Consell de Mallorca.
OBRA Ha publicat diversos volums de poesia, entre els
quals destaquen: Abans que la veu s’ofegui (1986), Entre
l’ocàs i l’aurora (1989), Aimada solitud (1994),
Cronologia (1998), El blau de la distància (2001), Com
un calfred de llum (2003) i de la plaquette titulada
Claranderes (2005).  Com a traductor, és autor de la versió
catalana dels Sonets transcendents, de Francisco de
Quevedo (1994; 2005, edició ampliada).  Ha publicat
diversos volums d’assaig històric de tema local, com La
Salle a Santa Margalida (1994) i les biografies Ofici de
ferrer, feina de batle (2002) i Vida de Sant Joan Baptista
de la Salle (2005). És autor del llibre La mort de Baltasar
Calafat (1998), escrit en col·laboració amb Antoni Mas.
També ha publicat prop de quinze goigs a distintes
col·leccions i està inclòs en l’antologia Els gogistes
catalans de la renaixença ençà i en el catàleg de la
col·lecció «La Sibil.la». Ha coordinat la publicació de
diversos llibres, les Gloses, de Guillem Crespí, “Es
Panderer» i els Escrits, de Mn. Antoni Rubí (2 toms).

- Rafel, tu vares néixer a Alcúdia l’any 1936,
quan vares anar a viure a Santa Margalida?

-Als 11 anys, mon pare va anar a fer feina a les
bodegues de can Feliciano Fuster i ja vàrem quedar a viure
a Santa Margalida i fins ara. Però per raons d’estudis i
professionals he estat durant molts d’anys a fora. Als 14
anys vaig anar a Palma a La Salle i després ja vaig rodar
per Palma, Puig Major, la península, etc.

- La teva professió era militar, de quina casta?
-Jo era militar d’aviació especialista en

transmissions.

- I vares estar destinat al Puig Major?
- Si, durant 13 anys.

- Quan tu hi anares és perquè hi havia soldats
de l’exèrcit espanyol, però els americans quina funció
hi tenien?

- Jo hi vaig estar de principis del 1960 fins a l’any
1973 i el cos tècnic era americà. En aquest període es va
fer el traspàs de competències entre els americans i els
espanyols.

- Exactament què era la base del Puig Major,
què hi ha o hi havia?

- Una estació de radar i les famoses bolles eren les
antenes i posteriorment hi posaren una estació
estrabosfèrica per la marina, però l’exèrcit espanyol no hi
tenia res a veure amb tot això.

SA XERRADETA A SES TARRAGONES AMB... Rafel Bordoy Pomar,
escriptor
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- Però quan els americans se’n van, l’exèrcit
espanyol agafa el control de la base?

- Sí, però hi seguiren quedant tècnics americans,
funcionaris d’assumptes civils i algun militar de baixa
graduació.

- Hi teníeu relació el militars espanyols amb els
americans. Vos enteníeu?

- Sí, ens enteníem. Jo sempre dic que no vaig poder
aprendre bé l’anglès ja que els dos americans que feien
feina amb jo parlaven molt bé l’espanyol i això no
m’obligava a fer cap esforç. Així i tot en vaig aprendre un
poc d’anglès.

- Després del Puig Major, on te destinaren?
-A Son Rullan de Palma i feia el manteniment dels

aparells de transmissions, telefonia i telegrafia, de Son
Rullan, Puntiró i la Base de Son Sant Joan i hi vaig estar
fins que vaig passar a la reserva, que ve a ser una jubilació
anticipada.

-Una vegada jubilat, comences a dedicar-te
plenament al que realment t’agrada, escriure poesia,
és així?

- Sí, estant a l’exèrcit ja feia alguna coseta i quan
vaig estar destinat a Palma vaig tenir contacte amb un
grup que se reunia i parlaven de poesia, feien cicles de
conferències, lectures, tertúlies, tot envoltant la literatura
i especialment la poesia. Jo ja hi tenia afecció, però aquí
és on vaig despertar el corc d’escriure, vaig conèixer gent
com en Victorià Ramis d’Aireflor, Miquel Gayà i d’altres.

- I d’aquesta tertúlia que ens pots contar?
- La fèiem a can Miquel Gayà i era la continuació

de l’antiga tertúlia de Don Guillem Colom. Don Guillem
Colom feia la tertúlia a ca seva i quan va morir va dona un
parell de tombs, les seves filles varen intentar mantenir-la
a ca seva durant un temps però després va passar a Ca’n
Cordella a la Plaça de Cort, a la Biblioteca den Pep
Cassassayas damunt la confiteria de can Frasquet i al final
va acabar a can Miquel Gayà. Els contertulis érem el
mateix Gayà, Miquel Maimó, Pep Cassassayas, jo mateix
i d’altra gent.

- Durant quins anys hi participes tu en aquestes
tertúlies?

-De finals dels anys 70 fins l’any 1981 0 1982.

- De què parlàveu en aquestes tertúlies?
- Bàsicament de literatura i especialment de poesia.

Tots solíem dur el que havíem fet i ho llegíem en públic i
després ho comentàvem i alguns te feien una crítica i així
podies polir un poc la teva obra.

- Amb quina freqüència vos reuníeu?
- Cada setmana. Començàvem parlant de poesia

però sempre acabàvem parlant d’altres coses. Política,
actualitat, un poc de tot.

- Consideres que vares treure profit per la teva
vida literària d’aquesta tertúlia.

- Si, pensau que jo vaig començar tard en el món
literari i gràcies als consells de gent com en Pep
Cassassayas, Victorià Ramis d’Aireflor, Miquel Gayà i
d’altres vaig aprendre molt.

- Actualment tenim un bon planter de poetes a
Mallorca?

- Si, hi ha un nombrós grup de poetes i d’un alt
nivell.

- Quin any publiques el teu primer llibre?
- L’any 1986 vaig publicar el poemari Abans que la

veu s’ofegui,i després he anat publicant altres llibres de
poemes, assaigs de temàtica local, traduccions, glosses i
una quinzena de goigs. (El conjunt de la seva obra ho
podeu veure al principi de la xerradeta)

- Què són els goigs?
- Són una poesia entre popular i culta de temàtica

religiosa. Els primers que varen popularitzar els goigs eren
els trobadors i els cantaven a les portes de les esglésies i
anaven tots dedicats a la Mare de Déu.

- Hi ha molta de gent que se dediqui als goigs?
- Per Mallorca no, però per Catalunya si. A Mallorca

s’ha mort recentment la persona més prolífica amb els
goigs que era el canonge Pere Llabrés.

- També t’has dedicat un poc a la glosa?
- Sí, som glosador de camilla. Les meves gloses

són escrites.

- També ets el director de la col·lecció de poesia
Mixtàlia que edita el Consell de Mallorca i que
recentment presentàreu a Barcelona. Què és aquesta
col·lecció?

- La idea d’aquesta col·lecció és editar obra de
poetes que en el seu moment no varen destacar o editar
per uns motius o d’altres i també reeditar llibres que ja
estan esgotats. Ara hem arribat al número 10 i tenim en
projecte seguir fent feina, ja que no hem rebut cap crítica
dolenta i en canvi hem rebut moltes d’alabances.  També
vull dir una cosa d’aquesta col·lecció, la començàrem quan
hi havia el PSM a la Direcció General de Cultura del
Consell de Mallorca i ha continuat amb el govern d’UM.
Hi han passat un grapat de directors generals dels diferents
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El gran periodista i escriptor mallorquí Miquel dels
Sants Oliver descrivia (l’any 1906 escrivia al diari La
Vanguardia de Barcelona, que dirigia) en un article
reproduït a la premsa mallorquina, sobre la situació social
de la llengua catalana, que s’havia arribat a una situació
“d’una vida pràctica i familiar, divorciada de la vida
especulativa i pública; tot el que és parlar i viure, en català;
tot el que és escrit i aparença, en castellà”. És a dir, una
situació de diglòssia. Però que poc més de mig segle de
Renaixença, a la segona meitat del s. XIX, havia bastat
per fer una gran exposició de llibres en català amb motiu
del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

El motiu de l’escrit d’Oliver era la conferència que
Miguel de Unamuno havia fet a Barcelona pocs dies abans
del començament d’aquest Congrés. Unamuno, amb la
presència d’importants científics estrangers en el Congrés
i de 3.080 congressistes de tots els Països Catalans amb
una gran lleialtat lingüística, no havia gosat atacar
directament el català i ho féu referint-se a la llengua basca,
que comparà amb una primitiva espingarda, davant la qual
i en nom de la major utilitat, preferia un màuser, un fusell

modern, amb el qual es referia al castellà. Oliver li digué
que “el màuser de Catalunya ha estat fins ara, el seu idioma
natural”.

El Congrés va ser obra sobretot del mallorquí Antoni
M. Alcover, anomenat “l’apòstol de la llengua”, que
l’organitzà i el presidí. Alcover s’havia fet molt famós
amb les seves campanyes per tot el territori de llengua
catalana per fer el diccionari complet de la nostra llengua
amb la participació popular, diccionari que acabà Francesc
de B. Moll.

Oliver i les cròniques de Joan Torrendell, donaren
testimoni a Mallorca de la popularitat del Congrés, molt
ben rebut a  l’illa, d’on partiren 192 congressistes, alguns
de tan importants com Joan Alcover, Miquel Costa i
Llobera, Mateu Obrador, Llorenç Riber. I també Joan
Aguiló, que presentà el primer mapa de la llengua catalana
conegut. Amb el Congrés la comunitat de llengua catalana
començava a mirar pels seus interessos i a tenir una visió
pròpia del seu futur, de la seva capacitat i dels seus drets.

partits i tots han apostat per aquesta col·lecció, per això
crec que continuarà.

- Quins projectes teniu pròximament?
- El proper que publicarem a principis del 2007 és

un llibret de na Maria Antònia Salvà i a finals d’any
reeditarem un llibre d’en Blai Bonet.

- Rafel, per acabar te volem obrir les portes de
la nostra revista, per publicar el que vulguis.

- Moltes de gràcies, és una cosa que he pensat
qualque vegada, però no se quin interès pot tenir pels
vostres lectors les meves curolles. No vull agafar cap
compromís però ja vos faré arribar qualque cosa. També
m’agradaria deixar constància i donar ressò d’un llibre
que tenc fet sobre Son Real i m’agradaria editar-lo en una
edició de qualitat, amb imatges. Per això necessit el suport
de les institucions i des d’aquí els faig l’envit.

Moltes de gràcies Rafel per contar-nos un poc la
teva vida i les teves curolles, això en ha ajudat a conèixer-
te un poc més i conèixer un  “veïnat” de Santa Margalida.

Antoni Fiol i Miquel Morey

EL PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA (1906)
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L’escriptor Gabriel Alomar aleshores digué que havia estat
una obra d’unitat de totes les terres de llengua catalana.

El Congrés de la Llengua al principi només havia
de ser de sintaxi, però s’hi tractà de tot el relacionat amb
la llengua. Feien falta unes normes per a escriure
acceptades per tothom i també hi havia consciència que
s’havien de fer canvis a les lleis per a recuperar l’ús del
català a tots els àmbits. Antoni M. Alcover digué a la
inauguració que “som l’afirmació de l’existència del nostre
idioma, del seu dret inviolable, il·legislable,
imprescriptible, a viure com qualsevol altra de les grans
llengües neollatines, les seves germanes, el dret de viure i
regnar pacíficament dins tot el seu territori, amb tots els
honors i prerrogatives que li corresponen per llei natural”.
Moltes de les propostes avui encara no s’han aplicat, i
farà cent anys, tot i que s’hagi fet molt de camí.

Després del Congrés vengueren dues dictadures, la
de Primo de Rivera i la de Franco, que, entre altres mals,
prohibiren el català. Però gràcies a aquell Congrés s’havia
renovat la confiança en la llengua pròpia, s’havia planificat
la seva recuperació i, al cap de vint-i-cinc anys, amb la
mica d’autonomia recuperada, hi hagué l’ortografia, la
gramàtica, el diccionari del català modern i l’acadèmia de
la llengua catalana, la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans. S’ha dit que si el català no hagués
estat una llengua amb unes normes fixades no hauria pogut
superar les dues dictadures que vengueren. Això no ho
sabrem mai, però les normes hi ajudaren i sobretot
l’autoconsciència que ajudà a formar de la nostra
comunitat lingüística i que és el fonament del seu futur.

El poeta mallorquí Joan Alcover a la cloenda del Congrés
recità aquest poema:

Cap al nord s’aixeca el mont
dels carboners que fan la sitja,
i dins l’espai sense calitja,
veuen la costa d’enfront.

De banda a banda de la mar,
les terres baixes no es coneixen,
però si els pics no es descobreixen
ja se veuran en dia clar.

Vent de llevant boires empeny,
oh trobadors de Catalunya!
Damunt la mar que els allunya,
el Puig Major veu el Montseny.

Mallorca veu el Montserrat,
i si de nit no se colombra,
ulls de claror donem a l’ombra,
posem-hi fochs de germandat.

Antoni I. Alomar
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FESTES PER AL 2007
El Govern de les Illes Balears, ja el passat mes de

juny, elegí les següent dates com a dies festius per a l’any
2007:
1 de gener, Cap d’Any, dilluns
1 de març, Dia de les Illes Balears, dijous
5 d’abril, Dijous Sant, dijous
6 d’abril, Divendres Sant, divendres
1 de maig, Festa del Treball, dimarts
15 d’agost, l’Assumpció de Maria, dimecres
12 d’octubre, Festa nacional espanyola, divendres
1 de novembre, Tots Sants, dijous
6 de desembre, Dia de la Constitució, dijous
8 de desembre, Immaculada Concepció, dissabte
25 de desembre, Nadal, dimarts
26 de desembre, Segona festa de Nadal, dimecres

I l’Ajuntament de Maria  ha elegit com a festius
locals, dia 17 de gener, Sant Antoni, dimecres, i dia 10
de setembre, festes de la Mare de Déu, dilluns.

AUGMENT ANUAL DE POBLACIÓ
Ara que just ha acabat l’any 2006 i començat el

2007 és un bon moment per assabentar-nos del balanç
demogràfic del nostre municipi, que presenta un positiu
de 23 habitants, que és la diferència que hi ha entre la
població que teníem l’1 de gener, 2118 habitants, i el 31
de desembre, 2141 habitants. Enguany com que tenim
eleccions municipals i degut a què hem superat els 2000
habitants, en lloc d’elegir 9 regidors, n’elegirem 11.

del poble embassades i també hem pogut veure on es
necessita mà dels tècnics per poder fer anar l’aigua pel
seu solc. També és curiós veure com els mesos de març i
novembre es quedaren sense gota d’aigua. Aquí teniu
resum mensual de pluges durant el 2006.
gener 107 juliol 0
febrer 60,5 agost 28
març 0 setembre 44,5
abril 24 octubre 10,5
maig 11 novembre 0
juny 4,5 desembre 207

TOTAL 497

EL VENT TOMBA EL PI DE DAVANT CAN
GASPAR I PANELLS DE LA CARRETERA
A més d’un mes de desembre molt plujós, aquest mes
també es recordarà perquè ha estat quan un dels arbres
singulars i emblemàtics del poble, el pi de davant Ca’n
Gaspar, a la Plaça de Dalt no va poder aguantar la força
de les ventades i quedà panxa enlaire. Ja se sap que els
vents són arbres que arrelen molt superficialment i que
en oferir molta resistència a l’aire per culpa d’una capçada
molt atapeïda, fàcilment es desarrelen, a pesar de la seva
comprovada flexibilitat. No estaria gens malament que
en el lloc on ha desaparegut el pi se n’hi sembri un altre
que al manco duri tants d’anys com el que ens acaba de
deixar.

UN CARRER NOU PERILLÓS PER
DEFICIÈNCIA DE SENYALITZACIÓ

Com que els carrers del poble, desgraciadament,
s’han convertit més en un espai per a la circulació de
vehicles, més que en un espai per als ciutadans, convendria
que es posassin senyals a bastament i de manera clara
que marcassin prioritats de pas, límits de velocitat, etc.
Tot això ve a compte del fet que aquest passat mes de
desembre la inconsciència d’unes criatures i la prudència
d’un conductor que circulava amb moderació evità un
mal major a prop de la Plaça del Mercat. Sembla que no
tots els carrers que peguen al carrer Nou estan
convenientment senyalats i la gent per inèrcia creu que si
circules pel carrer Nou tens la preferència assegurada,
cosa que segons el codi de circulació no és així.
Convendria que s’aprofitàs aquesta circumstància que
només acabà amb lleugeres contusions per a les criatures
per regular i posar tots els senyals viaris corresponents. I
això sí, fer-ho complir sobretot a aquests motoristes i
conductors de cotxe que hi circulen a velocitats exagerades
i als quals ningú no els diu res.

UN DESEMBRE MOLT PLUJÓS
Aquest desembre ha estat el més plujós de l’any.

S’han comptabilitzat 207 litres per metre quadrat i s’ha
arribat a un total anual de 497 litres, 8 litres més que l’any
2005. Això ha fet que hàgim pogut veure moltes zones
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EL CAMÍ CREUER AMB DEFECTES DE
RECOLLIDA DE PLUVIALS

Si anau pel Camí Creuer, des de la carretera de
Sineu, cap a la de Santa Margalida us trobareu com les
plogudes del desembre han deixat al descobert uns acabats
molt deficitaris. Entre bocí i bocí de terra han posat
abaixadors per poder accedir a les diverses finques des
del mateix camí, ja que el nivell de la via ha pujat
considerablement. Això hauria obligat, però, a posar algun
sistema de recollida de les aigües pluvials que a través de
canalitzacions arribassin a la síquia que ja al camí de
Muro, comunica amb la Síquia Reial. A l’hora de la veritat,
però, de tubs que  recollissin aquestes aigües i que evitassin
que s’embassàs als terrenys que limiten amb el Camí per
la banda, només n’han posat al començament, de tal
manera que l’aigua arrossega terra, fa camí i finalment
queda embassada, sense possibilitat d’anar cap a la síquia.
A vegades les presses per fer inauguracions fan que les
feines s’acabin malament i que s’hagi de tornar alçar allò
que ja es donava per fet. A veure si ho arreglen.

DOS NOUS GUÀRDIES MUNICIPALS AL POBLE
Els haureu vist ja pel poble. Són dos guàrdies

municipals nous. El seus noms són Pedro Sureda Cuenca
i Jaume Oliver Bestard, aquest ha vengut com a policia
turístic, però fa les mateixes funcions que els altres. Des
de Fent carrerany els donam la benvinguda i esperam que
la seva presència i feina dins el municipi sigui beneficiosa
per a tots.

EL PATGE REIAL VA TENIR SON
Segons conten els que hi eren, el passat divendres

dia 29 de desembre tenia anunciada la seva visita el Patge
Reial per rebre les cartes dels nins i nines de Maria i dur-
les als Reis d’Orient. Idò bé, es veu que va tenir molta
son i varen haver d’avisar a l’Ajuntament per fer-lo
comparèixer a fer les seves funcions. Al final, els nins i
nines pogueren lliurar les seves peticions i tot anirà així
com ha d’anar.

ELS QUINTOS I LES INNOCENTADES
Un anys més es repetiren les innocentades dels

quintos la nit i matinada dels dies dels innocents. I per no
ser originals tornaren embrutar tot el poble de palla, feren
un tancat amb una ovella damunt el cadafal i destrossaren
la decoració nadalenca de la rotonda del camí Creuer. No
ens cansarem de condemnar aquests fets per inútils, fora
de lloc i que just serveixen per a la diversió d’uns pocs a
costa de la resta de la ciutadania.

LA PEATONITZACIÓ DEL CARRER DE CA SES
MONGES PRESENTA MOLTES DEFICIÈNCIES

Sembla que els veïnats del carrer de Sant Miquel
(de Ca ses Monges) no estan massa contents amb les obres
de peatonització que s’han duit a terme. Diuen que els
operaris que hi han treballat ho han fet sense cap classe
de control municipal i que a l’hora de la veritat quan
qualque veïnat reclamava alguna cosa, el remetien
directament a l’Ajuntament sense atendre cap explicació.
A més, sembla que els encarregats d’acabar de posar
l’empedrat han estat una colla de xinesos, que han
treballat, més enllà de l’horari laboral (ai les presses per
inaugurar!) i que no hi havia possibilitat d’aclarir res. Les
connexions de les aigües brutes, diuen els veïnats, que
s’han fet de manera deficitària i que tenen por d’aquí dos
dies no s’hagi de tornar alçar tot. A més, les pedres que hi
havia abans i que separaven la voravia de la calçada s’han
tornat a posar, però, com que ara no bastaven (misteri!)
s’han mesclat amb altres que no són iguals. Tampoc no
entenen, els veïnats, perquè no s'ha fet una baixada
d’aigües pluvials aprofitant abaixar una mica la part
central de la calçada, per evitar, cosa que molts temen,
inundacions de baixos que ara han quedat per davall del
nivell de la calçada del carrer. Està ben vist que si no hi
ha control o vigilància de les obres municipals, aquests
detalls passen factura i creen malestars entre els veïnats
afectats.
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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

Joan Bergas Font va morir
el passat dia 21 de desembre a
l'edat de . Vivia al carrer Major,
número 75.

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

El passat día 27 de novembre va néixer Raul Marian
Racoti Lacatus. Els seus pares són Agustín Viorel Racoti i
Doina Petronela Lacatus. Viuen al carrer de Sa Raval,
número 40.

Yassin Acharki Hammouti va néixer el passat dia 1 de
desembre. Els seus pares són Allal Acharki i Mimouna
Hammouti. Tenen el seu domicili al carrer de Ses Corbates,
número 16.

CONTACONTES.
El passat 21 de

desembre ens va visitar Na Fany
Lapislázuli per narrar-nos un
conte de Gianni Rodari. Malgrat
el mal  temps, vingueren molts
nins a escoltar-la. Tots quedaren
sorpresos ja que na Fany
aparegué disfressada i amb
moto però, després de la primera
impressió, participaren i es divertiren molt.

L’HORA DEL CONTE A LA BIBLIOTECA
AMB FANNI LAPISLÁZULI CONTES CONTATS

BIBLIOTECA MUNICIPAL
MARIA DE LA SALUT
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia 29 .............. 0,5 l.

TOTAL: 0,5 LITRES

Temperatura Màxima
23,5º C (Dia 26)
Temperatura Mínima
11,2º C (Dia 16)
Temperatura Mitjana
17,2º C
Mitjana Màximes
21,2º C
Mitjana Mínimes
13,3º C

13

MES DE NOVEMBRE

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
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Coneixeu aquella flor
que el matí és poncella,
el migdia s’esbadella
i l’horabaixa es mor?

Idò em diu el meu cor,
avui que la veig vella,

que, com la flor, va ser ella
per un dia, per un moment,

per davant tota la gent,
la més garrida i bella.
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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

LA BIBLIOTECA INFORMA

NOVETATS
A continuació faig una relació d’algunes de les novetats
bibliogràfiques i audiovisuals  arribades a la biblioteca
des d’el Centre Coordinador de Biblioteques:

VOLUMS:
Bogeries de Brooklyn
Mauricio o las elecciones primarias
Laura Sants
La catedral del mar
Ara sé que és ella
El virus de la tristesa
Mes barbaritats de la cope
La gran biblioteca de Les Tres Bessones
El huevo de Colon
Vola, miniman!
Harry Potter i el misteri del Príncep...

DISCS COMPACTES:
Fito&fitipaldis
Paulina Rubio
BSO the BROKENBACK MOUNTAIN
BSO the Memorias de Geisha
Eric Burdon
Copying Beethoven
Els Pets...

DVDs:
Tonades de feina a Mallorca
Ice Age 2
Cinderella man
La Novia Cadáver
Rovelló i la llegenda de Sant Jordi
Doraemon y los Dioses del viento
Truman Capote
Buenas noches, buena suerte...

PUBLICACIONES  PERIÓDIQUES:
Diari de Mallorca
Revistes: Fent Carrerany, El Temps, Muy Interesante,
Super 3, Sapiens, Enderrock, Cinefilm...

REUNIÓ ANUAL DE BIBLIOTECARIS.
El passat dia 13 es va celebrar la Reunió Anual  de

Bibliotecaris amb l’assistència de la majoria de bibliotecaris
de la Xarxa i els tècnics del CCB (Centre coordinador de
Biblioteques ).

La trobada va tenir lloc a la sala de reunions de la
biblioteca de Portocristo.

Durant tota la matinada els tècnics del CCB feren una
exposició-resum dels esdeveniments del  2006 en les seves
respectives àrees, a més de apuntar qualque previsió de futur
de cara al any vinent, A continuació enumero succintament
aquestes intervencions:
     PRESENTACIÓ DEL LIVE CD IOB (internet obert a les
biblioteques ), a càrrec del Consorci d’informàtica. Aquest
es un programa especialment dissenyat pera a l‘accés  a
Internet dels usuaris de les biblioteques. La navegació està
orientada a l’educació i es realitza un filtratge dels continguts.
Malgrat la bona intenció, el programa presenta alguns
problemes relacionats amb l’accés a internet i l’ús del
messenger que van quedar reflectits en el torn de paraula
dels assistents.

NOVA ESTRUCTURA SECCIÓ DE
BIBLLIOTEQUES CONSELL DE MALLORCA. En Juanjo
Riera va exposar la nova estructura de la secció de
biblioteques del departament de Cultura del Consell de
Mallorca i el que suposa la nova Llei del sistema bibliotecari
de les Illes Balears per a la Xarxa de biblioteques del Consell.

PROCÉS TÈCNIC. En Llorenç Homar va explicar tot
el que es refereix a procés tècnic dins la Xarxa de biblioteques
com el pressupost, selecció i compra de material, dades
estadístiques, catalogació...

ACTIVITATS, CURSOS I WEB. A continuació na
Cata Quetglas va parlar sobre les activitats de foment de la
lectura, els cursos de formació i la pàgina web.

Per últim na Maria Antònia Ferrer, bibliotecària de
Sta. Maria del Camí va fer un“divertit” resumen del III
Congrés Nacional de Biblioteques Públiques, celebrat el
passat més de novembre a Múrcia.

Així mateix  hagué una menció especial: els vint-i-
cinc anys de Bàrbara Sastre al front de la biblioteca municipal
de Montuïri.

La trobada va acabar amb un dinar, al qual assistiren
diferents representants polítics del món de la cultura; i, que a
més de satisfer els nostres estómacs, va servir de marc de
diàleg e interacció entre els professionals de les biblioteques.-
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Un altre atac a la nostra personalitat

En bon mallorquí tenim un refrany que diu que
“allò que s’usa no té excusa”, en castellà diuen “¿Dónde
va Vicente? Donde va la gente.” Se’ns dubte aquests
refranys i altres de semblants són una bona manera de
justificar el mimetisme d’algunes persones que farien
qualsevol cosa per estar a la moda, per fer allò que és
novedós, sense reparar massa ni aturar-se a pensar si la
novetat és o no és una cosa de bon gust o si està dins el
terreny del que ara en diuen “una horterada”. La qüestió
és -emprant un terme que fa un temps també estava de
moda- estar “in”, és a dir, estar dins el que és modern,
actual, que està vigent amb una paraula, i que pensam que
ens dóna un toc d’originalitat, quan en realitat el que feim
amb aquesta actitud és passar a formar part de la guarda
unificadora.

Dit això voldria deixar ben clar que cadascú és
ben 1liure de fer el que li ve de gust i posar-se, emprar o
fer ostentació d’allò que li sembli oportú o li doni la real
gana. i que, com és natural, no puc manco de respectar-li
el gust encara que no el compartesqui.

Aquest preàmbul ve a compte per comentar un fet
que des de fa un parell d’anys, quan arriben les festes
nadalenques, pels carrers i places del les nostres viles i
pobles podem observar una munió de figures de “Papà
Noël”, penjades pels balcons i finestres de les cases en
una actitud de voler-hi entrar -en un recorregut no massa
llarg per tres o quatre carrers d’una vila propera en vaig
comptar fins a devuit- potser per donar la sensació d’un
esperit nadalenc amb una imatge que no ens identifica ni
poc ni gens.

Sabem que Mallorca, de cada dia més, s’ha
convertit amb un lloc d’encontrada de moltes cultures, fa
diversitat de la gent que ens visita i de la que s’estableix
entre nosaltres és més que evident. I com a conseqüència
d’això i dels anuncis televisius que ens martellegen, dia
rera dia és fa més patent la pèrdua d’identitat que va minant
de mica en mica els nostres pobles i ciutats, sembla que
allò que ve de fora és molt millor que el que tenim a dins
ca nostra. I ens deixam envair per modes, costums, hàbits
i usos forans amb una mansuetud molt pròpia del nostre
caràcter. I no només ens deixam emportar sense gens ni
mica de resistència, sinó que !a majoria de les vegades
també en som no sols consentidors sinó fins í tot còmplices.
,

Ja sé que hi haurà qui dirà que ens hem d’obrir de
cara a la resta del món, que hem de ser acollidors que la
realitat és que pels carrers dels nostres pobles hi trobam,
marroquins, nigerians, equatorians, argentins, romanesos,
anglesos, alemanys i una llista que podríem fer molt més
llarga. Tot això està molt bé, però davant una allau com la
que ens ve a damunt tenim ei dret i el deure de defensar la

nostra cultura, la nostra identitat i les nostres tradicions i
no deixar-nos endur per la vistosa figura d’un
multinacional Pare Noël, penjat per les finestres o a la
propaganda de les grans superfícies.

Moltes vegades heu sentir a dir a alguns d’aquests
pares tocats de modernitat o de snobisme que és millor
que als infants els duguin les juguetes el Papà Noël que
els Reis d’Orient “perquè així tenen més temps per jugar-
hi durant les vacances de Nadal”. Potser tenguin la seva
raó, però els nostres infants ja no saben a quin sant
encendre el ciri, si als reis de sempre o als papàs noël
d’ara. El cas és que immersos dins un consumisme ferotge,
que també està de moda, carregam els nostres nins de
juguetes fins al punt que ja no saben que fer amb elles, ni
els provoca cap casta d’emoció. Jo no ho sé perquè,
evidentment, no som un infant ni molt manco d’avui en
dia, però m’ha semblat sempre més il·lusionant, i sobretot
més nostra, la figura dels Màgics d’Orient, que la del
nòrdic Pare Noël, per molt carregat que vengui amb la
saca dels regals. Serà cosa de la vellesa.
Rafel Bordoy
Escriptor
Santa Margalida
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QUI DIES PASSA...

2 de desembre: Anar amb cucales i tenir cera (reial)
del Corpus. Fa uns dies que l’escàndol ha esclatat per
devers Andratx. El PP està molt nerviós i intenta embolicar
tothom en la trama. Hi ha declaracions i més declaracions,
alguna de les quals o bé passa desapercebuda o bé la nostra
premsa calla i no en fa sang per una tradicional buferia
cortesana que fa que tot allò que envolta la figura reial
quedi sistemàticament oblidat si no se’n pot treure res de
bo. L’inefable Miquel Ramis, portaveu del PP, ex-delegat
del Govern, en roda de premsa, declara tot seriós i
convençut en relació a l’escàndol d’Andratx i davant la
comparació que qualcú li fa entre Mallorca i Marbella,
que de cap manera, que Mallorca no és Marbella perquè
per aquí no hi ha màfia i a més el rei hi estiueja! Innocent?
De cap manera! Massa viu? Potser! Cínic? Segurament!

8 de desembre: Vermells de tardor. Passejant pel camp
m’atur a contemplar un bocí de terra on tot d’arbres fruiters
es veuen joves, ufanosos, a pesar que molts d’ells ja han
perdut les fulles. El seu cuidador ho duu net, impecable.
Deu tenir aigua perquè té un sistema de goteig que arriba
a totes i cadascuna de les soques. Els qui encara tenen
fulles, moltes per esser a finals de tardor, són els caquiers,
els magraners, algunes pruneres i pomeres. El color,
vermell, agafa molts matisos i tonalitats. En un  moment
de l’any en què el camp agafa un color terrenc que es mou
en àmbits del marró o en el verd de tarongers, el vermell
en destaca poderosament. És un cromatisme de taca, de
clapes, lluny de les uniformitats dels verds de maig o del
groc del juliol.

10 de desembre: La mort (al llit) del dictador, les mans
aixafades del guitarrista. Ja som al capvespre quan sé
de la mort d’Augusto Pinochet. I m’apareix la figura, la
presència, de Víctor Jara i la seva Amanda. Va ser a través
de la veu potent i poderosa d’en Raimon que vaig sentir
per primera vegada la cançó del malaguanyat cantautor
xilè. Després del cop d’estat del dictador, quan el tancaren
a l’estadi al costat d’uns quants milers més de ciutadans
xilens, qualcú el va reconèixer. Diuen que la part més
animal, més sanguinària de l’ésser humà es manifesta quan
el rival, el contrari, l’oponent, es troba indefens. I aquell
cantautor era clarament un contrari. Un contrari derrotat,
dèbil. Una veu contrària que expressava a través de la
seva música, a través de la seva paraula, una opinió
radicalment diferent a la d’aquells guardians del cop
d’estat. I li destrossaren les mans. Abans de matar-lo, li
aixafaren els dits. Calia demostrar qui eren els forts. Volien
que fos conscient, desesperadament conscient, que mai
més les seves mans no traurien un sol so de la guitarra. I
que la seva veu callaria per sempre. Però no ho
aconseguiren. La seva veu callà, però ens quedà la seva

poesia, la seva música. I el dictador també que quedà. I
acaba de morir al llit, més de trenta anys després, tal com
ho féu per aquí a prop algun altre dictador de perfil més o
manco semblant . I aquí i allà comptaren, compten, amb
valedors que encara ara els justifiquen.

Cerc entre els vinils la versió d’Amanda cantada
per Raimon. Magre homenatge per a tanta tragèdia acabada
tranquil·lament en un llit.

14 de desembre: Aquí no puc cedir, digué la vice-
presidenta Rosa Estaràs quan el nostre estatutet arribà a
Madrid i es va plantejar la possibilitat que en l’apartat de
drets i deures s’equiparàs el deure de conèixer la llengua
catalana al costat del deure de conèixer el castellà. Que a
la gent del PP illenc la llengua pròpia d’aquesta terra, la
seva terra, els fa nosa, ja fa temps que ho sabíem. El seu
espanyolisme militant, la seva consideració cap a la nostra
llengua catalana com una llengua d’estar per casa,
amagada, discreta, sense massa presència pública és de
cada vegada més evident. Són, a més, analfabets
conscients. Cada vegada que obren la boca i l‘usen (quan
no els queda més remei) és una mostra fefaent de despreci
volgut i ignorància total. I en fan una mena d’acte de fe.
Quan sent na Rosa Estaràs parlar, quan mescla amb tota
la mala bava, català i castellà, quan usa barbarismes
sintàctics, lèxics, etc, amb tota la intenció, em cau la cara
de vergonya. Així és com estimen la nostra llengua, la
llengua dels seus pares, la llengua de la terra que
representen: bruta, pobra, vulgar, sense normes. I quan
parlen en castellà es transformen; intenten (i a vegades ho
aconsegueixen) ser pulcres, escrupolosos, normatius. Per
això no poden acceptar que una llengua que en el fons
consideren de segona categoria passi a ser considerada de
rang oficial, al costat de l’espanyola.

Fa uns anys, no gaire, era en una caleta de roques.
Era a l’estiu. Hi havia pocs banyistes. I qui avui ocupa un
càrrec important al Consolat de Mar comparegué amb una
dona i un nin... i un ca. Parlaven en castellà, tots. No, tots
no. En un moment donat el ca no devia obeir gaire les
ordres del seu amo i aquest, molest, irritat, començà a
maleir l’animal... en mallorquí. “Quiet, t’he dit!”, “No et
moguis!”.  Cada llengua al seu lloc. I la nostra, per parlar
amb el ca.

I el PSOE. No fer-ne qüestió, acotar el cap, no fos
cosa que sortís que sí. Pobrets de nosaltres!

18 de desembre: Són a punt de tocar les cinc de
l’horabaixa. Plou amb intensitat. Amb un paraigua i un
impermeable baix pel Carrer Nou cap a la Plaça del Pou.
L’aigua baixa generosa carrer avall cobrint gairebé tot el
tram de carrer de banda a banda. D’enreixat per recollir-
la no n’hi ha fins a la part de baix de tot el carrer.  Una
furgoneta puja des de la Plaça del Pou cap a la Plaça del
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Mercat. Va molt depressa. Massa. Les rodes del vehicle
escampen l’aigua a banda i banda. L’aigua arriba a més
d’un metre d’altura a cada façana. Quan veig que no duu
traces de moderar la marxa em protegesc darrere un cotxe
aparcat a la vorera. Em salv d’una bona remullada. El
maleesc, ho reconec. I sent un crit. Em gir i cinquanta
passes enrere una dona gran sembla que no ha duit tanta
sort com jo. Ha acabat xopa. Em sap greu no haver
reconegut el conductor (o conductora). No crec que en
cap cas pogués argumentar que no l’havia vista, la dona.
Ni a mi.

30 de desembre: L’alè pudent de la bèstia torna a
aparèixer. M’agradaria reconèixer que m’havia equivocat
i que el comentari que vaig fer sobre el procés de pau al
País Basc era desencertat i que, com gairebé sempre, el
meu futur com a politicòleg era precari. Però no. La bèstia,
la irracionalitat ha tornat a sortir. Aquesta vegada ha estat
a Madrid, a l’aeroport. Quan aquest estiu vaig ser al País
Basc vaig poder veure, constatar, l’esperança de molta
gent a trobar un futur de pau. I m’ha irritat molt veure
com el PP manipulava els sentiments de la gent per fer

mal al PSOE i treure’n rèdit polític. I quan vaig veure el
judici a Txapote vaig veure com n’era de difícil treure
odis, acabar amb visceralitats, conciliar contraris, parlar i
arribar a acords. I em sap greu haver-la encertada. Jo també
apostava per l’esperança de la pau. I per això també vaig
ser el mateix capvespre de dia trenta a Palma per reclamar
pacíficament, lúdicament, que tots els pobles del món tenen
dret a decidir el seu futur. I que els estats els fan els
ciutadans,  tots, des de la igualtat. I que el meu poble,
tenia, té, dret a decidir el seu futur, i a ser igual que els
altres. I d’això se’n diu llibertat, autodeterminació.
Exactament la mateixa llibertat que pugui tenir un senyor
de Múrcia, un senyor de Valladolid, a anar a un policia i
posar una denúncia sense por que el detenguin i se
l’enduguin a la comissaria per parlar en castellà. Jo, encara
m’ho he de pensar abans de fer-ho aquí, en el català de
Mallorca.

31 de desembre:  Toquen les dotze. Ja n’hem empès un
altre.

Joan Gelabert Mas

Terra i neu al souflé
Lluc MATAS

El mal somni de la nit es gratificava amb les expectatives
de la imaginació, perquè aquesta guanyava al mal gust de
boca que deixava l’inconscient. Mai era massa tard per a
començar. Ho sabia, però la peresa podia als envits del
canvi o a les ganes de “ser” qui realment volia. La
imaginació era la seva aliada, és a dir la imaginació però
també la peresa. Cada dia es deia “demà, demà
començaré”. Però mai ho feia. S’havia habituat tant a
l’autoengany que creia fermament en la dita que “mentre
hi ha temps hi ha esperança”. El que no sabia és que el
temps passa com un tren que va i ve, sempre i quan n’hi
hagi, perquè és una roda que volta a andanades trepidants
i sense compassió. Què no se’n duu? Ell sap que se’n duu
els projectes i tot el que viu. Tot s’ho enduu. I ho sap ara
que té setanta anys i que s’ha passat la vida somiant un
projecte que no s’ha acomplert per peresa. Certament, se’n
penedeix. És realista i diu: “si ara tornàs a tenir vint anys.”
S’ha de conformar en saber que la vida li ha passat com
un vol, i com un vol d’avorriment, com un cicle d’un dia,
i no se’n pot donar passada en el moment en què sols pot
aturar-se a esperar l’inevitable. Però hi ha diferència en
fer-ho des de la satisfacció a fer-ho des de la saliva agra
que deixa la manca d’acabament de quelcom important.
Ho sap i no es queixa, diu: “ha estat com havia de ser.
Viure de la possibilitat incompleta és tirar-me el farol de
l’hagués pogut ser. No visc bé? Què vull? No tenc vida?

Idò que vull més? Tornar jove? No jove no hi vull tornar,
perquè de jove era la meva aliada –imaginació- que em
traïa. La imaginació em deia que havia de competir, que
havia de ser qualcú ambiciós i sense escrúpols. Ara el que
he de fer és organitzar-me, sortir i conèixer gent. Sols així
puc tornar jove, sols des del conformisme ho faré. Els
perns rovellats de la màquina es posen sans amb Coca
Cola. La xispa, la xispa de la vida és el que he de menester,
però anant alerta amb la imaginació que em pot tornar
jugar una mala passada. Ara tocaré amb els peus a terra i
no escoltaré ningú en no ser la meva veu interior. Mira
que he estat pardal, setanta anys. No ho he de ser setanta
més..” Tot això ho pensa mentre na Tonina li fa el sopar.
S’han fet les deu i és una vesprada d’estiu on no bufa ni
gota de vent i on els moscards fan la seva festa. Ell li diu
que a partir d’avui ja no importarà prendre Viagra i ella es
fa la desentesa empegueïnt-se fins al taló de la cama. Torna
a dir que s’ha acabat de metges i que a partir d’ara prendrà
tones de camamil·la, sigui pel mal que sigui. Ella li diu
que té els triglicèrids alts i que pren medicació psiquiàtrica
per prescripció mèdica que no pot deixar de cap de les
maneres. Ell li contesta: “a partir d’ara sols et vull a tu i la
camil·la. A ningú pus”. S’agafen per la mà i van cap dret
cap a la cambra. Estan tan excitats que no es poden treure
la roba…Joves hi han tornat. Hi han tornat tant que ho
celebren destapant una botella de xampany. El seu projecte
frustrat havia estat només el de tenir fills.
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HAN  TORNAT  A  MOSTRAR  LES  VERGONYES!

Una vegada més i ja he perdut el compte, els nostres
indignes governants del PP, han tornat a sortir damunt els
papers, fent la volta a tot el món. Sembla que només a
Mallorca encara hi ha gent que no s’ha assabentat que
barruts i pocavergonyes que són.

De lamentable i patètic cal parlar d’aquest tema.
Tots els veïns del poble d’Andratx ho sabien des de feia
anys. Havia sortit publicat a la premsa en repetides
ocasions. El batle estava citat als jutjats per afers del mateix
tipus i condició. Des del Partit Popular ho havien negat
tot. Deien que era mentida i que la justícia ho posaria tot
al seu lloc.

Uns dies abans que es produïssin les detencions,
casualment, el batle d’Andratx es reuneix el dematí, amb
el totpoderós conseller d’Interior del Govern Balear, a un
conegut hotel del Passeig Marítim de Palma. No havent
quedats conformes i satisfets, el mateix capvespre (un
dissabte, a les sis de l’horabaixa), de manera
incomprensible, es veuen al Consolat de la Mar, per
prendre un cafè amb el molt honorable President del
Govern Balear, (com si es tractàs del mateix Padrino ). De
què parlaren? No ho sabrem mai. Segons ells, l’encontre
no tenia cap importància cabdal, parlaren de la llei de
capitalitat de Ciutat. I d’un be negre!

Ara volen que la ciutadania ens ho creguem tot. El
dia i l’hora en què es reuniren, sembla del tot improcedent
i fora de lloc. Sols un esdeveniment molt greu pot fer
coincidir aquest encontre. Que cada un pensi el que vulgui.

Dies més tard, casualment, les forces de l’ordre, es
veuen obligades a realitzar les detencions, de forma
precipitada, perquè se n’adonen que hi ha hagut filtracions
i que els possibles encausats estaven apercebuts que podien
ésser detinguts en qualsevol moment. Tot això pot fer
perillar tota l’operació. Però això no té cap importància
per a la gent del PP. Res té a veure amb les reunions d’uns
dies abans dels implicats amb els alts càrrecs polítics. Ens
volen seguir fent combregar amb rodes de molí. I de seguir
així, crec que hi haurem d’arribar, tant si ens agrada com
si no.

Uns dies després el Sr. President rep una cridada
anònima al seu mòbil, per tal d’informar-lo que altres
ajuntaments de les illes eren investigats i que els podria
passar el mateix que al Sr. Hidalgo i companyia. Això és
el que digué als mitjans de comunicació. I jo me deman:
no seria una cridada d’atenció al batle de Santa Margalida,
al de Santanyí i altres que han estat remolcats i cridats a
declarar per qüestions similars? Si és veritat que creuen
amb  tanta fermesa amb la justícia, no hi ha cap necessitat
de posar-se tant nerviosos ni tant a la defensiva! Que deixin
a la justícia actuar. Això que han fet, és posar traves els
tribunals, abrigar-se abans de ploure. Una estratègia més

d’aquests mentiders i embullosos, que sols aplaudeixen
la justícia quan atrapa els que no són dels seus. Però peguen
el crit al cel quan veuen estesa la roba bruta dels seus
propis amics i socis de govern a l’estenedor.

Què hauria passat, amb els presumptes corruptes,
si no haguessin estat informats abans de les detencions?
Tampoc ho sabrem mai, segurament. El que sí sabem, és
la documentació que els investigadors trobaren dins els
contenidors dels voltants de l’Ajuntament d’Andratx. Això
demostra que havien estat alertats amb antelació. Per qui?
Ah, no se sap! Ni ho sabrem mai.

Si això hagués passat a qualsevol membre d’un altre
partit polític, s’hauria sabut tot, fil per randa. Hauria estat
publicat a les primeres pàgines dels diaris i  tots els mitjans
de comunicació que estan a les seves ordres, haurien tret
fum pels queixals i la seva mala bava hauria arribat fins a
la Moncloa, segurament, tal com estam acostumats a sentir
i veure.

Llavors ho posen tot en mans del seu missèr
miraculós, que ja coneix prou bé les malifetes d’aquesta
gent i si tot va com es preveu (per part dels defensors),
anirà fent tombs i voltes d’un jutjat a un altre (com el cas
del Túnel de Sóller, i com segurament també passarà al
cas Formentera), fins que el cas hagi prescrit. Llavors tant
si són declarats culpables com si no ho són, diran a la gent
(la seva); que ells tenien raó, que tot eren o són estratègies
electoralistes de l’oposició. Que ells són uns sants i que
els dolents ja se sap qui són.

I si això no basta, el President, demana una
entrevista amb el Fiscal General de l’Estat, perquè aquest
li aclareixi si és veritat o mentida que la Fiscalia General
segueix investigant altres possibles presumptes casos de
corrupció de persones del seu partit. Això me demostra
una vegada més, que s’abriguen abans de ploure, que no
les tenen totes segures i que no s’acaben de refiar. Ara
només faltaria que els donassin les cartes girades  o
marcades per poder jugar encara millor, tal com estan
acostumats des de sempre. Llavors volen fer creure que
les filtracions surten d’altres indrets, però mai de casa seva.
Ells són perfectes i immaculats. Amants de la família, dels
Drets Humans, amics dels més desvalguts, contraris a
l’avortament i a l’eutanàsia. Són perfectes. Mereixedors
dels més importants guardons nacionals i internacionals.

Quan un llegeix tot això i es posa a pensar amb les
pel·lícules italianes i americanes, sobre fets reals
ocorreguts a la màfia, es veu clarament que no hi ha cap
diferència ni una, entre aquests i el que nosaltres estam
acostumats a veure a les nostres illes i a tot l’Estat espanyol
en general, per part de la dreta més bruta i més corrupta
de tot Europa. Només ens assamblam a alguns països sud-
americans, que segurament els deu venir del que varen
aprendre dels nostres avantpassats predicadors.

Vull acabar, perquè tot això em fa vomitera i
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Dia 17 desembre, es disputà la darrera prova ciclista
de la temporada 2006, a s’Indioteria. Com podeu veure a
les fotos, en Joan Ferriol Quetglas (Martel-Aguamar) fou
el guanyador de la prova reservada per la categoria de
“promoció”,. En Joan féu una carrera molt intel·ligent, ja
que esperà els dos darrers quilòmetres per provar sort, i li
donà resultat ja que es presentà en solitari a meta i guanyà
el millor trofeu: UN INDIOT.

Per altra part dia 22 desembre, es va celebrar el
sopar de cloenda de la temporada a Cas Padrí Toni,
juntament els socis i els corredors del Club Ciclista. Es
varen sortejar uns regals que ens varen donar en Joan
Botelles, de Vilafranca,  cascs, manegots, un parell
d’equipatges, així com uns calcetins per a tots als
assistents. El Club Ciclista també aportà uns equipatges
complets.

S’està a l’espera de poder confeccionar uns nous
equipatges per a la temporada que ve, però primer hem de
trobar els espònsors per lluir a les proves i a les marxes
cicloturistes. De moment, tant AGUAMAR com
VIATGES MARTEL, hi seguiran aportant la seva
col·laboració econòmica.

Molts d’anys per tothom, i benvingut el 2007
Josep Ferriol Torelló

m’entren ganes d’anar-me’n no sé a on, perquè si miram
al nostre voltant, per tot es veuen coses i casos semblants.
Una llàstima, perquè com a pare  i com a docent, moltes
vegades no sé que dir-los al meu fill i als meus alumnes
quan em pregunten quina és la meva opinió sobre aquests
tipus de fets que succeeixen un dia i un altre. Arribarà un
dia en què no podrem creure ni tan sols en nosaltres
mateixos? Quin tipus de societat podem formar, si estam

vivint dins la mentida, la hipocresia, la immoralitat, la
corrupció?

Que Déu ens agafi confessats a tots, perquè així i
tot crec que no ens salvarem.

Palma de Mallorca, desembre de 2006.

                                            Pere Sureda Ribas

DOS FETS PUNTUALS, CONFORMEN L’ACTUALITAT DEL C. CICLISTA

ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS
Les 24 hores de ràdio que ràdio Maria celebrà el dia 6 de desembre

meresquè un extens reportatge.
També ens fèiem ressó de la mort d'Antoni Perelló Castelló.
Contàvem l'odissea viscuda intentant arribar a l'Ermita d'Artà.
Durant el mes de desembre del 86 caigueren sobre Maria 36 litres per

metre quadrat. Com podeu veure aquests darrer mes ha estat més plujós.
Publicàvem que a l'església parroquial, el grup de teatre "Maria de la

Salut" representaria "El rei Herodes" el dia de la festa dels Reis.
Pere Fons, en la Pàgina Bíblica, ens parlava sobre els Mags, l'estrella

i l'Herodes.
Seguíem amb la publicació de la llei de Normalització Lingüística i

Joan Gelabert, en la secció "La Columna de Llengua" ens parlava sobre
llengua i dialecte.

Magí Ferriol ens parlava de quin era l'estat actual de la Reforma
Educatica, la de la segona etapa de l'EGB.
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CONCURS DE BETLEMS
En aquesta cinquena edició del concurs de Betlems que  organitza

Fent Carrerany amb la col·laboració de l’Ajuntament de Maria, s’han
presentat quinze participants, més o manco com cada any. El jurat que
repartí la seva feina durant uns quants dies, pogué veure  la feina i
l'interès de cada participant, fent difícil la decisió d'atorgar els premis
ja que tots se'n mereixien algun. I per això a tots els participants s'els
obsequià amb una figureta de fang.

Els betlems premiats foren:
Tercer premi per Aina Massanet Massanet.
Segon premi per Miquel Nadal  i Marina Ferriol Mas.
Primer premi per Tomeu i Francesc Serra Mas

També s'han concedit dos accèssits als betlems de Coloma Gual
Font i al de Joan Bergas Castelló.

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


