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MARIA DE LA SALUT

UN SETEMBRE FET DE FESTES I FIRA

El campió d'enguany del torneig de futbet
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Ara que ja ha passat l’estiu i que les plogudes tardorenques i les
temperatures han baixat una mica les calors, potser sigui un bon moment per
reflexionar una mica sobre el nostre entorn més immediat. A grans trets un té
la impressió que l’actual majoria de govern municipal s’ha trobat amb unes
condicions de governabilitat que no en feien comptes i que els obliga a actuar
d’una altra manera a la qual no hi estan gaire acostumats. És, aquesta,
desgraciadament, una dinàmica massa evident i massa escandalosa que no
perquè afecti ara al PP no s’hagi de denunciar. Un equip municipal hauria
d’actuar de la mateixa manera, amb la mateixa il·lusió, tant si els qui
circumstancialment manen a Palma, són del seu mateix color polític, com si
no ho són. I el mateix s’hauria de dir del govern autonòmic. No s’entra en la
vida municipal per interessos particulars, sinó per servir el poble. I aquella
actitud de presència altruista a tots els actes que marcà la precampanya, ara
no es veu. És cert que a la passada legislatura l’Ajuntament pogué contractar
moltíssimes persones per feines especials, aprofitant aquella relació d’afinitat
amb el poder autonòmic de què parlàvem abans, però d’aquella abundància, a
la situació de precarietat i de desatenció en què ens trobam actualment, hi ha
massa diferència. I això no és bo. Hi ha poca iniciativa, hi ha poca resposta de
la majoria municipal (també de l’oposició, tot s’ha de dir) i el poble sembla
més adormit que mai. No tot han de ser festes, fires i saraus. Hi ha d’haver
planificació, il·lusió per dur endavant coses de present i de futur.

Si des d’aquestes mateixes pàgines celebràvem la moratòria en matèria
urbanística i la redefinició de les condicions en què es pot construir, creiem
que ja és hora de parlar d’infraestructures (les fetes i les que s’haurien de fer).
Així, què passa a Ca ses Monges? Per què no es fa un pla d’usos? Per què no
es defineix d’una vegada (i aquí el consens és bàsic) quins equipaments escolars
es necessiten i la seva ubicació, tenint en compte el creixement escolar que es
percep en poc temps? Per què no es fan públiques les necessitats de sòl
industrial que el poble hauria de tenir i es fa una política de tractament igualitari
que beneficï a totes les empreses de Maria i que eviti qualsevol especulació?
On són els plans d’acolliment de la nova població? Què se n’ha fet de la
Normativa de Convivència, de Bon Veïnatge que es volia aprovar? I una
normativa d’ús dels espais públics, que eviti els abusos que es fan actualment;
on és? Una programació cultural anual que no sigui feta a base d’apedaçar i
improvisacions i que tengui en compte les diferents associacions, quan la
tendrem?

Aquestes i altres iniciatives que es vegin, que es puguin tocar amb
les mans serien la mostra més clara que hi ha idees i voluntat de dur-les
endavant. Si no és així, molt ens temem que aquests quatre anys es poden fer
especialment llargs i sobretot, buits, molt buits.
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IMATGES DE LES FESTES DE LA MARE DE DÉU 2007

Inauguració de les festes amb el pregó del nostre
president, Miquel Morey, acompanyat del batle.

Sopar popular a la fresca. Ja no cabem damunt la plaça.

Pintada reivindicativa de camisetes Agraïment del club ciclista al cos de Voluntaris de Maria
per la seva ajuda.

Una actuació del play-back d'adults Molt de públicmirant el play-back
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Típiques carreres de cintes

Partides d'escacs a la Plaça des Pou Inauguració de l'exposició de Júlia Ramis

Un grup del play-back infantil La divertida festa de l'escuma
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LA PROPERA EXCURSIÓ ANIREM
AL COMELLAR DE L'INFERN

Seguint amb la programació
d'excursions de l'any 2008, aquest mes ens
toca la Serra de Tramuntana. Anirem al
Comellar de l'Infern, a les faldes del Puig
Major.

Partirem des de Sa Plaça des Pou, a
les 8,30 hores del matí.amb la motxilla pre-
parada amb berenar, dinar i herbes de la
muntanya.

Serà el dia 21 d'octubre i hi anirem en
cotxes particulars.

Ànim, que caminar és salut.

Un altre grup que participà al play-back infantil Moment de la desfilada de models infantil

En Miquel Font
aconseguí el
premi del pal
ensabonat

El diumenge dia 16, encara continua va la festa a Son
Roig, amb les carreres de cotxes.
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L’ESGLÉSIA A MARIA
 

I. Evolució històrica:
De vicaria a parròquia (1696-1911)

 
Esdeveniments més rellevants

 
Bartomeu Pastor Sureda

 
INTRODUCCIÓ:

Abans d’endinsar-me en la present investigació
voldria aclarir, que amb el present treball que tendrà quatre
parts no es pretén més que donar a conèixer d’una manera
molt planera la història de l’església del nostre poble. Anys
anterior, 1991 i 1996 ja havíem donat informació de
l’Església de Maria (Fent Carrerany, núm. 55) així com
de  les Visites pastorals (Fent Carrerany, núm. 124).

La primera part abasta des dels orígens fins a la
conversió en parròquia, segles XVI fins a 1913, la segona
des de 1913 fins a l’actualitat, la tercera, descripció de
l’interior de l’església, el campanar i la Mare de Déu i, en
darrer lloc, analitzarem els oratoris privats de: Roqueta,
son Perot Clapés, son Perot Nou o de sa Tanca, ca ses
Monges i son Roig, cinc mostres del nostre patrimoni
religiós, històric, cultural...
 
1. ORÍGENS DE L’ESGLÉSIA:

La primera documentació a l’Església de Maria,
que fins ara hem aconseguit, és del segle XVI. A través
de les primeres visites pastorals del segle XVI a l’Església
de Santa Margalida. Amb quasi tota seguretat, Maria a la
primera meitat del segle XVI, aleshores llogaret de Santa
Margalida, ja comptava amb un petit oratori, que
nosaltres creiem coincidiria en l’actual sagristia, al costat

de la qual s’hi abastí el fossar i la casa del capellà (vicaria).
El primer enterrament és de 1678.

La construcció de l’Església a l’indret actual té
una explicació històrica. Al segle XVI el terme actual
estava repartit en tres grans famílies: els senyors de
Roqueta, els de son Roig i el comte de Formiguera. A
l’indret conegut com son Puig, un dels tres turons del
terme, els altres dos eren es Pujolet i ses Rotes
Comunes o de la Mare de Déu (Carrer de s’Arraval),
s’originà un nucli de cases en el segle XV.

De l’any 1578 hem trobat un document cabdal
(AMMS, 527), que ja parla de la vicaria: Guillem Gibert
ha venut a los elets de este lloch de Maria la portio que
ha faltat per edificar la vicaria per preu de quatre lliures
y es pacte entre ellos que el carreró queda comu entre
ellos per passar, de tal manera que el dit Gibert no puga
impedir per anar dins lo del seu (sic). La casa vicaria
(actual rectoria) era més petita, tendria només un aiguavés
i l’entrada principal estaria a migjorn i no a tramuntana
com ara; el carreró entre la casa de ca don Cosme i la
vicaria era més ampla, d’aquí les contínues bregues (Any
1843, El Ayuntamiento intima a D. José Carreras, Pbro,
para  que tapie la ventana abierta en la pared de la
vicaria. L’ampliació de l’actual vicaria es produí al segle
XVIII, canviant-se l’estructura, portal... L’ampliació de
l’Església al segle XIX (darreres voltes i portal major)
féu que la vicaria restàs reculada respecte a aquella, i el
carreró molt més estret. Per a l’ampliació de l’Església
s’hagueren d’expropiar una seguit de cases que hi havia
aferrades a la de ca don Cosme, seguint la costa fins al
carrer Font i Roig.

És important tenir en compte les referències que
fa el bisbe Alagón (Visitas Forenses, 1686-87), en la seva
visita a Maria dia 18 de novembre de 1686, fol. 164 v.
Visita al oratori públich del lloch de Maria suffraganea
de la Parroq. Sta. Margarita. Al Altar Major se ha manat

Plànol que va fer de l’església el secretari Gaspar
Perelló Nadal



Octubre 2007 FENT CARRERANY -     (235)7

que si fasse lavabo. Inventari y ornaments sacristia.
Aquesta fita és molt important per l’Església de Maria.
 
2. CRONOLOGIA I FETS A TENIR EN COMPTE

 

- Creació d’un oratori. Missa diumenges i festius.
Dia 18-XI-1686, visita pastoral del bisbe Pere
d’Alagó i de Cardona a l’Oratori públic del lloc de
Maria, sufragània de la Parroquia de Sta.
Margalida. Es mana que es fassi  lavabo [
rentamans] a l’Altar Major i inventari de robes i
ornaments de la sagristia.
- Fundació d’una capellania collaticia. Isabel
Sureda i Desbrull va fundar, l’any 1741, “en
l’Església del lloc de Maria una capellania,
collaticia (de patronat laïcal).
- Fossar al costat de l’Església (1677-1887). Dia 16
de març de 1678, va tenir lloc el primer enterrament
al fossar, d’Elisabet Fluxà i Castellona (Castelló),
filla de Joan Fluxà, marger.
- Font de baptisme (1696)

 
Cronologia Vicaris Esdeveniments
1696 Gabriel Andreu Dia 20 de set. de 1696 es va produir el primer

                                              baptisme, Antoni Joan Mateu Fèlix Carbonell.(1696),
                                             primer matrimoni entre Antoni Font i Rafela Monjo.

1701 Miquel Serralta  
1702 Pere Gibert  
1706 Joan Martorell  
1709 Bernat Vallespir Any 1714, matrimoni de Mateu Font i Roig, de la

                                               parròquia de l’Almudaina de Palma, fill del magnífic
                                               Joan Font i Roig, ciutadà militar, i de Joana Sureda

                                          Sanglada; casat amb Francina Vila de Pollença.
1715 Bruno Rosselló  
1722 Francesc Barceló  
1723 Bernat Ramonell  
1724 Joan Pastor  
1727 Joan Esteve  
1729 Antoni Fornés  
1731 Pere Font i Bernat Malonda (1740) Fundació de la Capellania, per part d’

Elisabet Sureda i Francesc Desbrull, senyors de
Roqueta. El capellà tenia obligació de celebrar
missa diària per l’esmentada fundadora, així com
pel poble de Maria. Tenia una dotació de 100
lliures de cens. El capellà vicari era Bernat
Malonda. La vicaria tenia a càrrec 468 persones
de comunió, 85 de confessió, 199 famílies i 196

                                  cases.
1749 Nicolau Massanet  
1753 Jaume Negre, originari de Maria. (1760),

acabament de la casa vicaria. Ampliació església.
Dia 25-IV-1752, visita pastoral del bisbe Llorenç
Despuig i Cotoner per confirmar 117 minyons i

- Vicaria (1696-1911)
- Parròquia (1911-2007)
- Oratoris al terme: Roqueta, son Perot Clapés, son
Perot Nou o de sa Tanca, ca ses Monges i capella a
son Roig.
 

3. LA VICARIA ENTRE 1696 I 1911.
 

Per poder seguir millor aquest període de la història
de la nostra Església hem dividit l’anàlisi en tres eixos:
Cronologia, vicaris i esdeveniments, i així més fàcilment
podrem anar afegint-hi més informació. De tota manera,
cal tenir en compte que en el capítol d’esveniments hem
deixat de banda molta informació per no allargar de més
el treball. Tal vegada, quan acabem d’elaborar i, una volta
redactada tota l’evolució històrica de l’Església a Maria,
ja pensaríem en publicar una obra completa amb tota la
documentació històrica trobada en els arxius consultats
(Arxiu Regne de Mallorca, Arxiu Diocesà, Arxiu
Municipal Maria de la Salut, Arxiu Municipal de Santa
Margalida i arxius parroquials de Sta. Margalida i Maria).



FENT CARRERANY -     (236) Octubre 20078
103 minyones. Dia 1-XII-1765, visita pastoral del
bisbe Francisco Garrido de la Vega per confirmar

            47 minyons i 35 minyones.
1768 Bernat Malonda Any 1773, Edicte del bisbe Juan Díaz de la

Guerra pel qual es mana que es continuïn els
llibres parroquials en llengua espanyola.(1786).
Acabament de l’Església. Dia 8-VI-1785, visita
pastoral del bisbe Pedro Rubio Benedicto y

                                     Herrero
1791 Josep Nadal (1797). Visita Pastoral del bisbe Bernat Nadal

Crespí. (1795) Fundació de la Confraria Verge del
                                    Rosari.

1801 Baltasar Lloret  
1805 Jaume Pizà  
1818 Jaume Riutort 1824-26. Emancipació de la Vicaria. Es demana

que s’anomeni un vicari perpetu i s’assigni una
tercera part del territori i dels fruits de Santa
Margalida.(1826), Maria tenia mil ànimes i
comprenia els predis de Roqueta, son Perot, es
Gassons, sa Torre, Llampí, son Fogueró..., i una

                               producció de vuit-centes a mil  lliures.
1829 Antoni NocerasMiquel JordàJosep Carreras, originari de Maria. (1833). Visita

Pastoral del bisbe Antonio Pérez de Hirias per
confirmar 67 nins i 72 nines.(1843), projecte de
substitució del peu de la custodia i reparació del

                             viril.
1844 Miquel Jordá i Capó i Tomàs Company  
1845 Tomàs Company (1852). Designació de l’arquitecte Antoni Sureda

i Villalonga per a l’ampliació de l’Església. Era
batle Sebastià Carbonell i secretari Antoni
Nadal.(1849) Eclesiàstics residents a Maria:
Tomàs Company, prevere exclaustrat de l’Orde de
Predicadors, vicari de Maria; Josep Carreres,
prevere, natural i veí de Maria i , Julià Cifre,
prevere exclaustrat  de l’Orde de Predicadors,
natural de Maria (Lector en Teologia, procedent

                                   del convent de Sant Domingo de Palma).
1857 Gaspar Perelló  Dia 4 d’0ctubre de 1857 fundació del Convent

Originari de Maria de les Filles de la Misericòrdia Terciàries de Sant
Francesc d’Assís. (1861) Escales Portal Major.
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Obres a la Vicaria. Pressupost de picapedrer i
                                  fuster.

1864 Miquel Jordà i Capó (+ 1880, als 75 anys). Originari de Maria  
1865 Sebastià Ordinas (1871), emblanquinar l’interior de l’Església,
1874 Bartomeu Jordà Mas  (+ 7-XI-1904), als 61 anys).

Propietari de les cases de Roqueta Dia 18 de juliol de 1877 el Bisbe Mateu Jaume
Garau confirmà 5 nins i 4 nines a l’Oratori de Son
Perot.(1878) Darrer tram voltes església, cor, pica
baptisme (de pedra de Solleric, beneïda dia 8 de
set. de 1878, actuant com a padrins el prevere
Miquel Jordà Capó i la senyora dona Manela
Serrano i Callejas de Villalonga Desbrull Font de
Roqueta. (1881) Mare de Déu del Portal Major.
(1882), trasllat de les despulles de Joaquim
Villalonga Desbrull des del cementiri a l’Església.
(1879), reforma de la Vicaria. (1878), instal·lació
d’un rellotge sobre la capella de la Purísima
Concepció; era batle Rafel Perelló.(1891),

                            començament de la capella Fonda.
1904 Antoni Lliteras Ginard,

de Son Servera Fundació de les associacions de Filles de Maria i
Mares Cristianes. (1906), atac a l’actuació del
vicari Antoni Lliteras per haver organitzat la
representació dels Reis Mags.(1906), Benedicció
d’una campana per part de Francesc Mora, rector
de Santa Margalida, sent padrins Pere i Francesca

                             Morell i Fortuny, senyors de son Roig.
1910 Pere Barceló  
1913 Francesc Mas de Sant Joan Darrer Vicari “in capite”. Edicte de 27 de març de

1911 del bisbe Pere Joan Campins i Barceló en el
                                qual convertia la Vicaria en Parròquia.

1913 Joan Munar i Oliver Primer rector de la Parròquia
 

 
  

Fonts: - A.R.M.- A.D.-AMMS.
 

Bibliografia:
Gaspar Munar: Parròquia y Santuario de Ntra.

Señora de la Salud de la Villa de Maria. Imprenta
Sagrados Corazones. Palma, 1965.

Bartomeu Pastor Sureda:”L’església de Maria”.
Fent Carrerany, núm. 55. Any 1991, pàgs. 32-34.

Bartomeu Pastor Sureda:” 300 anys de l’Església
de Maria (1696-1996) a través de les visites pastorals
(1597-1877)”. Fent Carrerany núm.. 124. Any1996,
pàgs. 267-269.

Mateu Rotger: Nuestra Señora de la Salud del
pueblo de Maria. Amengual y Muntaner. Palma, 1898.

Mare de Déu que es troba sobre el
portal Major o de les dones.
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CONCERT SOLIDARI: 
AJUDA  A PERÚ

Heu tengut mai la sensació de què no sabeu com
donar les gràcies? Que la paraula màgica GRÀCIES, no
és suficient. A mi m’ha passat en alguns països en els
quals he viatjat. Perú fou un d’aquests països. M’aportaren
tant les persones d’allà... Sent que estic en deute amb ells.
Ara ho entendreu.

Tot començà el primer dia que em vaig despertar a
la ciutat de Lima. Vaig baixar a “la recepció” de l’hotel
per demanar on era la sala per prendre el berenar. Just en
aquell moment entrà un “xaman”, “curandero”,... o el que
li vulgueu dir. Havia quedat citat amb una persona que no
va comparèixer. L’havia de curar d’una malaltia. Es pot
dir atzar, sort o estar en el lloc adequat just en el moment
adequat, que potser hi hagi certs factors que influeixin en
què això passi ja depèn de la profunditat del pensament
de cadascú.

Des d’aquest moment el viatge fou un símil del joc
de l’Oca, “d’oca a oca i tir perquè em toca”, un em
contactava amb un altre, vaig viure les seves Ensenyances
Ancestrals i Cerimònies Sagrades al llarg dels mesos que
vaig rodar per Perú i Bolívia. Vaig estar vivint en les seves
Comunitats adquirint els seus coneixements. En fi, vos
podeu imaginar com m’afectà la notícia del terratrèmol
al Perú de fa uns mesos.

Vaig decidir fer alguna cosa per ells i se me va
ocórrer organitzar un concert. Me vaig posar en contacte
amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i, gràcies a les ajudes
dels ajuntaments de Can Picafort i Muro i un munt d’amics
podrem gaudir d’una gran festa. I el millor de tot és que
els nostres diners seran per una causa justa i necessitada.

Vos esper el dia 11 d’octubre a partir de les 23 hores
a la Sala Fònica de Muro, amb les actuacions de Es
Reboster (Santa Margalida), The BWaters, Jordi Olier

El Rebost de Fentcarrerany

(Can Picafort), Abundand & Mamadou (Pollença i
Senegal), Djs: Pep Cuevas – Malafama, Bill & Ferry i
T.A.O.

Agraesc la vostra presència de manera avançada.
Ens veiem tots allà.

GRÀCIES, AMICS SOLIDARIS.

Kika Mas Cloquell

Albergínies farcides estil mediterrani oriental
Aquest plat està dedicat com homenatge als

ciutadans grecs que han hagut de patir la desgràcia del
incendis d’aquest estiu. El nom d’aquest plat típic de la
cuina grega estival (Albergínies Imam bayildí o delícia
de l’Imam») indica que és d’origen turc. La crònica diu
que un Imam (soldà), atret per la delícia del plat, es va
desmaiar menjant una gran quantitat d’albergínies
farcides. És veritat que si fregiu els ingredients amb molt
d’oli, aquest plat pot ser una mica indigest.

Ingredients: 6-8 albergínies, 3 cebes tallades a
trossets petits, 1/ kg tomàquets frescs madurs, 1 bon manat
de julivert fresc, 2-3 didalades d’oli, 4 dents d’all, sal i
pebre.

Intentau aconseguir albergínies petites, llargues i
fines. Tallau la punta de  l’albergínia i feu un tall al llarg
sense tallar fins el fons. Salau el tall i posau les albergínies
en un recipient amb aigua salada 15 min. perquè perdin
una mica l’amargor. Assecau-les i fregiu-les amb una mica
d’oli. Retirau-les de la paella quan s’hagin daurat
lleugerament, i col·locau-les en una safata al forn. Sofregiu
les cebes fins que estiguin transparents, afegiu l’all, els
tomàquets en trossets, el julivert i una mica de sal i pebre.
Deixau coure uns 20 min fins que perdin l’aigua. Farciu
les albergínies. Si voleu posau-hi una mica de formatge
ratllat, pa ratllat i oli. Posau-les al forn a 200ºC uns 30
minuts. Podeu acompanyar-les amb arròs blanc i amb
formatge tipus feta.
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Caçador: no matis, caça
Quan un caçador agafa la ploma per escriure sobre

la caça, es fa una pregunta: és just l’acorralament, la
persecució i la mort de les criatures salvatges?

El caçador no té altre remei que respondre’s a si
mateix afirmativament. Primer perquè caçant s’arriba a
conèixer i estimar els animals. I sobretot perquè la caça,
això que els entesos anomenen predació, ha vingut
constituint el ressort suprem de la vida d’ençà que aquesta
va aparèixer sobre el nostre planeta.

Per això, amic caçador que, oblidant per unes hores
la teva condició d’artesà, d’intel·lectual, d’oficinista o de
polític etc., et submergeixes de cop en l’eterna i immutable
tensió del predador davant la presa, pensa que la naturalesa
ha imposat regles molt severes a tots els qui ens trobam a
la cúpula de la piràmide de la vida. No matis, caça. Perquè
no és la mateixa cosa matar que caçar. La persecució,
l’acorralament i la mort de la peça sempre han exigit del
caçador esforç físic i agudesa mental. Una sola peça que
t’exigesqui un horabaixa sencer de persecució, una penosa
espera desafiant la calor o el fred, representarà molt més
alta conquesta i més profitosa dedicació que cent infelices
peces abatudes il·legalment, amb comoditat i sense fatiga.
Perquè per al caçador no és la quantitat de captures allò
que el forma i ennobleix, sinó l’esforç i la fatiga que li ha
suposat cada una de les peces agafades.

ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS
En la revista de fa vint anys publicàvem 5

fotografies de Pere Mascaró de quan es construí
l’Escola de Dalt.

Com que havien passat les festes també
publicàvem un extens reportatge sobre les mateixes.

Ens fèiem ressò de la tensió sobre el meló durant
les festes.

La xerradeta fou un qüestionari fet a 14 persones
sobre les festes.

La columna de la llengua tractava sobre el català
de Mallorca i els barbarismes.

Els alumnes de l’escola de baix, no començaren a
l’escola sinó a Ca Ses Monges, a causa de problemes
amb les obres.

Moriren Joan Carbonell, Mas, Joan Sabater
Serra, Juan Ugidos Cristobal, i Joana Maria Lliteras
Massanet. Va néixer Miquel Cristòfol Genovard
Quetglas i es casaren Pere Bergas Payeras i Joana Aina
Bergas Mas.

Pere Crespí ens parlava dels plataners, els arbres
de la plaça i Gaspar Mas, de la nicotina.

Començàrem les excursions visitant l’ermita de
Betlem

(Aquest escrit ens l'ha fet arribar en Josep Bergas Frau(en Pep
de Defla), que ens diu: "he trobat aquest full  que me va donar
una caçador, si mal no record a Montuiri, un horabaixa d’hivern
mentre jo feia les meves tasques de guarda de caça i ell estava
caçant. Aquell caçador s’oblidà de la caça i xerrarem gairebé
fins es sol post. Tragué aquest escrit que vos adjunt de la seva
cartera i el me regalà, jo ara es cap d’un parell d’anys quan
l’he tornat a llegir he pensat que podria esser agradable la
lectura a molts dels vostres lectors, caçadors o no".)

Esser caçador és caçar seguint les rígides i
immutables lleis que ha imposat la naturalesa a la gran
estirp dels predadors, que és la que regula amb la seva
acció i dirigeix, al mateix temps, el complex concert de
les espècies: l’equilibri entre els vius i els morts.

No oblidis que, en el fons, tots els animals són els
teus amics. Respecta les criatures protegides per la Llei;
no contribueixis amb els teus tirs a precipitar la desaparició
d’una espècie sencera en la llista dels vius. Perquè totes
les criatures que pobla’m el planeta tenim dret a la vida i
no hauria de ser precisament l’home el causant del seu
extermini i destrucció.

El caçador que respecti les propietats d’altri; aquell
qui sàpiga tornar a ca seva amb el sarró buit; el qui no
doni motius de dubte per a ningú, ni per res, de la seva
bona fe; el qui vagi a caçar i no a matar, aquest té dret a
anomenar-se caçador.
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SOPAR DE L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER
Aquest passat mes d’octubre la Junta Local de Maria

de l’Associació Espanyola contra el Càncer organitza el
seu tradicional sopar benèfic anual. Serà al Restaurant Ses
Torres, d’Ariany, a les 21 hores. Els tiquets, a 20 euros els
podeu demanar a la gent de la Junta Local de Maria.
Animau-vos i assistiu al sopar; pensau que és per una bona
causa i que amb els vostres donatius es fa una feina social
de primera.

QUÈ PASSA AMB ELS SENYALS DE SENTIT
OBLIGATORI DE LA ZONA DE S’ARRAVAL?

Fa un cert temps el carrer de s’Arraval aparegué amb
uns senyals de tràfic que limitaven la seva circulació en un
sol sentit, una mesura que semblava prou encertada vist
l’amplada del carrer i les dificultats que tenien dos vehicles
quan coincidien en un punt. Així, el carrer apareixia només
de baixada. De la mateixa manera i per fer-ho coherent, els
carrers de baixada de s’Arraval, cap a la carretera d’Ariany
aparegueren també amb uns senyals que no permetien voltar
cap a l’esquerra. Però amb el temps aquests senyals han
anat apareixent i desapareixent, com per art de màgia de
tal manera que la gent es troba que un dia sí i un altre no.
No seria possible que es fes una reforma amb sentit, que
potser obligui a més d’un a fer un poc de volta, però que
doni coherència i posi fluïdesa i seny a la circulació
d’aquella zona?

TROBADA DE MÚSICS PER LA LLENGUA A
PORRERES

L’Associació de Músics per la Llengua, ja té dia per
celebrar la seva trobada anual. Serà a Porreres, dia 12
d’octubre, a partir de les 20 hores.

Sabem que enguany l’organització de la Trobada ha
canviat el seu format. Així, se celebrarà en un únic dia,
però s’habilitaran fins a sis escenaris per tot el municipi
perquè hi hagi diversos concerts simultanis. Cada escenari
recollirà un tipus de música i durà el nom d’un personatge

que hagi tengut importància en el món de la nostra cultura.
Cada grup tocarà al voltant de 30 minuts.

Des de l’Associació ens fan saber que si hi ha
grups interessats a participar-hi s’hi poden posar en
contacte al telèfon 605920388 o al correu electrònic
correu@musicsperlallengua.cat

EXPOSICIÓ DE JAUME-SIMÓ SABATER I GARAU
A LA GALERIA HORRACH-MOYÀ

Com l’any passat, el marier Jaume-Simó Sabater i
Garau exposa a la Galeria Horrach-Moyà de Ciutat. Aquesta
vegada en Jaume no ha muntat cap instal·lació espectacular
com havia fet en aquests darrers anys, sinó que s’ha decantat
pel dibuix. Sense defugir la temàtica de crítica social a què
ens té acostumat, la mostra sorprèn per la seva senzillesa i
alhora per la seva rotunditat expressiva.

COMENÇA UN NOU CURS A L’ESCOLA DE
MARIA

Ha començat un nou curs a l’Escola de Maria, en
uns moments en què el debat sobre la construcció d’un nou
edifici s’ha tornat reobrir.

Enguany el curs ha començat amb 10 alumnes més
que el curs passat i amb noves incorporacions en el claustre
de professors. Són tres les cares noves que han passat a
formar part de la nòmina d’ensenyants.

AL DARRER PLENARI EL PSOE DEMANA
LLIBRES GRATUÏTS

Al darrer plenari que va tenir lloc el passat 24 de
setembre, el PSOE pujà al plenari la sol·licitud que
l’Ajuntament, vist el superàvit declarat de l’exercici
anterior, es fes càrrec dels llibres de text que els escolars
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de Maria necessiten per seguir el seu ensenyament
obligatori.

L’actual majoria municipal del PP no aprovà la
proposta i remeté la sol·licitud a la Conselleria, al Govern
perquè sigui aquest organisme qui se’n faci càrrec.

FESTIUS PER A L’ANY 2008
El Consell de Govern de les Illes Balears aprovà el

calendari de dies festius per a l’any 2008, que serà el
següent:
Dimarts, 1 de gener Cap d’Any
Dissabte, 1 de març Dia de les Illes Balears (recuperable)
Dijous, 20 de març Dijous Sant
Divendres, 21 de març Divendres Sant
Dilluns, 24 de març Dilluns de Pasqua
Dijous, 1 de maig Festa del Treball
Divendres, 15 d’agost Assumpció de Maria

Dilluns, 13 d’octubre Dilluns següent al 12 d’octubre,
Festa
Nacional
Dissabte, 1 de novembre Tots Sants
Dissabte, 6 de desembre Dia de la Constitució
Dilluns, 8 de desembre Immaculada Concepció
Dijous, 25 de desembre Nadal
Divendres, 26 de desembre Segona festa de Nadal

L’ajuntament de Maria per altra banda proposarà
com a festes locals dia 17 de gener (dijous), Sant Antoni,
i dia 8 de setembre (dilluns), dia de la Mare de Déu.

UN  INTERESSANT ARTICLE DE FRANCESC
BUJOSA SOBRE MARIA

Fa uns dies al Diari de Balears poguérem llegir aquest
interessant article que reproduim sencer perquè també
pogueu gaudir i opinar sobre el mateix.



FENT CARRERANY -     (242) Octubre 2007

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 971525020
OFICINA DE CORREUS 971858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) 971525083
ESCOLA DE BAIX 971525252
LOCAL TERCERA EDAT 971525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL 971525457
PARRÒQUIA 971525033
GESA: AVARIES 902534902
SOREA,                     Servei d''aigua 971644004
                                    Avaries 971644006
EMERGÈNCIES      112
BOMBERS            085
HOSPITAL MANACOR Informació 971847000
                                            Urgències 971847060
                                            Cita Prèvia 971847100
HOSPITAL D'INCA 971888500
AMBULATORI D'INCA 971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA       061
SON DURETA (Centraleta) 971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 971502850
AMBULÀNCIES 971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
MANCOMUNITAT DES PLA 971830441

.

Catalina Morey Martí morí el passat 29 de setembre a l'edat de
76 anys. Vivia a la Plaça des Pou, número 1.

14

: ENS HAN DEIXAT:

BENVINGUTS:

Mohamed Ousroud El Filali, va néixer el passat 29 d'agost.
Els seus pares són Rachid Ousroud i Farida El Filali.

 
Valeria Elendil Amba Almaraz vingué al món el passat 2 de

setembre. És fill d'Igor Américo Amaba Parrado i Claudia
Alejandra Almaraz López.

 
Loubna Abbou Abbou va néixer el passat 20 de setembre.

Els seus pares són Ismail Abbou i Hakima Abbou.

Que descansi en pau

Enhorabona als pares i demés família

Fotografia dels principiants, a les carreres de Maria. 9
components que posáren una gran intensitat, en les
proves
fotografia de Tomeu Arbona.

CARRERES DE LA MARE DE DÉU
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El temps

PLUVIOMETRIA
Dia 20 .............. 4 l.
Dia 21 ............ 30 l.
Dia 22 ........... 25 l.
Dia 24 ............. 8 l.

TOTAL: 67 LITRES

Temperatura Màxima
34,2º C (Dies 3, 4 i 5)
Temperatura Mínima
16,5º C (Dia 22)
Temperatura Mitjana
25,7º C
Mitjana Màximes
30,5º C
Mitjana Mínimes
21º C

MES D'AGOST

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

POEMES I GLOSES

15

Diuen que en Pep Maonès
una festa vol preparar
i sa gent que aquí vendrà
és perquè tothom el coneix

Un temps feia de pagès
i a ningú volia mal
i Sa festa des Pedal
la fa en Pep Maonès

Es divendres dematí
a sa plaça, molta fruita
n'hi ha que mengen truita
i qualque tassó de vi.

Un home que va per mig
el poden atropellar
n'hi ha que van a menjar
en es cafè un plat de frit.

Andreu Forteza, octubre 1987
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 Recordant un trosset de
memoria històrica de Maria

Devia ser a prop de les festes de Pasqua quan el capellà
visitava els malalts i vellets que no podien anar a l’església
a complir amb les seves obligacions, per almanco una
volta a l’any, confessar-se.
Un dia de bon matí, el rector Don Miquel Estades se
presentà a ca’l meu padrí Jordi, que vivia al carrer Major,
a prop del carreró Menut. Don Miquel des del portal va
demanar si podia entrar. La padrina, de dins la cuina estant,
li respongué:

-Entrau!!.
Ell respon:

-Ave Maria Puríssima i entra per endins.
Saluda la padrina amb aquell bon dia tan amorós que solia
donar i dirigint-se a ella li digué:

-M’han dit que aquí teniu un vellet que no hi veu,
deu esser el vostre home?

-Sí, respon la padrina. Seu al corral que s’assoleia.
El rector pregunta a la padrina si se deu voler confesar i
ella sense pensar-ho gens ni mica i respongué:

-Això l’hi ha de demanar a ell, surti al corral i l’hi
demani.
Segons la padrina, quan ja feia una bona estona que
xerraven el padrí i el rector i tot era una bassa d’oli, i ella
agranant, agranant ja era devers l’aiguavés de darrera i
sent que Don Miquel li pregunta al padrí si perdonava
algú que el pogués haver agraviat, i el padrí va explotar,
i, amb uns crits que el sentien del carrer, li amollà:

-Jo perdon a tothom, manco aquells cabrons que
se’n dugueren el meu fill a tancar a Manacor!
Aquí, don Miquel, no en volgué saber res pus, ho donà a
les cames i sortí com un llamp cap al carrer, ni tan sols va
dir adéu a la padrina.
El padrí se’n recordava ferm d’aquest fet que feren els
falangistes al seu fill. Ara ho contaré segons m’ho contà
ma mare: Un dia, en temps del moviment, quan la Falange
portava..., i feien malifetes per fat i per salat, un enviat de
l’Ajuntament es presentà a can Toni (un germà de ma
mare). Aquest missatge duia un paper, una citació per
l’amo de la casa, que en aquells moments era a fer feina,
el donà a la seva dona i se’n va anar.
Quan va arribar en Toni (sempre segons la versió de ma
mare) i va llegir el paper, comentà que segurament seria
per anar a fer qualque guàrdia, com ja havia fet altres
vegades. Convé aclarir que els falangistes, a vegades, se
feien acompanyar per homes que no tenien res a veure
amb ells, per anar a vigilar al Pont des Rafal, una entrada
al poble, etc.; això ho feien, segons contaven, més per
emprenyar i molestar que per res pus.
L’oncle Toni, que era el meu padrí de fonts, el padrí jove,
el vespre prestet se va rentar i va sopar perquè a les 10
havia de ser a la Casa de la Vila, pensant que l’endemà
tornaria a ca seva.
L’endemà, se feren les vuit, les nou, les deu, i en Toni no
compareixia. La seva dona, la tia Pastor, que tots els seus
nebots sempre l’hem anomenada així, ja no cabia dins ca
seva, i va tocar atapins cap a la Casa de la Vila. Allà, el
personal que hi havia, li digueren que no sabien res i ella
se’n va tornar sense haver aclarit ni blanc ni negre.
Des d’allà partí, amb un gran trastorn, cap a casa dels
sogres, però pel camí ja li digueren que la nit passada se
n’havia anat la camiona de mestre Batlet plena d’homes i
no se’n sabia res d’ells. La tia Pastor arriba a ca’ls padrins,
i plorant, els contà la feta, pensau la desesperació que hi
va haver en aquella casa. Tot el dia la família el passà
reunida i ansiosa, esperant notícies den Toni, però ningú
els en donava cap. L’endemà ja saberen que els homes
d’aquella cotxada estaven tancats a la presó de Manacor.
Passaren un raig (paraula de ma mare) de dies sense
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notícies de cap casta, només que en Toni estava tancat a
la presó de Manacor.
Ja havien passat dies i dies i res de res, fins que un dia
mestre Sebastià, el carter, fent la volta s’aturà a ca’s padrí
per dur-los una carta. Els padrins li demanaren per favor
si els ho volia llegir (el carter els havia dit que la carta
venia de Manacor). Mestre Sebastià els llegí la carta, eren
bones notícies, en Toni els deia que estava bé de salut i
que el tractaven malament. L’alegria dels padrins va ser
gran, però la carta tenia un trosset, al final, que no
l’entenien, no sabien el que volia dir en Toni, ni els padrins
ni el carter. La padrina li comanà a mestre Sebatià si mentre
feia la volta voldria fer saber a na Pastor de la notícia i si
podia devallar cap al carrer Major, ella vivia al carrer
Villalonga. El carter va dir a la padrina que ho faria de
bon gust, i no solament va avisar na Pastor, també ho va
dir a la Tia Catalina, germana de ma mare i de l’oncle
Toni, que també vivia al carrer Villalonga i després mestre
Sebastià davallant per s’Arraval també s’aturà a ca nostra
que vivíem al cap d’avall per donar-nos tan bones noves.
Va coincidir que mon pare era a ca nosra i partien els dos
cap al carrer Major, eren els darrers en saber la nova i
foren els darrers en arribar a casa dels padrins, tots reien i
ploraven d’alegria mentre la padrina els va dir:

-Meam, hem d’aclarir el que vol dir en Toni amb
això que no entenem. I va afegir, Martí podries llegir la
carta tu que en saps.
Mon pare se va posar a llegir i quan va ser al tros que no
havien entès, que segons ma mare deia: -I també donareu
records a sa tia Feliua-, ma mare digué a mon pare:

-Atura’t, (i referint-se a la padrina afegí) i això no
heu entès? No i està ben clar, en Toni vol dir que hem
d’avisar el comandant Feliu, aquell senyor amb qui va
estar d’assistent quan feia el servei militar.
Aquí es va encendre el llumet a tots, que de la presó no
sortia cap carta sense ser revisada per l’autoritat d’allà.
Ma mare era una dona molt intuïtiva, a les coses i els fets
els endevinava moltes de vegades abans que passassin;
era molt mala d’enganar.
També me contava ma mare que anaren a visitar aquell
senyor, però qui hi va anar i quin dia no ho record que
m’ho digués. Al comandant Feliu li contaren el que sabien
i també li dugueren la carta que va llegir. Aquell senyor,
quan va estar assabentat de tot els digué:

-Ara escoltau-me bé, no faceu res perquè l’amollin,
que encara la Falange als pobles té molt de poder. Jo
mentre estigui dins la presó crec que ho podré controlar,
perqué si surtia, ara com ara, jo no hi podria fer res. Per
això vos dic que el lloc més segur per en Toni és la presó.
Tenint en compte que en aquells temps el servei militar,
me referesc al temps que el va fer el meu padrí jove, eren
tres anys, el meu padrí jove i el comandant tengueren prou
temps de fer una bona amistat, perqué durant bones

temporades, sobretot a l’estiu, estaven sols a la casa, ja
que la senyora i el servei anaven a la possessió i el meu
padrí jove quedava de cuiner i cuinava pel senyor i per a
ell. Segons contava al senyor li agradava molt el menjar
que feia, sobretot les truites.
Durant el temps que aquella cotxada de mariers estaren a
la presó, a un d’ells el posaren en llibertat. Fos o no fos
que tengués bo amb algú, l’amollaren i va ser la seva
mort. Aquest home, segons contaven, una vegada arribat
a Maria no va quedar tancat dins ca seva, va sortir a voltar
pel poble, segurament se sentia escàpol dels falangistes.
Es va equivocar. Una nit, dins pocs dies d’haver tornat al
poble, a la mala hora, tocaren a ca seva. Eren els
falangistes que demanaven per ell als seus pares i, segons
saberen després, el fet de tocar a les portes era una trampa,
perquè quan sentiren tocar a les portes, ell va intentar
sortir per darrera i va caure dins la boca del llop, allà
l’esperaven els altres falangistes forts i amagats i se
l’endugueren. Segons se va saber després, perquè tot
s’arriba a saber, a aquest home abans de matar-lo, el
torturaren de valent, són fets trists però reals.
Ara passaré a contar el que va passar aquell vespre que
se’n dugueren aquella cotxada a Manacor. Segons el meu
padrí jove, quan arribà a la Casa de la Vila hi trobà el
batle i uns quants de falangistes, els va saludar amb un
“—Bon vespre” i l’únic que li contestà fou el batle dient-
li: —Bon vespre Toni, passa. I després el mateix batle,
aixecant-se de la cadira s’arrambà a una pota i rodà clau
al mateix temps que deia: ara entra aquí dedins i ja te
direm coses.
El meu padrí jove contava que just haver atravessat el
portal, la porta se tancà i rodaren clau. La seva sorpresa
fou quan va descobrir que no era el primer, allà dins hi
havia un parell d’homes més i encara n’entraren d’altres.
Des d’allà dedins sentien la conversa dels falangistes, el
que planejaven i fins i tot saberen cada un quin seria el
seu assassí. Coneixien les veus i sabien qui deia jo mataré
en fulano, i jo en sutano...
Mentre la nit anava passant i ja eren prop de les dotze,
segons el meu padrí jove, quan va entrar un home de
Maria i just entrar el sentiren que deia:

-Però què passa anit? M’han dit que n’havíeu citat
una remesa.
I li respongueren:

-Són dins aquesta sala, demà ja no veuran sortir el
sol.

-Però i qui són aquests homes? –preguntà el que
acabava d’arribar. Li llegiren la llista i quan va estar
assabentat, els que estaven tancats sentiren que deia:

-Però, què heu perdut l’enteniment? Què han fet
aquests homes? Són completament innocents, no veig de
què les podeu acusar. Jo me’n vaig, no vull estar implicat
amb un desbarat tan gros.
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I se’n va anar, perquè no el sentiren més. Després d’una
hora, sentiren el renou d’un motor, era mestre Batlet que
arribava amb la camiona. Passada una estoneta els feren
sortir d’aquella sala, d’un en un, els fermaven les mans al
darrera i els feien pujar al cotxe. Quan tots hagueren pujat
també hi pujaren quatre falangistes ben armats, col·locant-
se dos al seient del darrera i dos al de davant mirant per
enrrere amb les armes a punt de disparar. Donaren l’ordre
a mestre Batlet que partís camí de Manacor. A la sortida
del poble els presos se deien un a l’altre ben fluixet:
segurament ja no hi tornarem mai més a Maria. Mentre el
cotxe anava fent el seu camí, els falangistes els feien befa
per mortificar-los encara més.
El meu padrí jove contava, jo ho sé per boca de ma mare
que tenia un interès especial que els joves ho sabéssim,
que un poc abans d’arribar a Petra, veiren uns llums enmig
de la carretera que els feia com a senyes que s’aturassin.

-Me cag en....., ja serà la Guàrdia Civil, va dir el
falangista que era el cap de la colla. Semblava contrarietat.
No va ser la Guàrdia Civil, sinó dues colles més de
falangistes ben armats. Mestre Batlet aturà la camiona,
aquells s’hi acostaren i mogueren conversa amb els
falangistes de Maria. Els preguntaren on anaven amb
aquella cotxada i els de Maria els contestaren, sense
amagar-se gens, que anaven a matar-los. Els de Petra els
demanaren si ells hi podien prendre part en aquella bauxa
i els de Maria els digueren que no hi havia cap
inconvenient i els convidaren a pujar a la camiona. Els
petrers es conformaren anant drets damunt els estreps,
dos a cada banda, aferrats a les finestres, per tenir més
vigilats aquells rojos.
La camiona tornà arrrencar, passaren Petra, i quan ja
havien fets uns quants de quilòmetres, la carretera passava
amb un pont per damunt un torrent, el cap dels falangistes
va dir a mestre Batlet que s’aturàs i un dels petrers va dir:

-Xofer segiu, no vos atureu. Ja vos ho diré jo en
haver-vos d’aturar.
El de Maria tornava a insistir a mestre Batlet que s’aturàs
allà, que era un bon lloc per matar aquella colla de rojos i

deixar-los tirats dins el torrent. No havia acabat de dir
això i els quatre petrers tregueren el seu fusell i per la
finestra encanonaven als quatre falangistes de Maria i el
que ja havia parlat abans va dir:

-Aquí no s’ha de matar ningú i no vos poseu
farrucos si no voleu ser els primers a caure. I tot seguit
s’adreçà a mestre Batlet i li digué: xofer, seguiu per envant
i no vos atureu fins a Manacor, allà on jo vós diré.
La camiona que no s’havia aturat del tot augmentà la
marxa i seguí per la carretera fins a Manacor. Quan
arribaren al poble, el de Petra que havia parlat les altres
vegades anava indicant el camí a mestre Batlet. Arribaren
davant d’una casa molt gran i s’aturaren, els feren baixar
i els entregaren al comandament d’aquella presó.
El meu padrí jove considerava que si havien arribats vius,
era gràcies a aquella persona que hi havia anat el mateix
vespre que estaven tancats a la Casa de la Vila i veient
l’endemesa que s’apropava, dient que no hi volia estar
implicat, se’n va anar tot d’una i es posà en contacte amb
qualcú de Petra que tenia el poder suficient per poder
aturar aquella horrorosa injustícia.
S’ha de tenir en compte que sortir-ne vius d’aquella presó,
la remesa de mariers, llevat del que he parlat abans que li
va costar la mort, s’ha d’atribuir a aquell militar que amb
la seva influència aconseguí immobilitzar-los i que no
poguessin sortir per cap concepte. Això ho saberen després
d’haver estat amollats i cada un a ca seva i la cosa estava,
en certa manera, normalitzada.
Ara per part meva, voldria quedàs ben clar, que no ho
faig públic per remoure antigues rancors, sinó que, com
que és un fet real que va passar a Maria, consider que
molta de gent que no ho sabia, ho pugui saber, i que coses
com aquesta no tornin a passar mai més.
Ara només me manca dir que qualque vegada que he anat
a dinar al restaurant-celler Ca’s Padrí Toni, jo puc dir: he
dinat a cal meu padrí jove Toni.

Joan Ferriol Mascaró

Hem rebut a l’adreça de Fent Carrerany aquesta carta
per a la seva publicació.

D’INSULTS I ALTRES MALES HERBES

Benvolgut senyor Jordi, Jorge o George o el nom que
vulgui fer servir:

Després dels seus insults i manca de respecte
gratuïts, puc afirmar que tenc el plaer de no conèixer-lo. I
per al·lusions considero un deure respondre’l.

Parlo en nom propi i a títol personal, però vull fer
arribar la meva contesta a tots els companys de sac on ha
gaudit de ficar-nos-hi a tots.

Els insults o menyspreus sempre seran un tipus
de violència menor i una forma d’expressió gratuïta, que
desqualifiquen a qui els profereix i no pas a qui els rep,
encara que aquest darrer es pugui sentir molest i incòmode.

Socialista vostè? Pels mètodes que reivindica
sembla haver arribat a l’esquerra després d’haver donat
la volta completa sempre en sentit cap a la dreta. A Maria,
i en el grup socialista en particular, no es necessiten salva-
pàtries, sinó gent senzilla que treballi desinteressadament.
No vulgui donar-nos lliçons d’ètica, educació, respecte,
tolerància, solidaritat... a un grup que va sobrat d’aquests
valors i que en nombroses ocasions ho ha demostrat. No
perdré el temps posant-li exemples, integri’s i li aconsello
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que s’informi sobre les persones que amablement l’han
acollit.

D’un incident aïllat, vostè ens munta una
conspiració judeo-maçònica. El seu discurs ens recorda
als del PP. Cau l’helicòpter de n’Esperanza i en Rajoy, i
el primer de tot en què pensen és en organitzar una
manifestació contra la Llei de la Gravitació Universal. A
partir d’ara, li aconsello que afini la punteria, perquè tinc
entès que pixa molt sovint fora del plat.

La immigració és un dret universal. Però no
reivindiqui els drets de pernada dels conqueridors. Que
Maria no és perfecta, doncs sí. Que Maria té grans
defectes, doncs també. Però a Maria no hi ha més
xenofòbia que altres llocs, no ens hi col·loqui un problema
endèmic, ja que en els darrers vint anys els incidents
d’intolerància han estat mínims, molts menys que altres
indrets que ens envolten. I estic en condicions d’afirmar
que a Maria han causat més molèsties els immigrants als
mallorquins que a l’inrevés, però això no és més que una
dada merament circumstancial, irrellevant.

fonamentalment a la població immigrant, fent servir els
escacs com a eina d’acció social. Ho vaig comentar al
batlle per a què fes el necessari per a transmetre la
informació a tots els col·lectius que viuen a Maria. Sap
quants de nins no mallorquins varen acudir? Un dia va
venir un al·lot sud-americà, i el darrer dia vingueren quatre
magrebins (tres nines i un nin), que s’ho passaren molt bé
aprenent el moviment de les peces, i jo no canvio per res
el sentir-me tan afortunat de poder ensenyar-los. Per cert,
avui m’he trobat pel carrer amb en Mohamed, na Laila i
na Jamila que anaven en companyia d’altres al·lots
marroquins, i pot tenir per segur que no es paga en diners
el somriure amb què m’han obsequiat quan em saludaven,
recordant-se del meu nom, fins i tot. O sigui que ja sap,
apliqui’s el conte.

Per acabar, puc coincidir que al Butlletí que
esmenta li manca “quelcom”, però no es burli de la bona
gent que desinteressadament hi aporta la seva il·lusió i
temps. Que hi ha fet vostè per millorar-lo? Pensant-ho
bé, sempre serà millor que s’estalviï participar-hi.

Donada la seva mala educació, recordi que
confiances cap, ni una. Estalviïs la contesta. Un hom
espera, deleja respostes de les persones que aprecia, però
no necessita que li rentin la cara, ni li perdonin la vida.

Vagi bé, senyor Sans.

Jeroni Bergas

Escolti el savi refranyer castellà: “Allá donde
fueres, haz lo que vieres”. Que fa vostè per integrar-se?
Perquè el nom de Jordi només sembla façana, un simple
element ornamental, ja que sembla gaudir de ridiculitzar
la nostra llengua i els nostres costums, i oblida que la
carretera que condueix a la integració és una via de doble
sentit. Podria parlar-li de nombrosos exemples de mostra
d’integració, de bona convivència, però ens limitaré a
comentar-li uns casos particulars: A ca nostra, som els
únics veïnats de carrer de la mesquita (no sabia que tenim
una mesquita a Maria?) i en tot aquest temps que porta
instal·lada no ens hem causat cap molèstia de cap part.
Una altra, consulti la pàgina 150 del llibre “Vint anys del
Club d’Escacs” i miri quin és el primer nom de la llista
de persones arrelades a Maria que han participat en les
activitat del Club d’Escacs (no és un Amengual, Miquel
precisament, sinó un que es diu Acharki, Mohamed). La
darrera, l’última setmana del mes d’agost vaig realitzar
un taller d’aprenentatge d’escacs gratuït, dirigit
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Qui dies passa...
Dimarts, 4: Noves cares, nou ambient, nou
aprenentatge. Avui he conegut bona part dels companys
amb els quals, si Déu vol (tal com diu la frase, assumida
com a religiosament correcta), em trobaré, gairebé cada
dia, al llarg d’un bon grapat d’anys. Quan fas un canvi de
lloc de feina necessites un temps per posar-te al dia, per
conèixer l’espai, per relacionar els noms propis amb una
cara determinada. Et trobes que les coses més elementals,
més immediates, necessiten d’aquest aprenentatge: on són
els lavabos? es pot sortir? què he de fer si la porta d’accés
està tancada?...

Intentes no fer massa cara de passerell i observes
allò que fan els altres, els “veterans”, abans de demanar i
demanar contínuament. Temps al temps.

Dimecres, 5: Fent Carrerany, protagonista.  He de
confessar que la invitació que el batle va fer a qui
actualment ocupa el lloc de president de l’Associació Fent
Carrerany per fer el pregó de festes d’enguany em va
sorprendre agradablement. I en Miquel, agafà l’envit
d’una manera intel·ligent, honesta i a un nivell molt
superior a la majoria d’il·lustres pregoners que l’han
precedit. No defugí la polèmica ni la sinceritat quan parlà
de moments difícils per a l’entitat, quan les inquietuds
polítiques d’alguns dels iniciadors de l’aventura
prengueren camins diferents i abandonaren un vaixell en
què no se sentien còmodes. Però alhora deixà clar, ben
clar, que les portes i les pàgines de la revista no s’han
tancat mai a ningú, a ningú; i que la discrepància
expressada amb coherència, educació i criteri és una de
les coses més sanes per aconseguir el to i l’equilibri que
una revista com la nostra necessita per mantenir la seva
credibilitat davant dels lectors, la gent de Maria.

Tot i que havíem pactat que no sortissin més noms
propis que aquells que iniciaren l’aventura, al final se n’hi

escaparen uns quants. En un engranatge tan complex com
pot arribar a tenir un rellotge en el seu interior, tan
important són les rodes grosses, com els petits perns que
permeten que es toquin i es moguin unes amb altres. Si
falla el petit pern, el rellotge s’atura. Gràcies, de totes
formes.

Dilluns 17: I alumnes nous. En una professió com la
meva, la d’ensenyant, passa una cosa molt curiosa i
paradoxal. Mentre tu, de cada any, et vas fent gran, els
teus alumnes sempre tenen la mateixa edat. Sempre són
adolescents. I això, o bé et duu a veure’t de cada vegada
més llunyà d’ells i per tant a marcar pautes massa
autoritàries per seguir endavant, ja que els recursos de
cada vegada et flaquegen més, o a adaptar-te a la realitat
de cada curs i intentar apropar-te al seu món de manera
que puguis entendre bona part de les seves reaccions, dels
seus anhels i de les seves actituds, sovint desafiants, rebels,
a la contra. I en tots els anys que duc (un bon grapat, ja),
mai no havia tengut alumnes que responguessin
massivament al perfil dels que tenc enguany. Són,
majoritàriament, al·lots de poble, de l’interior de Mallorca,
amb uns patrons propis, que m’han tornat un punt
d’il·lusió per la meva feina, que, ho confés, havia quedat
una mica a la baixa, massa rutinari. Ja veurem com acaba
tot plegat.

Dilluns, 24: Anar a cercar caragols i altres coses. Som
una cultura (la nostra) de cercadors. De cercadors a la
terra, al camp. Cercadors d’allò que la natura ens dóna de
la manera més espontània i generosa i que arriba a formar
part de la nostra més pregona forma de ser. Quan me’n
vaig a la feina, de matí (fa poc que fa claror), a les voreres
de la carretera, amb una bossa de plàstic, amb un poal, o
amb un paner, em trob un bon esplet de persones
(normalment gent d’edat, sobretot dones), que espigolen
marges i fonollasses, a la recerca d’aquells caragols que
formen part indestriable d’un canvi de temps que els ha
fet sortir de manera generosa i abundant.

Ahir a la nit va ploure. El caragol, que s’ha passat
el mesos d’estiu amagat, protegit de les temperatures que
li són contràries, ara es torna despertar per iniciar la represa
de la seva activitat. Som al mes de setembre, el mes que
segons la sentència popular s’inicia el temps d’anar a
cercar caragols. Del mes de setembre al mes d’abril (el
mesos que contenen la lletra erra), els cercadors fan la
seva. Aquest costum nostre de consumir caragols (dels
quals s’ha de dir que es pot aprofitar tot, ja que la seva
carn és molt rica en proteïnes, de la seva bava en fan
productes cosmètics i dels seus ous, caviar blanc), però,
no és universal. Diuen, els experts, que el seu consum és,
sobretot, mediterrani. Que més enllà d’aquestes contrades,
no tenen massa tirada.

Miquel Morey, llegint el pregó d'enguany
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Aquí fins i tot l’hem arribat a convertir en
protagonista de fires i festes (pensau en la Fira que fan a
Sant Jordi, a Mallorca, o l’Aplec del Caragol de Lleida) i
l’hem associat a plats exquisits. Tanta demanda ha arribat
a tenir el caragol en la nostra societat de consum que ha
sortit una moderna activitat, relacionada amb la seva cria
i engreix: l’helicicultura. I posats a relacionar coses, no
puc deixar de banda que mon pare deia que els caragolins,
també abundants, no els havíem de llevar, ja que les
gallines se’ls menjaven, perquè d’aquesta manera,
reforçaven el bec i no tenien tantes malalties.

I al costat dels caragols, els bolets i els espàrecs.
Dues altres activitats que tenim ben arrelades i que formen
part de la nostra més personal visió de la terra i dels seus
dons gratuïts. Així, el començament de la tardor ens durà,
o ens ha duit, segons paraules de qualque cercador (i aquí,
com en totes aquestes activitats, les picades entre
afeccionats solen estar a l’ordre del dia), les primeres
blaves (dures i veres) i els primers picornells. Més
endavant apareixeran altres varietats: peus de rata, orelles
de llebre, cogomes, blanquets, esclata-sangs, gírgoles
diverses, etc... Una delícia per als sentits gustatius o un
problema per a la butxaca si els has de comprar, perquè
ets d’aquells que els passes pel damunt i  ni els ensumes.

I a la primavera, els espàrecs. Una altra afecció que
té encara més adeptes que les altres dues, ja que aquí no
es necessiten grans coses, ni grans coneixements per
aconseguir-los. Bullits i trempats, amb ensalada,
envinagrats, fregits, torrats; acompanyant una truita, solets
o amb carxofa, són una altra de les joies de la corona dels
cercadors. La cultura popular ha agafat aquestes activitats
i les ha convertides en cançons i refranys, que ens parlen
de particularitats d’aquests elements tan desitjats. Sobre
els espàrecs és coneguda aquella cançó que diu: “Sabíeu
que l’espareguera / és un espàrec quan neix / i si no el
cullen, tant creix, / que neix mascle i mor femella?”.

Dijous 27: Cremar una foto, encara que sigui la del rei,
ha de ser delicte? Supòs que heu seguit la polèmica de la
cremada de les fotos del rei en un acte de protesta a Girona,
moguda, sobretot,  per determinats mitjans de comunicació
d’ultradreta “El Mundo”, “La Razón”, “La COPE”, etc.,
per determinats partits polítics, sobretot pel PP (encara
que n’hi ha d’altres, suposadament més progressistes que
no han desentonat gaire en aquesta cacera de bruixes) i
per qualque jutge d’aquests que ens jutgen, constitució
en mà, segons el seu perfil ideològic (en aquest cas més
que conegut). Jo, que he de confessar que no tenc
tendència a cremar massa coses —excepte una mica de
llenya al forn, de tant en tant, per mirar de treure una
porcelleta a punt—, vaig trobar que les reaccions eren
desmesurades, absolutament fora de to (es demana presó
per als autors) i que ens ho hauríem (s’ho haurien) de fer
mirar.

Si cremar una foto és un delicte, supòs que tant és
que la foto sigui la del rei, com la del Papa, la de Bin
Laden, com la de Bush , la de l’estimada amb qui t’acabes
de barallar, com la de l’inspector d’hisenda que t’acaba
de trobar un error a la teva declaració, la de l’àrbitre que
acaba d’anul·lar un gol al teu equip, com... Demencial!

Els temps en què no podies mirar a la cara els reis,
els emperadors, perquè estaven envoltats d’una aurèola
de divinitat, ja s’han acabat. Això forma part de l’àmbit
de les religions, de les creences, no de les democràcies
occidentals actuals, on, en teoria, tots som iguals.

Davant d’aquest fet, però, fa una estona que acab
de veure el millor dels qüestionaments a aquesta
absurditat: l’humor, la ironia. En un programa que fan les
nits dels dijous acaba de sortir un humorista que imita el
rei. Com la majoria dels imitadors sap extreure el millor,
el més humà, el més divertit (també el més ridícul) de
cadascun de nosaltres. I el rei, com a humà que és i pel
lloc que ocupa, és imitat, com ho són, els polítics,
determinats personatges públics, etc. Idò, en aquesta
escena, el rei (el seu imitador) treu una foto seva familiar,
on se’l veu de jovenet al costat d’en Franco. I crema la
foto. Immediatament entren les forces d’ordre públic i el
detenen. És clar, si no es poden cremar fotos del rei,
tampoc no ho pot fer ell. O sí?

Joan Gelabert
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CARRERES CICLISTES MARE DE DEU, 02
SETEMBRE DE 2007.

Com cada any, per les festes  de Maria, es disputen
les  carreres de la Mare de Déu. Enguany, després de molts
de problemes i impediments, es va d’haver de cercar, els
darrers dies un nou circuit. Quant a l’organització, hem de
destacar la valuosa ajuda del recentment constituït Cos de
Protecció Civil. El Club va voler agrair aquesta ajuda, fent
lliurament d’una placa durant el sopar popular.

Participació i guanyadors:
ALEVINS, 4 classificats, guanyador Hèctor Alonso
(Caldentey)
INFANTILS, 20 classificats, guanyador Sergio Gomez
(C.C. Pollença)
CADETES / JUNIORS, 13 classificats, guanyadors Lautaro
Favasuli (Pollença) i Miquel Rosselló (Toyota Saunier.)
LOCALS, 14 classificats, guanyador, Guillem Mayol
(Ferreteria Toni Costa)
OPEN, 10 classificats, Pere Palou, del Viña Magna,
s’adjudicà el triomf absolut de la carrera OPEN.

EL CLUB CICLISTA DE MARIA ORGANITZA
UNA CONTRARELLOTGE PER ALS SEUS
CICLISTES

El passat diumenge dia 23 de setembre els ciclistes
del Club Ciclista de Maria celebraren una festa on
combinaren esport i gastronomia.

Eren les vuit i mitja del matí quan els vint-i-tres
participants (de fet hauríem de parlar de vint-i-quatre) es
trobaren a la Plaça des Pou. S’ha de dir que n’hi va haver
més de dos que guaitaven mig d’amagat a veure qui
compareixia, per por de desentonar massa. I n’hi va haver
dos que per tal de sumar esforços i no cansar-se tant, usaren
la mateixa bicicleta. Bé, dit això i després de fer front a les
típiques protestes del de sempre, els jutges i cronometradors
procediren al sorteig de sortida de la prova i tots feren cap
fins a la sub-estació de GESA a Sa Serra, des d’on havien de
sortir cada tres minuts, fins arribar davant del taller d’en
P.Ginard, al costat de la rotonda del Camí Creuer. Uns sis
quilòmetres que tenien una certa dificultat inicial, però que
al final permetien que els més forts demostrassin la seva força.

Entre el més jove i el més veterà dels participants,
gairebé hi havia seixanta anys per enmig. Però tots arribaren.
A l’arribada, una tauleta amb pa, sobrassada, botifarrons, vi
i altres begudes, en va fer reviscolar més d’un que no podia
dir ni fava. D’altres anaven tan sobrats que es posaren a fer
voltes a la rotonda fins que qualcú els avisà que ja es podien
aturar. Els de sempre, protestaren als jutges; qualcú insinuà
que al jutge cronometrador l’havien untat, i sembla que un
dels participants anirà pentinat de franc tot l’any perquè
guanyà les messions a un altre.

També s’ha que destacar, la participació dels Locals,
JOAN FERRIOL i TONI GELABERT (VIATGES
MARTEL / AGUAMAR).

El nou circuit, de 1.200 metres, va ésser un gran
encert. La plaça del Mercat, va estar molt concorreguda
durant tot l’horabaixa, i el Club va rebre l’enhorabona de
l’encert a l’hora de triar-lo, per part de corredor i tècnics.

Hi col·laboraren: VIATGES MARTEL,
AGUAMAR, BARBERIA MIQUEL SALOM,
TALLERS D’ALUMINI BIEL VANRELL,
PERRUQUERIA RÍNXOLS, BICICLETES C’AN
BOTELLES, SA NOSTRA I BERNADÍ MARTÍ.

VOLTA CICLOTURISTA INTERNACIONAL A
MENORCA. 2007.
El propers 19,20 i 21 d’octubre el Club, participarà a
l’esmentada volta cicloturista. Si qualcú  hi vol participar,
encara hi ha  temps d’apuntar-s’hi.

El podium de tots el guanyadors a a les Carreres de Maria

Al final, on tothom es posà d’acord i no hi va haver
massa discussió, va ser quan en Toni Lluc Mas, a la seva
caseta de Son Alcaines, oferí a tots els participants una paella
que assacià els més exigents. Mentre a fora queia un aiguat
de primera, l’arròs, el meló, el cafè, i les botelles de licor,
acabaren amb qualsevol discussió. Uns obsequis que es feren
a tots els participants, arrodoniren la festa.

A veure si l’any que ve es repeteix la carrera... i el
dinar.

Club Ciclista de Maria

Arribada, vora el camí creuer
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TEMPORADA DE FUTBOL 2007 /08

Comença la nova temporada de futbol al nostre poble
Enguany hi ha quatre equips: el F.C. Maria de la

Salut sènior que participarà a la Tercera regional grup
2, l’equip de la categoria Benjamí Futbol 7, i per altra
banda, hi ha el Pre-benjamins i Iniciació de l’escoleta
de futbol de la Penya Barcelonista.

Al llarg dels mesos us anirem informant dels
partits disputats i de les novetats dels nostres equips.

Jornada 5 (21-10-2007)
SAN CAYETANO - MARIA DE LA SALUT
Jornada 6 (28-10-2007)
C’AN PASTILLA - MARIA DE LA SALUT

F.C. MARIA DE LA SALUT  BENJAMINS

Partits jugats:
Jornada 1 (22-09-2007)
RTVº ARENAL - MARIA DE LA SALUT    (5 – 3)

Els partits d’aquest mes són els següents:
Jornada 2 (29-09-2007)
MARIA DE LA SALUT - PLA DE NA TESA ATº D.P.N.T.
Jornada 3 (06-10-2007)
FELANITX - MARIA DE LA SALUT
Jornada 4 (13-10-2007)
MARIA DE LA SALUT - Descansa-
Jornada 5 (20-10-2007)
MONTUÏRI - MARIA DE LA SALUT
Jornada 6 (27-10-2007)
MARIA DE LA SALUT - ES PLA

Durant les festes es jugaren els partits semifinals i
final d'aquest torneig amb el següent resultats:

Semifinals:
Rustic des pla- Exc. Pedro Ferriol 3-1
Rebost Ibèric- Al. Biel Vanrell 0-5

Final:
Rústic des Pla - Al. Biel Vanrell 3-2

El màxim golejaor ha estat Xisco Quetglas, amb
25 gols

Aluminis Biel Vanrell

L'equip de 3a regional, el dia de la seva presentació
F.C. MARIA DE LA SALUT  DE 3ª REGIONAL
Abans de començar el campionat de lliga el
F.C. MARIA DE LA SALUT juga la Copa Federació.

Partits jugats:
Jornada 1 (23-09-2007)
MARIA DE LA SALUT - C’AN PASTILLA  (1 – 1)

Els partits d’aquest mes són els següents:
Jornada 2 (30-09-2007)
MONTAURA - MARIA DE LA SALUT
Jornada 3 (07-10-2007)
MARIA DE LA SALUT - F.BASE SANTANYÍ
Jornada 4 (14-10-2007)
MARIA DE LA SALUT – PORRERES

L'equip benjamí, amb els seus responsables
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IMATGES DE LA FIRA DE SETEMBRE

N'Antonia Font exposà vora el bar Can Tomeu, a Sa Plaça Antoni Portas, amb les seves escultures de marbre, ocupà
el pati de Ca Ses Monges.

A la tercera edat hi hagué una àmplia exposició de brodats
i cordats de cadires.

Entre la plaça, carrer Nou, Ramon Llull i Sa Quintana
estaven els llocs dels objectes de segona mà.

La parada de l'AEM (Associació d'Empressaris de Maria),
una associació que cal impulsar.

N'Antònia Torelló exposà a ca seva les seves pintures, ja
que no ho pogué fer en els locals públics.


