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VORA UN TEIX AL COMELLAR DE L'INFERN. AL FONS, EL PUIG MAJOR
MOMENT DE LA PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "JOVENTUT
ETERNA" DEL PARE JOAN FRANCESC MARCH

ALUMINIS BIEL VANRELL FOU EL CAMPIÓ DEL TORNEIG
DE FUTBET EN VÈNCER PER 3-2 A RÚSTIC DES PLA

FENT CARRERANY - 2 (254)

Novembre 2007

Sumari
Editorial i sumari ................................ 2
Sopar d'apadrinament de nins de Nicaragua . 3
La propera excursió anirem de cala
Agulla a Cala Mesquida ..................... 3
Al mestre Pere Capellà ....................... 4
El pare Joan Francesc March presenta el
llibre "Joventut eterna" a Maria .......... 7
El rebost de Fent Carrerany ................ 8
Fent Carrerany fa vint anys ................ 9
Son Real està de festa ......................... 9
Bullit de Notícies .............................. 10
Demografia. Telèfons d'interès ......... 12
El temps. Horaris del tren i bus ........ 13
Poemes i gloses ................................. 13
Ens ha deixat un bon col·laborador: el
pare Vicedo ha mort .......................... 14
L'estafa dels convents ....................... 15
De males herbes i altres misèries ...... 15
Resposta a Jeroni Bergas .................. 15
Qui dies passa... ................................ 16
VII volta cicloturista a Menorca ....... 18
Temporada de futbol 2007-2008 ....... 19
Excursió al Comellar de l'Infern ....... 20

FOTOGRAFIES:
Josep Ferriol
Magí Ferriol
Joan Gelabert
Gabriel Genovard

EQUIP DE REDACCIÓ:
Magí Ferriol Bauzà
Joan Gelabert Mas
Joan Gual Bergas
Miquel Morey Mas
Onofre Sureda Ribas
Lloc Web:
www.telefonica.net/web2//fentcarrerany

EDITORIAL
Si teniu la paciència de llegir la revista de la primera a la darrera pàgina hi
trobareu nombroses referències als aiguats d’aquest passat mes d’octubre i algunes
de les conseqüències que han provocat. Algunes d’elles fàcilment previsibles, per
anunciades i d’altres que responen a falta de planificació i a presses per acabar
coses, inaugurar-les i fer-se la fotografia corresponent, sobretot si hi ha eleccions
a la vista.
Tot això (aquesta pèrdua miserable i per la cara dels doblers públics), lluny
de fer-ne empegueir més d’un i fins i tot de demanar-li o demanar-los
responsabilitats, pareix que els engreixa o s’ho tiren a l’esquena.
Si a Maria l’aigua ha ocasionat desperfectes a l’asfalt de camins tot just
acabats d’arreglar, perquè no feren les voreres que permetés que l’aigua hi passàs
amb comoditat sense obstacles, o feren abaixadors per permetre arribar fins a les
finques, al camí Creuer, sense preveure que feien veritables taps a la lliure i històrica
circulació de l’aigua per aquella zona, a fora poble, per devers Ciutat, les
imprevisions, els desastres han agafat una dimensió descomunal. Els exemples
d’aquest autèntic desgavell en l’obra pública ha tengut, però, un ressò relatiu, que
cal posar en quarantena i que convé comentar per insòlit. Si començam pel cas del
metro, un autèntic despropòsit que cada dia que passa mostra més bonys i bues, la
gestió a més de nefasta, electoralista i desproporcionada agafa tons de prevaricació
descarada. A qui s’han de demanar responsabilitats per haver fet una obra de
proporcions tan faraòniques i desmesurades, que tot just quatre mesos després
s’ha de tancar perquè no es pot garantir la seguretat dels usuaris? Per què l’anterior
govern va fer la recepció de l’obra just el dia abans de deixar el govern? Qui
pagarà el cost d’arreglar i posar en funcionament de nou el metro amb totes les
garanties possibles: els polítics que ho avalaren, els concessionaris de l’obra, els
tècnics que ho certificaren? A qui s’han d’exigir responsabilitats en una altra obra
faraònica que s’ha demostrat que ha estat un pou sense fons a l’hora de ficar-hi
doblers públics com és l’edifici del Palma Arena (vaja nomet!) i que gairebé ha
triplicat el cost inicial? Si passam al tema de la construcció de l’Hospital de Son
Espases tres quarts del mateix. I aquí ve el desengany, el dubte, l’estupor de tants
i tants ciutadans que varen creure, que encara creuen, que les coses s’han de fer
d’una altra manera i que reclamen dels actuals governants valor, honestedat i
informació, molta pedagogia i transparència informativa. Tot allò que abans es
retreia, precisament, a l’anterior govern.. El ciutadà té dret a saber per què no es
demanen responsabilitats (per la via judicial i tot) als autors (també als polítics)
del desgavell del Metro; el ciutadà vol saber (hi té dret) que li expliquin de manera
clara i precisa perquè al final l’opció de Son Espases és el mal menor, etc.
Els governs democràticament elegits (siguin municipals, autonòmics o
d’àmbits superiors) tenen tot el dret del món a prendre les decisions que calguin,
però això no els eximeix que una vegada duita terme la seva acció de govern no
se’ls hagi de demanar responsabilitats pel que han fet si es demostra que no ha
estat el bé comú i el rigor allò que ha presidit la seva labor.
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SOPAR D'APADRINAMENT DE NINS DE NICARAGUA
S'acosta el final de l'any i amb
ell arriba el temps per a convocar-vos
a un sopar. Però és un sopar especial,
perquè a la vegada que gaudim dels
plaers de la gastronomia una part del
que ens sobra en la nostra societat
ajudam que uns nins de Nicaragua
puguin seguir uns estudis, puguin
menjar o tenir un vestit.
Així que ja ho sabeu. Reservau
la data de dia 30 de novembre per venir a sopar a Cas Padrí Toni. Serà a
les nou del vespre i per reservar els
tiquets al preu de vint euros vos
podreu posar en contacte amb
qualsevol membre de la junta directiva o de la revista.
Ja ho sabeu: començàrem amb
tres nins i ara, entre tots n'apadrinam
cinc. Esperam poder continuar amb
aquest apadrinament i, si és possible,
augmentar-lo. Vos hi esperam.

LA PROPERA EXCURSIÓ ANIREM DE CALA AGULLA A CALA MESQUIDA

Seguint amb la programació
d'excursions de l'any 2008, aquest
mes ens toca fer una passejada per
la vorera de la mar. Anirem de Cala
Agulla, devora Cala Rajada, fins
cala Mesquida per després tornar al
punt de partida.
Partirem des de Sa Plaça des
Pou, a les 9 hores del matí.amb la
motxilla preparada amb berenar,
dinar i el que trobeu oportú compartir.
Serà el dia 25 de novembre i hi
anirem en cotxes particulars.
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Al mestre Pere Capellà
Allà per l’any 1944 va ser quan vaig conèixer el mestre
Pere Capellà. Jo dins aquest any, el mes de novembre,
havia de complir els 13 anys, però abans d’això, dins el
mes de juliol passà un fet que sempre recordaré.
Un dia a ca nostra, a principis de mes, fèiem una batuda
primerenca per poder fer farina de blat per pastar, ja que
la vella s’havia finit, o sia que aquella frase de “abans
s’acaba el pa que la talent”, se podia aplicar perfectament.
Això era un diumenge, que fèiem aquesta batuda, i a mon
pare li havien deixat una era dins Roqueta, a un bocí ran
de la carretera. He dit fèiem, però jo en feia poca de feina,
estava a l’ombra d’una figuera. Aquest any havia passat
per un procés de malaltia d’uns quants mesos. Per les
festes de Pasqua ja no estava gaire bé i després d’estar
dins el llit 24 dies a ca nostra, m’ingressaren a l’Hospital
Provincial i hi vaig estar uns 3 mesos i m’operaren de
pleuresia. Per tant, com és de suposar, jo, de feina aquell
estiu en podia fer ben poca. També, de rebot, vaig perdre
mig curs escolar, era de les coses que m’agradaven més:
anar a escola.
Eren prop de les tres del capvespre, quan un cabriol amb
una egua negra i un home que la manava, entraren dins
aquella finca. Mon pare i ma mare estaven ventant damunt
l’era i aquell cabriol no s’aturà fins que hi va arribar a
devora. L’amo davallà del cabriol, va entrar dins l’era i
donant un “bones tardes i bon vent” saludà els meus pares
i s’acostà a la serra, s’acotà i va agafar una grapada de
blat i record que va fer un comentari dient: “Aqueix blat
és ben granat”.
La conversa entre aquell home i els meus pares fou sobre
l’anyada, ens va dir que per Montuïri a finals de maig hi
havia fet una gelada molt grossa i havia donat molts de
perjudicis, es calculava que s’havia perdut la meitat de
l’anyada. Un moment donat aquell home va dir:
-Sí no vos dic perquè m’he aturat, no ho sabreu.
-Idò digau, li respongué mon pare.
Aquell home va anar dient, primer de tot, que nomia
Tomeu i que era un amitger de don Joan Ferrando, un
senyor molt ric de Montuïri i que tenia permís de
pasturatge per totes les seves finques que no conreàs i per
això cada any feia una armada d’una guarda de més de
200 indiots i que enguany havia agafat més terra i
necessitava l’ajuda del seu fill major que just tenia 17
anys, que abans era l’indioter, per fer feina al camp i per
això cercava un al·lot per guardar els indiots. Li havia dit
que a Maria segurament en trobaria i per això hi havia
vengut. A més afegí:
- Quan vos he vist a vosaltres he pensat, m’aturaré a veure
si aquesta gent en coneix qualcun.

Jo estava davall la figuera i seguia la conversa i me va
sorprendre la resposta de mon pare, que va ser:
- Què vos agrada aquell? Senyalant amb la forca
cap a mi.
L’amo en Tomeu que quasi no s’havia fixat amb mi, me
va observar una estona, i contestà a mon pare que me
trobava massa jovenet, però va demanar-li quants d’anys
tenia i mon pare li contestà:
- Dotze.
I ell després de pensar-ho una estona digué:
- Bé, ho podem provar, i si ens entenem m’estalviaré
arribar fins a Maria.
I ma mare va prendre la paraula dient:
- Aquest nin, perquè és un nin, no li poden manar cap
feina feixuga, perquè els ossos que creixen són bons de
rompre.
L’amo en Tomeu va assegurar que no passassin pena, que
no el cercava per fer feines, només el volia per anar darrera
la guarda d’indiots i durant els 4 o 5 primers dies ell
m’acompanyaria per ensenyar-me, a fi de ben aviat jo,
acompanyat d’un ca molt bo, hi pogués anar tot sol. Tot
seguit es posaren a parlar del sou i l’amo va dir a mon
pare que digués el que trobava que m’havia de donar i
mon pare li digué que havien d’ésser 14 duros. L’amo va
capejar un poc i contestà que li semblava que amb 12
duros i mantingut ja n’hi havia prou. Ma mare també hi
posà la dita i digué:
- Si no hi afegiu, no el tendreu.
L’amo en Tomeu respongué que un duro més, però pus,
ja que ell també havia de fer els comptes i els tenia mals
de guanyar.
Se va cloure la barrina per 13 duros cada mes, o sia 65
pessetes!
Quedaren que el proper diumenge vendria a cercar-me,
aquella setmana la passaria a ca nostra i ma mare me podria
preparar la roba per endur-me’n, unes espardenyes de sola
d’auto que tenia i unes “catalanes” noves pels diumenge.
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El diumenge següent vengué l’amo en Tomeu, amb el
mateix cabriolet, prestet a ca nostra. Jo ja estava preparat
per partir i en cosa de 10 minuts partírem.
Ara, per no ser tan llarg, no explicaré com va ser
l’acomiadament de ca nostra ni de com me va anar amb
els indiots, simplement vos diré que aquella feina
m’agradava poc. Una cosa consider que no ha de quedar
dins del tinter i és que mon pare li va comanar molt a
l’amo en Tomeu, que si per Montuïri hi havia qualcú que
fes escola particular m’hi havia d’apuntar, perquè no havia
de perdre el que sabia.
El segon dissabte d’estar llogat vaig anar a ca nostra, era
el tracte, amb una bicicleta de l’amo. L’endemà dematí
amb mon pare anàrem a l’estanc, a ca mestre Perico
“Saig”, al carrer Nou. Les espardenyes de sola d’auto ja
havien fet ull i me n’havien de comprar unes. Me’n vaig
assajar unes amb la sola ben revenguda que m’estaren
bé, i, quan mon pare demanà que valien li digueren que
15 duros, però per ser tu i com que veim la necessitat, te
les donarem per 14. Record que mon pare, fent la mitja,
me digué:
- Que te pareix Joan, tot un mes de feina no te basta
per unes espardenyes.
Dilluns dematí altra volta cap a Montuïri. He de dir que
tant la casa com el tracte era bo, però la feina no
m’agradava gens. Guardant els indiots vaig conèixer un
altre indioter, un jove d’uns 17 anys, que malgrat la
diferència d’edat férem bona amistat. Un dia, passats uns
dos mesos, me va dir que si ja estava cansat de guardar
indiots ell sabia una casa on segurament estaria més bé.
Me vaig canviar de lloc i vaig anar a una casa que eren
l’amo, la madona i un nin de set anys. Tenien una finca,
entre d’altres, d’uns 3 quartons, on hi havia un pou fort
d’aigua, amb una sínia de cadufos, una caseta, vaqueria,
solls, etc. Allà era on hi fèiem la major part de dies de la
setmana, això sí, els vespres anàvem a sopar i jeure al
poble, on hi tenien una bona casa. En aquesta casa hi tenia
una habitació per jo amb un llit i un bon matalàs. Quina
diferència! A l’altra casa me tocava jeure al sostre amb
un llençol damunt la palla.
A l’amo, que també li havia dit això d’anar a escola,
m’havia assegurat que sabia d’un mestre que hi podria
anar, però a l’entrada de l’hivern. L’amo en Tomeu, aquest
també s’anomenava Tomeu, me contà que aquest mestre
era un mestre d’escola que li havien prohibit fer de mestre
a l’escola pública per haver estat republicà i d’esquerres i
encara ho era i per això l’havien castigat fora feina i fora
paga.
Un vespre, a mitjans octubre, en haver sopat, l’amo va
dir a la madona:
- Anit en Joan i jo anirem a veure en Pere Capellà,
a veure com ho té perquè aquest bergant els
vespres hi vagi a classe.
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Sortírem, l’amo donava el camí, i anàrem fins a la plaça
de davant l’església. Entràrem per un portal, per una escala
pujàrem al primer pis i l’amo va tocar a la porta. Al cap
d’una estona ens obrí una dona d’aspecte jove, que, per
cert, estava embarassada i en estat ben avançat. L’amo la
va saludar pel seu nom, ara no el record, i li demanà si hi
havia en Pedro, ella li contestà:
- Sí que hi és. Ara li diré si pot sortir, està acabant
de sopar. Podeu seure un poc, tot d’una sortirà.
Ens vàrem asseure, i, encara no havien passat dos minuts,
sortí un home d’una estatura mitjana i primatxol, se
saludaren amb l’amo, fent-se molt de cas un amb l’altre i
l’amo en Tomeu li va explicar el motiu de la nostra visita.
Aquell home volgué saber com anava jo de lletres, i,
agafant un llibre d’una prestatgeria, l’obrí i me’lo va donar
dient-me:
- Ara llegeix un poc i veurem si pots venir amb els
del vespre.
Jo vaig començar a llegir pel començament de la pàgina i
quan era a la meitat, don Pedro, que així era com el
tractàvem els alumnes, (si bé, ell no volia aquell tractament
de don) em va dir que ja n’hi havia prou.
Quedaren amb l’amo que jo aniria a escola en el darrer
torn, o sia de nou i mitja fins a les onze del vespre, i així
podria fer el jornal de feina, rentar-me, sopar i anar a
escola. També acordaren que començaria el dilluns de Tots
Sants, i, si no hi havia contraordre, hi aniria quatre mesos.
El preu, avui pot semblar una misèria, quasi res, però en
aquell temps suposava un sacrifici: 10 pessetes!!
Considerant que jo guanyava 14 duros, en aquell temps
s’usava molt comptar en duros, llevar-ne 2 de la paga del
mes, era una bona mossegada. He de dir que amb el canvi
de lloc de feina, el nou tracte era de 14 duros cada mes.
Vaig anar a escola durant els 4 mesos al torn del vespre,
jo era el més jove, els altres tenien 17, 18 i fins a 30 anys.
Érem 12 alumnes en el meu torn.
Per a mi va ser una experiència formidable, vaig arribar a
estar a “l’altura” del que en sabia més. Aquell mestre, en
Pere Capellà, tal com se l’anomena ara, tenia una facultat,
al meu entendre, extraordinària per ensenyar. Jo, que era
un iniciat, en aquells 4 mesos vaig pegar un bot
considerable. El que tocàvem més era gramàtica, o sia,
llengua espanyola. El mestre tenia especial interès que
els alumnes aprenguéssim d’escriure correctament per
poder redactar una carta, un fet o contar alguna cosa que
ens hagués passat. Els números també els tocàrem, basta
dir que allà vaig aprendre fins i tot la regla de tres simple
i composta. Calcular l’interès per anys, mesos, dies, àrees,
cubicatges, etc.
La història venia en haver acabat la classe, que molts de
vespres fèiem més de les dotze. Només escoltant
anècdotes que ens contava don Pedro de la seva vida, hi
havia prou història. No passaré a recordar-les que no me
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bastarien els folis, simplement diré que estic orgullós
d’haver-les sentides.
També he de dir, que l’amo en Tomeu havia estat
empresonat per roig a Can Mir, aquella presó tan famosa
d’on molts sortien, més ben dit se’ls enduien, i no
precisament a ca seva, si no al “paredón”. L’amo en Tomeu
me contà que havia sortit en llibertat, no obstant li llegiren
la pena de mort, però no li arribaren a aplicar.
Per la meva part, jo li contava el que havia passat a Maria,
i que a ca nostra érem d’esquerres i mon pare era un gran
defensor de la República.
Un dissabte abans de partir cap a ca nostra, hi anava cada
15 dies, l’amo en Tomeu me digué:
-Digues a ton pare, si vol venir diumenge que ve a
dinar amb nosaltres i podrà fer una xerrada amb en Pere
Capellà, el teu mestre.
Mon pare que no sabia qui era aquell senyor, no el coneixia
personalment, però amb el que jo li havia contat, i sabent
que era republicà, no hi posà cap emperò, en no ser que
fes mal temps, ja que era l’hivern. Arribat el diumenge,
devers les dotze, mon pare comparegué a ca l’amo en
Tomeu, ho havia tengut bo de trobar amb les senyes que
jo li havia donat.
Aquell dia madò Antonina va fer un dinar d’aquells que
tiren d’esquena, era molt bona cuinera. Durant el dinar
l’amo i mon pare s’embolicaren a xerrar de política i de
la guerra. Que sí en Franco, que sí n’Azaña, la Falange i
també els capellans i la seva “puta nissaga” (paraules
textuals). Acabàrem de dinar i ells seguien, jo pensava
que d’un moment a l’altre se n’anirien, però no se’n
anaren. L’entrevista s’havia de fer allà mateix i devers les
tres i mitja tocaren a la porta i una veu demanava si podia
entrar. Jo tot d’una vaig conèixer la veu de Don Pedro i
l’amo mentre deia entrau s’aixecà i fugí de la taula. Mon
pare el seguí i sortiren a camí al qui entrava.
L’amo en Tomeu va fer les presentacions i de seguida
entraren en conversa. Ja podeu imaginar que la conversa
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anava altra volta de
política, del que havia
passat
amb
el
“moviment”,
els
desastres que s’havien fet
i del futur, que cap d’ells
el veia gens clar. També
xerraren de la guerra
mundial que encara
estava encesa, però ja
pareixia que Alemanya
seria derrotada. Record
que mon pare va
anomenar el mestre Madrigal, un republicà de pinyol
vermell i que per fer mítings no hi havia qui li empatàs.
La conversa anava per llarg i l’amo en Tomeu me digué
si volia anar jo tot sol a arreglar els animals, ara que encara
hi veien. Els altres dies hi anàvem els dos. Jo me’n vaig
anar i ells tres quedaren engrescats amb la conversa.
El dissabte, quan vaig anar a ca nostra, ma mare encara
estava enrabiada de la pena que havia passat, mon pare el
diumenge passat havia arribat a ca nostra a les nou tocades.
Jo ja sabia que la fosca els havia agafat xerrant, perquè
quan vaig arribar d’arreglar els animals, la madona me
va dir que mon pare feia poc que havia fuit. Això sí, mon
pare, aquella xerrada no l’hauria baratada per res del món.
Pensau si passaven gust que estant amb les portes tancades,
xerraven petit petit.
Bé, no m’allargaré més, sé que ho hagués pogut resumir
bastant, però si he contat tants de detalls de com vaig
conèixer mestre Pere Capellà, és simplement, perquè els
joves que llegeixin aquest escrit, vegin la gran diferència
de la vida que duien amb la que ens tocà viure els joves,
i ben joves, d’antany.
Per acabar dedicaré una poesia al mestre Pere Capellà
A mi no em falten raons
per poder-vos alabar,
per això vos vull dedicar
aquestes quatre cançons.
Éreu Pere Capellà
sempre vos recordaré
i dins la memòria tendré
el que me vàreu ensenyar.
Me féreu de professor
de vos tenc un bon record
que per mi va ser una sort
trobar tan bon ensenyador
Vos éreu republicà
i un home de gran vàlua
però en Franco no volia
que poguéssiu ensenyar.
Joan Ferriol Mascaró
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EL PARE JOAN FRANCESC MARCH PRSENTA EL LLIBRE
JOVENTUT ETERNA A MARIA

Molts assistents a la presentació del llibre "Joventut
Eterna"

El pare March estigué molt expressiu durant la
presentació

El passat divendres dia 12 d’octubre a les 21’00 hores a Ca Ses Monges hi va haver la presentació del
darrer llibre de poemes «Joventut Eterna» del Pare Joan Francesc March, missioner del SS CC destinat a La
Real. El P. March ha estat una de les cares visibles del moviment Salvem la Real, que ha lluitat i lluita per
protegir el monestir i el seu entorn de l’urbanisme ferotge i contra l’hospital de Son Espases.
Fou una vetllada molt emotiva, el pare March, acompanyat d’altres veïnats de la plataforma, féu una
lectura d’alguns poemes, amb unes presentacions dels mateixos que traspuaven dolor i impotencia per veure
com una batalla, llarga batalla, que creien haver guanyat a les urnes del passat mes de maig, l’han perduda.
Resulta que els que els havien promés suport i els havien cercat per fer-si fotos i pescar vots “els han clavat
el ganivet per l’esquena”.
Més de 80 persones assistiren a l’acte, molts d’ells vinguts expressament des de la Real per fer costat
al pare Mach, que amb 80 anys complits té una vitalitat i una força que s’encomana. Va recitar poemes, en va
cantar acompanyat de la guitarra, va contar anècdotes i al final va signar exemplars del seu llibre. Un llibre
compromés, parit durant aquests anys de lluita per protegir La Real, amb poemes dedicats a polítics en actiu,
a persones de la contrada, un del qual està dedicat a un descendent de Maria: en Miquelet de Son Espases, un
pagès que tenia el seu trosset, que cuidava en cos i ànima i quan li expropiaren al cap de poc temps morí de
pena.

Tots els col·laboradors del pare March, membres de la
plataforma "Salvem La Real"

El pare March i Manel Martorell cantant uns poemes del
llibre. Aques darrer els ha musicat
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El Rebost de Fentcarrerany
CARPACCIO DE PATATA I OUS
DE REIG I CEPS
COMENTARI
Es tracta d’un plat deliciós que ens permetrà donar
un toc d’alta cuina als convidats, a la família, o al
nostre gust per ser cada dia més autosibarites que
és dels pocs plaers de la vida que no són pecat, a
vegades engreixen una mica però després si feim
una bona caminada, l’endemà tot estarà normalitzat
novament.
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SUQUET PER AL CARPACCIO
. 3 cebetes mitjanes.
. 3 cullerades grans de pols de ceps
. 50 gr. de mantega
. 100 cc de vi negre necessàriament DO Pla i
Llevant
. una tassa de brou de gallina.
ALTRES INGREDIENTS
. 6 cebetes
. formatge emmental.
. vinagre balsàmic
. sal maldon.
ELABORACIÓ:

INGREDIENTS PER A 4 PERSONES:
. patates i ous de Reig (Amanita Cesarea) i ceps
(Boletus Edulis)
. 10 patates.
. 4 ous de Reig
. 2 ceps mitjans-grossos
. oli d’oliva verge extra de Sòller.

PATATES CONFITADES: posam les patates
rentades i seques a coure cobertes amb l’oli a foc
lent. Quan bullin, retiram la casola del foc i
esperam que acabin de fer-se amb el calor que
conserven de la cocció en el propi oli. Ho
reservam.
SUQUET: Posam a bullir les cebetes picades amb
la mantega. Quan estiguin tendres-blanes, afegim
la pols de cep amb picada. Mullam amb el vi i ho
deixam reduir (20 minuts). Posteriorment, afegim
el brou de gallina i ho deixam coure uns minuts. A
continuació, ho trituram amb un passapuré i ho
colam. Rectificam de sal.
PRESENTACIÓ
Col·locam en el plat, de manera alterna, les patates,
pelades i tallades en làmines fines i els ous de reig
i els ceps i, a continuació, ho trempam en calent
amb el suquet. Finalment, ratllam per sobre un poc
de formatge emmental, cebetes, sal maldon i
adornam amb vinagre balsàmic.
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ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS
En la revista número 16, corresponent al mes de
novembre de l’any 1987, publicàvem a la portada un
dibuix del cementeri municipal fet per Joan Montiel i a
l’interior un article de Bartomeu Pastor sobre el centenari
del mateix cementeri.
Sa Xerradeta la vàrem fer amb Isabel Mestre,
aleshores directora del CP Antoni Monjo, entrevista que
realitzaren Catalina Mas i Miquel Morey.
També publicàvem un article sobre el Projecte
Home a Mallorca, programa per sortir de la droga.
Anunciàvem el projecte de millores a les escoles,
amb impermeabilització de les aules de la planta baixa,
millora de l’aïllament de l’edifici nou i substitució i
reparació de les persianes dels dos edificis. Aquestes obres
eren a càrrec del Ministeri d’Educació i Ciència.
L’Escola de Música continuava el seu camí, després
d’haver passat un any per l’església, ara continuava a Ca
Ses Monges.
Publicàvem la mort d’Isabel Fiol Arlès, Maria
Ferriol Mestre i Jordi Alomar Vademar, així com el
naixement de Bartomeu Carbonell Mas.
La informació municipal era donada des de les
seccions “Casa de la Vila” i “Des del balcó de la Sala”
Tomeu Monjo explicava les impressions d’un regidor.
Carrerany Esportiu parlava del 1r torneig de tennis
“Sa Nostra” i dels resultats i classificacions dels equips
de futbol de 2a regional i juvenils.
I la contraportada era dedicada a les activitats de
l’associació: contàvem que havíem anat d’excursió a

s’ermita de Betlem i anunciàvem la propera, amb la pujada
al Massanella
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BULLIT DE NOTÍCIES
de l’Associació contra el Cáncer. L’assistència a l’acte
fou masiva, gairebé 350 persones. A més del sopar, l’acte
comptà amb l’esperat sorteig de regals, una demostració
de generositat que empreses, botigues i particulars posen
a disposició dels organitzadors perquè recaptin més
doblers per a una causa tan altruista. Enguany hi va haver
més d’un centenar de premis que gairebé arribaren a tots
els assistents.

L’AIGUA SE N’HA DUIT LES VORERES DEL
CAMÍ DELS INFERNETS
Si teniu la paciència de pegar una ullada a la revista del
passat mes d’agost, en aquesta mateixa secció del Bullit
ens referíem a l’asfaltat del Camí dels Infernets i a altres
camins, com el de Roqueta, en obres per permetre la
connexió amb l’aigua potable que ens ha de venir de la
Marineta. Ja aleshores ens fèiem ressò que aquest asfaltat
deixava les voreres sense arreglar, i es limitava a cobrir
d’asfalt uns tres metres de calçada i prou. Dèiem,
aleshores, que més que una solució ecológica allò pareixia
un pegat foradat que una pluja amb força deixaria en
evidència. I tres mesos més tard, la realitat més dura s’ha
imposat. Pareix mentida que encara ara les obres es facin
així. Hi ha llocs, com el que podeu veure ba la fotografia,
on la força de l’aigua ha arrabassat trossos d’asfalt i ha
fet perillosa la circulació per als vehicles.
EL SOPAR DE LA JUNTA DE MARIA CONTRA EL
CÁNCER VA SER TOT UN ÈXIT
El passat divendres dia 26, al Restaurant de Ses Torres,
se celebrà el tradicional sopar de la Junta local de Maria

En Pedrito de Campanet animà els assistents durant
l'espera pel sopar

Una vegada celebrat el sopar i comptada la
recaptació, la Junta de Maria ens informà que havien
recollit uns 4.600 €. Enhorabona als organitzadors i a tots
els assistents.
EL MUNICIPI DE MARIA CANVIA LA SEVA
POBLACIÓ
El Diario de Mallorca publicà el passat 18 d’octubre una
taula comparativa dels municipis illencs i de la
transformació demogràfica que han experimentat els
darrers sis anys. Així a Maria, segons aquesta taula, l’any
2006 comptàvem amb un cens de 2141 persones, de les
quals 1773 tenien la nacionalitat espanyola i 368 eren
d’altres nacionalitats. La variació experimentada aquests
darres sis anys indicava que mentre els “espanyols” havien
augmentat en 72 persones, els estrangers ho havien fet en
un nombre molt superior: 208 persones.
LA TERCERA EDAT SE’N VA A ROMA
Ens han informat que unes quaranta persones de la Tercera
Edat de Maria han partit, a finals d’aquest mes, a fer una
excursió que els ha de dur fins a la capital italiana. A
veure si quan tornen s’animen a fer-nos arribar qualque
fotografia del viatge i la publicarem en el proper número
de desembre.
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BULLIT DE NOTÍCIES
MARIA A LA PREMSA
Aquest passat mes d’octubre els diferents diaris
mallorquins s’han fet ressò d’unes quantes notícies que
tenien com a protagonista el poble de Maria o coses que
havien passat al nostre poble. Així ens assabentàrem que
dins del Pla d’Obres i Serveis del Consell l’ajuntament
havia demanat l’asfaltat d’uns quinze carrers; també
saberem que l’Ajuntament havia rebaixat del 0,8 al 0,7
l’IBI.
UN BAIXADOR QUE JA NO HI ÉS
Ens hem de tornar referir a una altra obra que també
presentava un acabat deficient i que les passades pluges
han mostrat de manera ben clara. És al Camí Creuer,
concretament als abaixadors que varen haver de fer per
permetre l’accés dels propietaris a les seves finques des
de la mateixa carretera que un cop acabada presentava un
nivell molt més alt. Aquests abaixadors, concretament els
de la part que miren al poble, es troben situats en la zona
més baixa del terreny, cosa que vol dir que quan plou,
l’aigua circula per allà, seguint el perfil del Camí Creuer
fins anar a desembocar a la part de baix, a la síquia de la
carretera de Muro. Idò bé, l’aigua, que quan cau amb força

Maria s’han posat les botes de valent. Per Maria i fora de
Maria han omplit els paners, les bosses i tota quanta cosa
duien al damunt. Hi ha de tot i en abundància. Un d’ells
ens ha fet arribar aquesta fotografia on es veuen un bon
grapat de blaves, picornells i peus de rata. Ara seria cosa
que qualcú s’animàs i ens convidàs a fer un dinaret. La
gent de la revista hi posaqria el barram.
LA FORÇA DE L’AIGUA REBENTA LES
CANONADES DAVANT EL CAMP DE FUTBOL.
Una altra de les conseqüències de les fortes pluges que
hem tengut aquest passat mes d’octubre es pot veure també
just davant el camp de futbol. Allà l’asfaltat està alçat, ja
que sembla que lesw canonades que recullen les aigües
pluvials són estretes per recollir el cabdal que baixa pels
diferents carres del poble. No oblidem que el casc urbà fa
com una mena de ferradura i que en el seu interior s’hi
arriben a acumular quantitats importants d’aigua en poc
temps.

ho arrossega tot, la primera cosa que arrossegà va ser
aquells blocs de formigó que estaven just enmig del seu
recorregut. Sembla ser que la falta de previsió dels
responsables de les obres, motivà que només algun
abaixador disposàs d’una canalització per desaiguar tot
el cabal d’aigua que per allà discorre. Esperem que quan
s’arregli s’hi posi algun tub de canalització perquè no
torni a passar el mateix.
TEMPS DE BOLETS
Enguany, diuen els experts en el tema, serà un any de
bolets. Aquest passat mes d’octubre els afeccionats de

LA RESOLUCIÓ DELS BATLES DEL PP I UM DE
RENOVAR EL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE
FEMS A L’EMPRESA CESPA, ÉS IL·LEGAL
Ens ha arribat una resolució del Consell Consultiu del
Govern de les Illes Balears que revoca la decisió que
prengueren just abans de les passades eleccions municipals
els representants municipals del PP i UM de la
Mancomunitat del Pla de Mallorca (entre ells el de Maria)
de renovar el contracte de la recollida de fems a l’empresa
CESPA. La resolució diu que només es pot fer per un
any, i que passat aquest temps s’haurà de fer un concurs
públic, al qual hi podran optar altres empreses que
ofereixen un millor servei i a un cost més asequible.
Esperem que els nostres representants exigeixin més
qualitat i prestacions en un servei que té molt a desitjar.
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DEMOGRAFIA
: ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT

971525002
(Fax)

971525194

Miquel Joy Vanrell, en Miquel de Son
Suau, morí el passat 12 d'octubre a l'edat de
76 anys. Vivia a Palma.

Que descansi en pau

BENVINGUTS:

Biel Serra Matas, va néixer el passat 20 de setembre a
Montuïri. Els seus pares són en Biel Serra i Antònia Matas.
Khadija Asbai Hamouti vingué al món el passat 10
d'octubre. És fill de Boujamaa Asbai i Zoulikha Hamouti.

Enhorabona als pares i demés família

JA L'HAN FETA:
Luis Ignacio Virgili Forteza i Gabriela Lissete Lucero
Campoverde es casaren al nostre poble el dia 11 d’octubre de 2007
David Orfila Fernández i Irene Obrador Marí es casaren el
.passat 20 d’octubre de 2007 .
Que el vostre amor no acabi mai.

Policia Local 971100112
971525688
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
BIBLIOTECA
UNITAT SANITÀRIA

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

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16'30 a 20'30 hores.
UNITAT SANITÀRIA:
de 9 a 15 hores.
BIBLIOTECA:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres: de 17 a 20 h.
Dissabtes: de 9 a 12 hores.
LÍNIA INCA-MANACOR:
Cap a Manacor: 12'30 i 19'55 hores.
Cap a Inca: 9'40 i 18'50 hores
LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7'55, 10'30 i 14'45 hores
Sortides Manacor: 11'05, 13'35 i 18 hores
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El temps
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MES DE SETEMBRE
PLUVIOMETRIA
Dia 12 .............. 2 l.
Dia 23 ............ 23 l.
Dia 26 ........... 11 l.
Dia 27 ............. 3 l.

Temperatura Màxima
30º C (Dies 14 i 17)

Temperatura Mínima
11,6º C (Dia 28)
Temperatura Mitjana
22,3º C
TOTAL: 39 LITRES Mitjana Màximes
26,4º C
Mitjana Mínimes
18,2º C

POEMES I GLOSES
A L’HOME DEL CAMP
Pagès vos qui llaurau,
preparau la terra a la tardor,
la dona vos tria la llavor
i després vós la sembrau.
Tant si és odi com si és blat
feis foc i carn torrau,
que l’hivern verdeja
la llavor que heu sembrat.
L’estiu passa amb la seva calor
treis la botella d’aiguardent
i brufarem el cansament
i l’anyada, bon segador.
Pagès crida i canta ben fort
i camina sempre amb alegria,
del treball surt el pa del dia
el mos dóna Déu fins a la mort.
Jaume Ferriol (novembre 1987)

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

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

19:40
20:40

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

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

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

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

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma

Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

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

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

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

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

09:00 10:05 10:15 10:30
19:45 20:50 21:00 21:15
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Ens ha deixat un bon col·laborador: el Pare
Vicedo ha mort
L’Associació de Premsa Forana de Mallorca està de dol, però al mateix
temps farcida d’agraïment davant la mort del Pare Salustiano Vicedo,
pare franciscà que visqué 21 anys al convent de Sant Bernardí de Petra.
Està de dol per la seva mort als 83 anys en una residència de Terol.
Però més agraïment que dol, ja que Premsa Forana no es pot entendre
sense la seva figura i sense la seva feina:
-

Feina constant i callada en la publicació de la
revista “Apóstol y Civilizador” i de tot el que
fes referència a la figura del Pare Serra i a la
història de Petra.

-

Feina acollidora per la confecció i edició de
moltes de les nostres revistes de Premsa
Forana. Hem de recordar que érem als anys
setanta i vuitanta, les revistes disposàvem de
minsos recursos econòmics i calia emprar
l’enginy i el voluntarisme per poder treure les
nostres revistes... I el Pare Vicedo amb la seva
impremta i l’adquisició d’una nova màquina
offset i el seu baix preu féu possible la
continuïtat de moltes de les revistes de Premsa
Forana i l’aparició de noves.

-

Feina aglutinadora i animadora en la creació
del col·lectiu Premsa Forana: ell hi fou present i
estirant del carro.

És per això que l’Associació de Premsa Forana de
Mallorca vol retre-li aquest petit homenatge, expressant
dos bons desigs:
Que el Pare Vicedo tengui allò pel qual tota la
vida ha lluitat: la pau.
Que tots els qui feim feina a Premsa Forana el
seu record sigui un estímul engrescador en la tasca de
dur endavant les nostres publicacions malgrat els
entrebancs... La constància del Pare Vicedo pot
esdevenir llum dins el nostre caminar.

Pare Vicedo, Premsa Forana vos diu: MOLTES
GRÀCIES!

Associació de Premsa Forana de Mallorca
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A l’atenció del Consell de Redacció de Fent Carrerany:
Prego publiqueu aquestes línies en la secció de “Cartes al Director”.
DE MALES HERBES I ALTRES MISÈRIES
Avui diumenge dia 28 fullejo la revista del mes d’octubre i comprovo
que heu publicar “SENSE PERMÍS” una carta d’àmbit privat. La meva
carta era una contesta a dues cartes anteriors del senyor Sans i com bé
dic al començament de la meva (“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”) la vaig adreçar a tots els qui havien rebut
les dues primeres. Ni tan sols havia reparat que entre el grup de
direccions hi havia el de la vostra revista, em vaig assabentat un dies
després i no li vaig donar la mínima importància. Però davant una
peculiar política de fets consumats que no respecten cas tipus d’ètica,
un ja no sap què pensar, podria esser desagradable i dir que ja no es pot
caure més baix, ja que esteu asseguts en el fons de l’abisme, però us
encaparrotau en gratar sota els vostre peus. Vull insistir per a què quedi
ben clar que heu publicat una carta personal sense cap tipus de permís
de part meva dirigit a un grup determinat de gent, que és mentida que
us va arribar la meva carta per a la seva publicació, i si us va arribar és
per que estàveu dins el grup de gent que havien rebut les dues primeres
que donaven peu a la meva contesta. Heu tret unes línies de context,
que no tenen cap raó ni pretext publicar-les, i molt manco sense la
publicació de les cartes prèvies que motivaren la meva.
Si el problema és que necessitau material per a omplir la revista, seria
fàcil: deixau el sectarisme i obriu-vos a tota la gent del poble i demanauli si vol col·laborar en una revista plural i, sens dubte, millor. No
m’estendré més perquè penso que heu quedat suficientment retratats
amb la vostra actuació.
Jeroni Bergas
Resposta del Consell de Redacció a Jeroni Bergas

Jeroni:
Et queixes, de manera irada i sense pèls a la llengua, d’haver publicat
una carta teva, signada, i que arribà a la redacció de la revista tal i com
arriben aquells textos que ens fa arribar la gent que utilitza el correu
electrònic, per fer-nos arribar els seus escrits. En cap moment pensàrem
que una carta que tenia tants de destinataris (entre ells la redacció de la revista) tengués un caràcter privat. Si tan
perversos, malvats i sectaris som als teus ulls, encara no entenem com ens va arribar directament des del teu correu. Si el
que volies era que ens assabentàssim d’un afer privat entre tu i els “companys de sac” tal com dius, però que no ho féssim
públic, ho sentim, però errares el procediment. N’hi havia prou fixant-te a qui ho enviaves, i si a pesar de tot, la revista
també n’havia de ser destinatària (com així va ser), hauries d’haver fet un aclariment dient que allò era una cosa privada
i que per molt que arribàs al Consell de Redacció de la revista en cap cas es podia reproduir públicament.
Creim sincerament que obràrem sense cap malícia cap a tu, ni cap a ningú i que no férem més que allò que hem fet
sempre: publicar allò que ens arriba, véngui de qui véngui, sempre que vagi signat i que respecti unes mínimes normes
de correcció (a pesar de les discrepàncies). I la teva carta resposta, tampoc no era tan críptica, com perquè necessitàs de
massa aclariments previs.
De les perles amb què ens obsequies, cap problema, ja ens hi has acostumat, però a pesar de tot (i aquí hi ha la
diferència, que només des de l’obcecació més tossuda no es veu) aquestes pàgines segueixen obertes, per a tu i per a
tothom que tengui qualque cosa a dir. Fins i tot per rebre qualque galtada com la que ens acabes d’etzibar. I des del fons
de l’abisme a què ens has condemnat, aquesta revista, humil, gens sectària (que permet que fins i tot “amics” com tu hi
diguin la seva sempre que vulguin), feta amb tot el voluntarisme del món, pot arribar, amb la cara ben alta, cada mes, a
gairebé cinc-centes cases de Maria. Precisament per això.
Escriu quan vulguis, amic Jeroni!
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Qui dies passa...
Divendres, 5: El carrer com a espai de jocs. Fa poc que
s’ha aturat de ploure. Som a mitjan capvespre. Una colla
de criatures d’uns veïnats magrebins (són més de mitja
dotzena i d’edats ben tendres) s’han apoderat d’un muntet
de grava que hi ha en una vorera, al carrer, tot just al
costat de ca nostra. Els desventurats protagonistes dels
jocs són un grapat de caragols que les criatures fan anar
de banda a banda de camins fets de grava, de petits llacs
(per l’aigua caiguda) i de passarel·les de fusta que
col·loquen al llarg d’aquell jardí que construeixen a base
de terra (més aviat fang), herbes, branques, i pedres. Els
seus jocs em retornen la imatge d’anys enrere quan
nosaltres, criatures aleshores, fèiem exactament el mateix
que fan ells ara. Les manies, les prevencions i les renyades
“no t’embrutis”, “no toquis això”, “deixa anar aquesta
pedra” actuals, no hi eren llavors. El carrer, els carrers en
general, eren el nostre espai de joc col·lectiu. La resta, la
posava la nostra imaginació infantil i una llibertat
enyorada que ara veig reflectida en el joc d’aquests meus
veïnadets menuts, tot empastifats, banyats i que gaudeixen
al màxim d’una llibertat que nosaltres (i els nostres fills)
ja hem perdut del tot.
Divendres, 12: Jo també vaig a cercar bolets. Aquesta
sèrie de plogudes combinades amb dies de sol han
possibilitat que els primers bolets de la temporada hagin
començat amb bon peu. De fet ho estava esperant després
d’uns quants anys de magror. Tot i la meva afecció al
món de la micologia no som d’aquells que facin massa
quilòmetres per anar a cercar aquest tresor de temporada.
Però m’han dit que ja se’n troben i hi vaig. I efectivament
en trob. Un bon paneret de blaves dures i veres, de
cogomes i de gírgoles d’estepa em confirmen que
enguany, aquí, pot ser un any excepcional. La mateixa
excursió la repetesc en dies posteriors i hi afegesc peus
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de rata, picornells i al final algun esclata-sang. En una
d’aquestes tres eixides, acompanyat de la meva dona,
coincidim amb dues colles de boletaires, que tot sigui dit,
no són massa experts, ja que em mostren el paneret i a
més de dur poques coses, n’han de llançar més de la meitat
ja que els bolets agafats no tenen cap valor gastronòmic.
I aquí el meu ego (aquest punt d’orgull i vanitat que tots
els afeccionats boletaires duim dedins) s’infla de valent,
quan compar el meu paner amb els dels meus col·legues.
Pens que avui seria un bon dia per deixar-me caure per la
casa d’un bon amic el qual cada vegada que en troba me’ls
frega pels nassos deixant caure la meva ineptitud i la seva
habilitat. Llàstima que sigui de viatge!
Dilluns, 22: Un profeta amb jet privat i un cosí escèptic.
Sent la notícia per la televisió. Palma acull una mena de
congrés d’una associació o lobby que duu un nom
semblant a Empresa i Família o una cosa per l’estil. He
de confessar que no sé ben bé qui són, ni de quin peu
calcen, però pel que es veu manegen pressupost i

influències més que considerables. La major part de les
figures de la política espanyola hi fan cap i fins i tot han
fitxat com a estrella mediàtica el senyor Al Gore (que fou
vice-president dels EEUU en temps de Clinton i derrotat
en unes eleccions fantasmagòriques per l’actual president
Bush) perquè faci una conferència sobre el canvi climàtic.
L’entrada a la conferència val uns quants centenars de
milers de les antigues pessetes. Aquest ex-polític reciclat
a profeta de l’ecologia es passeja pel món reclamant un
toc d’atenció a l’escalfament del planeta. Aquest
personatge, però, en el seu temps de cosa grossa al país
més poderós i industrialitzat del món, es negà a subscriure
el protocol de Kioto que pretenia limitar a l’atmosfera
l’emissió de gasos causants de l’efecte hivernacle. Les
incoherències clamen al cel i qualque articulista li
comença a treure els pedaços bruts, a ell i al seu país.
Així, li recorda que els EEUU que no arriben al 5% de la
població mundial emeten a l’atmosfera més del 25% dels
gasos d’efecte hivernacle, això és que cada ciutadà dels
EEUU contamina l’atmosfera amb l’equivalent anual a
23 tones de CO2, els europeus 11 tones, mentre que els
habitants dels països més pobres no arriben a les dues
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tones de mitjana. Al Gore, que no recordà res de tot això
a la seva conferència, viatja pel món a predicar la
bonaventura a bord d’un avió privat (que contamina més
que tots els vehicles a motor de Maria junts), gasta més
de 25000 € en electricitat al llarg de l’any. Això sí, per
cada conferència cobra uns quaranta milions de pessetes.
Fent cap al mateix congrés, l’aspirant a la presidència del
govern espanyol, don Mariano Rajoy, arriba a Palma i
aprofita per reunir-se amb els seus companys de partit
illencs. I en lloc de donar suport al sermó d’Al Gore, li
surt la vena poètica i amolla una frase que segurament
passarà als annals de les bestieses antològiques amb què
la classe política ens obsequia de tant en tant. I comenta
tot seriós, davant d’un micròfon, que ell té un cosí que és
catedràtic de física per devers Sevilla i que li ha comentat
que si és difícil fer prediccions absolutament fiables del
temps a vint-i-quatre hores vista, que això de l’escalfament
de la terra i les conseqüències que se’n puguin derivar en
el futur que no són més que pèrdues de temps i
preocupacions banals. La cara que posaren n’Estaràs, en
Rodríguez, en Ramis i tots els cappares del PP illenc quan
el sentiren, era per emmarcar. Qui pogués, d’aquí trescents anys, ressuscitar qualcú i fregar-li pels nassos les
collonades que arribà a dir!
Dimarts, 23: Fa trenta anys tots érem una mica més
joves o veure en viu i en directe un tros de la història
que apareix als llibres. La casualitat, res més que la
casualitat, fa que a vegades et trobis en el lloc adequat i
en el moment adequat de viure un esdeveniment que anys
després apareix citat com històric. Sent per la televisió
com avui es commemora el trentè aniversari de l’arribada
a Catalunya del president Tarradellas, procedent de l’exili,
per fer-se càrrec de la Generalitat provisional, reinstaurada
per una jove democràcia que tenia Adolfo Suárez com a
home fort. Dic casualitat, perquè feia poc més d’un mes
que havia arribat a Barcelona a seguir els meus estudis de
Filologia i amb altres estudiants mallorquins (crec recordar
que de Maria també hi havia el periodista Damià Quetglas)
anàrem a l’esplanada de Montjuïc a esperar-lo. Per a joves
com nosaltres que veníem d’un món molt limitat quant a
grans esdeveniments reivindicatius de to nacional o
identitari, supòs que allò ens devia semblar grandiós,
fascinant, engrescador. Els anys, però, posen sal a les
nafres i les valoracions passen
per filtres que en aquells
moments encara no havíem
conegut ni valorat.
Vist des d’ara, i amb
perspectiva
històrica,
l’arribada de Tarradellas que en
aquell moment va ser
considerat com un acte de
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valentia i de sana democràcia per part de Suárez, enfrontat
a sectors molt poderosos de la dreta més reaccionària i a
un exèrcit que no volia saber res de cap Generalitat, avui,
trenta anys després, se sap que va respondre a tot el
contrari. Es tractava d’evitar que el PSUC, els comunistes,
el partit més fort a la Catalunya d’aleshores, es fes, a través
de les urnes, amb el control d’una Generalitat reestablerta.
I en el parany hi varen caure tots, PSUC, inclòs. Les
primeres eleccions, amb el triomf de Jordi Pujol, havia
aconseguit l’efecte desitjat. Però això ho hem sabut trenta
anys després!
Divendres, 26: El vol dels estornells. Quan arriba aquesta
època de l’any el cel de Mallorca comença a veure
l’aparició d’un espectacle que a moments resulta d’una
bellesa i d’una plasticitat difícilment superable. Em
referesc al
vol
dels
esbarts
d’estornells
que
els
horabaixes
tardorencs
es mouen pel
cel illenc i
que generen
una quantitat
de figures i imatges canviants que fan les delícies dels
espectadors que les poden contemplar. La rapidesa dels
seus moviments i els creuaments d’aquelles zones
d’ombres i clarianes que deixen al seu pas,
l’esfilagarsament que seguit seguit experimenta aquella
mena de teixit aeri, el seu posterior reagrupament que
compacta en una línia allargassada i indestriable tot
l’esbart és una dansa perpètua que no s’acaba fins que els
ocells desapareixen de la vista, encara que una vegada i
una altra apareixen i es fonen com per art d’encanteri.
D’allà on van a parar, del mal que poden arribar a fer i de
les “cagarades” que deixen i ho empastifen tot, que en
parli un altre! Es trencaria la poesia.
Joan Gelabert Mas
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VII VOLTA CICLOTURISTA INTERNACIONAL A MENORCA
Els dies 19, 20 i 21 d’octubre, es disputà, la setena
edició de la Volta a Menorca,
Aquest any, per cinquena vegada, el C. Ciclista
Maria de la Salut (V.MARTEL – AGUAMAR) hi prengué
part. A la foto del grupet, es pot veure els participants,

Són, MIQUEL PERELLÓ, PERE FERRIOL, ANTONI
CASTELLO, PEP FERRIOL, MARCOS FERNÁNDEZ
– company de feina de Pere Ferriol – i ANTONI
GELABERT.
Com sempre la partida fou des d’Alcúdia cap a
Ciutadella, bastant moguda fou la travessia.
Dissabte dia 20, començà l’etapa a les 09.00. Hi
va haver 420 inscrits. La passejada passà per: Camí d’en
Kane, Es Mercadal, Ferreries, Ciutadella, Es Migjorn,
Fornells, Alaior i tornada a Maó. 113 kms durant els quals
bufà la tramuntana. Al vespre, com no podia faltar, un
bon “soparillo” en Es Castell i, per no variar, al Bar –
Restaurant España.
Diumenge dia 21. L’etapa reina, pujada al
MONTE TORO, concentració a les 08.15 per a les 08.45,
donar la sortida cap Alaior, Es Mercadal i posterior pujada
al “terrible” MONE TORO, si bé no d’una altura molt
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grossa, sí amb unes pendents i parets que fan por... molt
dur... però hi pujàrem. 63 km fou mel total de l’etapa. A
migdia, tornada a Maó, una bona dutxa, i al dinar de
cloenda.
Aquest any, Miquel Perelló i Pep Ferriol, reberen
una distinció per ser la cinquena participació.
La tornada, el diumenge, molt més tranquil·la ja
que el temporal havia amainat.
Josep Ferriol Torelló

TEMPORADA DE FUTBOL 2007 /08
Resultats dels nostres equips i classificacions:
PRE-BENJAMINS PENYA BARCELONISTA DE
MARIA
L’equip pre-benjamins de la Penya Barcelonista de
Maria encara no ha començat la lliga. Els resultats dels
partits de preparació han estat els següents:

F.C. MARIA DE LA
SALUT
BENJAMINS

Porreres – Penya Barcelonista de Maria

(1 – 2)

Partits jugats:
Jornada 1 (22-09-2007)
R. ARENAL - MARIA DE LA SALUT

Penya Barcelonista de Maria – Felanitx

(6 – 1)

Jornada 2 (29-09-2007)

(5 – 3)

MARIA DE LA SALUT - PLA DE NA TESA ATº D.P.N.T.

(2 – 7)

Jornada 3 (06-10-2007)
FELANITX - MARIA DE LA SALUT

(1 – 9)

F.C. MARIA DE LA SALUT DE 3ª REGIONAL
Partits jugats:
Jornada 1 (23-09-2007)
MARIA DE LA SALUT – CA’N PASTILLA

(0 – 0)

Jornada 4 (13-10-2007)
MARIA DE LA SALUT - Descansa

Jornada 2 (30-09-2007)
MONTAURA - MARIA DE LA SALUT

(1 – 2)

Jornada 5 (20-10-2007)
MONTUïRI - MARIA DE LA SALUT

(3 – 0)

Jornada 4 (14-10-2007)
MARIA DE LA SALUT – PORRERES

(3 – 4)

Jornada 6 (27-10-2007)
MARIA DE LA SALUT - ES PLA

(2 – 7)

Jornada 5 (21-10-2007)
SANT GAISTÀ - MARIA DE LA SALUT

(2 – 3)

Jornada 6 (28-10-2007)
CA’N PASTILLA - MARIA DE LA SALUT

(4 – 3)

CLASSIFICACIÓ TERCERA REGIONAL G.2:

CLASSIFICACIÓ BENJAMINS F-7 POBLES G.D:
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EXCURSIÓ AL COMELLAR DE L'INFERN

Quinze fórem els participants a aquesta excursió. Aquí
ens teniu mirant d'esbrinar per on partir.

Perquè les coses vagin bé, l'hora de berenar és essencial.
Es tracta de carregar d'energia suficient per l'esforç.

Al llarg del recorregut ens trobàrem un grapat de fonts:
Aquesta és la font Subauma

Un grapat d'ases que vivien per allà, ens saludaren i ens
feren companyia.

Aquest és el Comellar de l'Infern, just darrera el puig
Major, mirant cap a la mar.

De tornada, per un camí que no veiérem clar, passàrem
pels Colls. En Pere i na Catalina esperant els tords.

