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EDITORIAL
Des de l’Ajuntament ens han fet arribar –a l’Associació- perquè en facem
difusió, una sèrie d’ordenances i reglaments que han de facilitar la vida en
comunitat i que han posar els límits legals a tots aquells i a tot allò que depassa
els drets individuals i passa a ser clarament un abús.
Aquesta normativa que des de les pàgines de la revista hem defensat i
estimulat que s’aprovàs –i sobretot que es fes complir una vegada aprovada-,
hauria de comptar, però, amb el màxim consens possible de totes les forces
polítiques amb representació al Consistori. Només així s’asseguraria que en
una alternança de poder la filosofia de la normativa, que en cap cas pot ser una
cosa tancada, seguís vigent i es fes complir amb normalitat.
Un poble com el nostre que ha experimentat aquests darrers anys un
canvi tan espectacular, necessita d’unes normes clares, que es puguin controlar
i amb capacitat sancionadora, absolutament democràtica, si és el cas. La seva
difusió és cabdal, una vegada aprovades, perquè tothom sàpiga a què s’ha
d’atendre i ningú no pugui al·legar desconeixement.
Relacionat amb això, però, no hi és de més recordar a qui correspongui,
que a meitat de la legislatura passada, es va convidar la població de Maria a
participar de les discussions del programa de l’Agenda Local 21, discussions i
acords que havien de ser la base de tot un seguit d’actuacions que, la veritat, no
s’han vist per enlloc. Entre la llista de prioritats que es posaren en qüestió hi
havia la necessitat d’establir actuacions cap a la població nouvinguda adulta
per intentar estimular-ne el coneixement de la llengua, dels costums i de la
cultura del país, per evitar el nefast costum de la població autòctona de parlarlos sistemàticament en castellà, evitant així, de manera involuntària, que mostrin
més interès per aprendre la nostra llengua i s’integrin amb més facilitat. Que
sapiguem d’això, res de res.
Per acabar, i com és tradicional en el darrer número de l’any, vos volem
desitjar que passeu unes bones festes de Nadal i, si és possible, que la Grossa
de Nadal, no es faci tan esquiva com aquests darrers anys i ens doni qualque
alegria.
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EL SOPAR SOLIDARI DE FENT CARRERANY
El passat divendres dia trenta, el darrer dia de
novembre, al Restaurant Ca’s Padrí Toni, es va
celebrar el ja tradicional sopar solidari que la nostra
Associació organitza cada any per aquestes dates.

Com ja deveu saber, amb el que es recapta en
aquest sopar, més el que es recull a la rifa i algunes
altres aportacions, la nostra associació apadrina uns
nins a Nicaragua.
Enguany les característiques i noms dels nins
apadrinats no varen arribar a temps per ser mostrats
durant el sopar, però na Catalina Ribas, a través de
la qual s’inicià aquest apadrinament ens ho farà saber
tot d’una que aquesta informació arribi.
La vetlada va ser molt agradable, la gent estava
molt animada i encara s’animà més quan es procedí
a fer la rifa dels diferents obsequis que particulars,
comerços i entitats de Maria i fora de Maria posaren
a disposició de l’associació per recaptar el màxim
possible de doblers.

MOSTRA DE BETLEMS
P er les properes festes de Nadal, la nostra
Associació vol seguir fomentant la construcció de betlems
com una forma pròpia i tradicional de celebrar les festes
nadalenques. Així, amb el suport de l’Ajuntament, volem
animar les famílies de Maria a fer el betlem, i a inscriure’l
a l’Ajuntament fins dia 21 de desembre. Quan ho faceu,
pensau a deixar el vostre nom i llinatge, el domicili i el
telèfon. Així, des de la nostra Associació passarem a veure
el betlem bé a la segona festa o bé abans que acabi l’any
i us farem un petit obsequi per la vostra participació, així
com una fotografia que publicarem a la propera revista.
Animau-vos a participar.

Segons ens informaren al final del sopar, el total
de la recaptació era d’un miler d’euros, una quantitat
que permetrà seguir amb l’apadrinament i millorar
altres actuacions a la localitat nicaragüenca.
Gràcies a tota la gent que assistí al sopar, que
cedí els obsequis que es rifaren i a la gent que hi va
fer aportacions voluntàries.
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LA TERCERA SEGREGACIÓ (1836) FOU LA DEFINITIVA
Bartomeu Pastor Sureda
L’ANY 1813, DESPRÉS DE LES
DISPOSICIONS DE LA CONSTITUCIÓ DE CADIS,
DEIXÀ DE SER LLOGARET DE SANTA
MARGALIDA.
AMB EL RETORN DE L’ABSOLUTISME
(1814) ES TORNÀ REINTEGRAR A SANTA
MARGALIDA.
L’ANY 1820, COM A CONSEQÜÈNCIA DE
LES LLEIS LIBERALITZADORES I DEL RETORN
DE LA CONSTITUCIÓ DE CADIS, DURANT EL
TRIENNI LIBERAL (1820-23), ENS TROBAM AMB
LA SEGONA SEGREGACIÓ.

D

’aquestes dues segregacions (1813 i 1820) d’una
durada, segurament no superior als dos anys, no
tenim constància que comportassin repartiment i
distribució de càrregues fiscals entre ambdós municipis.
s de la independència definitiva de l’any 1836, que
hem aconseguit consultar una còpia dels acords de
segregació entre ambdós municipis que se signà el mes
de maig de 1837, a la Sala Capitular de l’Ajuntament de
Santa Margalida.
l terme municipal de Santa Margalida, amb el llogaret
de Maria, tenia una superfície de 115,09 km2, que
després de la constitució de l’Ajuntament de Maria resultà
una distribució de 84,79 km2 per a Santa Margalida (el
75%) i 30,30 km2 per a Maria (el 25%).
l repartiment de càrregues de cadastre (contribució
de béns immobiliaris) també suposaria el 25% del
total per al novell municipi. La recaptació dels censos de
Sa Bisbal, dins el terme de Maria, restarien a càrrec de
Santa Margalida, segurament per tractar-se de terres,
propietat de “vileros”. Ambdós municipis també s’hauran
de repartir els pagaments dels censos endarrerits
(interessos), quedant exclusivament per a Maria les
partides del cadastre de Maria a més d’altres partides de
les Confraries de Sant Pere i Sant Bernat, la Comunitat de
Santa Eulàlia i els hereus de Domingo Cortès.
ins d’aquest repartiment fiscal no hi estan incloses
les propietats dels terratinents ciutadans, com seria
el cas dels senyors de Roqueta, Son Perot, Montblanc,
comte de Formiguera... dins el terme de Maria, o les
possessions dels senyors ciutadans dins el terme de la Vila,
que en ambdós casos podria fer variar la quota impositiva.
emogràficament les diferències eren menors,
segurament la proporció de terres de menor qualitat
en el cas de Santa Margalida, així com el fet de comptar
amb una superfície de costa, terrenys sense poder ser
conreats, siguin els causants que entre la població de Santa
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Margalida (2500 habitants) i la de Maria (1200 habitants),
hi hagi tanta diferència de densitat de població; així mentre
Maria tenia uns 40 h/km2, Santa Margalida només
comptava amb 22 h/km2, una diferència quasi el doble.

T

ranscripció del document dels acords de segregació
entre ambdós municipis:

“Segregado en 1836 el pueblo de Maria del de Santa
Margarita de una manera definitiva, resolvieron los dos
Ayuntamientos dividirse mutuamente las cargas y demás
obligaciones comunes a ambos, y reunidos el dia doce de
Mayo de 1837 los dos Ayuntamientos en la Sala Capitular
de Santa Margarita, después de serio y detenido examen
sobre el asunto y de varias discusiones, habiéndose hecho
cargo de todas las obligaciones que antes de la segregación
de Maria eran comunes a entrambos pueblos, acordes
resolvieron:
1º. Que dichas obligaciones comunes se reparten entre
Santa Margarita y Maria proporcionalment segun los
respectivos capitales de los bienes que resultan en catastro
contribuyentes a esta clase de atenciones, resultando del
catastro practicado que del número de 1364 lliures 16 sous
11 diners a cuya prestación era tenida la Universidad de
Santa Margalida per censos a varios acreedores y en
dinero, debe pagar anualmente Maria 334 lliures 0 sous 4
diners quedando para Santa Margalida 1030 lliures 16 sous
i 7 diners.
2º. Que de las 600 lliures o sous que se reparten anualmente
para cubrir los atrasos de dichos censos deberá repartir
Maria 147 lliures 2 sous 6 diners y Sª. Margarita 452 lliures
17 sous 6 diners hasta que queden del todo solventados.
3º. Que los censos que quedan a cargo de Maria son las
once partidas continuadas en el catastro de Maria, esto es
nueve partidas a la Cofradia de S. Pedro y S.Bernardo,
uno a la Comunidad de Sta.Eulalia y otra a los herederos
de Domingo Cortés, cuyas partidas componen las 334
lliures 0 sous 4 diners.
4º. Que en razón de percibir el Ayuntamiento de Sta.
Margarita los censos de La Bisbal del término de Maria,
quedan a cargo de Sta. Margarita los censos de trigo que
se pagan por dicho predio La Bisbal y el que se paga por
el predio Alcudiola.
Y 5º. Que en el caso de entrar en reparto los bienes de los
hacendados forasteros, deberá formarse otra proporción
para dividirse de nuevo estas mismas obligaciones” (sic).
(Transcripció d’una còpia trobada a l’Arxiu privat del
Secretari Gaspar Perelló. Hem respectat l’ortografia, així
com els signes de puntuació d’aquesta còpia transcrita, ja
que a hores d’ara no hem aconseguit consultar l’original).
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AMIPA del C P Antoni Monjo

VOLEM UNA ESCOLA NOVA,
I LA VOLEM JA!!

L

’Associació de Mares i Pares (AMIPA) del Col·legi
Públic Antoni Monjo de Maria de la Salut, es va reunir
en assemblea extraordinària el passat dia 29 de novembre,
per tractar el tema de la precària situació de l’estat dels
actuals edificis escolars i de la urgent construcció d’un
nou edifici escolar. Després d’analitzar la situació actual
dels 3 edificis, 2 dels quals de més de 75 anys, amb greus
deficiències estructurals i de conservació, amb goteres a
la majoria d’aules, crulls, sòtils amb esquerdes, trespols
amb rajoles alçades, i moltes més deficiències a més dels
problemes d’organització que suposa a la comunitat
escolar el fet de tenir 3 edificis i a més allunyats un dels
altres, els pares i mares reunits, per unanimitat acordaren
començar una campanya de mobilitzacions per reivindicar
una ESCOLA NOVA.
es de fa molts d’anys s’està reivindicant una escola
nova i l’ajuntament de Maria des de fa més de 4 anys
té un terreny per cedir a la Conselleria per poder edificarlo, però a hores d’ara encara ara no s’ha fet aquesta cessió.
A més la Conselleria ja té un esbós de projecte d’edifici
escolar per fer en aquest solar. Però han anat passant els
anys i a hores d’ara no se té cap notícia certa sobre l’estat
actual d’aquest projecte i ja s’ha acabat la paciència dels
pares i mares que veuen com cada dia han de dur els seus
fills i filles a uns centres que no compleixen cap mesura
de seguretat, on el menjador està dins la sala d’informàtica,
els nins d’infantil han de travessar el poble amb cotxes
particulars per poder anar fins al menjador, els matalassos

D

Solidaritat sí, Robatori no
Un estudi de la FUNCAS (Fundació de les caixes
d’estalvi espanyoles) calcula que l’any 2.002, governant
n’Aznar i el PP al govern central, i essent ministre de Medi
Ambient en Jaume Matas, els habitants de les Illes Balears
pagàrem 3.652,4 milions d’euros més dels que rebérem
(607.642,5 milions de pessetes). (1)
Mentre fan això som la comunitat autònoma que
rep més pocs doblers per infant escolaritzat, més pocs
doblers per escola, més pocs doblers per sanitat. Som la
comunitat amb més poc territori públic per habitant, amb
més pocs espais naturals protegits, amb més poques
infraestructures ferroviàries, amb les pensions de jubilació
més baixes, etc.
Si el nostre dèficit “per capita” és
aproximadament de 700.000 pessetes per persona i any (
2.800.000 pessetes a l’any per família de quatre, 56 milions

de la sala de psicomotricitat dia si i altre també estan
banyats per culpa de les goteres, un dels edificis està ple
de crulls i no compleix el pla d’evacuació que marca la
llei, aquest estiu han caigut trossos de sòtil de l’edifici
d’infantil, etc.
er tot això l’Assemblea acordà una sèrie d’accions
per tal de pressionar a l’Ajuntament de Maria i la
Conselleria d’Educació per a que d’una manera urgent se
comenci la construcció del nou centre escolar. La primera
passa serà sol·licitar una reunió amb la Conselleria
d’Educació per veure les seves intencions sobre la
construcció de l’escola nova, en quin estat se troba el
projecte que està redactant i que el nou centre escolar de
Maria de la Salut entri dins els pressuposts de l’any 2008
a més de sol.licitar a l’Ajuntament la cessió dels terrenys
abans del 31 de desembre del 2007.
er tal de fer efectives les nostres demandes, si no rebem
una resposta afirmativa de l’administració,
començarem les mobilitzacions que s’acordaren en
l’assemblea.

P

P

de pessetes durant la vida mitjana de 80 anys d’una persona, 224 milions de pessetes per família de quatre
membres en 80 anys), darrere hi vénen Catalunya i Madrid, amb un dèficit que és, aproximadament, la meitat
del nostre, tot i que en el cas de Madrid alguns estudis
consideren que romandria situat entorn de l’empat fiscal
o, fins i tot, en terreny de superàvit, si s’hi comptabilitzaven
les despeses que s’hi fan en concepte de capitalitat i
deixaven de comptabilitzar-se ingressos que, en realitat,
s’han produït a altres indrets de l’estat (1)
Resulta evident que el dret i la justícia, el medi
ambient i la salut, l’educació i el benestar social, el turisme
i un futur econòmic sostenible per al nostre poble,
exigeixen que l’estat deixi de sucar-nos com qui suca una
llimona.
(1) Veure la revista “Papeles de Economía Española”, núm.
99 del 2004.
Jaume BONET
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SA XERRADETA AMB...
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MADÒ MARGALIDA DE SON BACS,
AMB 99 ANYS COMPLITS

Aquest mes hem fet la xerradeta amb la dona més
vella de Maria. Uep! Què té més anys, ho hem pogut
comprovar, però vella... Possiblement molts dels que
tenim menys anys voldríem tenir la claredat que té dins
el seu cap.
Anam a ca seva, al Boscarró, en un dia molt plujós
d’aquest mes de novembre també plujós. Ens acompanyen
la seva filla i el seu gendre. Asseguts a la “camilla”, vora
el foc, el diàleg es fa fàcil i molt agradable. Sentim l’aigua
que cau dins la cisterna i aquest so tan agradable ens
transporta anys enrere, quan érem bastant més joves.
Parlam una mica de les famílies i dels quefers de cadascun.
Madò Margalida: Moltes coses he tengut temps
de veure. N’he vistes de bones i de dolentes i de tot, he
vist. No les duc totes dins el cap, però quan me’n parlen,
me’n record. Sa memòria, gràcies a Déu, no l’he perduda
gens.
És el preàmbul a la primera pregunta en la qual li
demanam que es presenti i que ens digui quan va néixer.
- El meu nom és Margalida Gual Matas i vaig
néixer l’any 1908, dia 23 de setembre. Per tant ara he
fets els 99 anys i l’any que ve, si som viva, en faré 100.
FC: On vàreu néixer vós?
-Vaig néixer a Son Bacs, a fora vila, però em varen
dur a batiar a Maria. Els meus germans majors,
n’Antonina i en Miquel, havien nascut a Maria, però
llavors els meus pares se n’anaren a viure a Son Bacs.
Llavors quan nasqueren els més petits ja els dugueren a
batiar a Ariany. Vaig néixer a fora vila i tota la vida hi he
viscut, fins que he estat bona per fer feina. Estic molt
contenta de sa meva vida perquè he tengut una bona salut

i el Bon Jesús i la Mare de Déu m’han assistit. No he
estat malalta mai. Tots ho poden dir.
FC: Sempre heu viscut al camp, idò?
- Vaig néixer a Son Bacs i fins els 17 anys vaig
viure allà. Llavors vaig venir a Maria i estàrem a Maria.
Me vaig casar molt jove, als 19 anys.
FC: I quan començàreu a festejar?
- Quan vaig venir a Maria, als 17 anys.
FC: I el festejar de llavors era com el d’ara?
- No! Llavors era una cosa i ara és s’altra. Ara no
els veuen dins ca seva es novios. Se’n van pel món. Ma
mare va morir molt jove, als 42 anys, quan jo en tenia 15.
Mon pare ens menava bens estrets: “en pondre-se es sol,
en tocar ses avemaries, aquí vos vull”, ens deia. No
anàvem de nit, no. No és pensador lo d’ara a llavors.

Madò
Margalida i la
seva germna
Antonina,
quan tenien
quinze i desset
anys,
respectivament.
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FC: Quina era la vostra vida de petita?
- Anàvem a escola fins devers 9 o 10 anys. Jo anava
a Ariany a escola, a Ca Ses Monges fins que vaig
combregar i llavors vaig anar a ca una mestra que hi
havia. No és com ara que hi ha tants de mestres. Mon
pare deia que ses al·lotes no havíem de saber lletra perquè
no ho necessiten. Ara ets al·lots, que han de fer es servici,
n’han de sebre. En Miquel a escola i noltros, a guardar.
S’al·lot, que era més jove, a escola i jo i sa meva germana
a guardar: o guardàvem al·lots petits o guardàvem
animals.

A la foto hi podeu veure tota la família. Són, d'esquerre a
dreta, na Catalina, na Maria, en Bernardí (el carter), na
Francisca, Na Margalida, n'Antonina, en Miquel i el pare
Pere.

FC: Quants éreu a la família?
- Jo era la tercera. Tenia un germà que era el major,
llavors una germana i després venia jo. Però darrere
encara en venguéren quatre més. En total érem set
germans. I quan ma mare va morir, na Catalina den Jaume
de Son Niell que era sa més petita, tenia cinc anys. En
Miquel en tenia 19, jo en tenia 15 i n’Antonina, 17. Ma
mare va tenir un mal xerec i llavors no hi havia metges i
se va morir. Mon pare va ser un home que ens va voler bé
i vam viure bé. Tots ens ajudàvem un amb s’altre i ens
vam entendre molt bé. Jo i n’Antonina ens cuidàrem d’ets
al·lotets. En aquell temps era més dona a 17 anys que
ara a 25.
FC: I quan vos casàreu ja anàreu a Son Bacs?
- No quan mos casàrem visquérem a Maria, aquí
mateix, durant 14 o 15 anys. Llogàrem terres i hi fèiem
feina. Llavors s’any des moviment varen enviar a demanar
moltes quintes, i tots ets homes joves se varen haver
d’entregar. Noltros teníem lo d’En Capeta des Pujolet
llogat devora sa pleta de l’amo en Joan Cotó i un dia va
venir aquest i va dir a es meu home: “ Ara Gabriel, si
volguessis venir un any o dos, perquè no hi ha homes
joves per fer feina, llavors podries tornar a Son Bacs”. I
com que llavors hi vivíem a damunt sa terra i era difícil
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trobar bona terra i també li va dir que ets al·lots podrien
anar a escola i que també li deixaria sa seva bístia, el va
convèncer. Se’n va anar a fer feina amb ell i després li va
donar Son Bacs. I així va ser com tornàrem a Son Bacs i
n’hi vàrem estar 17 d’anys. El meu home havia nat a Son
Perot Alomar i hi havia viscut fins als vint anys. De
manera que jo havia nat a Son Bacs i ell havia nat a Son
Perot i es senyor sempre l’havia duit tant de remolc que
forçat volia que hi tornàs.
FC: I hi anàreu a Son Perot Alomar?
- Un dia es senyor de Son Perot va telefonar a es
mestre de Roqueta, es germà des meu home, perquè volia
parlar amb en Gabriel. Li va dir tu has de tornar a Son
Perot. Tu hi vares néixer i t’hi has de morir. Llavors Son
Perot era més gran i Son Bacs era més petit, encara que
ara ho han engrandit. Llavors en Joan s’havia casat i
així entre tots ho podreu dur, perquè la feina se feia entre
tots. I mos n’anàrem a Son Perot i hi vàrem estar 10 anys.
I al cap de 10 anys, es meu home en tenia 67 i havia
tengut una pulmonia i no se trobava molt per fer feina,
va dir: mos n’hem d’anar, jo no vull fer més feina”. En
Pere, es fill, no hi va voler quedar tot sol i mos n’anàrem
i ja mos retiràrem. Però tots aquests anys vàrem “pelear”
fent feina.
FC: Però sense fer res no quedàreu, o sí?
- Llavors va comprar sa casa de s’Hostoler d’aquí
baix. Hi havia un quartó de terra i allà s’hi va passar
fent feina passant es temps ets anys que va viure. I jo feia
ses feines d’aquí.
FC: Quins són els propietaris de Son Bacs i de
Son Perot Alomar?
- Son Bacs és d’en Jaume de Cas Manescal i llavors
era des seu padrí l’amo en Joan Cotó. Mon pare era cosí
de sa mare de l’amo en Joan. I era es seu padrí i feia es
seu nom que era Pere Josep. I quan es vell es va retirar
va dir a mon pare que hi havia de passar, hi va passar i
hi estàrem 18 anys. I si no hagués estat que l’amo en
Joan ho volia conrear, a mon pare no l’haguessin tret
mai. Un dia va venir en Jaume per saber qui havia anat
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primer a Son Bacs. I jo li vaig dir que mon pare va ser es
primer perquè hi va anar darrera es seu padrí. A Son
Bacs no hi ha viscut altra família més que sa nostra.
Perquè quan noltros ens anàrem a Son Perot hi va passar
es meu germà Miquel. Perquè quan ens anàrem l’amo en
Joan li va dir: “si tu te’n vas jo qui he de cercar?” Es
meu home li va dir: “Alerta que es meu cunyat Miquel no
hi vulgui venir” “Oh, què em faries de content si hi
volgués venir!” I hi va anar en Miquel i hi va estar 4
anys. Llavors hi va anar en Joan nostre i encara hi està.
Fa 43 anys que hi és en Joan. De dia hi són tot lo dia i es
vespres se’n van a Ariany. I es seu fill Gabriel se’n va a
Ca’n Picafort, que hi està casat. En Joan hi està pes seu
fill, perquè sinó ja se n’hauria anat.
FC: Quina extensió té Son Bacs?
- Una trentena de quarterades.
FC: I Son Perot Alomar?
- És més gran. Té unes setanta quarterades. Se’n
va penedir es meu d’haver fuit de Son Bacs, perquè amb
manco feina treia més profit. Amb manco gasto trèiem el
mateix.
FC: Qui és el propietari de Son Perot Alomar?
- És d’ets Alomars de Muro. Ara és d’un dels fills,
Antoni Alomar, s’oculista. Encara que sa senyora serà
sa senyora mentres viurà. Quan hi érem es senyors vivien
a Palma i a temporades a Muro. Ell tenia Son Perot i Son
Prim i ella, que era de Campos, en tenia tres de
possessions. Llavors també tenia molts d’horts, per Muro.
Quan es meu home era fadrí es senyors hi passaven tot
s’estiu a Son Perot. Es meu home va combregar amb so
senyor. Sa senyora quan va tenir aquest fill, no va tenir
llet, i sa padrina els donava mamar a tots dos. Es senyor
jove deia: “Jo i en Gabriel som germans”. Per això es
senyors volgueren que combragassin plegats juntament
amb una germana. Vàrem fer es refresc a Muro i els va
pagar es vestit igual a tots com si fos fill seu.
FC: A sa capella de Son Perot, hi deien missa?
- Quan noltros hi anàrem ja no n’hi deien. Però
quan hi estava el meu home de fadrí, tot Sa Serra anava
a missa a Son Perot. Tenia una campana per cridar a
missa. I es capellà Jordà hi anava cada diumenge a dir
missa a Son Perot. Això va passar durant molts d’anys
mentre sa padrina hi va estar, però llavors va canviar i ja
no anaven a missa, es capellà ja no hi va anar i se va
acabar sa missa. Però sa capella encara hi és.
FC: I es vostre home degué anar a escola a Sa
Serra?
- Es meu home va anar a Llubí, però es mestre li
va pegar un dia i no hi va voler tornar. Llavors es seu
germà feia escola a Maria que és on començà a fer escola
i en Gabriel venia a escola a Maria amb so germà. Però
no va aprendre gaire lletra perquè no li anava bé.
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Madò Margalida, el seu home Gabriel, Don Joan de
Roqueta, amb el seu fill i la seva dona

FC: En podríeu contar els viatges que va fer el
vostre home de fadrí.
- Son Pare des meu home va morir jove. I quan tots
els germans foren casats deixaren Son Perot i hi va quedar
un germà seu. Ell amb sa mare anaren a Llubí, però ell
no volia estar a Llubí, de cap manera. La qüestió és que
va arreglar papers perquè en coneixia un a Fernando
Poo que l’envià a demanar perquè allà feien doblers i
que hi anàs. I sa mare com que veia que sabia poca lletra
va dir:”I què farà per allà, haurà de fer feina com un
negre” i va escriure a es germà Joan, es mestre, que estava
a Canàries, i li va dir que no el deixàs passar. En Joan el
va anar a esperar en es barco i li va dir: “Gabriel, a on
vas?”. Aquest li diu que va a Fernando Poo. “I saps que
s’han posat de malament ses coses” li va dir en Joan
“No hi vagis perquè es que hi són se’n van”. La qüestió
és que el va “assustar”. “I jo ja tenc el passatge pagat”
“No et preocupis que el te tornaran”. La dona d’en Joan
havia tengut un infant i havia de jeure sempre perquè no
sé quin mal li va pegar a una cuixa i era molt mala de
moure. I com que ell feia escola, en Gabriel hi va quedar
4 mesos amb es germà, cuidant sa dona i fins i tot fou el
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padrí jove del nin. En estar sa cunyada bona va tornar
cap aquí. Quan ja feia un any que el coneixia li va pegar
sa brusca de volar-se’n anar a França. També tenia un
conegut a França i li va fer ganes veure com era, va trobar
que hi feia molt de fred i va tornar.
FC: Quants fills, néts i renéts teniu?
- He tengut tres fills. En Joan, n’Antònia i en Pere.
En Joan se va casar a Ariany. Estava amb noltros a Son
Bacs i li vàrem comprar una casa a Ariany. Ja té 78 anys
i encara està a Son Bacs. Ja no és un home de fer aquesta
feina. I per ajudar a es fill encara fa més que no pot.
Tenen molta feina amb ses ovelles. En Joan té un fill, en
Gabriel, que està casat i té una filla. N’Antònia només té
una filla, i aquesta també just té una filla. I en Pere també
just té una filla. Jo en vaig tenir tres i ells just n’han
tengut un per hom. Tenc tres néts i quatre renéts, en total
10, si comptam els que han vengut. Quan ens asseim a
taula som 17. El renét més petit té tres anys i ara comença
a xerrar. És més deixondit! M’encanta! Es petit és
s’alegria. És molt deixondit i molt carinyós. Ara quan me
veu que m’he d’aixecar i veu que pas pena, ve escapadet
a donar-me sa mà tot d’una i se pensa que m’aixeca,
estreny ses dentetes,... i fa lo que pot. Just na Margalida
n’ha tengut dos, perquè tots ets altres just un perhom.
Però així mateix ha crescut sa guarda! Vénen a dinar i

Madò Margalida i el seu espòs, l'amo en Gabriel
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són setze! Si n’haguessin tengut quatre o cinc jo no els
podria tenir!
- (gendre) Quan mon pare va fugir de Son Suau
que noltros hi quedàrem, jo vaig comprar un mul que
esclatava a tot bitxo i jo sembrava i ella a darrera amb
sos esterrossadors.... Tot lo dia esterrossava darrera i ja
tenia70 anys.
FC: I quan estàveu a fora vila, devíeu pastar i
fer el menjar?
- Sí, tot. A més vaig tenir ses nores tres o quatre
anys cada una i mai vaig tenir amb elles ni sa més petita
paraula. I un gendre, que tampoc no se’n passegen. Igual
com si fos un fill. I què vos he de dir. Visc molt bé.
FC: Quins records teniu del “Moviment” i de la
Guerra Civil?
- Es dia que va començar es “Moviment” jo collia
tomàtigues en es Pujolet d’En Capeta, i vaig començar a
sentir trons i trons... Es pardal!, vaig dir jo i què hi ha?
Ja havien tirat papers des d’avions uns dies abans j ja
m’ho vaig sospitar. Quan vaig començar a sentir es trons
també vaig començar a veure venir homes que venien a
amagar-se dins sa pleta, un per aquí i un per allà. Es
pardal! Vaig dir jo, i què hi ha? I un me va dir: “Escoltau,
no digueu res que m’hàgiu vist, eh! I se’n va anar a
amagar-se per dins sa pleta. I jo, rellamps! ja vaig partir
cap aquí i ja vaig trobar un desastre per tot. Jo no sé si
n’hem de parlar d’això. No sé si val la pena remolcarho.
FC: Nosaltres trobam que val la pena que doneu
el vostre testimoni.
- Idò com que ja hi havia “fascistes”, els enviaren
a demanar per anar a es front de Porto Cristo i el primer
dia ja hi havia dos morts de Maria. Entraren els rojos i
se toparen. Perquè just hi varen estar quatre o cinc dies
aquí! I llavors no sé què feren. Se’n tornaren. Però aquest
de can Damià “Poll”, germà d’en Pere “Poll”, un al·lot
jove que tenia devers devuit o denou anys, hi va quedar
tot d’una i un altre que li deien en Frau o en “Moa”. En
es carrer Nou hi va haver molts de temps el carrer dedicat
al seu nom, “José Frau”, perquè havia mort a sa guerra.
Aquests dos hi varen morir a sa guerra. No en mataren
pus llavors. Aquesta gent no venien per matar, perquè
d’Ariany n’hi havia que habitaven per allà, per
possessions, i no les varen dir res, i menjaven i estaven
amb ells. Però llavors va venir lo bo!
FC: Però a la vostra família ningú la va
molestar?
- Varen matar un germà de mon pare. Ja feia un
parell d’anys que havia acabat sa guerra d’aquí. A defora
encara en feien. Mon pare tenia un germà fadrí ja
vellardo. Tenia uns cinquanta-dos o cinquanta-tres anys.
A aquest l’agafaren i el se’n varen dur aquell vespre. Eren
tres. Se’n varen dur es conco Tomeu, en Joan “Puro”, i
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en “Mio”. Ah! I el tio “Cuquet” i en Nofre de Llampí i
l’amo en Jaume Pastor. I d’aquests en mataren tres: en
“Puro”, es meu conco i en “Mio”, aquests tres. I ets altres
s’escaparen. Perquè deien si en “Carabassó”, que era
cosí d’en Pastor, se n’anava amb ells, no és que en
“Carabassó” matàs, just és que s’anava amb so “coro”.
Es qui matava era un extern, no n’hi havia cap de Maria
que matàs. Era un que li deien “el bon Jesús”, en
“Llebro”. Aquest era es “matón”. Però en “Carabassó”
anava amb ells i va desfer la corda d’en Pastor, li va
tallar la corda. Quan varen veure que aquell havia fuit ja
no mataren ets altres. Quan l’amo en Jaume Pastor va
tornar a Maria estava amagat a una casa que li deien de
Madò Bisbal, a Sa Raval, que era una tia seva, i sa seva
filla li duia es menjar allà. I més tard se va entregar a on
tocava i va quedar “libre” i llavors va poder anar a lloure
i tot va anar bé.
FC: I el vostre tio què havia fet?
- No havia fet res. Era de s’altre partit. Mataven
d’un partit contra un altre partit. I es meu tio era de ses
esquerres. I tots aquests que mataren eren de ses
esquerres. I per això els mataren. No havien fet res, però
bastava que haguessin dit una paraula i ja tenien “billet”.
Havien d’anar ben vius!
FC: Estic admirat de la vostra claredat i de la
vostra memòria!
- Vos ne podria donar tota sa nit. De tot lo que ha
passat me pareix que era ahir. Me pareix que ho tenc
gravat a dins es cap.
- (gendre) Jo, una vegada, no sé on havia d’anar, i
li vaig dir “d’aquí a dos mesos hi he de tornar”. I un dia
“antes” me va dir: “Què no te’n recordes que demà has
d’anar a tal” puesto”?” Hauria estada bona per estudiar
- I ara què no ho creis? Me pareix que he viscut a
un parell de móns! Perquè he viscut molts de giros. I lo
que m’ha “liada”, que fins i tot ho vaig dir a es director
des banc, ha estat es canvi de moneda. Aquesta m’ha
rebentat. Vos dic sa veritat: quan varen canviar sa moneda
vaig acabar d’anar a comprar. Mira si he vist, que he vist
que a dins Maria no hi havia tot més que mitja dotzena
de carros amb bísties. Tot eren someretes amb beiasses.
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Hi traginaven de tot: coves de figues, aigua amb gerres,
.... I cisternes, hi havia molts de carrers que just n’hi havia
una o dues de cisternes. Se donaven aigua per beure i
traginaven aigua des pou de dalt on feien coa. I a darrera
Can Miogues (actual Banca March) hi havia una sínia
des Pollets i s’aigua era molt bona. I moltes dones d’edat
traginaven l’aigua amb una gerrota damunt es cap, amb
una capçana damunt es cap i sa gerra. Ara pareix que les
veig. Muntaven aquella costa de Sa Tanca amb sa gerra
damunt es cap. I ets homes, ja d’edat, amb dos poals,
traginaven aigua d’aquesta sínia.

Seguim parlant del seu germà Bernardí, que va ser
el carter de Maria, de l’avior de cada família, dels altres
germans, de la feina que fèiem tots, en temps passat, dels
excessos de la feina al camp, d’ametles, de vaques, de
porcs, de garbes ... El temps passa i segueix plovent,
sentint la remor de l’aigua que cau dins la cisterna.
Desitjam a madò Margalida que pugui arribar als
cent anys amb la mateixa salut que té ara i amb la promesa
que ens convidarà a la festa del seu centenari ens
acomiadam amb una besada.
Antoni Fiol i Magí Ferriol
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ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS
En la revista del mes de desembre de fa vint anys
publicàvem a la portada una imatge del pi de mossa, i
necessitàrem tres persones per abraçar-lo.
Bartomeu Pastor publicava un llistat alfabètic dels
topònims de Maria pensant en un futur mapa.
Pere Sureda ens feu unes pinzellades d’història
balears, parlant del temps de regne privatiu de Mallorca i
Joan Gelabert ens parlava dels barbarismes en la Columna
de la Llengua.
La xerradeta la férem a un dels més vellets de Maria,
l’amo Antoni Entem, que aleshores tenia 92 anys.
El correu obert continuava molt actiu amb tres
participacions de Magí Ferriol, Jaume Mestre i Maciana
Bergas.
En aquell temps encara es feia el servei militar
obligatori i publicàvem el sorteig que se n’havia fet dels
quintos de Maria.
Ens fèiem ressò de la mort de Margalida Jordà
Carbonell, Joan Carbonell Mestre, Miquel Grimalt Munar
i Maria Ortiz Mendiza i del naixement de Miquel Àngel
Torelló Cifre, Pere Ferriol Portells, Joana Aina Ferrer
Jordà i Daniel Corresa Lozano.
Publicàvem informació sobre la sessió plenària i
comissions de govern del nostre ajuntament i des d’El
balcó de la Sala, Magí Ferriol parlava de la circulació
dins Maria i del recent aprovat reglament de Normalització
Lingüística
En la secció de Carrerany Esportiu hi havia un
extens article sobre l’equip benjamí del FC Mariense.

Dins l’apartat de la nostra associació, es
convocaven les assemblees generals ordinària i
extraordinària, aquesta per elegit nova junta directiva, i
es convocava a una excursió al castell d’Alaró.

El Rebost de Fentcarrerany
Calamars amb ceba
confitada
Ingredients per a 4 persones:
2 cebes tendres
100 cc d’oli verjo d’oliva de Caimari
4 calamars mitjans
1 tassó de vi blanc semi-sec
1 manadet de julivert ben tendre
Recepta: tallar unes cebes tendres en
juliana i confitar-les en oli d’oliva.

Rentar els calamars i saltejar-los, amb
les potes i pell inclosos, en una paella
ben calenta mullada amb unes quantes
gotes d’oli. Afegir-hi la ceba confitada i
vi blanc. Salar i servir amb les cebetes
o bé amb all i julivert.
Per maridar, amb un vi blanc de la DO
Pla i Llevant que podria ser un Toni
Gelabert de les terres de Felanitx.
Resulta exquisit, sempre que sigui
fresquet de gelera a l’estiu o del
soterrani a l’hivern, és a dir, no inferior
als 12ºC-13ºC.

FENT CARRERANY - 12 (284)

Desembre 2007

BULLIT DE NOTÍCIES
deplorable. Una parella que viu a la casa del costat se’n
dugué un bon ensurt, la matinada del dijous, quan la casa
acabà de caure i pràcticament només deixà en peu la façana
que dóna al Carrer Major.
UN SOLAR BRUT ENMIG DEL POBLE
Els veïnats del carrer Bartomeu Jordà ens han
demanat que facem arribar la seva queixa per l’estat
d’abandonament que té el solar buit que fa cantonada entre
aquest carrer i el carrer Ramon Llull. Encara que estigui
tancat per bloquets, la vegetació arriba a dalt de tot,
sobresurt i a dins s’hi ha acumulat molta brutor i fins i tot
rates que pul·lulen per allà. La veritat és que enmig del
poble ofereix un aspecte poc atractiu.
ESBOLDREC A L’ENTRADA DE MARIA
Entre les conseqüències que ha tengut aquest
novembre tan estrany meteorològicament parlant, s’ha de
destacar l’esboldrec que es produí a la paret de pedra de
la finca de Son Roig a l’entrada de Maria, un poc abans
d’arribar al Camí del Pesador dels Porcs. Va ser divendres
dia 23 quan la paret de pedra cedí en un lloc on
tradicionalment els anys plujosos s’hi formava una petita
fonteta que rajava una bona temporada. Les pedres que
caigueren sobre mitja calçada, just enmig de la corba, eren
un problema seriós per a la circulació de vehicles i
ràpidament se senyalitzà per evitar mals majors i just
l’endemà, ja es procedí a arreglar-ho i eliminar el perill.

EL CAMÍ DELS INFERNETS APEDAÇAT
A la revista del mes passat ens queixàvem que les
pluges havien deteriorat molt l’asfalt del camí dels
Infernets i que havien arrossegat part de la calçada, fent
perillosa la circulació. Com si ens haguessin llegit i fet
cas, al cap de pocs dies de sortir la revista un camió passà
per allà i uns operaris ompliren una altra vegada els llocs
on l’asfalt havia desaparegut. Allò que no acabam
d’entendre és perquè no es va fer de dalt a baix del camí,
ja que hi ha llocs que sense més ni manco es deixa sense
asfaltar i altres que s’asfalten. No s’entén.

CAU UNA CASA
També va ser notícia als mitjans de comunicació
de Mallorca (premsa i televisió), la caiguda d’una casa al
carrer Major, la nit del 21 al 22. La casa situada a la
cantonada entre el carrer Major i Son Puig estava en molt
mal estat. Abandonada ja feia temps, tenia parts que ja
estaven enfonsades i actualment presentava un estat

JA HAN COMENÇAT A APARÈIXER HOMENETS
VERMELLS A LES FAÇANES DE LES CASES
Aquests anys passats ja hem expressat la nostra
opinió sobre la moda de penjar aquests moneots vestits
de pare Noel, que amb una escala s’enfilen cap a una
finestra. Som una societat excessivament influenciable
per modes i costums forane que sense adonar-nos no fan
més que desplaçar els nostres, que no valoram a bastament.
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BULLIT DE NOTÍCIES
No es tracta de prohibir res a ningú, només faltaria això,
però hauríem de ser capaços de saber veure que allò que
entre les coses que ens defineixen i ens mostren com a
societat amb una personalitat pròpia, els costums associats
a les festes tradicionals també ocupen un lloc destacat.

EL CONCERT DE L’ESCOLA DE MÚSICA
El passat divendres dia 23 de novembre a l’Escola
de Baix, l’Escola de Música celebrà la festivitat de la
patrona de la música, Santa Cecília, amb allò que s’ha de
fer,una petita actuació de tots els nins, i no tan nins, que
van a les diferents classes. Els petits, amb els seus
instruments i els seus cants i els més grans, amb els seus
instruments de percussió foren els protagonistes de la nit.
Mentre a dins d’una de les sales de l’escola, el concert
seguia el seu camí, a fora queia un aiguat de mil dimonis
que va fer que quan s’acabà el concert, més d’un dels
assistents agafàs una bona banyada per arribar a ca seva
o als cotxes.
VISITA ESCOLAR A FORMATGES BURGUERA
El passat dia 28 de novembre els alumnes del tercer
cicle de l’escola de Maria visitaren Formatges Burguera,

una explotació agrària, situada al km 7, de la carretera
Campos-Colònia de Sant Jordi, dins el terme de Ses
Salines. Aquesta visita està integrada dins el programa de
donar a conèixer els aliments de les Illes Balears que du a
terme la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Aquesta activitat era la segona part ja que la primera es
feu a l’escola i consistí amb un tast de productes de les
Illes. Allà pogueren veure en viu com funciona una
vaqueria, les feines d’alimentar, netejar i munyir les
vaques, amb un sistema únic a les Illes Balears, ja que les
vaques van a la munyidora d’una manera automàtica, i
després d’això pogueren tastar el formatge que allà
elaboren.
MATANCES DE MARIA A IB3
Un equip del programa de televisió “El món des
d’abaix” d’IB3 és va desplaçar fins a Maria per enregistrar
un reportatge sobre com viuen els infants d’avui en dia
un dia de matances. El nin protagonista d’aquest
reportatge és en Marc Morey i va estar acompanyat dels
seus cosins, cosines i amics. Si no hi ha res de nou IB3
emetrà aquest programa el proper dia 13 de desembre a
les 22’15 hores.
OBRES SENSE PERMÍS?
Ens han contat que un regidor de l’ajuntament
ha fet una caseta pel camí de la Rota del Molí i no ha
penjat la placa preceptiva que certifica que s’ha demanat
i concedit el permís d’obres. Aquesta persona que ens ho
contat i volia que ho publicàssim se demana si és que no
l’ha penjada a la plaqueta o realment és que no té permís.
Nosaltres ho contam, ara la feina és dels polítics esbrinar
si és vera que membres de l’equip de govern no
compleixen la llei i del batle exigir responsabilitats.
DESITJAM QUE AQUEST SIGUI EL NÚMERO DE
LA SORT
Ja fa anys que jugam a aquest número. Si hi voleu
participar basta ho digueu a qualsevol membre de la junta
directiva o de
la revista. I sort
per tots.
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DEMOGRAFIA
: ENS HAN DEIXAT:

TELÈFONS D'INTERÈS:

Gabriel Tugores Ferriol, l'amo en Biel "Polit", morí el passat
12 de novembre a l'edat de 83 anys. Vivia al carrer Antoni Monjo,
número 37.

971525194

Catalina Seguí Inglada, morí el passat dia 19 de novembre a
l'edat de 88 anys. Vivia al carrer Alexandre Rosselló, número 2.
Que descansin en pau

BENVINGUTS:

AJUNTAMENT

971525002
(Fax)

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

Ines Darder Bergas, va néixer el passat 6 de novembre.Els
seus pares són en Simón Darder Bergas i Bárbara Bergas Ferriol.
Pau Colombram Llabrés vingué al món el passat 24 de
novembre. És fill de Pablo Colombram Bergas i Maria Magdalena
Llabrés Quetglas.
Enhorabona als pares i demés família

JA L'HAN FETA:
Jaime Llaneras Arbona i Beatriz Bergas Jiménez es casaren
al nostre poble el dia 3 de novembre de 2007
.

Jaime Català Borrás i Francisca Corujeira Ricon es casaren
el passat 3 de novembre de 2007 .
Que el vostre amor no acabi mai.

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 D'OCTUBRE
PLUVIOMETRIA
Dia 4 ............ 26 l.
Dia 9 .............. 5 l.
Dia 10 ........... 30 l.
Dia 11............ 14 l.
Dia 12 ........... 10 l
Dia 17 ........... 66 l.
Dia 24 .............. 8 l.
Dia 25 ............. 5 l.
Dia 29 ............. 4 l.
Dia 30 ............. 5 l.

Temperatura Màxima
27,4º C (Dia 3)

Temperatura Mínima
10,8º C (Dia 22)
Temperatura Mitjana
18,6º C
Mitjana Màximes
22,1º C
Mitjana Mínimes
15,2º C

TOTAL: 173 LITRES

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES

POEMES I GLOSES
A JOAN XIMENIS I MAGÍ NADAL
Ara que hi som aquí tots
i que hi ha taula posada.
Ara que tot hi diu bé
i que tot hi acompanya.
Tant pot ser tassó de vi
com una bona tallada.
Una cosa vos vull dir:
tenc sa dona embarassada
per fer-vos ara, padrins
a tots dos, altra vegada.
Guillem des Racó, desembre 1987

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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Premsa Forana presenta el projecte de digitalització en una diada
celebrada a Porreres
Els integrants de l’Associació de Premsa Forana de
Mallorca es reuniren dissabte passat (3 de novembre) a
Porreres per celebrar una jornada de treball, la qual fou
aprofitada per presentar els treballs de digitalització de
l’hemeroteca i per reunir-se en assemblea general ordinària.
El batle de Porreres, Bernat Bauzà, fou l’encarregat
d’encetar la diada amb un breu parlament en el qual destacà
la labor realitzada durant prop de tres dècades per
l’Associació, així com per la revista amfitriona, la
porrerenca “Llum d’oli”, declarant-se’n admirador i bon
coneixedor.
A continuació, el director del Servei de Biblioteques
i Documentació de la Universitat de les Illes Balears,
Miquel Pastor, i el Cap d’Unitat de Digitalització i Web,
Eduard del Valle, mostraren als presents l’estat dels treballs
de digitalització de l’hemeroteca de Premsa Forana.
Pastor va fer constar l’interès que suposa tant per
als investigadors com per als periodistes el fet de poder
disposar de tota l’hemeroteca de Premsa Forana a l’abast
d’un clic amb l’ordinador. Pastor va oferir a Premsa Forana
l’oportunitat que l’hemeroteca digitalitzada passi a
integrar-se a la Biblioteca Digital Científica que la UIB va
obrir fa uns mesos.
Per la seva banda, Eduard del Valle va explicar que
la fase actual dels treballs inclou l’escaneig
d’aproximadament 270.000 de les 600.000 pàgines que
Premsa Forana té emmagatzemades a l’hemeroteca ubicada
al primer pis de la seu social de Sant Joan. Aquests treballs
podrien finalitzar durant els primers mesos de 2008.
Eduard del Valle va mostrar una petita part del treball
executat i va realitzar algunes demostracions de recerca

en els documents PDF que s’obtenen després d’escanejar
els volums, restaurar-los digitalment i aplicar-los un
programa de reconeixement de text. La major part dels
volums han hagut de ser desenquadernats i tornats a
enquadernar per a la seva adequada digitalització.
Els treballs s’han pogut dur a terme gràcies a un
ajut econòmic de 70.000 euros concedit per la Generalitat
de Catalunya.
Després d’un breu descans, la diada prosseguí amb
la celebració de l’assemblea general. El president, Gabriel
Mercè, presentà els informes de presidència i també de
tresoreria, en absència de la tresorera Maria Galmés.
Gabriel Mercè va fer un balanç positiu de l’acció
duita a terme al llarg del darrer exercici, especialment pel
que fa referència a l’obtenció de publicitat conjunta. A la
vegada, i després d’haver mantingut contactes amb
representants polítics de diferents institucions, va
transmetre als associats la intenció de les institucions
d’augmentar el suport a la premsa feta en català i per entitats
sense afany de lucre. També va comentar les gestions
iniciades per poder completar la digitalització de
l’hemeroteca.
Al torn de precs i suggeriments es va tenir un record
per a la recent desaparició del pare Salustiano Vicedo,
fundador de Premsa Forana i de la revista “Apóstol y
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Civilizador”. També varen sortir a relluir temes com el de
la premsa forana digital i d’altres de caràcter administratiu
que la propera junta directiva inclourà en el seu ordre del
dia.
Seguidament la historiadora de Porreres, Maria
Barceló, experta medievalista, obsequià els representants
de Premsa Forana, amb una visita guiada pel casc antic de
Porreres, tot visitant les cases més antigues de la vila antiga
porrerenca, com la Casa Bel·la o la primera parròquia que
hi hagué; així com l’església local (coneguda com la
catedral de la part forana mallorquina). La visita durà poc
més d’una hora.
Tot seguit, l’amfitriona de la diada, Joana Mora,
conduí els assistents a l’Ajuntament de Porreres, on es
visità una exposició fotogràfica sobre la Guerra Civil a
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Mallorca, amb una selecció de fotografies del succés bèl·lic
a Porreres. El batle de Porreres, obsequià tots els convidats,
amb el llibre “Porreres. Desfilades de dia, afusellaments
de nit» de Bartomeu Garí, i també «La Filharmònica
Porrerenca. Estudi històric 1856 - 2006» de Maria
Barceló, Francesc Melià, Marta Nicolau i Joan Ballester.
La diada culminà amb un dinar que tengué lloc al
monestir de Monti-sion, que comptà amb la presència de
la vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de
Cultura i Patrimoni, Joana Lluïsa Mascaró, la qual anuncià
nous ajuts econòmics de suport a Premsa Forana.
Cal destacar que la jornada fou seguida en directe
pel programa d’IB3 Ràdio “No et quedis a ca teva”, que
va realitzar diverses connexions i que comptà amb un
enviat especial, el conegut de tots Biel Massot.

Per què ens oposam a la construcció de l’hospital de referència a Son Espases
Davant la decisió de l’actual Govern de les Illes Balears
de continuar amb el projecte del PP de construir l’hospital
de referència a Son Espases, les entitats socials sotasignats
i molts de ciutadans i ciutadanes de Mallorca volem
expressar que ens oposam, com al llarg de tots aquests
anys, a aquest projecte, alhora que fem palesa la nostra
protesta i el nostre desencís per l’incompliment flagrant
d’una de les principals promeses electorals dels partits
que conformen el Govern. Les raons són les següents:
1.
Inevitablement, la construcció de l’hospital a Son
Espases suposa la destrucció de l’entorn del Monestir de
la Real, com a element cultural, paisatgístic i d’arrels
històriques d’enorme valor per a tot Mallorca.
2.
Per si no n’hi hagués prou, atesa la congestió actual
de trànsit rodat a la zona (via de cintura, camí dels Reis,
Polígon de Son Castelló...), l’hospital de Son Espases
suposarà, necessàriament, la construcció del segon cinturó
de Palma, i, consegüentment, un enorme impacte
ambiental i un gran consum de territori a les zones
afectades (Son Sardina, el Secar, Establiments, Son Roca,
la Vileta, Son Rapinya...).
3. Les obres iniciades ja han destruït jaciments
arqueològics del segle I a.C. de manera irrecuperable sense
que tinguem coneixement que s’hagin depurat
responsabilitats. Una sèquia àrab parcialment destruïda i
una necròpolis arrasada ja han estat víctimes de la cobdícia
i la incultura.
4. El lloc on es construeix l’hospital és una zona d’alt risc
d’inundacions, sense que el projecte actual prengui les
mesures correctores per evitar-ho. El centre sanitari
incompleix clarament el Pla Hidrològic Nacional i el Pla
Hidrològic de les Illes Balears. Això pot tenir desastroses
conseqüències en cas de gota freda, cada vegada més
probable.
5.
Des del punt de vista sanitari, l’hospital de Son
Espases no podrà donar servei fins que no estigui

completament acabat. En canvi, l’opció aprovada per
consens amb anterioritat —la reconstrucció del nou Son
Dureta— hauria pogut donar servei per fases, acurçar els
terminis d’atenció hospitalària i a més abaratir costos.
6.
Per tant, el nou hospital a Son Espases només
beneficia els especuladors de la compravenda de terrenys,
les empreses constructores i les que gestionaran
privadament els serveis hospitalaris durant dècades. És a
dir, el govern Antich avala íntegrament el pelotazo
especulatiu que va pactar el PP amb els interessos privats.
7.
Aquesta decisió del nou govern, si no la rectifica,
suposarà un frau polític molt greu. El govern presidit pel
senyor Antich va ser triat pels ciutadans i ciutadanes per
les promeses electorals, per fer justament el contrari del
que ara vol fer, amb la deslegitimació consegüent davant
el seu electorat i el conjunt de la ciutadania.
8.
Amb Son Espases es crea un precedent que allunya
les esperances d’aturar altres projectes agressius contra
els espais naturals, a Mallorca i a les Balears. El govern
Antich, en sotmetre’s als poderosos, deixa la porta oberta
a altres destruccions, com les Fontanelles, Port Adriano,
façana marítima de Palma, etc., a més de la substitució
del PORN de la Península de Llevant de l’any 2001 (del
Pacte de Progrés) per un PORN fet a imatge i semblança
del proposat pel govern del PP.
Per tots aquests motius, demanam al Govern presidit per
Francesc Antich que, de manera immediata, rectifiqui la
decisió de construir l’hospital de referència a Son Espases,
i apliqui una alternativa més racional per a l’hospital de
referència de Mallorca, respectuosa amb l’interès general
de la ciutadania i fidel als compromisos polítics dels
gestors actuals.
RECTIFICAU!
RESPECTAU LA REAL!
RESPECTAU MALLORCA!
Novembre de 2007
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Qui dies passa...
Dissabte 3: La tendresa en majúscula. Som a la terrassa
intentant arreglar un petís voladís, fet amb branques molt
primes, que havia col·locat per protegir les persianes del
sol estiuenc, també de l’aigua, i que les ventades i
tempestes del mes d’octubre havia desllorigat i deixat en
estat precari. Després d’uns quants dies de pluja, ha sortit
una retxa de sol i fa un cert bon estar. A mig matí, quan
som a dalt de la teulada per fixar els cables que han
d’aguantar els suport del voladís, del carrer m’arriba una
veu que m’atreu ben aviat. És el d’una dona gran, que
parla de manera amable, “carinyosa”, molt dolçament a
alguna criatura. S’han col·locat sobre la vorera, al recer,
just a la sortida del portal que, des del corral, pega al
carrer del darrere de ca nostra. No els veig, però la veu de
la dona m’arriba nítida i clara. Una veu que repeteix una
mateixa fórmula unes quantes vegades, sense que en cap
moment la veu mostri cap retret, cap matís de malestar o
empipament cap al seu interlocutor:
—Què no som amics, tu i jo? Què no vénc quan
me crides? Idò, home de Déu.
No hi ha resposta a aquella interpel·lació. Al cap d’un
moment hi torna.
—Si en tenies ganes, m’ho havies d’haver dit.
Ja m’imagín l’escena. La padrina, aquest ésser tan
especial i que ocupa un lloc d’honor en la nostra infantesa,
es deu haver quedat amb una criatura que els seus pares,
per a o per b, no podien
agombolar. I a la criatura,
és clar, el pipí se li deu
haver escapat. L’escena és
massa
repetida
i
quotidiana perquè tengui
cap
classe
de
trascendència. Però no. La
realitat pren, a vegades,
camins inesperats i
aquelles
veus
es
transformen, de cop, en
dues figures humanes,
dues persones grans, que agafadetes de la mà, baixen de
la vorera i travessen el carrer. La seva edat, mala de
concretar, no crec que baixi dels vuitanta, en cap cas. Tots
dos. Ell, el marit, amb la mirada buida i els gestos
automatitzats es deixa endur, de la maneta, per la dona.
Ella, amb un gest d’una dolcesa entranyable, li acarona
la galta.
—Ara, li diu, tornarem a ca nostra i et canviaré el
paquet. Però, una altra vegada, m’avises. D’acord?
No cal dir noms. La meravellosa compenetració
d’aquells dos éssers és absoluta. L’escalfor del sol, després
de tants de dies amagat, arriba a tots els racons.
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Dimecres 14: Aquest és el meu futur? He baixat
d’horabaixa a Ciutat a un funeral. El pare d’una bona
amiga morí de manera sobtada, enmig d’una operació que
en principi no presentava cap risc especial. Tot just a
l’entrada de Palma veig com l’indicador de la temperatura
puja a dalt de tot i immediatament l’alarma del cotxe, en
forma de llum vermell, m’avisa que val més que m’aturi.
Són prop de les vuit i la sort fa que arribi tot just al davant
d’un taller en el moment en què l’amo ja abaixava la porta
metàl·lica. Li explic el problema i em fa deixar el cotxe.
M’ho agaf amb paciència. Encara podré anar al funeral som a prop de l’església- i després encara podré agafar el
darrer tren, el de les deu, fins a Sineu i que em vénguin a
cercar allà. I així ho faig. Després del funeral surt
escopetejat i arrib a l’estació amb prou temps per no posarme nerviós. A dalt de l’estació ja observ que hi ha molta
gent. Són joves, molt joves. I després em ve al cap el dia
i la situació. Som dimecres. Demà és el Dijous Bo, i avui
vespre, tota la nit, a Inca hi ha “marxa” per a la gent jove.
Per això s’han habilitat trens especials. Perquè els joves,
els veritables protagonistes d’aquest “Dimecres Bo”, que
tanta força ha agafat aquests darrers anys, no agafin el
cotxe després d’una nit en què el consum massiu d’alcohol
sol ser la nota habitual. Bona iniciativa, pens jo. Una
mirada ràpida al meu voltant em fa adonar ben aviat, que
vénc a ser com una mena de “mòmia” en aquell tren
nocturn. Puj al vagó i tenc sort de trobar un seient. Amb
un no res el meu vagó s’omple de joves de tot pelatge i
condició. N’hi ha que pareix que van a una desfilada,
d’altres que vesteixen amb normalitat, però tots, o gairebé
tots, van amb una bossa de plàstic d’aquestes que et
regalen als supermercats. Dins d’aquestes bosses, botelles
de plàstic amb líquid de colors diversos guaiten ben
ufanes, amb continguts que no tenen res a veure amb els
sucs de fruita habituals.
Tres jovenets, no crec que amb més de vint anys al
damunt, s’asseuen al meu voltant. Dos davant i un al
costat. Parlen entre ells. Qui seu al meu davant, en un
castellà d’aquests que “se nota de una hora lejos” que no
és la seva llengua habitual s’adreça als altres dos,
explicant-los que creuen què passarà demà, el dia del
Dijous Bo, quan el professor de dret (aquí sí que em perd)
“no sé que”, vagi a classe i es trobi sense alumnes, ja que
així ho han decidit avui, entre tots. El del meu costat,
amb un castellà, amb una fonètica un poc més entrenada
que el primer, respon que si no hi va ningú, no passarà
res. Segueixen parlant i deduesc que són estudiants de
dret de la nostra Universitat, catalanoparlants dos d’ells,
el menorquí i el del meu costat, però el diàleg és
íntegrament en castellà. I a poc a poc la conversa deriva
cap al terreny ideològic i, sense venir massa a compte, el
primer que havia parlat, menorquí, confessa que ell és de
dretes i que son pare havia estat conseller d’en Jaume
Matas a la passada legislatura. I que ell coneixia
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personalment en Matas, n’Aznar, en Rajoy i altres líders
de la dreta espanyola. Carai, pens jo. Sí que m’he sabut
col·locar bé. El del seu costat, diu que ell, que viu a
Marratxí, també va votar el PP i que a Marratxí, diu, la
majoria del PP, és de sempre, de fa més de quaranta anys.
El del meu costat, li diu que no fa tants d’anys que hi ha
eleccions, que com a màxim, trenta-cinc, des que morí en
Franco. Jo, per la meva banda, ja em començ a posar
nerviós. On m’he ficat? He d’intervenir? Els he
d’interpel·lar i matisar-los res? Call. M’ignoren. Ni em
veuen, segurament. El meu món no és el seu. Finalment
els dos del davant, que s’han declarat de dretes, demanen
al del meu costat què pensa sobre tot això i sí és, també,
de dretes. Aquest, confessa que té parents a la política
activa, que és nebot d’una consellera de l’actual govern
d’Antich. “—¿Así que eres de izquierdas?”, li demanen
els altres dos. Ell es confessa de centre. “—¿De Unió
Mallorquina?”, li pregunten. “—No, que va. Voto a Los
Verdes”. I es queden tan amples tots tres.
El tren arriba a Inca i es buida. Al meu vagó em
qued ben tot solet, capcot i amb la moral per terra.
Si el meu futur, la meva jubilació, el futur d’aquesta
terra, depèn de la formació de joves així, ho tenc, ho tenim,
molt pelut.
Dimarts 20: L’arròs estovat, ja no és tan gustós! Fa
temps que els observ. Entre classe i classe, o quan tenc
guàrdia i pas per aquell passadís, sempre hi són. Abraçats,
amb el cap reposant sobre l’espatla de l’altre. Immutables.
Com dues figuretes de fang pastades a la mateixa fornada
i inseparables. A vegades els he observat com, a penes el
timbre ha avisat que aquella hora lectiva s’ha acabat, i
n’ha de començar una altra, i fins i tot abans que el
professorat surti de l’aula, ells ja han travessat el portal i
corren a trobar-se enmig del passadís. No es diuen res.
S’abracen i prou. Tampoc no veuen res ni ningú. El
professorat que ha de començar la següent sessió els passa
pel costat, entra a classe i ells encara són a fora,
inalterables. I quan la porta ja és tancada i fins i tot la
classe ja ha començat, ells arriben a la seva aula respectiva
i entren. Sembla que els seus tutors ja els han avisat més
d’una vegada que això s’ha d’haver acabat. Que la classe
comença a la mateixa hora per a tothom, també per a ells.
Avui, a mi, em toca guàrdia en aquell passadís. I una
vegada el professorat respectiu ja ha entrat a l’aula, encara
me’ls trob tots dos al mateix lloc, en la mateixa posició.
Intent ser amable i comprensiu amb aquella mostra d’amor
tan especial i absorbent, i els dic que no cal que cada
cinquanta-cinc minuts se cerquin d’aquesta manera tan
exagerada i apassionada i que si esperen a tornar-se a
trobar al patí, al temps de l’esplai, en lloc de cinquantacinc minuts només hauran passat tres hores. I que no passa
res per estar una estona més llarga sense veure’s. Ella,
alçant el cap de l’espatla del seu amic, em mira i em
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demana ben seriosa: —Profe, tu has estat mai enamorat?
Sorprès per la pregunta, li dic que sí i que encara n’estic.
Aquí la seva mirada canvia i agafant un rictus melangiós
i to de pena, em mira de dalt a baix i m’enfloca: —Bé,
però no és igual. Tu ja ets gran i ja t’ha passat tot això.

Dijous 29: Un cor d’oronella cru, per millorar
l’enteniment. És ben cert que les coses han canviat i molt
per aquestes contrades. I de manera ràpida. Som a la casa
familiar i la conversa deriva cap a tot un seguit de coses
que feien abans davant determinades situacions o per
resoldre segons quins problemes. Solucions que avui en
dia fan somriure i que es mourien en la frontera entre el
fetitxisme més primitiu i la banalitat o creença més
inexplicable. I surt un tema que jo desconeixia del tot (de
fet, de la rotlada era l’únic que no n’havia sentit parlar
mai). Un temps (que em confessen que no fa tant), als
infants, encara criatures, els pares els feien menjar un cor
d’oronella cru perquè creien que així el cervell es
desenvoluparia de manera immillorable. Ma mare em diu
que a ella n’hi feren menjar, que son pare, el meu padrí li
donà mullat en sucre i que li presentaren com un “bobó”,
un dolç que s’empassà sense problemes.
Desconec si aquest costum tan curiós, que jo desconeixia
per complet, té qualque lligam amb res especial, es troba
encara viu, o té paral·lels en altres cultures, però he de
reconèixer que m’ha deixat absolutament perplex. Ara
que, pensant-ho bé, aquell cèlebre “Cerebrino Mandri”
de la nostra infantesa, o aquells vermells d’ou amb una
mica de palo, que ens feien prendre en època d’exàmens,
potser sí que tenguin un cert punt de contacte amb aquest
cor d’oronella. De totes formes, la “vella tàctica dels colzes
pelats” crec que segueix sent un remei dels més eficaços.
Joan Gelabert Mas
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L'equip benjamí amb els seus responsables

L'equip de tercera regional
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UN VIATGE MOLT AGRADABLE A ITÀLIA
Quan sabérem que l’Associació de la Tercera Edat
de Maria se n’anava de viatge a Itàlia, demanàrem al seu
president que ens fes arribar algunes fotos i ens contàs
algunes coses de com havia anat tot.
Idò bé, ja de tornada i passats uns dies després
d’haver paït tota la pasta que havien menjat i tots els llocs
que havien visitat, ciutats, monuments, art, pintura, ... de
tot lo qual les ciutats italianes n’estan ben plenes, ens
contà el més destacat del viatge.
Els viatgers foren una cinquantena que partiren de
Maria cap a l’aeroport en autocar i d’allà, en avió, Palma
- Madrid- Roma. Això era el dilluns dia 5 de novembre i
el viatge durà fins el diumenge, 11 de novembre. El temps
els acompanyà de manera satisfactòria ja que no tengueren
ni un dia de brusca.
De les ciutats visitades, Roma, Venècia i Florència,
la que més els impactà fou Venècia, estranyant-se de què
en aquell lloc s’hi pugui viure i de Roma ens comenta
que a les catacumbes s’hi sentiren malament per tot el
que hi havia passat allà dins i per l’estretor del lloc. També
visitaren Pompeia.
La tornada la feren des de Milà, passant per
Barcelona i cap a Palma.
Vol destacar l’hotel Acapulco de Florència, el qual
el trobaren tan bo com un hotel de “10 estrelles” i el
menjar, molt bo, molts d’espaguetis, molta pasta.
I ara a seguir amb salut i fins que surti l’oportunitat
de fer-ne un altre.
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