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EDITORIAL
Aquest número de febrer es converteix, de fet, en el darrer abans que es
facin efectives les eleccions generals el proper dia 9 de març. Ens trobam per tant,
per mor de la mensualitat de la publicació, sense poder donar compte ni dels actes
programats, ni de les propostes de les diferents candidatures. A hores d’ara, a penes
s’han fet públic els noms de les candidatures i els seus integrants. I quan surti el
número de març, per qüestions d’impressió i distribució, pràcticament ja serem a
punt de posar el nostre vot a l’urna.
Davant d’aquesta nova convocatòria i tal i com hem fet sempre, i respectant
el dret -sagrat, com no pot ser d’altra manera- que té tothom a dipositar el seu vot
amb total llibertat, la nostra revista, també hi vol dir la seva. Com a mitjà que accepta
la pluralitat dels seus lectors (i no només ho accepta, sinó que els ha obert sempre
les pàgines per exposar-la), però tenint en compte la filosofia amb què va néixer i
segueix existint l’Associació i la revista, tenim clar que no tot allò que apareix a
l’oferta electoral respon als plantejaments ètics que nosaltres hem defensat i defensam
encara ara.
En un espectre d’oferta electoral que va des de l’extrema dreta finsa l’extrema
esquerra, són poques les ofertes que tenen possibilitats reals d’esdevenir
parlamentàries. Això és tan cert que fins ara, en totes les conteses electorals generals,
a les Illes Balears només tres partits de disciplina espanyola (UCD, PSOE i PP) han
tret algun parlamentari. Aquest fet, una autèntica anomalia en la història de les
eleccions generals a les comunitats autònomes amb llengua i cultura pròpia diferent
a l’espanyola (Galícia, País Basc, Navarra, Catalunya, País Valencià) i fins i tot a
aquelles amb un sentit autonomista més fort (Illes Canàries, Andalusia, Aragó),
sembla que ara es pot acabar. En aquest passat mes de gener s’ha confirmat la
presentació d’una candidatura unitària, la d’Unitat x les Illes que ajunta les
candidatures de perfil més autonomista i nacionalista. Si fins ara totes aquests opcions
s’havien presentat per separat o en candidatures diferents, ara, per primera vegada
en trenta anys, totes s’han unit per fer front a les opcions estatalistes, amb una
possibilitat real de treure representació.
De totes les convocatòries generals que hi ha hagut fins ara, potser aquesta
que veurem sigui la més dura en termes de desqualificacions entre les dues
candidatures espanyoles amb més pes (PP -PSOE) i com és lògic l’apel·lació al vot
útil es reclami més que mai. Amb aquest qualificatiu (vot útil) massa vegades els
illencs ens hem vist interpel·lats a votar opcions que no ens semblaven preferents
com a mal menor per evitar que els altres (objectivament més bel·ligerants amb
nosaltres, els nostres drets i les nostres raons) arribassin al poder.
Són moltes les raons que fan que la nostra veu reclami un vot en positiu i en
defensa d’opcions que prioritzin els nostres interessos davant d’opcions que l’únic
que fan és aportar vots a opcions espanyoles a les Corts espanyoles i que mai no
qüestionen les polítiques espanyoles que ens ignoren sistemàticament o que ens
neguen els drets més elementals.
A pesar de tot, l’opció del vot segueix, com sempre, depenent de la voluntat
del votant.
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REBUTS DE L'ANY 2008
A la passada Assemblea de Fent Carrerany celebrada dia 26 de geners'aprovà augmentar les quotes de socis i
subscriptors per al present any amb el que ha augmentat el cost de la revista, un 2 per cent, . Així les quotes queden de
la següent manera:
Soci:
24,50 euros.(inclou la revista)
Soci familiar:
14,30 euros. (una revista per família)
Subscriptors:
21,50 euros.
Els qui teniu domiciliat els vostre pagament vos descomptaran aquestes quantitats dels vostres comptes o cartilles.
Els qui no el teniu domiciliat, amb aquesta revista o la del proper mes se us deixarà el rebut i el podreu abonar
a al repartidor o fer l'ingrés corresponent a qualsevol oficina bancària de Maria als següents comptes corrents:
BANCA MARCH
0061-0102-73-0043100115
LA CAIXA
2100-0774-07-0200012126
SA NOSTRA
2051-0034-18-0099045915
És molt important que doneu exactament les dades de la persona de la qual tenim les dades i sobretot el número
de rebut, perquè ens ha sortit problemes per no saber qui és exactament quin ha abonat la subscripció
Que la revista arribi a les vostres mans també depèn que l'economia funcioni bé. Moltes gràcies

ACTIVITATS 2008 ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY
També a l'Assemblea General celebrada el passat ia 26 de gener es programaren les activitats que s'han de dur
a terme durant l'any 2008. Aquí en tenim un resum. Així com es vagin desenvolupant us anirem informant detalladament
de cada activitat.
A.- Revista mensual i Calendari 2009
B.- Excursions
1.- 24 de febrer: Santa Maria a Alaró a peu.
2.- 30 de març: Torrada a Sa Comuna.
3.- 20 d’abril: Puig de Randa.
4.- 18 o 25 de maig: Cala Rajada-Cala Mitjana (Capdepera)
6.- 24 d’agost: Torrent de Pareis (Escorca)
7.- 19 d’octubre: Finca de Planícia (Banyalbufar)
8.- 16 de novembre: Es Tossals Verds (Escorca)
C:.- Mostra de betlems (durant les festes de Nadal)
D.- Loteria de Nadal (a partir de setembre)
E.- Apadrinament nins de Nicaragua, (divendres, 28 de novembre.)
F:.- Recull de fotografies antigues i projecció de les mateixes
G.- Possibilitat d'una jornada d'Estudis Locals.

Un moment distès abans de començar
l'assemblea

AMB TREN FINS A SANTA MARIA I A PEU FINS A ALARÓ

La primera excursió, la del proper dia 24 de febrer, és la repetició d'una excursió que fa uns anys
havíem programat però que llavors variàrem el seu recorregut. Anirem en tren des de Sineu a Santa Maria.
Allà anirem caminant fins a Alaró, on dinarem. Després fins a l'estació d'Alaró-Consell per tornar fins a
Sineu. És una excursió per gaudir d'un passeig entre ametlers i esparegueres, collint espàrecs, pel Raiguer
La partida serà a les 9 del matí, des de Sa Plaça, amb cotxes particulars o amb el Bus-tren i el dinar
de pa i taleca.
Enguany hi haurà un responsable per a cada excursió. Voldríem que els que pensau venir vos apuntàssiu
telefonant a Magí Ferriol, telèfon 971525585-654175163, o enviant un correu electrònic a
fentcarrerany@premsaforana.cat, deixant el vostre nom i el vostre telèfon. Si sabem el número abans, tal
vegada podrem organitzar la menjada i si hi ha canvis per qualque motiu, vos ho farem saber.
Animau-vos que caminar és salut!
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DONA MARGALIDA MONJO PERELLÓ, S’APOTECÀRIA DE
SON MONJO, HA FET ELS CENT ANYS.

Aquesta dona ara ja centenària, Margalida Monjo Perelló,

va néixer a Maria de la Salut dia quatre de gener de mil
nou-cents vuit, al si d’una família benestant del poble.
Els seus pares foren Bartomeu Monjo, natural de Maria i
na Francesca Perelló, natural de Llubí. Tengué tres
germans: Martí, Guillem i Francesca. Vivien a les cases
de Son Monjo, al Carrer Alexandre Rosselló de Maria.
La major part del terreny que envoltava aquestes cases,
avui en dia està urbanitzat. Dins aquests terrenys, cedits
per un familiar seu, el metge Antoni Lluc Monjo, es va
construir la primera Escola Pública, que constava de tres
unitats, a la qual se li donà el nom d’”Escola Pública
Apol·lònia Monjo” que fou inaugurada en temps de la
Dictadura de Primo de Rivera, amb la presència del
Príncep D. Jaume, fill del rei Alfons XIII.
Passà tota la seva infància a Maria amb la seva família
com una nina més del poble. A la seva adolescència cursà
estudis a Palma. La carrera universitària d’apotecària la
va cursar a la Universitat de Barcelona. Si les nostres dades
no ens fallen fou la primera al·lota en finalitzar una carrera
universitària de Maria de la Salut i segons diuen la primera
apotecària de tot l’estat.
Exercí la seva professió a l’apotecaria de l’Hospital
General de Palma. Però al mateix temps inaugurà la que
fou la primera apotecaria de Maria de la Salut, situada al
carrer Constitució cantonada amb el carrer Antoni Maura.
Es va casar amb en Jaume Ginard Mestre, de “ca’n Bielet”,
natural també de Maria que fou batle de Maria, en temps
de la IIa República. Visqueren al Carrer de Sa Quintana.
L’any 1931 va néixer el seu únic fill, en Jaume Ginard
Monjo. Residiren també a Palma.
La seva vida i la de la seva família sofrí un canvi sobtat el

juliol de 1936, quan esclatà
la Guerra Civil. Per
aquelles dades, el seu
espòs, batle republicà de
Maria,
elegit
democràticament,
es
trobava per casualitat a
Madrid per tal de negociar
amb el Govern de l’Estat,
la construcció d’unes cases
per als mestres de l’Escola
Pública, que ja estaven
començats al costat de la
Plaça de d’Alt, ben davant
l’església, aquí on es troben
els jardins i la cisterna
actualment. Sens dubte, aquella Donya Margalida al
«Central Park, New
casualitat, fou la què salvà la
vida del seu espòs, el qual passà York» 29 d’agost de
1946
tot el període de la guerra a la
Península, lluitant en el bàndol republicà. Aconseguí
passar de Catalunya a França a través dels Pirineus, pocs
dies abans de la rendició dels Govern de la República.
Després d’un temps en un camp de concentració a França,
aconseguí exiliar-se a Mèxic.
Seguiren uns anys d’incertesa, de penúries i
d’incomoditats tant per la seva esposa Margalida com pel
seu fill Jaume, el qual cursà els seus estudis al Col·legi
La Salle de Palma.
A Dona Margalida la varen acomiadar del seu lloc de
treball d’apotecària de l’Hospital General i fou
empresonada amb altres dones (en un taller de fusteria de
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Ca’n Mir reconvertit en camp de concentració, a les
Avingudes de Palma, on actualment es troba el Cinema
Augusta), esposes de persones rellevants de la vida política
republicana, com dona Maria Plaça, esposa de D. Andreu
Crespí. A ambdues els unia una gran amistat que durà
mentre visqueren.
Uns any més tard aconseguiren, ella i el seu fill, reunir-se
a Mèxic amb el seu espòs i pare.
A Mèxic començaren una nova vida, lluny de la seva terra,
com molts d’altres exiliats republicans espanyols. Allà es
va casar el seu fill i varen néixer els seus néts, en Jaume i
na Pinkie. Actualment té sis besnéts.
En temps de la Dictadura franquista aconseguí tornar a
Mallorca en un parell d’ocasions, fins que un cop mort el
Dictador Franco pogueren tornaren definitivament a l’illa
de Mallorca. Primerament es varen establir en un pis del
Passeig Mallorca. Després d’uns anys es traslladaren al
carrer Cerdanya també de Palma.
L’any 1983 morí a la Clínica Rotger de Palma el seu espòs,
Jaume Ginard, després d’uns mesos de malaltia.
Per espai d’uns anys seguí allotjada en un pis del carrer
Cerdanya, fins que decidí traslladar-se a viure a la
Residència Oasis de Ca’n Pastilla, des del principi en què
l’Hotel del mateix nom havia estat reconvertit en
residència per a la tercera edat. Actalment n’és la resident
amb més antiguitat. Conserva les seves facultats mentals
amb unes condicions immillorables, encara que comenti
que darrerament la memòria comença a fallar-li.
Diàriament segueix llegint la premsa local i nacional com
sempre ho havia fet. El Diario de Mallorca i El País són
llegits detingudament per Dona Margalida sense botar-se
res. De manera molt especial les opinions de la majoria
del periodistes que escriuen les seves columnes. Està
perfectament informada de tots els esdeveniments succeïts
arreu del món sobre els quals li agrada comentar amb
altres persones. La llàstima és que en el seu entorn no en
troba i s’avorreix sovint. Li agrada molt conversar amb

Una fotografia de Pere Mascaró mes o
manco de l’any 30; d’esquerra a dreta;
Padrí Guillem de Llubí (Guillem
Perelló), Margalida Perelló Nadal i el
seu fill, Donya Margalida Monjo
Perelló, la seva padrina Catalina
Nadal, el seu home Jaume Ginard
Mestre i un altre home
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Amb el seu fill Jaume Ginard Monjo el dia del seu
casament a Mèxic (a l’esquerra) i el seu home Jaume
Ginard Mestre (a la dreta). L’any 1961

la gent sobre els temes d’actualitat. No del passat, cosa
que l’entristeix molt.
Físicament, no sembla de cap manera la seva edat. Es val
per ella mateixa. Es banya i es vesteix sola, sense ajuda
de ningú. S’ajuda d’un bastó per caminar, per assegurarse millor les seves passes.
Quan se li parla d’escriure les seves memòries o d’aquelles
coses que visqué al passat no ho vol de cap manera. Diu
que ja es massa tard per a totes aquestes coses. Se sent
dolguda perquè creu que no se l’ha tractada degudament.
No se l’ha tinguda en consideració per totes aquelles coses
que ha fetes i li han passat al llarg de la seva vida, com el
reconeixement per haver fundat la primera apotecaria de
Maria de la Salut, entre d’altres coses.
Li desitjam molta salut i tota aquella pau interior que
necessita, per passar tots els anys de vida que li queden
entre nosaltres. Molts d’anys i molta salut!
Informació elaborada pel Consell de Redacció de
Fent Carrerany
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ENTREVISTA AMB ÀNGELS CARDONA PALMER, ESCRIPTORA
Àngels Cardona Palmer (Palma, 1951) va néixer un
diumenge d’hivern a la barriada de Santa Catalina, a
Palma, quan la gent sortia del cine Progrés després de
veure la pel·lícula “Las cuatro plumas”. El part va ésser
casolà però no per ideologia sinó per necessitat; d’aquesta
manera esbrinareu que ja emmagatzema molts anys a les
seves butxaques i moltes experiències en el seu sarró de
viatge. La seva educació es podria resumir en dues
paraules: convent de monges i castellà. Anys de
postguerra, de pobresa intel·lectual i severes repressions
de tot tipus. Quasi quaranta anys de la seva vida va
necessitar per assabentar-se que “Raimundo Lulio” era
“Ramon Llull”. Aleshores va patir una mena de revolució
interior que la va revoltar contra la seva educació i la
seva ignorància. Fer el reciclatge per aprendre la seva
pròpia llengua, estudiar la història que li robaren,
investigar sobre les escriptores i els escriptors que
desconeixia, acumular paraules en un quadern com si
fossin un tresor, etc. Ara, beu de la font de Blai Bonet,
gaudeix recordant la presència i el coratge de Josep Maria
Llompart, s’agermana amb Maria Mercè Marçal,
s’inquieta amb la prosa de Clarice Lispector o Djuna
Bharnes, transgredeix amb Charles Bucowsky. Per a ella,
la poesia és l’essencialitat, la síntesi de la veritat que roman
oculta en la vida quotidiana. Trobar diferents llenguatges
per dir les mateixes coses; enriquir el pensament i en
conseqüència, el món. Entre tot això ha publicat els
següents llibres: Poètica corporal, Tres camins, un viatge,
Cicle del carboni, i Funció púb(l)ica.
–Quins matisos pren en tu la paraula poesia?

Parlar de poesia és oferir un ciri al diable i encendre una
espelma a déu. És exorcitzar els mals averanys per
convertir-los en verí o en mel; és emprendre el camí que
comença en una mateixa però que també hi acaba; és el
pont que convé per atracar les persones; és la revolució
de la bellesa.
–Com descobrires aquest art?
Millor la inversió: com em va descobrir ella a mi? Poc he
fet per trobar-la. El camí dels gens, la genètica, crec que
ha estat insalvable: el meu padrí i els seus versos
modernistes, la meva mare i els seus versos amorosos, la
dedicació a la paraula del meu fill...
–Què és el que t’empeny a exercitar-lo?
Les paraules tenen vida pròpia, s’enfilen per les parets de
l’estómac, pugen esòfag amunt i cerquen un camí per
veure la llum. Després hi ha la voluntat. Sento que a mi
em robaren les meves paraules. Quan era petita, a l’escola
franquista, em prohibien parlar en català, em feien pagar
una multa d’una pesseta a més de ridiculitzar-me davant
les meves companyes. Ja molt gran, quan vaig poder
aprendre a llegir i escriure en la meva llengua, vaig sentir
la necessitat de conèixer-les, de descobrir-les, d’utilitzarles, de reivindicar-les.
–Què significa per a tu publicar un llibre?
Publicar un llibre és tan sols una manera de poder arribar
a la gent d’una manera més fàcil. Escriure comporta la
necessitat d’expressió, sortir de l’autisme de la solitud de
la cambra, del paper i el llapis, per arribar a la solitud
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dels altres. Publicar un llibre és icaritzar les paraules sense
la cera.
–Quina relació hi ha d’haver entre el poeta i l’univers?
La paraula no és inofensiva ni tampoc innocent.
L’escriptora, pel fet d’escriure, està ja compromesa amb
tot el que l’envolta: compromís polític, compromís social,
compromís amb la terra i amb les persones que
l’acompanyen en el viatge vital.
–Què és el que més t’agrada del món que t’envolta?
Dalt del cim d’una muntanya, no et demanes res, tan sols
respires l’aire encès, estires la vista fins a l’horitzó,
gaudeixes de cada raig de sol. Sola, en un jardí o dins el
bosc, l’embolcall verd protegeix de tota insatisfacció.
Davant la mar gran, la remor rítmica de les ones és el que
més s’assembla a un bon poema. L’únic comparable a la
natura és la companyia de l’amistat.
–I el que menys t’agrada?
Des de molt petita, he estat molt sensible a les injustícies.
Això m‘ha portat molts problemes i si, com diu Lopez
Crespí “...com més amunt més mut”, callar no és una de
les meves virtuts.
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substantiu d’escamot que acompanya al grup, explica el
seu compromís amb la terra, la llengua i la cultura
catalanes així com el propòsit de mostrar que la poesia
pot arribar a tothom i que tothom pot participar-hi. La
proposta escenogràfica acompanya totes les nostres
intervencions així com la fusió amb altres arts, dansa,
música, vídeo, fotografia, etc. Com a grup, Fart d’Art és
un espai privilegiat de trobada i d’intercanvi, on no
existeixen rivalitats ni capelletes, on allò important és
l’amistat i la Paraula.
–Què som com a Poble?
Qualsevol poble sotmès durant molts anys, anorreat en la
seva llengua i la seva cultura, té una manca d’autoestima
molt important, tant és així que m’aferro obstinadament
a l’optimisme, perquè tenim eines suficients per anar
creant un substrat de cultura i coneixement que ens
permeti, com a poble, desenvolupar-nos i créixer fins allà
on ens dicti l’enteniment. Tanmateix, la destrucció del
territori i les empentes de polítiques desconsiderades, no
fan sinó esperonar l’esperit i preparar-lo per a l’acció.
–Què som com a grup humà?
Papallones nocturnes cercant la llum que, tanmateix, les
encega o les crema; però susceptibles de metamorfosi.
–Quin verí no hauríem de tastar mai?

–Coneixes la teva obra?
Més bé ella em coneix a mi. Em mostra contínuament el
meu estat d’ànim, els meus interessos i desitjos. Escriure,
per a mi, és una manera d’autoconeixement; l’escriptura
és la llumeneta que mostra el camí.
–A qui vols que arribi?
Mai m’he fet aquesta pregunta. Quan
acabes d’escriure un poema, ja té vida
pròpia, és ell qui tria qui pot resignificar-lo.
–Què és Fart d’Art?
Fa 16 anys, començàrem a reunir-nos
una colla de persones interessades en
la poesia. Poc a poc, ens anàrem
engrescant fins que va néixer l’any 2001
el grup Fart d’Art, que és un projecte
en comú entre Toni, Sole, Àngel,
Victòria, Aina i jo mateixa per gaudir
amb la poesia i fer que les altres
persones també en gaudeixin. El

No deixaria cap verí per tastar, fins i tot, el que porta a la
mort pot ésser un bon destí.
Josep Pizà, Associació de Premsa Forana de
Mallorca
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JAUME I, EL CONQUERIDOR
1208- 2008
En aquest mes de febrer es compleixen vuit-cents
anys del naixement, a Montpeller, d’un dels nostres reis
més ben considerats per la història i potser el més popular
i estimat en la memòria dels catalans; Jaume I. Aquesta
visió està més que justificada per les seves conquestes de
Mallorca (1229), en els seus joiosos vint-i-un anys, i de
València (1238) eixamplant considerablement el territori
de Catalunya-Aragó. Ens hem acostumat a veure un Jaume
I triomfant, però en realitat cap dels nostres reis va tenir
una infància i adolescència tan dissortades com la seva.
El mateix fet de la seva concepció ja seria un signe del
que succeiria després, en els primers anys de la seva vida.
Pere el Catòlic, rei de Catalunya-Aragó i Maria, senyora
de Montpeller, eren un matrimoni de conveniència,
empescat pel rei en Pere. Maria, menyspreada, vivia sola
tres anys després del seu casament i es va haver d’inventar
una estratagema per poder dormir amb el seu marit:
Desclot i Muntaner parlen de que el rei tenia una
amistançada i que, a les fosques, la reina la va substituir...
Aquesta
atzarosa concepció
augurava una difícil
infància, però es van
quedar curts: la
dissort del seu pare a
Muret (1213) on Pere
hi va perdre la batalla
i la vida, marca el nen
de cinc anys; a l’hereu
de Catalunya-Aragó
se li havia acabat la
infància. Serà ostatge
de Simó de Monfort,
el guerrer francès que
havia abatut el pare; el Papa Innocenci III l’alliberarà,
però per dur-lo de pressa i corrents a Lleida (1214), on
reunits els tres estaments de Catalunya i Aragó -noblesa,
clerecia i braç reial.- li juraran solemnement fidelitat. Ell
no entén res: era un rei de sis anys!
El seu futur està en mans dels altres: se l’emporten
a Montsó on, al costat dels Templers el prepararan per a
rei; al mig de tants guerrers té la sort que el seu cosí, el
també infant Ramon Berenguer del Rosselló, sigui el seu
company de jocs i estudis. No se n’entera que el seu oncle
Ferran, germà del seu pare, crea un partit aragonès que
atempta contra la seva reialesa, com no acaba de
comprendre que als seus dotze anys el casin amb Elionor
de Castella. Més problemes: la reial parella serà segrestada
per la noblesa aragonesa, duta a Saragossa i més tard
alliberada pels catalans. Als disset anys, Jaume ja es veu
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en cor d’acabar que els altres decideixin per ell, i força el
final de la seva minoria d’edat: Jaume comença a manar.
Des d’un bon principi té clar que el seu enemic
és el moro. I començarà el mateix any 1225 l’atac a
Peníscola, que se li resisteix, però que accepta fer-se’n el
seu tributari. Incorpora
el comtat d’Urgell amb
un pacte insòlit: el de
concubinatge!
La
hereva, Aurembiaix, i
Jaume, viuen un afer
amoròs, el 1228 –el rei
té vint anys- que posa
en mans d’ell, el
comtat.
Tot
seguit,
Mallorca. El desembre de 1229 salpen de Salou 150 naus,
800 cavallers, 1.000 soldats, amb l’absència d’aragonesos.
El darrer dia de l’any la ciutat de Mallorca cau en mans
de Jaume I i en pocs dies la resta de l’illa. Les altres
“Mallorques” hauran d’esperar: Eivissa el 1235 i Menorca,
més tard, el 1287, ja no en vida del Conqueridor. Un nou
punt de mira: València, una conquesta dilatada.
Començada el 1233 amb la presa de Borriana i el seu
entorn, s’acabarà amb el setge i l’entrada a València el
1238. Amb la capital cauen les rodalies –Jaume ho explica
en la seva Crònica: “E així haurem lagallina e puis los
pollets”
Es repobla el litoral per gent de les terres de Lleida
i l’Urgell, i les zones muntanyenques, a l’interior, per
aragonesos. Hi resten molts sarraïns, uns 200.000, mentre
que els pobladors no passen de 30.000. La manca d’acord
amb les Corts d’Aragó, que volien instaurar els seus furs
en la terra conquerida, va portar a Jaume I a la creació del
nou Regne de València, amb furs propis. De cara la unitat
nacional no és un pas encertat.
Obtingut la nul·litat del casament amb l’infanta
castellana –malgrat haver-ne tingut un fill, Alfons- Jaume
es casà amb una princesa hongaresa, Violant, de la qual
vingueren al món els fills mascles Pere (1240), Jaume,
(1243), Ferran (1248). Violant és una marassa i a cada
nou fill mascle que naixia, hi havia un nou repartiment
del territori, havent d’encaixar-hi, és clar, l’hereu Alfons.
El destí va facilitar la feina a Jaume I: Alfons i Ferran ja
havien mort en vida del rei; tot i així no es va poder evitar
que el regne es dividís: Pere rebria Catalunya, Aragó i
València, i Jaume, Mallorca, Roselló i Cerdanya. Un greu
error i no de Violant, sinó del Conqueridor. Jaume I era
un home de grans contrastos: tenia un gran sentiment
religiós, que no li privava, però, d’exercir d’hom de
fembres –molt a l’aire del seu pare- al llarg de tota la seva
vida.
Molt més important, però, és el prestigi que va
anar adquirint en la seva relació amb altres regnes, i per
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una característica gens corrent en les cancelleries d’aquest
segle XIII: la fidelitat a la paraula donada. En el seu haver
també cal recordar que amb ell començaren a funcionar
les Corts; que s’instituïren els governs municipals a les
principals ciutats catalanes que culminarien (1265) amb
el Consell de Cent barceloní; l’avanç jurídic i la
introducció del dret romà. Donà suport a les lletres i ens
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deixà el Llibre dels Feyts, la gran Crònica del seu reialme,
indispensable per l’historiador.
Va morir el 1276, a València, la ciutat que més va
estimar. El pas de les seves despulles, camí de Poblet,
com diu Ramon Montaner, “en cascun castell, vila o lloc
on venien, el rebien amb grans plors e crits e planys...”
Jesús Mestre i Godes., Col·lectiu “Català Sempre”

QUÈ HEM FET AMB ELS DOBLERS RECAPTATS EN EL SOPAR DE L’APADRINAMENT?
El passat dia 30 de novembre férem a Ca’s
padrí Toni el sopar benèfic per recaptar diners per
infants de Nicaragua. Els prop de 1.000 euros
recaptats ens permetran seguir apadrinant els cinc
infants que tenim apadrinats des de fa 2 i 3 anys (en
el primer sopar, l’any 2004, es pogueren fer 3
apadrinaments i l’any següent poguérem apadrinar 2
infants més) a través de l’ONG ACNAS (Associació
Catalano-Nicaragüense d’Amistat i Solidaritat). Els
cinc infants apadrinats, na Dinora (6 anys) , na Dora
(7 anys), na Jazmina (9 anys), en Kevin (7 anys) i na
Maribel (8 anys) són infants de la Comunitat de Río
Negro que pertany al municipi de San Ramón. Río
Negro és una comunitat a la zona muntanyosa de
cafetals, bastant allunyada del nucli urbà (3 hores en
cotxe).
En el sopar encara no ens havia arribat
l’informe econòmic del 2006 i per això no vam poder
donar aquesta informació. A la comunitat de Río
Negro hi ha 22 infants apadrinats i a través d’aquests
apadrinaments es recaptaren un total de 4124 euros.
Els diners no es donen directament a les famílies sinó
que es destinen a projectes de salut , alimentació i
educació dels quals es beneficien els infants
apadrinats i d’altres que també ho necessitin. Els
euros que han rebut s’han gastat de la següent manera:

Material escolar: (quaderns, llapis, tisores, blocs,
bolígrafs,
correctors
i
resistol)
.................................................................... 578 euros.
Transport i tècnic en educació (combustible pel cotxe
i sou del tècnic)
......................................................................316 euros.
Alimentació (arròs, sucre, fesols, llet i sardines) i
consultes mèdiques (el metge es desplaça a la
comunitat una vegada al mes i realitza el control de
pes als infants, assisteix les persones malaltes i
subministra medicaments)........................ 2791 euros.
Varis (activitat dia del mestre, curs de formació de
mestres, impressió diplomes i activitat avaluació curs
escolar)........................................................ 66 euros.
Administració i coordinació ....................... 373 euros.
Total........................................................... 4124 euros
.
Podeu consultar la pàgina web d’ACNAS a
www.acnas.org i conèixer millor la feina que duen a
terme a les diferents comunitats de San Ramón.
Volem agraïr-vos una vegada més la vostra
col·laboració i animar-vos a seguir col·laborant els
propers anys.
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Ja hi tornam a ser!
Eleccions Generals a la porta, Zapatero o Rajoy?
Jo crec que convendria que la gent, el poble, i sobretot els
votants, analitzassin i tenguessin en compte el que ha
passat al llarg d’aquesta legislatura que estam a punt
d’acabar.
Cal recordar aquells dies 11, 12 i 13 de març de l’any
2004, la tenacitat del Ministre de l’Interior d’aleshores,
el senyor Acebes, que intentava convèncer els espanyols
que els autors d’aquell horrorós atemptat era ETA, quan
els diferents mitjans de comunicació, el mateix dia 11 al
vespre, donaven notícia que allò apuntava al terrorisme
islàmic. El senyor Acebes, en una compareixença passades
les 24 de l’atemptat anuncià que s’havia obert una altra
línia d’investigació, si bé no se descartava la d’ETA.
Aquesta postura que ETA hi havia tengut cosa a veure,
directament o indirectament, amb l’atemptat de l’11 de
març als trens de Madrid, l’ha mantenguda el Partit
Popular al llarg de més de 3 anys, o més, però el judici
que s’ha fet sobre l’atemptat, ha desmantellat per complet
l’autoria d’ETA, l’ha fosa.
També convé recordar que el PP ha tengut el terrorisme
per bandera al llarg de tota la legislatura, llevat dels darrers
mesos que l’ha aparcat.
Ara el PP ha canviat de tàctica, ara el senyor Rajoy
s’autoproclama salvador d’Espanya! Ara parla
d’economia, perquè segons ell i altres dirigents peperos,
el Partit Socialista, o sia el Govern Socialista d’en
Zapatero han deixat que l’economia tocàs fons, un
desastre...
En Rajoy diu coses sobre mil euros per cada dona
treballadora, hem de suposar que han de ser en benefici
d’elles, allargarà els permisos de maternitat a mares i
pares, augmentarà les pensions... Ah! I rebaixarà els
impostos!!
Jo estic astorat! Senyors del PP. Si ara, a les properes
eleccions quanyava el PP i en Rajoy fos president (cosa
que jo no esper) tendríem la seu plena d’ous! No entenc
com se’n desfaria per dur tot això que promet a terme, si
realment, com diuen des del PP, tenim una economia tant
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mal sana i catastròfica, aquí hi ha cosa que se contradiu.
Amb el Govern d’en Zapatero s’han creat unes quantes
lleis molt beneficioses per les persones, com són la llei
de dependència, molt important, sobretot per les famílies
més pobres. També la llei que autoritza el matrimoni entre
persones homosexuals, llei molt protestada per la dreta,
però justa, i d’altres, totes encaminades al benefici de les
persones.
S’han augmentat les pensions mínimes més que mai, s’ha
augmentat el permís de maternitat, aquesta paga de 2500
€ per infant, que també és molt ben arribada, i un llarg
etcètera d’ajudes destinades a la població...I queden
moltes de coses dins del tinter.
Ara tornaré al PP, més concretament al senyor Rajoy, que
ara a pocs mesos de les eleccions, sembla que se n’ha
temut que dins Espanya hi ha persones, i, que aquestes
persones tenen necessitats, si, fins ara no l’hi havia
revengut!
Es pot dir que al llarg d’aquesta legislatura, tots els
principals dirigents del PP i al capdavant el senyor Rajoy,
el que duien entre cella i cella era el terrorisme, l’Estatut
de Catalunya, Espanya que se romp, la família es desfà! I
poques coses més. Ah! I el culpable de tot era el president
Zapatero, segons ells.
Bé, idò, s’ha demostrat que en Zapatero no és el culpable,
per tant Espanya no es romp, la família no es desfà, el
terrorisme està molt acorralat, sabem que existeix, però
de fa molts d’anys.
Ara el PP s’ha girat la capulla, com si no fossin ells els
que preconitzaven el cataclisme que cauria damunt
Espanya per l’actitud del govern de Zapatero. Com si no
fossin ells que anaven en aquelles manifestacions
convocades per l’AVT del Sr. Alcaraz i patrocinades pel
mateix PP, posant autocars des de moltes de ciutats
espanyoles per a poder fer caramull a Madrid, i, com que
la gent que s’hi apuntava no pagava res, una passejada
fins a Madrid ja que tal volta no hi havia estat mai, li
semblava bé. En aqueixes manifestacions s’hi podia veure
la major part dels dirigents del PP, entre ells el senyor
Rajoy, i, en alguna d’elles costat per costat amb bisbes o
cardenals. En totes les manifestacions s’hi veien més
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pancartes contra el govern que contra el terrorisme, hi
havia pancartes on es podia llegir ben clar: “Zapatero
dimisión” i crits de “Zapatero al paredón”. Es va veure
ben clar que aquestes manifestacions eren més en contra
del govern que del terrorisme. Jo record una dona, que, ja
dins l’autocar, quan els de la TV li pregunten: “—Y usted
porque va a la manifestación?” va contestar sense pensarho gens: “—Voy a Madrid a protestar contra el gobierno”.
La consigna era ben clara, anar a Madrid a protestar contra
el govern, i, com més gent hi anàs molt millor, el més
important era confondre els espanyols. A tots aquests fets
hi podem afegir aquells desplaçaments del senyor Rajoy
per diferents regions d’Espanya, i com ell, altres dirigents
del PP, cercant firmes contra l’Estatut de Catalunya, i la

FENT CARRERANY - 11(35)
gran crispació que, a través del Congrés dels Diputats, el
Senat i d’altres menes, han intentat que se traduís als
ciutadans espanyols, cosa que crec no han aconseguit.
Pareixia que realment els interessava que Espanya se
rompés, cosa imperdonable.
Una vegada exposat tot això, la meva opinió seria, que el
poble, la gent, reflexionàs i pensàs amb seny, a veure si
d’una vegada el PP veu que no volem ser enganats i que
hi ha mentides que fan mal, per tant es mereixen una lliçó,
i aqueixa l’han de rebre a través de les urnes, que és allà
on el poble té la paraula.
Maria a 16 de gener de 2008.
Joan Ferriol Mascaró.

ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS
La portada era un dibuix d’un fogueró preparat
per encendre’l fet per na Catalina Mas Bergas.
Francisca Mas Ximenis ens parlava d’una
parella veïnada seva, de 88 anys d’edat, mestre Pere
Banderoler i la mestressa Antonina, als quals posava
com a exemple de laboriositat.
Antoni Carbonell publicà un reportatge que
s’allargà durant dos números sobre sa farinera.
A “La columna de la llengua”, Joan Gelabert
posava un exemple per demanar que es doni a la
llengua el valor que li correspon.
Els antibiòtics era el tema tractat per Pere
Crespí en la secció “La salut ho és tot”.
Sa xerradeta la férem amb l’amo en Magí
Ferriol, parlant principalment de les gloses.
Ens fèiem ressò de les maniobres militars duites
a terme dins la finca de Montblanc i de les visites
que els feren els escolars i els batles de Maria i Ariany.
Publicàvem la mort de Pere Mestre Mas,
Catalina Gual Genovard i Margalida Fiol Ximenis i
el naixement de Rafel Llompart Mas.
El correu obert era ben participatiu amb quatre
intervencions: Antoni Mas Negre, Motor Club Cop
de Gas, Rafel Oliver i l’Agrupació Socialista.
Donàvem informació de la Casa de la Vila,
amb el tractat a la comissió de govern i dues sessions
plenàries.
Gaspar Mas ens parlava de la cafeïna.
Carrerany Esportiu informava dels resultats i
de les classificacions dels equips de futbol de segona
regional i dels juvenils. Publicàvem una entrevista a
Miquel Mestre, president del Cop de Gas, a la vegada

que donàvem les classificacions del cross de Sant
Antoni. També publicàvem el calendari dels jocs
escolars, en els quals l’escola de Maria hi participava
en bàsquet femení, futbol-sala masculí, escacs aleví
i infantil i tennis de taula masculí i femení.
A Feim Carrerany informàvem de l’excursió
que havíem de fer al Torrent de Coanegra.
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BULLIT DE NOTÍCIES
FIRMES PER A UN CARRIL BICI ENTRE
MARIA I SANTA MARGALLIDA I PER LA
REOBERTURA DEL CAMÍ VELL D’ARTÀ
Na Joana Pastor ens fa arribar la notícia que s’han
lliurat al Consell de Mallorca els full de firmes en
què es reclama un carril bici entre el nostre poble i
Santa Margalida. En aquest escrit avalat per prop de
900 firmes es recorda al Consell que fa anys
s’expropiaren tres metres a cada banda de la carretera
i que això faria un cost mínim, ja que l’espai és de
domini públic i només caldria la voluntat de dur
endavant el projecte. En el mateix escrit es vol agrair
a tota la gent que ha aportat la seva firma l’interès
que han demostrat per la reivindicació del carril i als
establiments (Papereria Ses Corbates i Ca’s Padrí
Toni) que han participat en la recollida de signatures.
Al mateix temps que es reclama aquest carril bici es
demana la reobertura pública del camí vell de Maria
a Artà, tallat, de manera il·legal, per particulars que
n’impedeixen el pas.

ACTUACIÓ DE LA CORAL DE MURO A
L’ESGLÉSIA
Dins del programa d’actes de les Festes de Nadal a
Sant Antoni, dissabte dia 12 de gener, a l’església de
Maria, poguérem escoltar les veus de la Coral Miquel
Tortell de Muro. Entre aquestes veus, i de manera
destacada, tres veus marieres formen part d’aquesta
coral murera: na Catalina Ferriol, na Joana Maria
Colombram i n’Onofre Sureda. Amb
l’acompanyament a l’orgue del seu director Arnau
Reinés, la coral murera mostrà una bona part del seu
repertori alternant peces clàssiques amb peces més

populars. La mariera Catalina Ferriol va fer les
delícies dels assistents (molt nombrosos) amb la seva
interpretació magistral de La Sibil·la.

ESTRENA DE LA BATUCADA DE MARIA A
LES FESTES DE SANT SEBASTIÀ
Després d’haver-se estrenat a l’església, la batucada
va fer d’acompanyant a l’arribada dels reis, i animà
un poc el fogueró de Sant Antoni. Però el plat fort i
el compromís més seriós va ser en el seu bateig fora
poble. Ni més ni manco que a les Festes de Sant
Sebastià a Palma. La colla mariera va ser
l’encarregada d’obrir la desfilada, acompanyant la
Bèstia de foc de Muro, en el Correfoc que es va
celebrar diumenge dia 20.
Encara que els nervis hi eren, la veritat és que se’n
desferen prou bé i tots quedaren encantats amb
l’experiència i amb ganes de repetir-la. I els que els
escoltaren, digueren que no desentonaren gens ni
mica, a pesar de ser la colla més jove de totes.
FULLETÓ DEL PSIB-PSOE
Ens ha arribat un fulletó de l’Agrupació Socialista
del PSIB-PSOE de Maria, titulat Mà Esquerra. En
aquest full informatiu parlen de la Llei de
Dependència i informen sobre els beneficiaris de la
llei i com s’hi poden acollir. També fan referència a
les ajudes als joves per pagar els lloguers, aprovades
per govern actual. També publiquen els requisits per
accedir a l’ajuda. Alhora comenten el fet que el
govern municipal no ha permès que l’oposició
participàs del procés de redacció de les Normes
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BULLIT DE NOTÍCIES
Subsidiàries i de la manera com se l’ha deixada de
banda a l’hora de posar-se les medalles pel tema de
l’aigua potable.
RUETA
Enguany tot s'ha avançat molt. Com que Pasqua és
dins el març, això ha provocat que el Dijous Llarder
caigués dins el gener. I com ja és tradició, aquest dia
nins i nines, mestres i pares de l'escola i la guarderia
es desfressaren i feren un recorregut pel poble per
acabar amb una festa i una berenada a la plaça des
Pou. Un grup d'animació féu jugar a petits i grans i
després d'una bona suada es pogueren aturar per
berenar d'ensaïmada amb tallades, molt pròpies dels
darrers dies

LA PREMSA CONFON MARIA I SANTA
MARIA
Ja ens hi hem acostumat, però això no treu que ens
faci cap gràcia la feta. En aquest passat mes de gener
al manco en dues ocasions la premsa ciutadana,
donant noves de coses passades a Maria, confonien
el nostre poble amb Santa Maria. A més de demostrar
que no coneixen gaire Mallorca més enllà del Corte
Inglés i Festival Park, convendria que no els pujassin
tant els fums i estudiassin un poc de geografia.
EL BON NADAL I ELS HOMES DE VERMELL
ENCARA HI SÓN
Som a finals de gener i a les entrades del poble encara
trobam uns rètols que ens donen les bones festes de
... Nadal. Convendria que la brigada municipal fos
un poc més diligent a l’hora de retirar-los ja que

l’ajuntament decorat amb motius nadalencs, dins el
febrer no és el més normal. I no en parlem d’aquesta
plaga d’homenets vermells penjats per les parets.
Frissaren per posar-los, però no frissen per treure’ls.
PLUVIOMETRIA, ANY 2007
Ja podem comptabilitzar tota l'aigua que ha
caigut sobre el nostre poble durant l'any 2007. Aquí
teniu especificada per mesos la pluviometria de l'any
passat:
gener
5 litres
febrer
29
març
88
abril
109
maig
17
juny
0
juliol
0
agost
67
setembre
39
octubre
173
novembre 173
desembre 53
Això fa un total de 753 litres, que és un dels
registres més alts dels que tenim anotats.
XXVII TORNEIG OBERT D'ESCACS A CAS
METGE MONJO
El passat dia 29 de desembre tingué lloc al Racó
de Cas Metge Monjo, la vint-i-setena edició del
torneig obert d'Escacs, organitzat pel club d'Escacs
de Maria.La participació fou molt nombrosa ja que
hi participaren 59 jugadors essent el guanyador
l'actual campió de Mallorca, Gonzàlez, essent el
millor local Gaspar Mas. A la vegada també tingué
lloc el torneig sub 12 amb 14 participants, essent el
vencedor Enric Martorell.

foto
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TELÈFONS D'INTERÈS:

Pau Colombram Mas, morí el passat 28 de desembre a l'edat
de 70anys. Vivia a carrer Plana, número 39.

971525194

Guillem Pira Carbonell, morí el passat dia 12 de gener a l'edat
de anys. Vivia al carrer Plana, número 23.
Pere Ferriol Miquel, des Forn, ens deixà el passat dia 15 de
gener a l'edat de 79 anys. Vivia a la plaça des Pou, número 7.
Joan Mas Torelló, va morir el passat dia 20 de gener a l'edat de
94 anys. Tenia el seu domicili al carrer Femenies, número 8.
Jaume Ginard Tugores, de Son Niell, morí el passat dia 21 de
gener a l'edat de 90 anys. Vivia al carrer Major, número 33.
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

Laura i Marc Mas Horrach vam néixer el passat 5 de
desembre a Palma.Els seus pares són Martí Mas Font i Maite
Horrach Coll.
Bernat Alzamora Raimova vingué al món el passat 31 de
.
desembre.
És fill de Bernat Alzamora Vanrell i Vizhdan Raimova
Sabrieva.
Enhorabona als pares i demés família

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 DESEMBRE
PLUVIOMETRIA
Dia 16 ............ 12 l.
Dia 21 ........... 11 l.
Dia 23 ............ 30 l.

Temperatura Màxima
21,4º C (Dia 9)

Temperatura Mínima
3,7º C (Dia 17)
Temperatura Mitjana
11,9º C
TOTAL: 53 LITRES Mitjana Màximes
15,2º C
Mitjana Mínimes
8,5º C

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES

POEMES I GLOSES
A Alemanya vaig anar
a cantar en es Mundial
i férem tan bon recital
que es primer mos varen dar.
N’hi anàrem un grapat
tots d’una agrupació.
Tenguérem per director
en Bartomeu Ensenyat,
i dàrem tan bon resultat
que el premi va ser es millor.
Voleu sabre jo qui som?
En Francesc Mas de Maria
i si un cas s’estrevenia
que passàssiu qualque dia
per ca nostra, vos rebria
amb tanta de simpatia
com els més amics del món.
Xesc de Son Cloquis, febrer de 1988

Maria -Sineu-Inca - Palma
06:25 06:41 06:55 07:29
07:35 07:52 08:06 08:40
08:40 08:57 09:11 09:45
09:40 09:57 10:11 10:45
10:57 11:11 11:45
11:57 12:11 12:45
12:57 13:11 13:45
13:40 13:57 14:11 14:45
14:40 14:57 15:11 15:45
15:40 15:57 16:11 16:45
16:40 16:57 17:11 17:45
17:57 18:11 18:45
18:57 19:11 19:45
19:40 19:57 20:11 20:45
20:40 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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“CARLOS MOYÀ, CON UNA RUBIA Y UNA MORENA”
Jo he arribat fa un parell de dies de Sudamèrica, la meva cita de cada any. He estat dos mesos
per allà, fent molta feina personal per poder
transmetre aquí a la meva gent. Tenc molts d'articles
interessants que aniré passant a la revista perquè els
publiqueu. Vaig estar quinze dies a Bons Aires, per
seguir amb la meva formació de massatge quàntic.
Després vaig estar a Perú, en una comunitat espiritual
amb curanderos andins, “chamans” i, per finalitzar,
a Xile. Ha estat molt interessant.
El primer que havia pensat contar-vos com a
anècdota és un reportatge que han publicat a la revista
«Qué me dices» com un "ligue" d’en Carles Moyà a
Argentina. Vos explic: Solem coincidir; quan ell fa
la pretemporada de tennis a Bon Aires, jo també hi
som per seguir amb la meva formació. Ens vàrem
conèixer l’any passat mitjançant un amic.
I enguany ens hem vist. També hi havia na
Carolina Cerezuela, la seva al·lota. Vàrem passar els
quinze dies junts. Varen esser uns dies molts divertits;
la meva aportació va esser el massatge quàntic per a
ells. També ho varen gaudir molt. A en Carles el va
relaxar bastant. Na Carolina (d’”Hospital Central” i
“Camera Café”), un dia tenia una gastroenteritis i la
va ajudar molt. Es varen quedar encantats.
KIKA MAS.

A la fotografia de dalt podeu veure en Carles
Moyà amb la morena, na Kika Mas i en la de
baix, amb la rossa, la seva al·lotaCarolina
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DIGUEM NO ALS NOSTRES FILLS!
El darrer dia de classe abans de les vacances
de Nadal, férem la festa de l’escola i, amb els i les
mestres anàrem a dinar a Sineu, dinar tranquil i relaxat
per acabar bé el trimestre. En acabat i per parlar un
poc més del món educatiu i dels nostres problemes,
baix una fina pluja, canviàrem d’establiment
restaurador ja que havien de tancar; davant unes
fumejants infusions i un bon cafè sorgiren força
anècdotes i opinions sobre el dia a dia. Na Sílvia ens
parlà d’un vídeo que circulava per internet, molt
interessant, d’un conegut jutge de menors de Granada,
famós per les seves exemplars sentències. El nom no
em sonava gens; no n’havia sentit parlar. Vaig apuntar
el seu nom, Emilio Calatayud, en el sobre del sucre
perquè segur que l’hagués oblidat. En arribar a casa,
el “google” féu la feina per mi.
Després d’haver vist i escoltat els vint minuts
de la intervenció del magistrat Emilio Calatayud,
(http://mediateca.educa.madrid.org/
buscar.php?q=granada&m=s&pag=1) corresponent a
la V Tertulia del Consejo Escolar de La Comunidad
de Madrid: «Familia y Escuela ante la Prevención de
Conductas de Riesgo», m’he convertit en un actiu
difusor del mateix i per això faig aquest escrit, perquè
també arribi als pares que encara no han tengut
l’oportunitat d’escoltar-lo. Tots els mestres de la
nostra escola ho veiérem junts com una activitat
formativa.
Aquí exposaré algunes idees del que diu el jutge
d’una manera molt graciosa, però molt importants per
inculcar en l’educació dels nostres fills i que repetí
en una entrevista que li féu Antoni Basses, en el Matí
de Catalunya Ràdio, un dia del passat mes de gener,
davant el “boom” mediàtic d’aquest vídeo penjat a
internet i que, malgrat tengui ja dos anys d’antiguitat,
és ara que s’ha estès com la pólvora encesa. A la
pregunta de si trobava més fàcil fer de pare o fer de
jutge, no dubtà gens en respondre que com a jutge, té
unes lleis molt clares de com actuar i també la Guàrdia
Civil, en canvi com a pare no té cap ajuda, ni estudis,
ni lleis,...
El fill no pot ser el que decideixi a casa, mentre
sigui menor. Per això he titulat l’escrit “Diguem no
als nostres fills”. La decisió sempre ha de ser dels
pares, així com també la correcció de les faltes. Quan,
sigui per deixadesa, per una mala entesa democràcia,
per modernitat,... es perd aquest poder de decisió, el

El jutge de menors de Granada, Emilio Calatayud

fill es converteix en un dictador i pot arribar a ser un
maltractador dels seus pares; per extensió també ho
serà de padrins, mestres, companys, etc.
És clar que quan són petits tot això plegat no
ho veim com un problema. Però els nins no es queden
petits. Creixen, i amb ells, els problemes també. Com
diu el jutge: “A nins petits, problemes petits; a nins
grans, problemes grans; i a nins més grans, problemes
més grans! I no ens desfem dels problemes fins que
ens morim”. Per això, si no hem exercit l’autoritat
així com cal, des de que neixen fins a la majoria
d’edat, en entrar en l’adolescència (ell l’anomena
“edad del riesgo social”) ens podem trobar amb greus
problemes.
Podria comentar moltes més coses, però pens
que és millor que vegeu el vídeo, reflexioneu sobre
ell i llavors vosaltres també expresseu la vostra
opinió: comentant-ho amb les vostres parelles, amb
els vostres fills, amb altres pares i, també, enviantnos un escrit per fer pública la vostra opinió.
Magí Ferriol
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Qui dies passa....
Dijous, 3: Un poc de cultura per desintoxicar i un
nespresso per acabar la jornada.
He de confessar que jo també som
d’aquells que abans de les vacances
de Nadal em faig el propòsit de
dedicar uns dies del període nadalenc
a treballar una mica en un munt de
coses a les quals hi necessit posar una
mica d’ordre per no trobar-me tan
estret un cop hagi tornat la rutina
laboral després de Reis. Però una
cosa és el propòsit i una altra la dura
realitat d’aquestes festes. Costa
aixecar el cul de la cadira i a l’hora de la veritat fas temps
entre menjada i menjada o entre visita i visita de parents,
amics i mil compromisos que fan que el temps et passi
volant i els bons propòsits es quedin just a l’enunciat. Tot
i això enguany decidesc dedicar un dia a baixar a Ciutat a
fer una mica de tour cultural Hi ha un munt d’exposicions
que m’interessen especialment i avui sembla un bon dia.
Ja m’hi posaré demà a arreglar papers! Al Casal Solleric
vaig a veure una antologia d’en Pep Canyelles, un escultor
que m’ha interessat des del temps de les seves
col·laboracions a Blanc d’ou, especialment, i al qual he
seguit amb un cert interès. L’exposició, una autèntica
meravella, reuneix obra que estava espargida per
organismes públics i particulars que l’han cedida
generosament per a aquesta mostra. Les immenses sales
del Solleric conformen un marc ideal per a les escultures
de Canyelles, algunes de volum considerable. N’hi ha
dues, que ja coneixia, que em tenen el cor robat. Una és
una mena de balança, enorme, metàl·lica, que sosté dues
enormes peces en equilibri que semblen unes notes
musicals i l’altra una sèrie de motoristes tallats en planxa.
Eren i són una autèntica joia. Un bon entrant per a una
jornada de badoc empedreït.
Seguesc per la Casa de Cultura de Sa Nostra i vaig a veure
l’Art Report on el marier Jaume Simó Sabater, un dels
artistes seleccionats enguany, hi exposa una irònica i
divertida confrontació entre un cavall embolicat amb cinta
d’embalatge i tombat i el famós quadre d’Anckermann,
que representa l’entrada del rei en Jaume a la Madina
Mayurqa, a cavall. El contrast és brutal i el joc de contraris
impactant. La mostra, amb alguns artistes coneguts, com
el fotògraf Toni Catany, és enriquidora pels diversos
llenguatges artístics emprats.
El següent punt és el Gran Hotel, a la Fundació de la Caixa,
on hi ha dues coses ben diferents: una antologia de
l’escultor Eduardo Chillida, senyor del ferro i del formigó.
M’hi pas una bona estona veient el procés d’elaboració
d’una de les seves grans peces en un forn industrial basc
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i després vaig a veure la col·lecció de Jean Planque que
s’exposa a les sales superiors. En el món de l’art, la gent
amb possibilitats econòmiques sol ser el principal
comprador i posseïdor d’obra artística, en totes les seves
facetes i llenguatges. El grans col·leccionistes solen ser
sempre les grans fortunes. Els casos de gent que sense
posseir grans fortunes han arribat a adquirir col·leccions
valuoses es poden comptar amb els dits d’una mà. Per
això em va interessar la història d’aquest suís, un home
d’origen humil, pagès, enamorat de l’art, diuen, a través
de la visió d’un quadre de Paul Klee. Aquest enamorament
el dugué a interessar-se per un món fins aleshores
desconegut, a intentar ell també la pintura i a relacionarse amb artistes i marxants i galeristes de la seva època.
Aquesta relació li permeté arribar a aconseguir obra de
grans mestres del XX i algun del XIX. És important la
seva col·lecció de Picassos i valuosa és també la presència
d’obres d’autors com Braque, Cézanne, Dubuffet, Van
Gogh, Monet, etc., presents alguns d’ells a l’exposició.
I en sortir, baixant pel carrer Unió de tornada cap al Born,
veig una botiga oberta, plena de gent. Despistat com som,
i un pèl encuriosit hi entr a veure què és allò que s’hi cou.
De disseny impecable, entre tanta gent, només arrib a
destriar unes cafeteres (al manco a mi m’ho semblen) i
un llarg taulell, al darrere del qual, tres o quatre joves
(impecablement vestits), mostren a la gent que s’hi acosta
una mena de capses allargades, de tons daurats diversos,
que contenen unes càpsules del mateix color. Intentant
saber què és tot allò de cop se m’acosta pel darrere una
dependenta (tan arreglada com les que hi ha al darrere
del taulell) i em demana si ja sé el que vull. Com que no
he estat a temps de saber ben bé de què anava la cosa, li
responc diplomàticament que encara m’ho estic pensant i
que ja l’avisaré en tenir-ho clar. I a poc ho vaig entenent.
Allò és efectivament una botiga de «cafeteres», però no
de cafeteres qualsevol, no, de cap manera. És una botiga
de cafeteres Nespresso, d’aquestes que per fer-te un cafè
hi has de posar una capsuleta (allò que apareixia en
aquelles capsetes allargades, tan arrenglerades en el taulell
i en els prestatges del darrere dels venedors) que et permet
elegir el gust que ha de tenir el beuratge, que tu, fins al
dia d’avui consideraves tan normal, prosaic, tan casolà i
gens sofisticat. No sé si és perquè els Reis ja són a la
cantonada o perquè la gent té gastera, però allò pareix
una subhasta de peix. I això que els preus no tenen res a
veure amb la meva cafetereta italiana tradicional, aquella
que em permet cada matí veure el cel, i el panorama
general, una mica més despert, sense necessitat de recórrer
a cap càpsula daurada.
Diumenge, 6: Reis, juguetes i jocs. De totes les festes de
l’any, aquesta és potser la que més nostàlgia i tendresa
em produeix. Nostàlgia pel temps escolat sense tornada
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enrere i tendresa per la quantitat de mirades i llumets que
els ulls d’infants i no tan petits reflecteixen en rebre el
regal o regals corresponents. Però també és cert que de
cada vegada més la festa s’ha convertit en un joc de
contrastos i d’excessos brutal, per la gran quantitat de
regals que en un mateix dia arriben a mans de les criatures.
I al capvespre del mateix diumenge ho constat de ben a
prop.
Ja he comentat alguna
vegada, que al meu
carrer (tenim més
tirada a sortir de ca
nostra pel carrer del
darrere que pel de
davant), a prop, hi
viuen un grapat de
famílies magrebines,
que tenen un bon
grapat de criatures
d’edats tendres que han
fet del carrer el seu espai de joc. I el mateix capvespre
me’ls trob a tots, ben bé una dotzena, envoltant un altre
nin, aquest, fill de pares «autòctons», que amb un
comandament a distància fa fer voltes i més voltes a un
cotxet teledirigit, que és l’admiració de tothom. L’escena
dura ben bé un quart d’hora. El petit, ben orgullós de la
seva jugueta, mostra les seves habilitats i els altres, amb
un punt de sana enveja, baden uns ulls com a taronges pel
regal que no tenen. Però vet aquí com de cop unes rialles,
trastoquen el panorama i l’escena canvia per complet. Dos
dels més grandets de la colla han descobert una caixa
d’aquestes de plàstic per transportar fruita a la qual hi
han afegit una corda. Mentre un es fica a dins, l’altre
l’estira i li fa fer voltes esburbadament. Les rialles
envaeixen el carrer. Els altres, els que feien rotllana al
voltant de la maquineta amb piles abandonen de cop el
seu envejat posseïdor i passen a jugar i a fer bulla amb el
carruatge que comencen a estirar entre uns quants. Aquest
vehicle, improvisat, va carrer amunt i avall, canviant
passatgers i menadors i fent les delícies de tota la colla.
Al cap d’una estona, el propietari del vehicle amb
comandament a distància és un dels més entusiastes
participants. Les seves rialles s’han ajuntat definitivament
a les dels altres, mentre el seu vehicle teledirigit ha quedat
aparcat al davant del portal de ca seva.
Dilluns, 28: Xorics, gavines i esplugabous, o el món ja
no és el que era. Ja fa uns dies que necessit anar a cercar
una mica de llenya, perquè enguany el fred i la humitat
ha estat el punt dominant des de l’octubre ençà. Faig cap
a una finqueta que tenim a prop de Llampí aprofitant un
capvespre preciós, assolellat i típic de les encalmades de
gener. Una vegada carregada la llenya, aprofit per anar a
fer una volteta i agafar quatre espàrecs. per fer una bona
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truita. En trob més que no en feia comptes. Quan crec
que ja en tenc ben a bastament aprofit per badocar una
mica i caminar un poc pels voltants aprofitant el que em
queda de dia. Sobre un fil elèctric, un xòric, també aprofita,
com jo, per badocar una mica i veure si trobarà res per
omplir el gavatx. M’hi acost a poc a poc i gairebé em
situu davall el mateix ocell rapinyaire. No s’immuta. La
meva presència no l’incomoda gens, ni fa comptes
d’arrencar el vol. Pareix que m’ignora; o no li dec semblar
especialment perillós. Qui sap? El que sí és cert és que
darrerament he pogut observar més d’un cas d’ocells
teòricament esquius que gairebé t’has de topar amb ells
perquè emprenguin el vol. Mèrleres, puputs, mussols...
No sé si tot això respon a allò que els entesos diuen sobre
canvi d’hàbits de determinades espècies animals que s’han
acostumat, i molt, a la presència de l’ésser humà, gairebé
a tocar i ocupant els mateixos espais vitals. Ara mateix
em ve al cap la imatge del centre d’ensenyament on estava
abans. Tot d’una que els al·lots deixaven el patí per tornar
a les aules, un estol de gavines envaïen les pistes de futbol
i bàsquet a la recerca dels molts bocins d’entrepà (i altres
coses, també s’ha de dir) que les criatures havien deixat
pel terra. Gavines, a molts de quilòmetres de la costa
cercant menjar! O aquestes notícies que surten de tant en
tant pel televisor sobre el comportament dels porcs
senglars que a determinades poblacions catalanes, fins i
tot a la mateixa capital, s’acosten fins a les cases a remenar
poals de fems i altres coses
comestibles que troben pels
voltants. I aquí sí que no puc
deixar de referir-me (potser
sigui pur desconeixement
personal i no hauria d’obrir
boca) a la gran proliferació
d’esplugabous
que
darrerament pul·lulen per tot Mallorca. Em referesc a
aquests ocells, de volum més que considerable que
acompanyen les guardes d’animals i que podeu veure als
llocs on hi ha aigua o que fa poc que han llaurat. Voleu
dir que fa anys n’hi havia?
Joan Gelabert Mas
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De Son Mel·lo a Son Catel·lo
Benvoguts lectors: una altra vegada emprenc un
compromís d’exposar cada mes una visió del mon des
d’una òptica viatgera, on intentaré fer esment dels aspectes
sociològics i humans i no tant paisagístics i de postal,
que també hi caben, que un mariando va trobant per
aquests mons de Déu. Si teniu la paciència de seguir-los,
per mi valdrà la pena la feina, i si creieu que no val la
pena, a dir-ho i tancarem la barraca.
Navegant pel riu Níger
Era un capvespre d’estiu del 2007. Feia molta calor, una
calor empalagosa, que venia per la humitat de l’ambient.
Havíem passat mig capvespre, ja que fins llavors no
havíem sortit gaire pel mig perquè la calor aconsellava
que durant el migdia i primera hora del capvespre millor
no anar pel sol en aquesta zona de l’Àfrica central. Els
qui som de pell blanca hem d’evitar al màxim l’exposició
en unes determinades hores.

El riu passava majestuós per la ciutat de Mopti, la segona
ciutat en importància de Mali; el qual mantenia el cabal
mig de l’any en aquella zona del tram, el contrari del
mes d’agost a la zona alta del riu on el cabal queda reduït
a manco de la meitat.
El riu Níger és l’anima comercial del país de Mali, i així
ha estat tota la seva història, ja que antany els vaixells ja
anaven amunt i avall quan el sistemes de propulsió eren
amb motors a vapor. Aquest fet ha estat molt important i
ha tingut una greu repercussió sobre l’ecosistema del país
ja que una bona part ha estat deforestat per cobrir les
necessitats de llenya pels motors dels vaixells. Això feia
que als ports on atracaven sempre hi havia unes grans
muntanyes de llenya a punt per esser carregada i així tenir
propulsió per arribar a l’altre port. Aquest fet, que ha
durant moltes dècades, ha causat una greu deforestació

en algunes zones del país, cosa que ha significat un
deteriorament del terreny, una greu erosió i per tant una
pèrdua de la qualitat del terreny per a cultiu amb la següent
manca de producció agrícola i la necessitat d’emigrar a
altres zones, a les ciutats, per no haver de morir de fam
davant la falta de menjar.
Ara el riu és constantment solcat pels vaixells amb motors
fora-borda, que sempre van amunt i avall transportant
persones i mercaderies de tota mena i quantitat, o bé per
anar a fer mercat d’una part de la riba a l’altra, o bé per
traslladar el personal que treballa i viu a cavall del riu.
Vàrem agafar una barcassa per fer la navegació, sortint
de la riba pedregosa davant de l’hotel (és un dir), on ens
estàvem. La barcassa anava coberta amb una lona
multicolor ben vistosa que ens protegia del sol, que
malgrat ser capvespre-horabaixa encara es deixava sentir
amb força. No cal dir que la navegació per riu és d’una
suavitat total, dóna una sensació de placidesa
extraordinària ja que no hi ha onatge, i malgrat que circulin
dotzenes de barcasses, no tenen pressa i no aixequen ones
que trenquin la quietud de la navegació, tot al contrari
que a les nostres costes on els energúmens amb motos
d’aigua o llances lleugeres, van a tota pastilla per arribar
abans... enlloc.
El sol era baix i es reflectia a l’aigua, que era d’un color
marró intens, degut a la quantitat de terra roja que
arrossega durant el seu llarg recorregut per les planes de
Mali; una terra vermellosa i sorrenca que molt fàcilment
s’erosiona amb les pluges torrencials que cauen durant
aquests mesos de l’any i que varem tenir l’ocasió de viure
durant aquells dies. Tot queda anegat en pocs moments i
sembla que tot és un mar o un llac immens on únicament
sobresurten els arbres, ja que en ser tan pla, està bastant
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ben estructurats, per on circulen dotzenes de nins i nines,
jugant a mil jocs creatius i sense cap estri de tecnologia
electrònica, ni falta que els fa. A vegades dins una casa
d’aquestes se sent una televisió, petitona, amb gent de
totes les edats, o millor dit, d’edats indeterminades per a
mi, que la miren, per on s’emeten pel·lícules del primer
mon, amb els protagonistes de raça blanca i amb
arguments absolutament aliens a les problemàtiques
d’aquesta gent, però que mostren que hi ha un primer
món on l’abundància és ostentosa i posa en evidència un
primer xoc de desigualtat humana...i encara hi ha persones
que no entenen les pasteres que arriben diàriament a les
nostres costes!.

temps a desaparèixer l’aigua i anar cap al riu per les
torrenteres.
Les barcasses que ens creuaven anaven plenes de gent,
moltes més dones que homes, vestits amb unes robes molt
vistoses, de colors cridaners i ben conjuntats; les dones
duien unes togues amb les mateixes robes del vestit, amb
unes formes i nusos, d’una inventiva i creativitat
colpidores, que ens cridava l’atenció per l’elegància de
la seva vestimenta; he de dir que els vestits de la dona de
Malí en particular i de l’Àfrica en general, pel meu gust
es d’una estètica i elegància majors respecte a qualsevol
altre indret que hagi conegut.
Però al costat d’aquesta vivència endolcida de la
navegació hi ha també el caire ben real que no és
precisament de color rosa. A la vora del riu, a la mateixa
ciutat, hi ha tota classe d’activitat humana que utilitza el
riu per a les més diverses feines: rentar els cotxes que
endinsen uns metres dins l’aigua; al costat mateix les
dones renten la vaixella diàriament i uns metres més enllà
uns mecànics renten i poleixen tota casta de motors desfets
a peces sobre els macs rodons de la riba; uns metres més
enllà les dones renten la roba, ribells i més ribells de robes
multicolors; i uns metres més enllà tant homes, com dones
com nins i nines es renten ben ensabonats; és a dir,
vertaderament el riu és l’autèntica artèria que vertebra
gran part de la vida dels habitants de la ciutat. I encara
uns mestres més enllà uns pescadors amb la seva barcassa
pesquen amb xarxes els molts peixets petits que agafen a
poals, i crida l’atenció veure que hi ha tanta vida piscícola
en aquesta aigua tan maltractada. Però per si tot això fora
poc, uns metres més enllà s’agafa aquesta aigua en unes
ribelles de plàstic multicolor i s’utilitza per beure i per
fer el dinar que cuinen dins les barcasses els propis
traginers ja que les utilitzen com a tota pertinença per
treballar i viure.
A l’altra banda del riu hi ha poblats dispersos fets amb
cases de palla, de fang i mixtes, rodones, sense carrers

Per l’hora en què feim aquesta ruta, l’horabaixa, és quan
els moscards piquen i és una zona de tercianes (malària),
per tant és hora de treure el repel·lent i fregar-se per totes
les zones exposades, que malgrat que es recomana anar
amb màniga llarga i calçons llargs, la calor fa que un no
compleixi les recomanacions i s’exposi a ser picat, cosa
que no es infreqüent.
(continuarà).
Antoni Gelabert Mas
Barcelona, gener 2008

Al fogueró de Son Negre cremaren el dimoni de la
barriada, el dimoni de Son Negre
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PRIMERA TROBADA ENTRE LA PREMSA FORANA I EL PRESIDENT ANTICH
Els diferents mitjans de comunicació adscrits
a l’Associació de Premsa Forana de Mallorca
participaren dissabte dia 19 en un dinar de trobada
amb el president del Govern Balear, Francesc Antich,
i la directora general de Comunicació, Gina Garcies.
El president va escoltar les reclamacions dels
diferents mitjans de la part forana de Mallorca referits
especialment a la manca de suport econòmic de les
institucions i a l’exclusió de les campanyes
publicitàries de l’administració.
El president de la Premsa Forana, Gabriel
Mercè, va inicidir precisament en el greuge
comparatiu que s’està produint amb altres mitjans
de comunicació de la comunitat autònoma i, adreçantse a Antich i Garcies, va explicar-los que “aquesta és
la premsa amb major incidència als pobles de
Mallorca, amb major credibilitat i fiabilitat, feta en
català i sense afany lucratiu; però a la vegada la més
exclosa de les campanyes publicitàries del govern i
amb menys suport per part de les institucions”.
Antich es va comprometre davant més de trenta
capçaleres d’arreu de l’illa a corregir la situació i a
iniciar polítiques per protegir i potenciar els mitjans

de comunicació local actualment emparats per
l’Associació de Premsa Forana.
La trobada també serví per parlar del procés
de digitalització de l’hemeroteca de la Premsa Forana,
per posar les bases per al restabliment dels premis
anuals de Premsa Forana i per apropar els diferents
consellers del gabinet autonòmic als mitjans locals,
a través de trobades periòdiques. També es va parlar
de la presència de la premsa forana a internet i del
nombre creixent de professionals en el sector.
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ELS PROTAGONISTES DEL CALENDARI DE L'ANY 2008
1.- Miquel Perelló Cating
2.- Pere Mestre, d’es Carreró
3.- Antoni Gelabert, Droguer
4.- Jaume Torres, Can Torres
5.- Jaume, Cirerol, de devora
l’església
6.- Damià Bergas, Menut,
cosí del mestre d’obres
7.- Toni Gual.
8.- Andreu Quetglas, de sa
Barrera (difunt)
9.- Miquel Oliver, Cating,
10.- Joan Ginard, Bielet
11.- Nadal Ferriol, de Can
Nadal
12.- Joan Quetglas, de Can
Poll
13.- Baltasar Carbonell,
“Capeta o Barberet”
14.- Jaume Aulet, de s’Hort
15.- Rafel Perelló, d’es Pas (difunt)
16.- Joan Ferragut, de s’Apotecaria.
17.- Tomeu Vallori, Rosset
18:- Guillem Carbonell, de s’Arraval,
19.- Miquel Gual
20.- Pere Antoni, Buñola, Burguet

El mes passat dèiem que tots anaven de vermell, però
no és així. Uns anaven de vermell, els cantadors (del 8
al 12 i del 14 al 18) i els altres anaven de blau, els que
feien les feines litúrgiques (de l’1 al 7). Els 19 i 20
aquest dia no duien vestit; per això els col·locaren
darrere.
(Informacions d’Antoni Gelabert i Nadal Ferriol)

