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Sumari

Antoni Gelabert Mas, Bartomeu Pastor Sureda i Antoni Fiol Morey.

Lloc Web:
www.fentcarrerany.cat
correu electrònic:

   fentcarrerany@premsaforana.cat

Des de l’editorial de la revista, així com a diferents articles d’opinió,
ens hi hem referit en més d’una ocasió. El tema és preocupant i qui no ho
vulgui veure és que o bé no és conscient que el futur es construeix, el construïm,
des del present, i que no tenim cap dret a hipotecar-lo, o bé es creu que ell o el
poble en sortirà beneficiat. Ens referim, com és bo d’endevinar, a la febre
constructora. A Maria i a Mallorca, en general. En un context globalitzat (tota
l’illa com una unitat de construcció) era lògic que davant de l’encariment de
l’habitatge a Ciutat, les poblacions de l’interior no tardassin gaire a ser objecte
de desig per part dels constructors. Solars urbanitzables a més bon preu oferien
(ofereixen), tot i això un marge de beneficis prou considerable per no aturar
l’activitat econòmica que el mercat immobiliari de Ciutat i els voltants ja havia
frenat de manera clara. I aquí, els planejaments urbanístics (en general,
excessivament desenvolupistes) han quedat en evidència davant l’allau de
peticions per construir nous habitatges. Molts d’aquests municipis, enllepolits
per les entrades econòmiques que això els suposava en forma de permisos
d’obra, no valoraren (no  ho valoren encara, i si ho fan pareix que és amb una
bena davant els ulls) les conseqüències de tal creixement. La despersonalització
brutal que significa que en qüestió de pocs anys un municipi de 2000, 3000
habitants vegi gairebé duplicada o triplicada la seva població no ha estat
valorada a bastament; ni el fet que tota la infrastructura de serveis (sanitaris,
socials, educatius, d’oci, etc.) quedi obsoleta en pocs anys; que no hi hagi
capacitat material ni humana (ni de deu vegades, nou, cap previsió, ganes o
possibilitats de fer-ho) d’arbitrar mesures d’integració dels nouvinguts, amb
llengües i costums diferents... Tot canvia. I qui ho acaba pagant és el poble, en
conjunt. Ara i en el futur. No és possible que coses així passin sense que la gent
no reaccioni; no és possible que l’enriquiment i el negoci d’uns pocs sigui, en
el futur (immediat) el problema de la majoria. Eren assenyadíssimes les paraules
de l’anterior batle d’Ariany, quan, en una entrevista a la premsa, deia que els
pobles que ara se senten tan feliços i afortunats perquè creixen molt, d’aquí a
poc ploraran amargament quan vegin tot el que han perdut pel camí.

I a Maria? N’hi ha prou fent un passeig el poble per veure quin futur
ens espera, quin poble heretaran els nostres fills, si entre tots no consensuam
uns límits a un creixement descontrolat i irracional. Aquest cicle de construcció
tan bèstia s’ha de limitar de manera dràstica.
Encara hi som a temps. Però cal posar-s’hi ja. La gent ha de despertar.

Quan sonen veus que des de l’actual majoria municipal volen
solucionar els problemes a una constructora oferint-los una via de sortida a
una urbanització, ampliant encara més el sòl urbanitzable, n’hi ha per posar-se
a tremolar.

És hora de dir prou. Ja!
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EXPOSICIÓ A CA SES MONGES

El passat diumenge dia 16, abans de començar la
Setmana Santa, Ca ses Monges va ser escenari d’una
exposició especial. Dues joves artistes de Maria, na Laura
Aguilar, amb només quinze anys i una altra joveníssima
estudiant de Belles Arts, na Xisca Bergas, feren les
primeres exposicions al seu poble. Les dues exposicions
mostraven de manera clara els móns poètics i artístics en
què les dues es mouen a hores d’ara. Na Laura exposà
els seus quadres a la Sala de la Capella, uns quadres amb
un suport matèric molt treballat. La figura humana,
detallada o sencera era l’eix central de la seva exposició,
mentre na Xisca Bergas mostrava una part de les coses
que fa uns mesos ja havia exposat a Llucmajor , amb uns

plànols i mapes com
a base i altres obres
( l i t o g r a f i e s ,
serigrafies, etc.)
fruit   d’expe-
rimentacions fetes
al llarg dels seus
estudis a Barcelona.

Una gran
quantitat de gent
assistí a la
inauguració de les
exposicions que
r o m a n g u e r e n
obertes al llarg de
les festes.

del quan ja ens n’hem fet ressò en aquestes pàgines més
d’una vegada, va dur a interpel·lacions per part de tots els
grups polítics de l’Ajuntament. L’oposició es queixà de
l’elecció del lloc, del fet que el solar no es podia cedir si
encara no era de propietat municipal i volgué deixar clar
que totes les protestes que s’havien fet, avalades per
l’Ajuntament, davant de la Conselleria, amagaven el fet
que el solar en discussió ni s’ajustava a les condicions
legalment marcades, ni s’havia fet cap cessió municipal.

Respecte del projecte de construcció d’un polígon
industrial al costat del poliesportiu, l’Ajuntament, amb el
vot de l’actual majoria del PP, aprovà un conveni amb un
particular, propietari dels terrenys, per fer-hi un polígon ,
a canvi de la cessió d’uns espais al municipi, sempre que
es pugui dur endavant la requalificació dels terrenys.

L’oposició qüestionà el procediment que s’havia
seguit, qualificant-lo d’obscur i de defensar determinats
interessos, a més de qüestionar que es fes el polígon al
costat de la zona esportiva, cosa que de fet tanca la
possibilitat futura de la seva ampliació.

PLENARI MUNICIPAL AMB MOLTS DE PUNTS
En el plenari de l’Ajuntament de Maria que se

celebrà el passat 13 de març s’aprovaren els pressuposts
corresponents al 2008. Entre les partides més
significatives hi ha la inversió que s’ha de fer per arreglar
voravies i carrers inclosos en el Pla d’Obres i Serveis
(191.685 €), o l’asfaltat de camins rurals, inclòs al Pla
plurianual (113.053 €), la pavimentació de carrers, també
inclosa en el Pla d’Obres i Serveis (65.500 €). Destaca
també la inversió que es farà per arreglar Sa Quintana
amb el soterrament del cablejat, així com el pla per
rehabilitar façanes.

Els dos punts més polèmics de la sessió municipal
foren el referent a la construcció de l’edifici docent i el
referit al polígon industrial.

Respecte del primer punt l’Ajuntament aprovà
posar a disposició de la Conselleria d’Educació el solar
per a la construcció de l’edifici docent a la zona del Clot
d’en Maiol, sense tenir signat, sembla ser, encara, el
conveni amb la propietat particular. El tema polèmic i

Des de les pàgines de la revista els volem donar
l’enhorabona i els desitjam que la seva feina artística
tengui continuïtat.
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L’EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ I LES NECESSITATS DE SÒL
URBANITZABLE ENTRE 1920 I 1950 A MARIA

Bartomeu Pastor Sureda

1. Introducció.

Entre 1900 i 1920 el creixement de la població havia
resultat en xifres absolutes poc significativa, si tenim en
compte que en les dues dècades entre 1900 i 1920, s’havia
passat de 1966 a 2098 habitants, un creixement de 6,6
habitants/any. Durant aquest període, el nombre elevat
de naixements anava lligat també a un nombre elevat de
defuncions. Si l’any 1929 teníem el major nombre de
naixements (79), l’any 1901 es constata el major nombre
de defuncions (69).

A partir de 1920 es romprà la tendència d’un
creixement moderat passant d’un increment total anual
de 6,6 persones (període 1900-1920), a les 35,5  (període
1920-1930). Les causes d’aquest increment hem de
cercar-les en la reducció de la mortalitat infantil. Entre
1900 i 1920 nasqueren 1208 infants, però la mortalitat
també fou elevada, 766 persones, el que dóna un
creixement natural de 442 habitants; en canvi, entre 1920
i 1940, mentre els nascuts foren 1234, els morts es
reduïren, considerablement, a 622, de la qual cosa en
resulta un creixement natural de 612 persones, 170
habitants més que a les dues dècades anteriors.

Els establits, total o parcialment d’algunes
possessions entre les darreres dècades del segle XIX i
l’any 1904, d’unes 650 quarterades, de les possessions
de son Fogueró, sa Font, son Niell, Rafal Nou, sa Torreta
i Roqueta... produïren 349 nous petits propietaris. Es
tractava, generalment, de parcel·les d’una quarterada. Ja,
entrat el segle XX, entre 1910 i 1920, arribarà una segona
tongada d’establits de terres bones, d’unes 367
quarterades a: es Gassons (140 Q.), son Perot (85 Q.) i es
Rafal de son Bacs (142 Q.), que també  aconseguiren un
bon grapat de petits i mitjans propietaris.

La gran demanda de queviures durant la Primera
Guerra Mundial i les conseqüències de la crisi dels anys
trenta (s. XX), beneficiaren aquesta petita propietat, que
havia passat de ser missatge o jornaler de possessió, a
propietari endeutat, però independent. S’iniciava el pas
d’una agricultura de subsistència a una agricultura mixta
(consum/mercat), on els cereals i la carn (porc) ocupaven
una bona part de la mà d’obra.

L’accés a la terra de molts de jornalers, entre 1900
i 1920 pels nombroses establits, coincidirà amb la
reducció de la mortalitat infantil i amb la demanda de mà
d’obra i, com a conseqüència, amb un increment
substancial de la població absoluta.

Amb la consolidació d’una petita propietat i l’inici
d’un creixement demogràfic, arribarà la necessitat i, com
no, demanda de sòl edificable. La construcció de les cases
es perllongava durant anys i ocupava la població durant
el període de menys activitat agrària, els mesos de gener
a maig.

2. Necessitat de sòl edificable.

L’espai edificat que s’havia consolidat, a inicis del
segle XX, als voltants de tres vies (Església-Carrer Major,
ses Corbades-s’Arraval i sa Quintana. El creixement
pausat, fins aleshores, acabaria unint aquests espais
urbans.

Però les necessitats de més mà d’obra per conrear
la terra, l’accés a la terra d’una part dels jornalers i el
descens de la mortalitat, canviaran la fesomia urbana del
poble. La mecanització era testimonial i reduïda a les
possessions. Les feines del camp seguien sent
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primordialment manuals. Així, l’any 1938, en tot el terme
hi ha registrats tres tractors: 1 Fortson de 10/20 HP i 2
Cletrach  també de 10/20 HP; en canvi no hi havia cap
arada de discos, ni cap arada “polisurcos”, i només 60
sembradores de bèsties (AMMS). Uns jornals baixos i la
gran disponibilitat de mà d’obra no afavorien la
mecanització del camp.

Entre 1920 i 1930, davant el gran increment
demogràfic i les necessitats de més sòl edificable fóra
dels eixos més o menys consolidats, s’emprendrà la
primera gran reforma urbana. Es tractava del Pla
d’Eixample, de l’any 1923, encarregat a l’arquitecte
provincial Josep Alomar. Aquesta gran reforma, d’alguna
manera, unia els tres turons (son Puig, s’Arraval i es
Pujolet), no pels extrems sinó pel comellar central, a través
de sa Tanca, convertint tot un espai de conradís, de
tanques, trasts i alguns hortets amb sínia (cas Rumbos)
en nous espais edificables. Es tractava de tanques i trasts
familiars (Rumbos, Porrets, Guals, Llampiners, Neptos,
Xinaris, Miogues, Bisbals, Collets...), que es parcel·laren
i es convertiren en sòl urbanitzable.

A l’acabament de la dècada de 1920 es
desenvoluparà un ventall de noves construccions que
l’any 1930 arribaren a 743 edificis urbans, que, amb les
cases aïllades  i les possessions sumaven 851.

En el decenni de 1920-1930 hi ha un increment de
95 habitatges mentre el creixement demogràfic fou de
356 habitants. Si entre 1897 i 1900 l’augment demogràfic
havia estat de 201 persones, les construccions d’habitatges
havien passat de 555 a 728, un increment de 173 vivendes
que dóna 7,5 noves construccions anuals.

Entre 1930 i 1936 la demanda de solars urbans és
constant. Així, davant aquesta gran demanda hi ha un
projecte d’urbanització, de l’arquitecte Guillem Fortesa,
d’un tros de terra de la finca es Cós, així com d’una altra,
encara més pretensiosa, d’es Cós i son Roig, de
l’arquitecte Josep Alomar. També, l’any 1932, es
presentava un “Pla de Parcel·lació de la finca son Puig”
de Francesca Maria Mas. L’oferta de sòl edificable arribà
a crear una divisió dins la població, entre els partidaris
d’un creixement sense límits i desordenat i els que volien
alentir el procés. La carta protesta d’un grup de regidors
davant la imminent aprovació del Pla d’Eixampla d’es
Cós, sa Sorteta i sa Grava, ja que segons ells, “... això
possibilitaria un cens de 10000 habitants”, era
enregistrada a l’Ajuntament. Signaven la carta els regidors
Antoni Jordà, Miquel Gual, Bernat Quetglas i Simó Garau
(AMMS, 135, Expedient d’Obres). Aquestes
discrepàncies refredaren alguns projectes de parcel·lació.
Mentrestant, l’any 1934, es tramitava l’expedient de
parcel·ació d’es Camp d’en Jordà.

L’any 1936 s’aprovava l’avantprojecte de la Plaça
des Pou, de l’arquitecte Francesc Casas.

Però el creixement era constant i la demanda de
sòl edificable no s’aturava i, per això, l’any 1936 es
consolidaren i s’obriren nous carrers, però també
s’aturaren alguns projectes d’eixampla.

Amb el creixement demogràfic d’aquests decennis
(1920-1940) s’incrementaren els serveis públics (sanitaris
i educatius). L’any 1930 s’obria la primera apotecaria al
Carrer des Pou, a la casa de Can Ramis, on l’apotecària
Margalida Monjo Perelló (de Son Monjo) hi llogà una
dependència. L’any 1934, la seva vacant seria coberta
per Estanislao del Campo Romero, natural de Logroño, i
l’any 1942, per Joan Ferragut Rossell. Respecte a la
medicina, a part del metge local Antoni Lluc Monjo
Buñola, altres llicenciats en medicina prendran el relleu:
Emilio Burges Marco, Rafel Mateu Martorell (interí),
Rafel Rotger Mestre (Carol), de Sineu, Antoni Llinàs
Amengual...

L’any 1939 era manescal Martí Llinàs Ribes.

Claustre de l'escola de dalt
L’ensenyament, amb les dues escoles graduades

(de Baix, 1928 i de Dalt, 1934), ens proporcionà un bon
nombre de mestres, peninsulars i mallorquins, encara avui
recordats. Casos com Enrique Llácer Chiva (valencià),
que segons ens han informat posseïa un extens arxiu
fotogràfic dels seus anys a Maria, Angel Madrigal Gómez
(andalús), Simón Gómez García, Justo Díaz Ortega, Joan
Riutort, Joan Mesquida Gili, Maciana Rigo Rigo,
Constantina Milla, Sebastià Thomàs Capó... així com un
gran nombre d’interins o provisionals. L’any 1934 es
creava la Secció de Pàrvuls. També, l’any 1936 (dia 13
de maig), i com a conseqüència d’una inspecció, per part
de Maria López Corts (Inspectora), a la Parròquia, serà
clausurada l’escola primària, que hi funcionava sense
permís.

Entre els anys 1930-1940 el creixement demogràfic
es modera, si bé l’any 1940 s’arriba al sostre màxim de
població, amb 2491 habitants.

Els expedients de permisos d’obra entre 1940 i
1950 donen una mitjana de 15,9 permisos d’obra i any.
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Aquest ritme constructiu continuaria fins mitjans la
dècada de 1950.

Entre 1950 i l’any 2000 l’èxode rural farà perdre
al municipi prop de 600 persones, es tractava de famílies
senceres que partien, majoritàriament, envers la ciutat de
Palma.

3. Conclusions.

Els darrers deu anys, 1998-2008, el moviment
migratori s’ha fet a l’inrevés. Per una banda, el retorn
dels jubilats nadius i l’arribada d’immigrants estrangers,
ha incrementat el sostre de població, però sempre molt
per davall la dècada 1940-1950.

L’escassa relació, a dies d’avui, entre el feble i, pot
ser, provisional creixement demogràfic, i l’excessiva
oferta de nous habitatges per a futurs nous vinguts, sense

gaire vincles amb el poble, i amb una tipologia
constructiva, si més no, desencaixada i més pensada en
l’especulació que en les necessitats reals d’un municipi,
on el sostre de 2000 habitants, hauria d’haver estat una
meta mai ultrapassada.

QUADRE 1: Evolució de la població.
ANY                                                         POBLACIÓ

1900 1966
1910 1951
1920 2098
1930 2454
1940 2491
1950 2444
1960 2082
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QUADRE 4: Any de +/- naixements,
defuncions i matrimonis.

Any de més naixements, 1929 ( 78 naixements)
Any menys naixements, 1941  (27, conseqüències de la
Guerra Civil)
Any més defuncions, 1901 (61 defuncions)
Any menys defuncions, 1925 (16 defuncions)
Any més matrimonis, 1903 (30 matrimonis)
Any menys matrimonis, 1938 (5 matrimonis, Guerra
Civil).

QUADRE 6: Expedients d’obres 1941-1950.

Any                                              Nombre d’expedients
1941 18
1942 29
1943 22
1944 8
1945 6
1946 12
1947 31
1948 15
1949 10
1950 8

Font: Elaboració a partir de les dades de l’Ajuntament.

Sa Plaça
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SA XERRADETA A SES TARRAGONES AMB ...

Ja feia estona que teníem ganes de parlar amb en
Martí Serra, un pobler que fa molts anys vingué a
treballar a l’ajuntament de Maria i ara ha demanat
l’excedència. Una xerradeta tranquil·la amb una persona
que ha estat molts d’anys dins el nostre ajuntament perquè
ens faci unes pinzellades de com ha vist l’entitat i el poble
des de dins. En Martí està casat, té dues filles, és aficionat
a l’excursionisme i també a la cata dels vins. Mentre el
Barça va dirimint la seva eliminatòria  europea amb el
Cèltic de Glasgow, nosaltres parlam amb en Martí un
poc de tot, mentre esperam que ens duguin el sopar.

-Martí, te pots presentar, pels qui no te coneixen?
El meu nom és Martí Serra Serra, tenc prop de 50 anys i
més de la meitat de la meva vida l’he passada fent feina a
l’ajuntament de Maria, d’administratiu.

-On vares estudiar?
Sempre a sa Pobla i només vaig estudiar fins a 6è de
batxiller. Mentre feia el batxiller anava fent per lliure el
que ara seria una FP d’administratiu o secretariat, on
estudiava mecanografia, comptabilitat, taquigrafia, etc.

-Quantes escoles hi havia a sa Pobla aleshores?
L’Institut i Ca ses Monges.

-Sempre has fet feina d’administratiu?
No. Quan vaig acabar d’estudiar l’any 1975 vaig
començar a fer feina de ferrer i ajudava la meva família
en les feines del camp fins l’any 1977, en què vaig
començar a fer feina a l’ajuntament de Maria.

-Mentre feies de ferrer estudiaves?
Sí, preparava les oposicions amb un funcionari de
l’ajuntament de sa Pobla, els horabaixes anava a ca seva
a cantar temes.

-La teva preparació va estar enfocada a
l’administració pública, no té va atreure la banca o
qualque empresa privada?
Vaig intentar entrar en un banc, però en aquell temps
necessitaves un bon padrí per poder-hi entrar i en canvi a
l’administració pública estudiant s’hi podia accedir i vaig
tirar instàncies als ajuntaments de Santa Margalida, Maria
i Campanet.

-I aprovares les oposicions de Maria?
Sí, també vaig aprovar a Santa Margalida però vaig triar
quedar-me a Maria. Això era l’any 1977 i al mateix temps

hi va haver les oposicions de Policia Local que va entrar
en Tomeu, que ja feia feina però no era titular.

-On era l’edifici de l’Ajuntament quan arribares a
Maria?
Al carrer de Sant Miquel, un edifici tètric, però és el que
hi havia en aquell temps.

-Qui hi havia fent feina a l’Ajuntament l’any 1977?
Hi havia l’amo en Tomeu “des Casino” i l’amo en Miquel
que estava a punt de jubilar-se i després a principis de
l’any 1978 va entrar interí en Toni Sureda que va fer un
temps de secretari, ja que jo feia el servei militar i el
Policia número1 que era l’amo en Pere “Boiret”.
Hi havia cadires de bova per esperar la gent, una llimonera
al corral devora la cisterna i la veritat que era tot un poc
tètric.

-Tens qualque anècdota d’aquella època?
Record la primera vegada que va venir don Mariano
d’Espanya. Tot d’una el varen fer passar al despatx del
Secretari i “-Que vol don Mariano?” Quan venia l’amo
en Joan de Maià també volia un tracte especial.

-Hi havia molta diferència del funcionament d’aquells
anys a ara?
Si, però passaves més gust de fer feina abans, ja que els
polítics no se ficaven en la nostra feina, ells feien de
polítics, anaven a Ciutat a fer les seves feines i ens
deixaven a nosaltres la part administrativa. L’any 1977 o
78 el pressupost de l’ajuntament de Maria era de 4 milions
de pessetes i el meu sou no arribava a deu mil pessetes
mensuals.

MARTÍ SERRA, FUNCIONARI DE
L'AJUNTAMENT DE MARIA
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-Com va ser que deixares l’Ajuntament?
Jo des de feia molts d’anys els horabaixes feia feina a les
oficines d’un hotel, del qual hi tenia una petita
participació, i ja feia temps que m’havien oferit dedicar-
m’hi a temps complet, i ho vaig provar demanant 2 anys
de reducció de jornada a l’Ajuntament i al final he
demanat l’excedència.

-Quin temps fa que ja no ets a l’Ajuntament?
Dos anys, així i tot hi he fet feina 29 anys.

-I la nova feina com va?
Molt bé, la passada setmana era a Sèrbia on hem comprat
un hotel i uns terrenys i ens anam engrescant, així que
possibilitats que torni a Maria de moment són poques.

-Tens qualque època amb un record especial d’aquests
29 anys?
Sí, quan férem el padró de Maria i anàvem visitant les
cases i vaig tenir molt de contacte amb la gent de Maria i
va ser una experiència molt bona.

-Hi ha molta diferència de feina entre una empresa
privada i una pública?
Sí, a l’empresa privada s’intenta dotar del material i
personal necessari, per a un bon funcionament i en un
Ajuntament, al manco al de Maria, se gasten els doblers i
no s’inverteix en personal ni s’intenta donar un bon servei
amb una millor organització de la feina, i tots els batles
han pecat del mateix.

-Quants de batles has conegut al llarg d’aquests anys
a l’Ajuntament?
Crec que 10 o 11 batles, no se si me’n deixaré cap: En
Simó Garau, Miquel Oliver, Joan Quetglas, Miquel
Torelló, Magí Ferriol, Rafel Oliver, Jaume Mestre, Martí
Ferriol, Guillem Ferriol i Toni Mulet.

-Per acabar ens podries contar qualque anècdota
graciosa d’aquests anys entre nosaltres.
Una que sempre m’ha quedat i he contat moltes de
vegades que té a veure amb l’època que feiem els cens de

població i els d’habitatges. Això ho feiem els capvespres
per cobrar un poc més i un any vaig fer el cens de cases i
anava casa per casa i omplíem un qüestionari on hi
constava les habitacions que tenien, si hi havia cuina,
bany, etc. I en una casa del carrer de l’apotecaria quan els
vaig demanar si tenien bany, me contesten que sí i els
deman on el tenen i la madona me diu: “-És al corral,
però gràcies a Déu no l’hem hagut d’emprar mai”. Ells
empraven l’excusat o la bassa i gràcies a Déu el bany no
l’havien hagut d’emprar.

-De quin any parles?
L’any 1985, i n’hi havia moltes de cases que encara no
tenien bany o l’acabaven de fer. En aquells anys hi havia
una línia de subvencions de la delegació del govern per
fer banys.

Hem passat uns moments agradables durant la
vetlada i ens acomiada’m d’en Martí desitjant-li sort i
encerts per allà on el porti la vida, però esperant que no
s’oblidi del poble on ha treballat tants d’anys. D’això ja
ens ocuparem nosaltres enviant-li la revista al seu
domicili.

Antoni Fiol, Magí Ferriol i Miquel Morey
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LA MANCOMUNITAT DEL PLA I LES NOVES
TECNOLOGIES
Durant els mesos de març i abril, la
Mancomunitat Pla de Mallorca
desenvolupa una sèrie de campanyes
de comunicació i participació
ciutadana orientades a donar a
conèixer i fomentar la utilització de
les Noves Tecnologies i de la xarxa d’Internet per a tots
els ciutadans. L’objectiu d’aquestes accions és aconseguir
que un alt percentatge de persones s’incorporin a les
Tecnologies de la informació i adoptin l’ús d’Internet com
a una feina útil i pràctica de comunicació, de treball, d’oci,
etc.  La campanya es basa en la utilització d’un autobús,
Telecentre Mòbil i està dirigida al públic en general,
mitjançant visites concertades amb els col€lectius i
associacions de 10.30 a 14.30h. i de 16.00 a 20.00h.
L’activitat es desenvolupa en les Aules Mòbils en sessions
de 55 minuts, dinamitzada per mitjans audiovisuals i
interactius i conduïdes per personal monitor. Les visites
de col·lectius, que han de ser prèviament concertades ,
estan dirigides a totes les persones, especialment als
centres educatius, persones majors, mestresses de casa,
residents d’immigració, persones amb discapacitat, etc.
Les Aules Mòbils estan equipades amb 10 ordinadors,
s’emplacen físicament als carrers i places de cada
municipi. A Maria està previst que l’autobús tecnològic
hi faci parada els propers dilluns i dimarts, 7 i 8 d’abril.

EL MARIER JOAN MAS I VIVES ELEGIT
MEMBRE NUMERARI DE L’IEC

Hem sabut que el marier Joan Mas i Vives,
catedràtic de literatura i actual cap del Departament de
Filologia Catalana de la Universitat de les Illes Balears
ha estat elegit com a membre numerari de la més alta
institució acadèmica de la nostra llengua i cultura,
l’Institut d’Estudis Catalans. En Joan Mas i Vives ha estat
designat acadèmic de la Secció Històrico-Arqueològica.
Aquest nomenament suposa la distinció acadèmica més
alta que mai ha rebut una persona natural del nostre poble
i hauria de ser un motiu de satisfacció i orgull per a tots i
un estímul per defensar més que mai la nostra llengua i
cultura en uns moments en què cal que tothom assumeixi
al màxim la seva responsabilitat. Al costat d’en Joan, un
altre mallorquí, el campaneter Damià Pons i Pons,
exconseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears ha estat elegit membre de la Secció Filològica de
l’IEC.

No cal que ens posem a enumerar els mèrits dels
dos nous acadèmics, ja que les pàgines de la revista

segurament no ens bastarien; solament els volem donar
la nostra enhorabona i que segueixin fent feina a favor de
la nostra llengua i cultura com han estat fent fins ara. De
la seva feina rigorosa i profunda en traiem profit tots.

Enhorabona!

ACCIDENT A LA CARRETERA DE SINEU
Ja hem comentat moltes vegades la perillositat de

la carretera que uneix Maria i Sineu. Una carretera que
sembla de muntanya, amb continus revolts i turons que
fan que no es pugui avançar en quasi tot el seu recorregut.
Així i tot té alguns punts negres més perillosos que la
resta i que ja han costat moltes desgràcies. Aquesta vegada
la desgràcia fou lleu quan un conductor novell que no era
del nostre poble, sortí del revolt de Can Butxaques, anant
a parar dins el conró, donant-se la casualitat que qui el
trobàs fou un dels policies municipals de Maria que se
n’encarregà de l’ajuda necessària.

PANADES I CRESPELLS A SA COMUNA
Com cada any els alumnes del CP Antoni Monjo,

feren panades i crespells. Les feren a l’escola el dimarts
dia devuit de març i el Dimecres Sant, després de
l’oportuna passada de les panades pel forn, es desplaçaren
fins a Sa Comuna, els majors a peu i els més petits amb
autocar que facilità l’ajuntament, per a menjar-se-les. Es
veu que la caminada obrí la fam i de les panades i crespells
no en quedà ni l’ombra. La jornada fou ben agradable,
encara que el retorn per a alguns, fou una mica mullat.

SEMBRA D’ARBRES A SA COMUNA
El passat dia 19 de març, i aprofitant el

desplaçament per fer la berenada de les panades, es
procedí a la sembra de pins als envoltants de Sa Comuna.
Foren els alumnes de la nostra escola, ajudats dels mestres
i la brigada de l’ajuntament el que feren aquesta acció,
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tan necessària per a vestir aquest lloc de trobada al aire
lliure. Ara manca que se’n faci un manteniment i que en
tornar-hi ens puguem beneficiar de la seva ombra.

INAUGURACIÓ DEL PARC VERD
El passat dia 28 es procedí a la inauguració del

Parc Verd al costat del cementeri municipal. Per a l’ocasió
es desplaçaren a Maria el conseller de Cooperació Local
del Consell de Mallorca, Miquel Rosselló i la directora
insular d’Assessorament Municipal, Magdalena Palou que
juntament amb les autoritats locals procediren a la seva
inauguració. Aquest punt verd ocupa una superfície d’uns
600 metres quadrats ha tengut un cost de 76.600 euros i
ha tengut una subvenció de 50.000 euros del Pla d’Obres
i Serveis del Consell Insular de Mallorca.

Dies abans de la inauguració les cases de Maria
reberen una circular de l’Ajuntament on s’informava
sobre les coses que podran anar a parar en aquest nou
punt. Així classifica com a materials perillosos coses com
les bateries, l’oli mineral, cartutxos d’impressora, etc.,
mentre que els no perillosos, però que també es poden
reciclar són coses com: mobles, matalassos, pneumàtics,
etc. L’oli vegetal o de cuina també pot anar a parar al
punt verd.

En aquest mateix full apareix l’horari en què estarà
obert així com que estarà vigilat i controlat. També diu
que els contenidors del municipi es trauran ja que el servei
de recollida queda assegurat entre la recollida
domiciliària, el punt verd i la recollida d’objectes
voluminosos a domicili.

Ara, esperem que la gent faci les coses bé i tots hi
sortirem guanyant.

CLOENDA DEL CURS DE MEMÒRIA
Fa uns dies tingué lloc l’acte de cloenda del curs

de Memòria, curs que pretén l’estimulació d’aquesta

capacitat mitjançant exercicis diversos, estimulant també
la concentració i la comprensió
en persones en les quals l’edat ja
ha començat a afectar aquestes
capacitats. Idò bé, Maria ha estat
el poble de la Mancomunitat del
Pla amb més participants en
aquests cursos obligant als
organitzadors a fer-ne dos grups. També ens han comentat
que hi ha hagut una gran participació masculina, cosa
que destaca també sobre els participants d’altres pobles.

PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE D’EN PERE
SUREDA

 El proper dia 12 d’abril a
les 19,30 hores al pati de l’Escola
de Dalt tendrà lloc la presentació
d’un llibre del nostre
col·laborador Pere Sureda Ribes
que duu per títol: Caramel·lers.
Són testimonis de la vida i fets
dels dos batlles republicans de
Maria:  Jaume Bergas Femenies
i Jaume Ginard Mestre, i la vida
i obra del glosador marier Antoni
Ginard “Bielet”.

En Pere ens ha demanat
que en nom seu convidàssim tot
el claustre de les escoles de
Maria, així com a tot el poble a
través de les pàgines de la
revista, cosa que feim ben gustosament..

La presentació comptarà entre els convidats amb
en Biel Majoral i Antoni Artigues que interpretaran
Cançons republicanes.

Esperam la vostra assistència.

QUI TENDRÀ EL CONTROL DE LA
CONSTRUCCIÓ IL·LEGAL EN SÒL RÚSTIC?

Ens han comentat que els batles del PP de la
Mancomunitat del Pla no volen abandonar les seves
competències sobre la construcció en sòl rústic a mans
del Consell de Mallorca i pretenen que sigui un organisme
depenent de la mateixa Mancomunitat qui ho faci. No
s’acaba d’entendre com en un tema tan delicat com aquest
i vist el grau de dificultat per als pobles petits per exercir
un control efectiu, com no es delegui en una institució
més forta i amb més recursos aquesta capacitat. Ja hi ha
massa sospites de complicitat i permissivitat perquè
encara la gent se’n refiï més poc de l’actuació d’aquells
que han de preservar la legalitat.
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DEMOGRAFIA

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

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

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT                                 971525002
                                                                (Fax)
971525194
                                            Policia Local 971100112
BIBLIOTECA                                    971525688
UNITAT SANITÀRIA                       971525463
                                     (cita prèvia)   902079079
APOTECARIA 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

.

Josep Aulet Vanrell, morí el passat 8 de març a l'edat de 87
anys. Vivia al carrer Alexandre Rosselló, número 9.

12

: ENS HAN DEIXAT:

BENVINGUTS:

 Maria Magdelana Ferriol Buñola va néixer el passat 10 de
març. Els seus pares són Pedro Ferriol Mas i Francisca Maria
Buñola Mas.

Na Margalida Maria
Ferriol Quetglas va néixer el
passat 13 de març, a Palma. És
filla de Jaume Ferriol Bergas i
Catalina Maria Quetglas
Vicens.

 Pere Mestre Servera vingué al món el passat 24 de març. És
fill de Pere Mestre Ferriol i Àngela Servera Seguí .

 Brad Antony Galvez Espinoza va néixer el passat dia 28 de
març. Els seus pares són Luis Alfredo Galvez Barrera i Debengni
Carolina Espinoza Ullauri

Que descansi en pau

Enhorabona als pares i demés família
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El temps
PLUVIOMETRIA
Dia 12 .............. 1 l.
Dia 13 ............. 2 l.
Dia 19 .............. 6 l.
Dia 20 .............. 5 l.

TOTAL: 14 LITRES

Temperatura Màxima
20,9º C (Dia 28))
Temperatura Mínima
5,9º C (Dia 1)
Temperatura Mitjana
12,3º C
Mitjana Màximes
16,4º C
Mitjana Mínimes
8,2º C

MES DE FEBRER

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
Maria -Sineu-Inca  - Palma Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:25    06:41   06:55  07:29 06:21    06:56    07:09   07:35
07:35    07:52   08:06  08:40 07:20    07:55    08:08   08:40
08:40    08:57   09:11  09:45 08:25    09:00    09:13   09:40
09:40    09:57   10:11  10:45 09:25    10:00    10:13
             10:57   11:11  11:45 10:25    11:00    11:13
             11:57   12:11  12:45 11:25    12:00    12:13
             12:57   13:11  13:45 12:25    13:00    13:13   13:40
13:40    13:57   14:11  14:45 13:25    14:00    14:13   14:40
14:40    14:57   15:11  15:45 14:25    15:00    15:13   15:40
15:40    15:57   16:11  16:45 15:25    16:00    16:13   16:40
16:40    16:57   17:11  17:45 16:25    17:00    17:13
             17:57   18:11  18:45 17:25    18:00    18:13
             18:57   19:11  19:45 18:25    19:00    19:13   19:40
19:40    19:57   20:11  20:45 19:25    20:00    20:13   20:40
20:40    20:57   21:11  21:45 20:25    21:00    21:13   21:30
             22:01   22:15  22:49 22:00    22:35    22:48
BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu- Inca-  Palma Palma-Inca-Sineu-Maria
             07:03   07:17   07:56 06:45   07:25  07:38  08:20
08:00    08:18   08:32   09:1108:00   08:40  08:53
09:15    09:33   09:47   10:26 09:15   09:55  10:08  10:20
             10:48   11:02   11:41 10:30   11:10  11:23
             12:03   12:17   12:56 11:45   12:25  12:38
             13:18   13:32   14:11 13:00   13:40  13:53
             14:33   14:47   15:26 14:15   14:55  15:08
15:30    15:48   16:02   16:41 15:30   16:10  16:23  16:35
             17:03   17:17   17:56 16:45   17:25  17:38
18:00    18:18   18:32   19:1118:00   18:40  18:53  19:05
             19:33   19:47   20:26 19:15   19:55  20:08
             20:48   21:02   21:41 20:30   21:10  21:23
             22:03   22:17   22:56 22:00   22:40  22:53

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:
Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
10:45 11:00 11:10 12:15 13:15 14:20 14:30

14:50 15:00 16:05 16:30 17:35 17:45 17:55
18:00 18:20 18:30 19:35 19:45 20:50 21:00 21:15
Dissabtes, diumenges i festius:

07:15 07:30 08:35 09:00 10:05 10:15 10:30
14:30 14:50 15:00 16:05 19:45 20:50 21:00 21:15OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

POEMES I GLOSES

13

Tots es de sa Tercera Edat
d’aquest poble de Maria,
a jo ja me pareixia
que no en faltaria cap.

Mataren devuit porcelles
per fer un bon berenar.
I es batle hi anà a menjar
i hi faltà el senyor Canyelles.

Amb molta de devoció
anàrem a berenar
per voler felicitar
al senyor governador
perquè ho és l’amo major
per, Mallorca, governar.

Déu mos do un bon camí
per poder tots caminar
també volem saludar
al senyor que és Albertí.

Andreu Forteza, abril 1988.
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EL REBOST DE FENT CARRERANY

Fesols amb botifarra del perol

Ingredients per a 4 persones:
800 g de fesols bullits,
400 g de botifarra del perol (blanca)
1 dl. d’oli verjo Roqueta (DO) de Maria de la Salut.

PREPARACIÓ:
Es bullen els fesols i s’escorren. Si coneixeu una tenda
de confiança es poden comprar bullits. En una pella
s’hi posa 1 dl. d’oli i es posa la botifarra del perol
trossejada, i  es deixa fregir a foc més aviat Ient.

Quan la botifarra està mitg feta, s’afegeixen els fesols a
la paella i es remena amb precaució perquè no
s’aixafin. Es deixa fregir el conjunt altres 5-7 minuts,
sense que la botifarra quedi massa cuita. Servir calent.

Per beure d’acompanyament

Per aquest plat res millor que un bon vi negre de les
bodegues Jaume de Puntiró. Qualsevol d’ells és un
acompanyament exquisit.

RESULTATS DE LES ELECCIONS GENERALS
DE DIA 9 DE MARÇ A MARIA

2008 2004
Total votants 1266 83,62% 84,63%
Abstenció  248 16,38% 15,37%
Vots nuls     20  1,58%  0,94%
Vots en blanc      3  0,24%  1,18%

Partits: 2008 2004
PP 559 (44,86%) 563 (44,68%)
PSOE 526 (42,22%) 478 (37,94%)
UNITAT 118 (9,47%)
EU-EV  20 (1,61%)
UPYD    4 (0,32%)
Altres  16

Mesa electoral de
l'escola de dalt

Mesa electoral de
l'escola de baix
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ERA NOTÍCIA A FENT CARRERANY FA VINT ANYS

Publicàvem un article del president del Parlament de les Illes
Balears titulat Estatut, Parlament i Autonomia.

Ens fèiem ressò de la gran diada de la tercera edat amb la
presència del president del Parlament.

Acabàvem la publicació del treball sobre Sa Farinera, a
càrrec d’Antoni Carbonell i Castelló.

També publicàvem un article sobre l’exposició a Eivissa de
Pere Alemany “De la matèria, la llum i les substàncies acústiques”.

La xerradeta la férem amb en Pere des Molí que aleshores
era el repartidors desl diaris a les cases de Maria.

Miquel Vives ens parlava del llibre “Els principis de la Llei
de Normalització Lingüística a les Illes Balears” de Bartomeu Colom
i Pastor.

Magí Ferriol ens parlava del terme foraster a Mallorca.
En demografia publicàvem el naixement de Gaspar Pastor

Caldentey i del casament de Joan Font Alomar amb Maria Bergas
Morey.

La trobada d’Escoles Mallorquines, la quarta ja, havia de
tenir lloc a Sóller.

De la casa de la Vila hi havia informació de la
Comissió de Govern de dia 11 de març i de la sessió
plenària de dia 18 de març.

Com fer un rellotge de sol era l’article de Rafel
Soler per ajudar-nos a contruir-ne un.

Quatre intervencions a correu obert omplien tres
pàgines de la revista.

El primer Trial Indoor de Maria era la informació
esportava que es donava així com també de la final de
Cross Insular dels Jocs Escolars.

Feim Carrerany narrava l’excursió que havíem
fet al Puig Tomir i anunciàvem que les properes serien al
puig de Bonany, al puig de Massanella, al castell de
Santueri al torrent de Pareis i a Sa Costera.
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Qui dies passa...
Diumenge, 9: Inútil! La primera vegada que vaig ser
(gojosament!) conscient de la meva inutilitat com a espanyol
va ser fa ja molts d’anys. Trenta anys enrere, per exemple.
En aquella època la mili marcava un punt d’inflexió en la
vida dels mascles amb DNI (document de negació d’identitat,
en diu un amic meu!) espanyol. Era l’hora, la prova definitiva,
en què un es feia home dret i condret. Això de servir a la
pàtria, segons les persones entenimentades, duia incorporat
un plus de maduresa personal que et deixava empremta de
per vida. Però vet aquí que un servidor (pobret de mi!) em
vaig quedar sense aquest plus d’homenia que l’exèrcit et
garantia. La culpa: un dit del peu dret que per un defecte de
fabricació no es mostrava tan recte com els altres. Veredicte:
inútil per servir la pàtria. Això sí, com a consol vaig agafar
la motxilla i vaig anar a fer una volteta per mitja Europa.
De llavors ençà, aquest sentiment d’inutilitat em torna venir
sempre que hi ha eleccions al Parlament espanyol. Tot
(mitjans de comunicació, la propaganda, els discursos...),
em recorda la meva condició de fora de joc. Una batalla entre
espanyols de dreta i esquerra on nosaltres no tenim cap
possibilitat de canviar res de substancial. L’eix nacional (el
nostre!) inexistent. El seu, omnipresent. El meu vot: inútil.
Conscientment i caparrudament inútil.

Dijous, 12: Dels pecats  del  piu, Nostre Senyor  se’n  riu!
Llegesc al Diari de Balears, tot l’afer de l’ex-regidor del PP
de Palma, Rodrigo de Santos, i la pressumpta malversació
de gairebé 60.000 € de la caixa municipal (la caixa que
omplim entre tots!), en pagaments de favors sexuals a
diferents cases de cites. Sincerament, que el tal Rodrigo de
Santos sigui, o deixi de ser homosexual, bixesual o
heterosexual, ben poc m’importa. Que fos un hipòcrita de
dimensions descomunals perquè es negà a casar parelles
homosexuals a l’Ajuntament adduint problemes de
consciència, mentre ell pul·lulava per coneguts locals de
prostitució masculina, tampoc no em sorprèn massa, vista la
quantitat de desbarats i injustícies que en nom de  falses
“consciències” ideològiques, religioses, morals, etc. s’han
fet i es fan encara ara; que estigués vinculat a sectors
ultracatòlics; que anàs a veure el Papa al Congrés de la
Família (hetero, santa, catòlica, apostòlica i romana unió)
celebrat a València; que es fes famós per les seves filípiques
moralistes als plenaris de l’Ajuntament de Palma; que fos
un addicte a la cocaïna, etc. de tot això, ben poc en puc i en
vull dir. Allò que em molesta i molt és que ara em vénguin
amb la teoria que és un pobre malalt i que com que ha tornat
els doblers val més que el deixem en pau i que: pobret! Ell i
la seva família. I que val més que hi tirem terra al damunt i
no en parlem més. Aquestes cucales sí que no les accept. De
cap manera. No estam parlant de cap marginat social, de cap
exclòs. Aquest personatge ha usat el seu poder (que sembla
que era molt) per robar tots els ciutadans i per pagar els seus
vicis sense cap problema de consciència, mentre els més
propers, giraven la vista cap a una altra banda. I aquest mateix

personatge, no ho oblidem, va ser qui va ordir bona part de
la trama de Son Espases que va permetre a l’anterior executiu,
empantanegar i deixar el bullit a l’executiu actual. També
qui va fer tomar el Pont del Tren amb nocturnitat i traïdoria
i el va fer tornar construir. Pecats del piu! Ca barret! Cadascú
que s’ho munti així com vulgui o així com pugui. Però amb
els seus mèrits i amb els seus doblers. No amb els meus!

Divendres, 21: El Davallament de Sant Joan i l’educació
religiosa. Amb uns parents faig un bot a Sant Joan, al Puig
de Consolació, on el Divendres Sant es representen unes
escenes de la Passió que tenen molta anomenada. Fa uns
anys ja hi havia anat i em va impressionar el lloc i
l’originalitat de la representació. Com que havíem llegit que
s’havien introduït escenes noves, ens hi acostàrem. He de
confessar que, al marge del seu sentit religiós, la Setmana
Santa m’atreu per moltes coses: per la seva música, per
l’escenografia que mouen els diferents actes que la
conformen i per... la gastronomia (quin guster!). Hi ha gent,
però no massa. La visió és perfecta i les escenes agafen una
intensitat i un dramatisme especial. Una neboda que ens
acompanya assisteix a la representació i contínuament
demana a què ve allò. Les escenes no tenen sentit per a ella.
No en coneix la història, no identifica ni personatges ni
situacions. I surten frases (estàs fet un ecce homo, me’n rent
les mans, per a més inri...), cites, moments, que han anat a
caure a la fraseologia i cultura popular i que tenen el seu
punt de partida en algun moment de la representació que
allà es fa. I em vénen al cap molts moments de la meva vida
on la religió marcava com un ferro roent la nostra dinàmica
quotidiana, els nostres anhels i batecs que l’adolescència
havia d’alliberar i que per culpa d’aquella falç amenaçadora
que es movia contínuament sobre nosaltres, quedaven
amagats, escapçats. Però alhora em revenen també històries,
la història de la religió (sobre la manera d’empapar-me’n
val més que no en parlem), estudiada i apresa en forma de
mites, d’episodis exemplars, que són els que m’han permès
en múltiples ocasions acostar-me a la concreció de les
diferents disciplines artístiques: literatura, escultura, pintura,
cinema, etc., on els temes religiosos hi eren presents de
manera preferent o de retruc. I ho he captat i ho he entès. I
com que, ens agradi o no, la nostra concreció cultural té en



Abril 2008 FENT CARRERANY -     (89)17

la religió un dels seus pilars fonamentals, bona part de les
noves generacions no entèn, no capta, els valors simbòlics
d’una part substancial del present i passat artístic. Són
moltíssims els moments en què, a classe, amb els meus
alumnes, he de fer una citació o al·legoria d’algun fet religiós
(en literatura, contínuament!) i que em trob que davant el
seu desconeixement necessit fer una explicació extra ja que
sé que allò, que per a mi és conegudíssim, per a ells és un
món ignot i llunyà.
A propòsit d’això, d’aquesta manca de cultura i de referències
religioses, record la divertida anècdota del fill d’un bon amic
meu, el qual (criatura aleshores), abans de les vacances de
Nadal, es presentà a ca seva dient-los que la mestra els havia
parlat de la vida i miracles d’un senyor que havia nascut en
“un pas zebra”. Els pares s’estranyaren, però com que la
criatura no digué res més ho deixaren anar. Fins que en una
reunió a l’escola, sortí el tema. Davant de la pregunta del
meu amic, qui posà cara d’estranyesa fou la mestra, la qual,
pensant, pensant, arribà a deduir que aquell senyor al qual
s’havia referit la criatura no havia nascut en “un pas zebra”,
sinó en “un pessebre” i que per això, pel seu naixement, se
celebraven les festes de Nadal.
Potser sí que una matèria de coneixement de la història de
les religions -i com és lògic la més propera, com a preferent-
podria pal·liar en part aquest buit cultural que bona part de
les noves generacions pateixen i que no els deixa assaborir
bona part del llegat cultural que tenen al seu voltant, expressat
de formes i maneres ben diferents. I tot això defensat des
d’una postura ben laica   i sense tutelatge religiós.

Dilluns, 24: ¡Estamos en España! Ho he comentat més d’un
cop. Crec que el fet d’intentar mantenir l’ús normal de  la
meva llengua, a la meva terra, no m’atorga cap plus especial,
però tampoc no crec que m’hagi de treure cap dret, m’hagi
de discriminar o m’hagi de suposar cap acusació de
radicalitat. És radical un senyor de Burgos que agafa un taxi
i li diu, en castellà, al taxista que el dugui a tal lloc? o quan
s’adreça a una empleada de la RENFE per comprar un bitllet
de tren? o quan demana un producte a una caixera d’un
supermercat? o quan s’adreça a les oficines d’Hisenda? o
quan parla amb un guàrdia civil? A  ningú, amb dos dits de
seny, se li ocorreria acusar-lo de radical pel sol fet d’usar el
castellà, a la seva terra, a Burgos. Per què a mi, idò, pel fet
d’usar la meva llengua, aquí, a Mallorca, se’m pot ignorar,
menysprear, acusar de radicalitat? No faig el mateix que
aquell senyor de Burgos?
Són les onze del matí i som al Moll de Palma acompanyant
una filla i una neboda que han d’agafar el vaixell de la
companyia ISCOMAR per tornar-se’n cap a Barcelona, a
seguir els seus estudis, després de les vacances de Setmana
Santa. Com que per pujar a l’autocar que els ha de dur fins
al moll de Portopí -el seu vaixell parteix de l’altra moll s’han
de treure les targetes d’embarcament, amb el comprovant
que han tret el bitllet per internet i que n’han fet el pagament,
passen per les finestretes que la companyia té dins l’estació
marítima. A l’hora de pujar a l’autocar una senyora que
controla els bitllets diu a la neboda que no pot pujar sense la

targeta d’embarcament a la qual cosa aquesta li respon que
quan ha passat per la finestreta de la companyia, una
senyoreta li ha dit que passàs, que passàs, cosa que li ha fet
suposar que no la necessitava. Amb bones paraules la
controladora de l’autocar li diu que no, que convé que hi
torni perquè ella no la pot deixar passar sense aquesta targeta.
La meva filla que ja havia pujat les bosses a l’autocar les
torna baixar i espera la seva cosina que torni. Ja agafaran
l’altre. Passa el temps i la gent es torna acumular per agafar
el segon autocar i la neboda que no torna. Jo, preocupat, hi
vaig i me la trob a un costat de la coa amb cara de pomes
agres. Davant de la meva estranyesa em comenta que una de
les al·lotes, la més gran, pareix que l’havia “castigada” pel
fet d’haver-li xerrat... en català. Jo, molest, li deman si és
cert que havia “passat” d’ella pel fet que se li havia adreçat
en català. Ella, ignorant-me, deixa anar un sonor: “Estamos
en España. No estamos en Catalunya”. Sé que no m’hauria
d’emprenyar, sé que davant d’aquests casos és millor no
perdre l’oremus i fer evident a la interfecta, la seva mala
educació, la seva ignorància, el seu racisme lingüístic. Però
no sempre és fàcil controlar-se davant de situacions com
aquesta i reconec que li vaig dir de tot. Emparada i protegida
pels vidres, però sorpresa davant de la reacció d’una persona
gran (mentre s’havia enfrontat a una joveneta, el seu aire de
superioritat  era manifest), intenta treure’s les puces del
damunt i ens allarga les targetes d’embarcament. Com que
hi havia molta gent esperant i davant del fet d’ocasionar
problemes a la gent que esperava, optàrem per anar cap a
l’autocar, mentre la gent s’ho mirava. Tot i això sent com la
persona que venia just darrere nostre, en un perfecte català
de Mallorca, se la mira i li diu. “Bon dia: la targeta
d’embarcament, per favor”. Ella, sense dir res, i mirant-nos
a nosaltres, amb el cap baix, es posa en moviment. Si és que
hi ha cel, els catalanoparlants segur que ens l’hem guanyat.
I sense sortir de ca nostra.

Dijous, 27: La  primavera,  a  la  finestra! Encara que fa
solellet, un aire
encara fred molesta
quan et trobes a
zones ombrívoles.
Puj a la nostra
habitació a cercar
una jaqueta i em
trob com a l’ampit
de la finestra, un
gorrionet, amb el
pèl estarrufat per la
força del vent, ha
cercat el recer que
l’amplitud de les
parets li procuren.
Com que està d’esquena a l’habitació, i hi ha el vidre que
ens separa, això em permet acostar-m’hi molt i asseure’m
sobre el llit i contemplar-lo una bona estona. Això em recorda
que la primavera ja ha arribat! A pesar de tot.

Joan Gelabert Mas



FENT CARRERANY -     (90) Abril  200818

LA PUJADA  A LLUC DEL CLUB CICLISTA DE
MARIA DE LA SALUT

Com cada any, el Divendres Sant, el club ciclista
pujà a Lluc des de la plaça de Maria. No tots els que
surten a la foto hi partiren des de Maria, però al final
tots arribaren a Lluc, com podeu comprovar a la segona
imatge.

En Pep Sabater no manca a la cità. És un dels més
fidels al Divendres Sant.

Una vegada
comprades les
cintes de la Mare
de Déu, cap a
Maria tenim les
feines.
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F.C. MARIA DE LA SALUT  DE 3a REGIONAL

Partits jugats:
Jornada 12 (02 – 03 – 08 )
MARIA DE LA SALUT – PINA     (4-1)
Jornada 13 (09 – 03 – 08 )
SINEU - MARIA DE LA SALUT     (0-2)
Jornada 14 (16 – 03 – 08 )
SON SARDINA - MARIA DE LA SALUT   (2-0)
Jornada 15 (20 – 03 – 08 )
MARIA DE LA SALUT –  JUV. CA’N PICAFORT (3-1)
Jornada 16 (23– 03 – 08 )
MARIA DE LA SALUT – CA’N PASTILLA   (2-0)

Pròxims partits:
Jornada 17 (30 – 03 – 08 )
SA COMA – MARIA DE LA SALUT
Jornada 18 (06 – 04 – 08 )
MARIA DE LA SALUT – SANT GAIETÀ
Jornada 19 (13 – 04 – 08 )
P. RAMON LLULL – MARIA DE LA SALUT
Jornada 20 (16 – 04 – 08 )
MARIA DE LA SALUT – PORRERES
Jornada 21 (20 – 04 – 08 )
MURO – MARIA DE LA SALUT
Jornada 22 (27 – 04 – 08 )
MARIA DE LA SALUT – F. BASE SANTANYÍ

CLASSIFICACIÓ

F.C. MARIA DE LA SALUT
BENJAMINS

Partits jugats:
Jornada 22 ( 01 – 03 – 08 )
MARIA DE LA SALUT – MONTUÏRI (2 – 1)
Jornada 23 ( 08 – 03 – 08 )
ES PLA - MARIA DE LA SALUT  (10 – 0)
Jornada 24 ( 14 – 03 – 08 )
MARIA DE LA SALUT – SANTANYÍ (3 – 2)
Jornada 25 ( 29 – 03 – 08 )
AT. SON SERVERA DEL S. - MARIA DE LA SALUT (8 – 2)

Pròxims partits:
Jornada 26 (05 – 04 – 08 )
MARIA DE LA SALUT – ARENAL
Jornada 27 (11 – 04 – 08 )
PORRERES – MARIA DE LA SALUT
Jornada 28 (19 – 04 – 08 )
MARIA DE LA SALUT (DESCANSA)
Jornada 29 (26 – 04 – 08 )
LLUCMAJOR – MARIA DE LA SALUT

CLASSIFICACIÓ

T E M P O R A D A      D E      F U T B O L    2 0 0 7 / 0 8
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El darrer diumenge de març, dia 30, el diumenge
de l’Àngel, vàrem ser una trentena els mariers i marieres
que férem cap fins a la Comuna de Maria a fer el
corresponent pancaritat pasqual. Entre la trentena de
marxaires —alguns d’ells amb bicicleta—, la diferència
d’edat (entre un any i una setantena) no resultà cap obstacle
per anar i tornar amb normalitat.

El dia ens acompanyà des de la sortida amb un sol
espectacular que arribà a posar vermellor a la pell dels
assistents. El canvi d’hora de la nit anterior motivà que
qualcú arribàs una mica tard, però abans de les onze tothom
ja s’havia posat en marxa, tant els qui anaven a peu, com
els qui anaven amb bicicleta.

Procurant evitar al màxim la carretera, amb poc més
d’una horeta s’arribà a lloc. Fins i tot i hagué temps de
trobar qualque espàrec que més tard aniria a parar també
sobre el caliu. També visitàrem la Font d’en Degollat, ja
dins el terme de Santa Margalida i ens trobàrem amb unes
dones que caminaven per la contrada amb una fura que
duen fermada amb una corda com si d’un canet es tractàs.

Una vegada a lloc i mentre uns s’ocupaven de fer
foc, n’hi va haver uns altres que tragueren unes baldufes i
varen reviure èpoques passades. S’ha de dir que més d’un
no va ser capaç de fer-les ballar més que de capoll.

Arribà l’hora de treure el menjar i tothom compartí
el que tenia (aigua i vi, olives i pa, carn torrada i panades,
robiols, cafè i herbes diverses), cosa que contribuí,
juntament amb la corresponent tertúlia, a fer passar
l’estona als marxaires.

PANCARITAT A SA COMUNA AMB FENT CARRERANY

Una vegada ben paït el menjar i les begudes, els
marxaires retornaren cap a Maria, sense cap problema.

La següent excursió que tenim programada és la
pujada al puig de Randa.

Serà el proper dia 20 d'abril i partirem de Maria a
les 9 del matí en cotxes i els deixarem dins el poble de

Randa per des d'allà passar pels tres monestirs, Gràcia,
Sant Honorat i arribar al de Cura que està a dalt de tot del
Puig, on també podrem visitar la cova de Ramon Lllul.

Com sempre vos demanaríem que ens
comunicàssiu els que pensau venir a l'excursió al correu
de Fent Carrerany o al 971525585.

PUJADA AL PUIG DE RANDA


