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Sumari

Pere Sureda Ribas, Antoni Gelabert Mas, Joan Ferriol Mascaró, Jaume
Ordines,   Associació de Premsa Forana de Mallorca i Josep Ferriol.
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   fentcarrerany@premsaforana.cat

Ja som a l’estiu de ple. El mes d’agost, amb la canícula estiuenca, les
vacances per a la majoria de treballadors i un poble que veu augmentar la
seva població amb els estiuejants que hi passen el seu mes de descans, marca
un temps d’inflexió en la rutina anual. Si teniu la col·lecció de revistes de
Fent Carrerany i feis un repàs als números d’estiu d’aquests darrers vint-i-
dos anys us trobareu que un dels guanys democràtics que es dugueren a
terme va ser la implicació del màxim poder públic municipal -l’Ajuntament-
en l’organització d’activitats estiuenques adreçades a tota la població i
adequades a cada franja d’edat. Activitats esportives, d’oci, foment de jocs
populars, xerrades, concerts, conferències, etc. omplien l’estiu de juny a
setembre. Què ha passat perquè s’hagi arribat a la situació actual on des de la
Casa de la Vila no es projecta gairebé cap activitat que pugui omplir l’oci
dels mariers i que contribueixi a crear sentiment de poble i la participació de
la gent? Un poble  es fa, es consolida com a tal, quan els seus ciutadans
aprenen a compartir, a divertir-se junts, quan se senten part d’una cultura i
uns costums comuns. I des dels poders públics fomentar aquestes activitats
hauria de ser prioritària. No només s’han d’estimular aquelles activitats que
vagin encaminades a oferir espais de foment i creixement econòmic (les
fires, per exemple), sinó que s’ha  d’apostar per altres absolutament altruistes,
però que cobreixen finalitats socials i que contribueixen a fer poble. I si
parlam de fires, cal reconèixer que els comentaris que ja havíem fet en aquestes
pàgines dient que quatre o cinc fires nocturnes a l’agost eren excessives i
sense gaire sentit, s’han demostrat encertats. Es varen projectar en un moment
en què el poder municipal i el poder autonòmic eren coincidents i s’hi abocaren
molts doblers públics per a la seva promoció. Enguany només en tendrem
dues. Ja veurem l’any que ve.

Un altre tema que convé comentar ens duu a un altre camp ben diferent.
Si sou dels que seguiu l’actualitat política, haureu pogut veure com el PSOE
illenc ha celebrat els seus congressos autonòmics i mallorquí. Dos mariers,
apartats de la vida política municipal, i vinculats ja als òrgans de poder del
PSOE autonòmic, han agafat protagonisme important. Un d’ells, en Miquel
Mestre, antic Secretari d’Organització autonòmic, a pesar de deixar aquest
càrrec segueix en l’organigrama de la nova executiva balear com a secretari
de programes i política econòmica, mentre que en Rafel Oliver ha resultat
elegit vicesecretari general a més de secretari de coordinació territorial de la
federació mallorquina del PSOE. Els desitjam tota classe d’encerts i sort en
els seus càrrecs respectius.

I per acabar cal desitjar a tots els lectors i lectores de la revista que
aprofitin bé l’estiu. Si teniu vacances perfecte i sinó, paciència i mirar de no
patir massa calor i agafar-se les coses amb calma.
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ESCOLA D’ESTIU
Enguany els nins i nines que van a l’escola

d’estiu s’ho passen d’allò millor amb les activitats que
s’hi fan.

Topàrem tot el grup, infants i monitors al
poliesportiu i aprofitàrem per parlar un poc amb el seu
director, en Raül, perquè ens conti un poc com va tot.
Ens diu que són quaranta-nou participants durant el
mes de juliol, però que per al mes d’agost just seran
una trentena, ja que hi ha més pares que fan vacances i
poden estar amb ells. Cal destacar que 4 d’ells són nins

saharians que passen les vacances amb famílies
marieres. A més d’en Raül com a màxim responsable, hi
participen cinc monitores que fan un horari de set del
matí a les tres, però que la majoria dels alumnes fan de
nou a dues.

Quasi cada dia baixen a la piscina o al
poliesportiu per fer activitats i jocs. I els divendres
pugen al mercat o van d’excursió a diferents llocs de
l’illa.

El passat divendres ens tornàrem trobar al mercat
i també a la plaça des Mercat on varen procedir a
sembrar uns quants arbres envoltant els recents renovats
jocs per a infants.

FEIM CARRERANY: EXCURSIÓ AL TORRENT DE PAREIS

Com cada estiu i ja fa un bon grapat d'anys, dins l'agost baixam al torrent de
Pareis. Partirem de Maria a les 6 del matí de dia 24 d'agost des de la plaça.
L'ajuntament hi col·labora i el preu serà de 5 euros. Us podreu apuntar a l'ajuntament
a partir de dia 11 d'agost i fins dia 20 del mateix mes.

Els menors que s'hi apuntin han d'anar acompanyats i estar ben atents als guies.
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Aviat farà un dos anys que amb el fill Lluc, la seva
dona i els seus fills, en Joan que tenia 7 anys i en Jaume 3,
anàrem de viatge la meva dona i jo. Sortirem dia 2 d’agost en
vol directe cap a Madrid i tornàrem dia 10. Una vegada haver
baixat de l’avió i amb l’equipatge ma la ma, agafàrem una
furgoneta, per cert mirant la matricula se veia que era ben nova
i per l’aspecte i rendiment també. En Lluc prèviament ja l’havia
contractada i l’empràrem durant aquells 8 dies i també havia
llogat una casa a un poblet de muntanya anomenat El Barraco,
on hi dormírem tots els dies. Dic hi dormírem, perquè només
un dia hi dinàrem. Estic parlant de l’any 2006. El Barraco era
un poble, al meu veure pagès, la majoria de cases de planta
baixa i quasi totes de pedra, si bé ja si començaven a veure
edificis de 3 o 4 plantes, però fetes amb molt de gust, amb els
baixos de pedra massissa. La gent d’aquell poble, almanco la
que nosaltres vàrem contactar, era molt sociable. La madona
d’allà on estàvem era la fornera del poble i una bona pastissera,
un dia ens obsequià amb una bona platatada de pastes frites
amb sucre i qualque dolç més, però no ens ho digué, jo diria
que eren com les nostres orellanes, el cert és que calentes com
eren ens llepàrem els dits i fredes encara pareixien més bones.
El Barraco és un poble situat a 25 quilòmetres d’Àvila i des
d’allà sortíem d’excursió, anàrem en dues ocasions a Àvila,
visitàrem Toledo, Salamanca, Segòvia, Talavera de la Reina,
Aranjuez, l’Escorial, visitàrem un zoo molt gran, on hi havia
molts i variats animals i on els dos menuts disfrutaren de valent
amb aquells dromedaris que venien a donar besades als vidres
de la furgoneta.

Ens aturàrem a diferents “paradors”, sobretot on hi
havia embassaments que s’hi pogués baixar a pegar un capfico
bé on el riu feia un embassament natural. En Lluc i en Joan
aprofitaren més duna ocasió per refrescar-se.

Era un dia a principis de l’estiu d’aquell any 2006
que amb en Lluc xerràvem de viatjar i record que me digué si
me feia il·lusió anar de viatge, amb aquest viatges concertats
de l’Inserso i d’altres per l’estil de la tercera edat. No ho vaig
pensar gens per dir-li que no, que el que m’agradaria era fer un
viatge per lliure, com el que havíem fet amb ell, la seva dona,
la filla Francisca i el seu home quan cap d’ells tenia infants,
que anàrem 2 dies a Eurodisney i 2 dies a París.

I on vos agradaria anar? Me va demanar. Jo ho tenia
ben clar, Madrid el veim cada dia pel caixó de perdre el temps,
descartat. Barcelona, en que fes 40 anys, la meva dona i jo hi
estiguérem 15 dies i tinguérem temps de visitar Montjuïc, El
Tibidabo, La Sagrada Família, les obres més importants d’en
Gaudí, anàrem amb metro, etc. Descartat.

En Lluc me va dir que pensàs on m’agradaria anar i
ell se cuidaria de preparar el viatge i la meva contesta va ser
que mentre no fos anar a veure ciment, que bastant n’hi ha a
Mallorca, ja m’anava bé qualsevol lloc, tanmateix l’hi vaig fer
menció d’aquestes ciutats espanyoles tan antigues i amb tanta
d’història: Toledo, Salamanca, ...

Me va agafar la paraula, això està fet! i a principis
d’agost partírem de viatge.

Una vegada encotxats dins la furgoneta, que per cert
hi anàvem ben amples, era de nou places i nosaltres érem 6,

partírem cap al
nostre destí. Segons
en Lluc
e s c a p o l l a r e m
Madrid, res a veure,
edificacions de
blocs de pisos que
pareixien caseres
acaramullades una
damunt l’altre.
El camí va ser
bastant llarg, un parell d’hores, ens aturàrem a dinar a un
restaurant de carretera, uns 30 quilòmetres abans d’arribar a
El Barraco, dinàrem bé i devers les tres arribàrem i aparcàrem
a la Plaça, en Lluc va telefonar i passats 10 minuts comparegué
una dona que ens acompanyà a la casa on havíem de romandre.
Aquella casa era antiga, però reformada, amb parets de pedra,
molt ben arreglada i molt fresca els vespres, no importava obrir
els vidres per dormir, estava ben equipada d’electrodomèstics
que s’usen avui en dia i ben preparada per l’hivern amb una
bona xemeneia dins la sala menjador.

Quan vàrem estar instal·lats, maletes desfetes i cada
cosa al seu lloc, sortírem a fer una descoberta del poble. El
poble, més petit que Maria, però de gran vitalitat, tenint en
compte que el travessa una carretera de molt de trànsit.

Tombant l’horabaixa ens anàrem fins a Àvila, vaig
quedar impressionat, no és el mateix veure les murades en foto
o per la tele que tenir-les just davant, passar per davall aquells
arcs, poder tocar aquelles parets, te sents transportat segles
enrere, aquells casals antiquíssims, aquells carrers empedrats,
etc. Poc abans de pondre’s el sol pujàrem a un trenet que dóna
la volta a la ciutat, estones per defora i estones per dedins, els
dos petits gaudiren i el mateix podem dir dels grans.

MEMÒRIA D'UN VIATGE

Franco, 1936-1939
“En esta ciudad cuna de
Santa Teresa de Jesús y
capital de la provincia que
vió nacer a la gran Reyna
Isabel la Católica, no se
tolerarán ofensas a la moral
de Cristo bajo ningún
pretexto.

Ávila es leal , no traicionará a los caídos durante la cruzada
gloriosa por Dios y por España.

Ávila – Mayo – 1941
Arriba España
Viva Cristo Rey”

Ens vàrem assabentar que l’escrit de la placa eren paraules
tretes del discurs que va fer en Franco en la visita a Àvila el
Maig del 41.

Aquest vespre sopàrem a Avila i puc dir que menjàrem
bé per tot allà on anàrem. Els altres dies anàrem un dia a un
lloc i el sen demà a l’altre i dos dies el matí a un lloc, dinàvem
i el capvespre a un altre i així visitàrem tot el que vos he
comentat abans.

Toledo, la part antiga val la pena visitar-la, hi ha tantes
coses per veure! La casa del Greco, la Catedral, aquells patis
toledanos, que per cert dinàrem a un, tendes d’antiguitats. Per
tot farcit de turistes de diferents nacionalitats. Un moment donat
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ens creuàrem amb un grupet de 5 o 6 i vaig sentir que un deia:
“podem entrar aquí”, xerraven com nosaltres i ho vaig comentar
al meu fill, ell va recular i va guaitar dins la botiga i en va
conèixer un que era d’Inca. Entre tots els llocs que visitàrem,
ciutats o monuments, no se va estrevenir sentir ningú més xerrar
en mallorquí ni català.

L’Alcázar no el poguérem visitar, estava en obres.
Salamanca, amb la famosa Universitat que és un roi seguit de
gent que entra i surt, foto va i foto ve, i sobretot aquelles
façanes. La Plaça Major d’aquesta ciutat és un vertader
monument. Aquell carrer peatonal, ample i llarg, on  només hi
poden accedir les furgonetes de restauració i serveis i on els
restaurants serveixen menjar i beure al mig del carrer, a l’ombra
d’uns grans parasols o toldos. Per cert nosaltres hi dinàrem.

Talavera de la Reina, la part antiga està molt deixada,
no hi ha tendes ni negocis, la gent no hi passeja, allò te causa
tristor i per dinar ens haguérem d’anar a una l’altra banda.
El monestir de El Escorial, fabulós, grandiós, impressionant,
simplement una obra admirable feta en el temps que se va fer,
recoman que no s’hi vagi amb el temps just perquè a nosaltres
no ens bastà per poder-ho veure tot.

Segòvia, si
vaig quedar
impressionat amb les
murades d’Àvila, més
hi vaig quedar amb
l’”acueducto” quina
obra! Hi ha per
treure’s el capell,
quines arcades!
Aquelles pedres a la

seca, tan ben col·locades, si les fotos les fessin mal ja faria
estona que estarien pel terra. És d’admirar l’obra d’aquells
arquitectes i mestres d’obra, que amb els mitjans i els materials
de què disposaven en aquells temps, fossin capaços de realitzar
empreses tan colossals.
Segòvia té molts d’altres indrets dignes de menció, com també
tenen les altres ciutats que visitàrem a més del que ja he
anomenat, però he de resumir, que si no mai acabaríem. El
«Alcazar de Segovia» una altra obra digne de destacar, amb el
seu corresponent foso, tot molt ben conservat.

A Segòvia dinàrem al restaurant Bernardino, si  per
tot havíem menjat bé, aquí se’n dugué la doma, un “cochinillo”
suculent, just veure’l ja se feia la boca aigua, unes costelletes
de me torrades, segons en Joan eren boníssimes. Jo vaig menjar
una truita de riu a la segoviana, si hi ha peix és el que solc
menjar, no record haver menjat una cosa tan bona mai, vi de la
terra segoviana per beure i postres especials de la casa. Sortírem
fets uns tamborinos, és una llàstima que can Bernardino sia
tan enfora, perquè ja hi hauria tornat.

Lo darrer que férem a Segòvia va ser visitar un convent
de monges grandiós, amb un gran claustre i tot el que hi sol
haver a un convent: una capella, una gran cuina ben equipada
i molt neta, un jardí ben cuidat, molts de quadres de pintors de
renom, ...

Abans de sortir del convent entràrem a una sala on hi
havia una monja que venia pastissos marca de la casa, no sé
quin convent era ni de quina ordre eren les monges, això si, els
pastissos eren molt bons. En compràrem també per dur cap a
Mallorca per fer obsequis.

A n’aquesta mateixa sala dels pastissos hi ha una
anècdota, la monja que ens havia de despatxar, quan va veure
en Jaume que sempre se ficava per davant, li va dir:
-Oh, qué niño más bonito. ¿Cómo te llamas?

El nin, encara que només tengués 3 anys la va entendre
tot d’una, perquè a la seva escola de Lloseta hi havia nins fills
de pares castellans, i ja se sap que els infants ho s’ensenyen
uns amb els altres i tot d’una li respongué:
-Jaume.

La monja va quedar amb cara de no haver entès res, i
posant-li la mà a la cara li va fer una carícia mentre li repetia la
pregunta i el nin tornà a respondre el mateix: Jaume. Aquella
monja ens mirà amb expressió de no haver entès res i la mare
del nin li va aclarir a la monja que Jaume era Jaime en castellà
i la cara d’aquella dona se va il·luminar i va insistir al nin amb
una altre pregunta:
-¿Y de dónde eres?

El nin que de ben petit ja tenia la llengua ben esmolada
li va respondre:
-De Maria! - Però així com ho deim nosaltres, amb un mallorquí
ben tancat.

Aquella monja no ho relacionava, el so que en Jaume
donava a les dues A la despistava per complet i sa mare una
altre vegada va aclarir a la monja, xerrant amb castellà, que
érem d’un poble de Mallorca anomenat Maria de la Salut.
Aquella monja tingué aleshores un somriure generós i se va
desfer amb alabances a Mallorca, encara que ella mai hi havia
estat, però li havien contat que “Era una isla muy bonita y la
gente muy simpática”. Bé, ens despatxà i va donar dues besades
a cada nin i ens en anàrem.

Aquí cal fer una reflexió, al llarg de tot el viatge i
entre tots els llocs que visitàrem i la gentada que vérem i
sentirem xerrar les úniques paraules que sentírem en mallorquí
o en català, com li vulgueu dir, foren les nostres i aquella frase
que vaig sentir a Toledo.

La nostra llengua per nosaltres és molt important,
primordial i com més la sapiguem millor, és la nostra i l’hem
d’estimar i defensar, és un tresor, però no oblidem la llengua
espanyola que hi ha molts de milions de persones que la xerren,
record que quan anàrem a  França en espanyol ens atenien per
tot, no sé si xerrant en mallorquí o català ens haguéssim sortit
tant ben parats, ho dubt. Amb tota seguretat, aquests viatges
que hem fet per aquestes ciutats espanyoles si haguéssim xerrat
en mallorquí, que a mi m’agrada més que el català, crec que
no haguéssim tret la pota, és un avantatge saber diferents
llengües. La meva opinió és que a cada una li donem la
importància que té.

A, per cert, me deixava Aranjuez, que va ser la darrera
ciutat que visitàrem, amb el grandiós Palacio Real, que també
val la pena visitar, amb aquell grandiós jardí, ara no record les
hectàrees que ens digué el conductor del trenet per passejar
turistes, se que pagàrem un parell d’euros, però val la pena, és
de veure. Aquest ja era el final, dinàrem allà mateix i després
de dinar i cap a l’aeroport...

He resumit els “pormenors” de cada lloc que visitàrem,
perquè seria un mai acabar, així i tot no sé si m’hauré allargat
massa, esper que hagueu tengut paciència de llegir-ho i moltes
gràcies.

Maria 18 de juliol de 2008.
Joan Ferriol Mascaró
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A LA  FIRA  DEL  LLIBRE  D’AQUEST  ANY.
El passat dia cinc de juny de 2008, en companyia

de la meva dona i del meu fill, visitàrem els Estants de la
Fira del Llibre situats al Passeig del Born de Palma. La
finalitat era trobar uns quants llibres interessants amb els
quals poder passar l’estiu i ocupar part de les hores lliures
que ens deixen les vacances.

A l’estant dels Llibres Colom vaig veure a primer
cop d’ull el llibre “ Contraban, República i Guerra ” de
l’autor alaroner Pere Ferrer Guasp, Doctor en Història
per la Universitat de les Illes Balears, Investigador sobre
els orígens de la fortuna de Joan March Ordinas, en Verga
de Santa Margalida; de qui havia llegit fa uns anys dos
llibres del mateix autor, que feien referència al mercader
i contrabandista vilero: “ Els inicis d’un imperi financer”
publicat l’any 2000 i “ Joan March, la cara oculta del
poder” publicat l’any 2004. Tant m’havien interessat i
agradat aquests dos llibres, que no vaig dubtar en comprar-
ne el tercer.

La casualitat volgué que aquest mateix dia, al
recinte firal, es feia la presentació d’un llibre titulat “Los
March” de l’escriptor Esteban Urreiztieta. Al seu costat a
la mateixa taula, estava assegut en Pere Ferrer Guasp qui
segurament l’havia  presentat. L’acte ja havia començat,
els seients eren tots ocupats i nosaltres restàrem drets
escoltant els dos autors, fins que va acabar la dita
presentació. La impressió que em va causar l’exposició
del Sr. Esteban Urreiztieta, que sols parlà de March, com
a financer i polític; i saltant-se els altres modus vivendi
(contrabandista, promotor, gàngster, mentider, implicat
en assassinats, etc...) de tal popular personatge, me va
semblar que no valia la pena comprar aquest llibre. En un
moment de la seva exposició, es va estranyar, que el poble
de Santa Margalida no  hagués dedicat el seu nom, ni a
un sol carrer ni a una plaça. No ho entenia de cap manera.
Es veu que no havia investigat prou.

Finalitzada la presentació, vaig tenir la sort de
poder mantenir unes paraules amb en Pere Ferrer Guasp,
que a més de dedicar-me el seu llibre que havia comprat,

intercanviàrem un seguit d’anècdotes sobre en Joan
March. Ens donàrem els telèfons i quedàrem per veure’ns
un dia i poder parlar tranquil·lament sobre aquests
aspectes.

EN PERE FERRER GUASP
El treball d’investigació realitzat per aquest autor

és  i serà, molt important i valuós per donar a conèixer a
l’actual i properes generacions. Analitza un per un tots
els esdeveniments més importants ocorreguts al llarg del
segle XX, la monarquia d’Alfons XIII, la dictadura de

SEQÜÈNCIES  DEL  PASSAT  I  PRESENT.RELACIÓ  ENTRE  EN  JOAN
MARCH  ORDINES  ( EN  VERGA  )  I  EL  PARE  GABRIEL GINARD  MESTRE.

El pare Ginard
en una imatge
del llibre
"Caramel·lers"
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Primo de Rivera, els distints governs (dretes i esquerres)
que formaren part de la República, la dictadura del general
Franco, fins els nostres dies.

Tots els continguts d’aquests llibres haurien
d’ésser difosos dins l’ensenyament secundari als nostres
centres, no sols als alumnes, també són molts els docents
que desconeixen la realitat del que va passar; entre altres
coses perquè no sols no es va difondre, sinó que estava
totalment prohibit parlar d’aquests temes, a l’escola, al
carrer i qualsevol banda tots els anys de la dictadura
franquista i començament de l’actual democràcia. Ara que
tenim la possibilitat, hauria d’ésser el moment de contar
la veritat de tot el que succeí a les Balears, a Espanya i al
Món.

La xerrada que vàrem mantenir en Pere Ferrer
Guasp i un servidor per espai de quasi dues hores, per mi
va ésser molt interessant i profitosa. Aquest temps em va
passar volant i m’hauria agradat haver parlat encara més.
El treball d’investigació i recerca que ha dut a terme aquest
autor, és digne de lloança. És una feina de laboratori.

Recoman a tots els meus amics la lectura dels
llibres publicats per el Sr. Pere Ferrer. Des de les pàgines
d’aquesta Revista anim a tots els lectors que facin el
mateix. Hauria d’ésser obligatori per a tots els polítics
actuals la lectura d’aquests llibres, perquè no cometin els
mateixos errors que cometeren els polítics del segle passat.
Llegint la premsa diària, un s’adona que no hi ha tanta
diferència entre uns i altres. Per no cometre errors en el
present, cal conèixer el passat. Si els llegiu, passareu molt
de gust, vos ho puc assegurar. La segona llegida encara
és millor que la primera.

EN JOAN MARCH I EL PARE GINARD EREN
AMICS

El Pare Gabriel Ginard Mestre, era natural de
Maria de la Salut. Germà del glosador Antoni Ginard (
Bielet ) i del darrer batlle republicà de Maria, Sr. Jaume
Ginard Mestre. Era missioner dels Sagrats Cors i passà la
major part de la seva vida als Estats Units de Nord-
amèrica. Visqué sobretot a les ciutats de San Francisco i
Los Ángeles on va fundar dotze esglésies. Pel que ell
contava als seus germans, era un home molt bondadós
que ajudava els pobres i feia bones obres de caritat. Quan
alguna parella es casava, si eren pobres, no els cobrava
res, segons ell. Però la realitat era que d’alguna banda
treia bones propines.

Desconec com s’havien conegut el missioner amb
en Joan March i com havien contret aquella amistat. Cada
vegada que el missioner viatjava a Mallorca, en March
enviava el seu xofer amb el seu cotxe a Maria de la Salut,
per anar a cercar el missioner i portar-lo a Sa Vall o
qualsevol altre indret. Cal recordar que a Maria dels anys
vint als quaranta, no hi havia cotxes. Segons la meva

padrina, deia que anaven a caçar o a pescar, el què, ja és
més difícil saber-ho.

En aquells anys el missioner no anava vestit amb
sotana com la resta de capellans mallorquins. Ell vestia
de paisà i corbata, i d’estiu amb camisa de màniga curta.
Deia que als Estats Units eren més moderns. Els
comentaris de la gent del poble ja vos la podeu imaginar.

Se’l considerava un home molt intel·ligent, encara
que era baix d’estatura. En una ocasió el capellà des Pas,
mariando també, li va dir:

- Jesús Biel, i que has crescut de poc!
Molt prompte li contestà:
- Els homes només són d’aquí a qui (apuntant l’alçada
del front).

Ell mateix bravejava davant els seus germans que tot
li anava molt bé, que fins i tot el gall li ponia. El seu
germà Antoni, el glosador, li va fer la següent glosa:

D’aquest gall quec-que-re-quec
me’n podries gordar cria,
que ponen dius cada dia
i d’ous jo en menjaria.
No ponen tant per Maria,
totes tenen es cul sec.

Per tal de poder vestir de sants les dotze esglésies
que va fundar, des de Mallorca, el seu amic en Joan March
Ordines, via marítima li enviava imatges i figures. En una
ocasió, en el moll de San Francisco, mentre una de les
grues maniobrava per baixar una de les imatges, es va
produir un miracle. La imatge caigué a terra i es formà un
enorme bassal de brou al seu davall. Investigaren el misteri
i s’adonaren que aquella imatge i totes les altres anaven
plenes de botelles de licors. Cal recordar que en aquelles
hores als Estat Units s’havia publicat la Llei Seca, la qual
prohibia el consum i la venda de cap d’aquests productes.

Els homes d’en March, entre ells un nebot del
missioner, eren els encarregats de rebre la mercaderia.
Aquest negoci es va dur a terme al llarg d’un bon grapat
d’anys. Però en el cas que ens ocupa, el del miracle de
San Francisco, els dos o tres receptors foren empresonats
durant uns dies. El missioner quan ho va saber es va
enfadar molt, segons em va contar el seu germà Pere (oncle
de la meva mare) que també vivia als Estats Units i que
res tenia a veure amb tot aquella endemesa. Per netejar la
seva pròpia imatge, la del seu nebot i amics i la de la
mateixa església, posà en marxa les seves influències, que
segons tinc entès no eren poques, pagà la multa i la fiança
perquè els polissons sortissin de la presó i del país, amb
una ordre que no hi podien entrar mai més.

Segons els testimonis de la meva padrina Antònia,
germana del missioner, la darrera vegada que aquest
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vingué a Mallorca, un cop acabada la Guerra Civil (1940-
41) va contar als seus germans, que havia tingut dificultats
per poder treure dels Estats Units els doblers que tenia
per donar-los. La quantitat era un milió de pessetes per a
cada un d’ells. No vull tan sols pensar quants diners serien
actualment i el que es podria haver comprat a Maria durant
aquells anys. Si tenim en compte que tenia set germans,
això vol dir que les coses li anaven prou bé, i que no tots
els seus feligresos eren pobres.

Seguint els consells dels seu amic Joan March
Ordines (en Verga), amb la finalitat de poder treure dels
Estats Units tot aquell capital, li va proposar la següent
estratègia: Enviar material com per exemple: tractors,
cotxes, màquines d’escriure i altres elements. Un cop
arribats a Palma i pagats els costos del transport i duanes,
es posaven a la venda tot aquest material i després repartir
els diners entre els seus germans. Dit i fet, posaren en
marxa el gran negoci, però no tot va sortir com estava
planejat des d’un principi.

El missioner escollí el seu nebot Antoni Ginard
Tugores (Fogarada) com a representant seu o testaferro.
El  nebot era qui havia de realitzar tots els tràmits
corresponents, cobrar i després ingressar els diners a un
compte bancari i quan l’oncle vingués d’Amèrica  faria
la repartidora.

Des de feia bastants anys, l’esmentat nebot
treballava a les ordres d’en March, com molts altres, a
qui manava fer les feines brutes que ell personalment no
s’atrevia i d’aquesta manera tenir sempre les mans netes.
Cal recordar que cap jutge mai pogué inculpar en Verga
en el més petit o gros delicte. Sempre en sortia net. Els
culpables anaven a la presó i després de pagar-ne la fiança,
el milionari de Santa Margalida, sortien al carrer i seguien
treballant a les seves ordres. Altres no tingueren tanta sort,
quan després d’haver feta la feina bruta i per esborrar
qualsevol rastre que pogués conduir o implicar-lo, eren
eliminats d’una o altra manera, com va ser el cas dels
assassins del financer i contrabandista Rafel Garau de
Santa Margalida; el qual era soci d’en March i segons
diuen amant de la seva dona. Un verí preparat per un metge
entès mesclat dins una copa de vi, acabà amb la vida del
principal i únic sospitós. Així es feren les coses durant
molts d’anys, pràcticament tots els anys que visqué en
Verga.

Uns dies abans d’arribar al Port de Palma, la
primera remesa de material enviat dels Estat Units, el
nebot va anar a casa d’un oncle seu, germà del seu pare,
amb la finalitat de demanar-li doblers, per poder pagar
el transport del material, amb la condició que un cop
venuda, li tornaria els diners més els interessos. Però la
fatalitat fou que succeí el següent: Un cop tot el
material fou a terra i amb totes les despeses pagades,
passà que els homes manats per en Joan March Ordines

s’endugueren tota la maquinària i el nebot es quedà
amb dos pams de nassos. No pogué tornar al seu oncle
els diners manllevats, fou denunciat i posat a la presó.
Com era insolvent, el seu oncle mai recuperà els diners
que li havia deixat. Però el burot del nebot en poques
setmanes, després que en March hagué pagada la fiança
tornava ésser al carrer fent de les seves.

L’operació anterior es va repetir diverses vegades,
procurant sempre enganyar a qualque bona persona
confiada, i la mateixa experiència es repetia una i altra
vegada.

La qüestió fou que el compte bancari del missioner
no es va moure gens ni mica i que els seus germans no
veren ni una sola pesseta.

Un cop assabentat el Pare Ginard de tot el que
havia passat, fou tan grossa l’enrabiada que tingué, que
va sofrir un atac de cor i morí a l’instant. Això succeí
l’any 1951. Allà fou enterrat i és on segueixen les seves
despulles.

SENTÈNCIA: AMB AMICS COM EN MARCH NO
CALIA TENIR ENEMICS!

Palma, juliol de 2008
Pere Sureda Ribas
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L’Expo Saragossa 2008 és una exposició internacional
en la qual més de cent països del món tracten L’aigua i el
desenvolupament sostenible, com a tema comú. Se celebra del
14 de juny fins al 14 de setembre. L’Expo Sevilla i la de
Saragossa no són el mateix model d’exposició internacional.
Existeixen dos tipus d’exposició internacional que es
diferencien a partir de quatre criteris: freqüència, durada,
superfície i tema. Les exposicions com la de Sevilla se celebren
cada cinc anys, durant sis mesos, sense cap límit predeterminat
de superfície i amb un tema general. La pròxima d’aquesta
categoria serà a Shangai 2010 (Xina), del primer de maig al
trenta-u d’octubre. Les exposicions com la de Saragossa se
celebren entre dues de les anteriors, durant un màxim de tres
mesos, en una superfície d’una grandària predeterminada (un
màxim de 25 hectàrees) i amb un tema especialitzat. La pròxima
d’aquesta categoria serà a Yeosu 2012 (Corea), del dotze de
maig al dotze d’agost, sobre el tema La vida a l’oceà i a la
costa: diversitat de recursos i activitats sostenibles.

L’Expo del 2008 es troba ubicada a l’oest de la ciutat
de Saragossa, a la vorera del riu Ebre, un lloc molt escaient
amb el tema central de totes les activitats d’aquesta exposició
internacional: l’aigua. El riu Ebre és el de més cabal de la
península Ibèrica i és un dels cinc rius que forma part de
l’exposició Els paisatges de l’aigua que el visitant troba a un
dels tres pavellons temàtics de l’Expo Saragossa 2008: el de
l’Aquari fluvial; els altres dos són el pavelló Pont i la Torre de
l’aigua. Aquest aquari d’aigua dolça s’ha convertit en el més
gran d’Europa; és una combinació d’espècies de plantes d’aigua
amb rèptils, mamífers i amfibis. Els altres quatre rius són el
Nil (Àfrica), l’Amazones (Amèrica), el Mekong (Àsia) i el
Darling (Austràlia). Tot el conjunt vol configurar el gran riu
del món. Altres exposicions que es poden visitar són:
Aigua per a la vida, no té un discurs lineal i és d’interpretació
lliure per al visitant. Aigua, recurs únic, tracta el tema del dret
dels ésser humans a l’aigua; es troba en el pavelló Pont. Ciutats
d’aigua, sobre l’ús de l’aigua com un espectacle urbà. La plaça
Aigua Extrema, les catàstrofes ecològiques i la seva prevenció.
Sota la pluja, en el pavelló dels països de l’Amèrica llatina.
L’aigua ens uneix, de la Comunitat del Carib. Exposicions
ubicades a les places Oikos i Set. I algunes més. Aquesta Expo
vol ser també la festa dels països, per això, a cada pavelló es
mostra la cultura, les festes i els espais naturals per convidar el
visitant a fer turisme al país de referència.

En el
pavelló 21 es
troben totes les
c o m u n i t a t s
autònomes de
l’Estat espanyol.
Un dels objectius
del muntatge
organitzat per les
Illes Balears és
que els visitants
coneguin la connexió entre l’aigua i les diverses cultures que
han conformat la nostra realitat actual. Aquest muntatge és
dividit en tres espais: l’avenc, l’aljub i la cisterna. A l’avenc es
mostren les singularitats de les Illes Balears i Pitiüses relatives
a la insularitat, la climatologia i la geologia. A l’aljub es relata
la història de la gestió de l’aigua a través de les diverses cultures
que han poblat les illes des de l’època talaiòtica fins a
l’actualitat. A la cisterna es narra el cicle de l’aigua.

El dos de juliol l’Expo Saragossa 2008 celebrà el Dia
d’Honor de les Illes Balears. El president i set consellers del
Govern de les Illes Balears, els presidents dels consells insulars,
la batlessa de Palma i altres representants polítics i instuticionals
de les Illes Balears, així com personalitats del món econòmic,
social i cultural de les nostres illes van participar en aquesta
diada. Un dels actes va consistir en un recital breu de la cantant
Maria del Mar Bonet; va interpretar sis cançons acompanyades
al piano per Manel Camp. Els diversos mitjans de premsa de
les Illes Balears van ser
convidats al Dia d’Honor i els
de Premsa Forana volem
expressar la nostra enhorabona
als diversos professionals que
han participat en la preparació
de l’exposició del pavelló de les
Illes Balears perquè creiem que
s’aconseguiran els objectius
que es proposen amb aquest
muntatge i totes les altres activitats programades per les Illes
Balears a l’Expo Saragossa 2008.

Jaume Ordines i Magí Ferriol

LES ILLES BALEARS A L’EXPO SARAGOSSA 2008



FENT CARRERANY -     (162) Agost 2008

BULLIT DE NOTÍCIES
10

TOMÀTIGUES BENEÏDES
Si vos fixau en la fotografia que acompanya

aquesta nota podreu veure com la bàscula que marca el
pes de la tomàtiga que hi ha dins el plat passa del Kg de
pes. El cas no seria destacat si no fos que aquestes tomàtiga
i d’altres per l’estil són fruit d’unes llavors que gent de la
tercera edat de Maria, dugué del seu viatge per terres
italianes el mes de novembre passat. A Roma, entraren en
una herboristeria i en compraren un parell de sobres. Fet
el planter, aquí en teniu el resultat. Unes tomàtiques
precioses, molt grosses, d’un vermell viu i amb la polpa
un poc blana i sense gens d’acidesa. Com que són híbrids
no tenen llavors i fan de bon menjar. N’hi havia que
comentaven que són tan grosses ja que en ser romanes
deuen estar beneïdes.

hi ha una espècie de laberint-tobogan i altres jocs. La
veritat és que la zona ha quedat molt bé i els capvespres
s’hi pot veure una bona gernació de criatures que hi juguen
acompanyats dels majors. Ara ja només falta que els arbres
que s’hi han sembrat  creixin una mica i comencin a fer
un poc d’ombra que és el que es necessita en aquests mesos
estiuencs.

SOPAR SOLIDARI
A través d’uns cartells penjats a comerços i a altres

llocs hem vist que per al proper divendres dia 1 d’agost al
Restaurant Ca’s Padrí Toni hi ha convocat un Sopar
Solidari a benefici de l’Asociación de Mujeres Artesanas
de Medio Mundo que treballa en un projecte a les zones
humides del Végueta Huaura al Perú. Gràcies a l’empenta
de la mariera Margalida Barceló, que treballa i col·labora
amb aquesta associació que vol ajudar les dones que
treballen el jonc i en fan productes per ser comercialitzats
no dubtam que el sopar serà mltitudinari i es farà una
bona recaptació. A la revista del mes de setembre ja
publicarem com anà el sopar.

JULIOL CALENT, AIXÍ COM HA DE SER
Aquest passat mes de juliol (som en ple estiu) el

sol ha actuat de valent i ha escalfat la temperatura. Tot i
que és cert que no s’ha arribat a temperatures extremes i
que llevat de tres o quatre dies s’ha pogut viure força bé,
les coses han anat amb normalitat. Les bladeres i altres
cereals s’han segat, les tomatigues, els pebres, les
albergínies, els melons, les síndries són a les taules, i els
horabaixes, les voravies s’omplen de gent que surt a
prendre la fresca. L’estiu de cada any...

NOVES INSTAL·LACIONS AL PARC INFANTIL
Aquest passat mes de juliol s’ha arreglat i adequat

la zona de jocs infantils que hi ha a la Plaça del Mercat.
Les instal·lacions antigues ja necessitaven una bona mà
de metge i això és el que s’ha fet. Primerament es procedí
a aixecar el terra de la zona on havien d’anar les noves
instal·lacions. La brigada d’obres procedí a treure el
material i ho preparà per rebre les noves instal·lacions
que s’ha dividit en zones segons les edats dels nins.
Envoltant el “xiringuito” s’hi ha col·locat una zona amb
el terra de goma fet amb material reciclat que amorteix
els cops i amb unes engronsadores i un tobogan. Després
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EN RAFEL AULET, FA PRÀCTIQUES DE
“COMARE”

La notícia aparegué als mitjans de comunicació.
El marier Rafel Aulet, que exerceix com a policia local a
Santa Margalida es trobà fent una feina la qual en principi,
s’escapava molt de la seva rutina diària. Amb un altre
company de la policia es trobà que a la mateixa parada
del bus, a dins mateix de la Vila, una dona estrangera,
donà a llum una criatura. Com que en aquells moments
no hi havia cap professional sanitari a prop i davant dela
impossibilitat de dur la dona a un lloc més adient, ell i el
seu company feren de comares improvisats i ajudaren la
dona a donar a llum. Tot i el mal tràngol passat i gràcies a
la seva professionalitat i bona feina, la cosa acabà bé i
mare i criatura es troben bé de salut.

REDUCCIÓ A LA MEITAT DE LES FIRES
D’AGOST

A hores d’ara ja ho deveu saber, però d’aquelles
quatre o cinc fires nocturnes agostenques que començaren
a la legislatura passada, enguany ja només en tendrem
dues. La primera serà divendres dia 8 i anirà a càrrec de
l’Associació d’Empresaris i divendres dia 22 es farà la
segona dedicada a productes locals i artesans.

UNA ALTRA EDICIÓ DE LA CAMPANYA MULLA’T
El primer diumenge de juliol se celebrà una altra

edició de la campanya Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple.
Moltes piscines i altres espais habilitats passaren a ser el
lloc on la gent de manera solidària anava a fer una
capficada i una remulladeta a benefici de l’Associació.
Enguany la seu central mallorquina fou a la vila de
Campos, que va ser on els polítics es feren les fotografies
de rigor, mentre que a altres llocs, a Maria entre d’altres,
la gent anònima anava a la piscina de torn a mostrar la
seva solidaritat amb la iniciativa. Una paradeta amb
objectes com tovalloles, gorres, camisetes, etc. contribuïen
a reforçar els guanys per a l’Associació.

ELS ALEVINS DEL FC MARIA DE LA SALUT
JUGUEN A MENORCA
Els passats dies 7 i 8 de juny els jugadors alevins del FC
Maria de la Salut es desplaçaren a Menorca  acompanyats
de les seves famílies. El motiu era poder jugar un partit
amistós amb un equip menorquí gràcies a les gestions
fetes pel professor d’educació física de l’escola, el
menorquí Pere Pons. Ens han contat que a més del partit
també feren un poc de turisme i engoliren una caldereta,
menjua típica de l’illa germana.

SOPARS A SES TARRAGONES
A través de la premsa ens hem assabentat que al

Restaurant de Ses Tarragones s’han celebrat una altra
vegada els tradicionals sopars estiuencs que l’Esquerra
Republicana ha fet al llarg dels darrers anys. El primer
celebrat tengué com a protagonista l’actual secretari
general i home fort d’ERC, Joan Puigcercós, mentre que
el darrer convidat fou el president del partit Corsica
Nazione, Jean Guy Talamoni, que explicà el procés que
viu el poble cors respecte del centralisme francès.

ATURADES LES OBRES DE DARRERE
L’ESGLÉSIA

Ja no és la primera vegada que en parlam, però
aquesta vegada la cosa sembla que va de veres. L’empresa
que duu endavant la urbanització darrere l’església ha vist
com després de moltes queixes dels veïnats per tot un
caramull d’irregularitats que duia a terme li han aturat els
peus. Per molt que els veïnats s’haguessin queixat davant
les autoritats municipals i haguessin fet trascendir els fets
a la premsa, fins que no es va fer una denúncia formal les
autoritats municipals no hi han intervingut.Dèiem i ho
seguim dient que la llei ha de ser per a tothom i ningú no
se la pot passar pel forro de la camisa per moltspoderós
que sigui.
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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.
PARC VERD:
DILLUNS, de 9 a 13 hores.
DIMARTS I DIJOUS, de 16 a 20 hores.
DIMECRES I DIVENDRES, de 10 a 14 hores.
DIUMENGE, de 10 a 13 hores.

LÍNIA MARIA-HOSPITAL-MANACOR:
(De dilluns a divendres)
Sortides Maria: 7.55, 10.30 i 14.45 hores
Sortides Manacor: 11, 13.40 i 18,05 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

.
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:
ENS HAN DEIXAT:

Que descansin en pau

Catalina Torelló Más, morí el passat 2 de
maig a l´edat de 89 anys. Vivia al carrer Major,
número 79.

Juana Santandreu Garau va morir el passat
dia 2 de juliol a l'edat de 88 anys. Vivia al carrer
Costa i Llobera, número 15.

Josep Vanrell Carbonell ens deixà el passat dia 22 de juliol a
l'edat de 93 anys. Vivia al carrer de Sa Raval, número 129.

Antoni Negre Bunyola va morir el passat dia 24 de juliol a
l'edat de 77 anys.

BENVINGUTS:

Enhorabona als pares i demés família

Maricielo Reyes
Pesantezn i Andrés Alejandro
Reyes Pesantez varen néixer el
dia 4 de juliol. Els seus pares són
Enrique Oswaldo Reyes Bravo
i Cleotilde Amada Pesantez
Berrezueta

Margalida Mayol Morey va néixer dia 7 de juliol. És filla de
Miguel Mayol Torrens i Jeronima Maria Morey Buñola

Hugo Sestayo Loeffler va néixer el dia 9 de juliol. Els seus
pares són Juan José Sestayo Leston i Ines Melania Loeffler Grant

JA L'HAN FETA:

Juan Andrés Pons Burguera i Francisca Munar Pascual es
casaren el passat dia 12 de juliol.

Francesc Vicens Vidal i  Antonia
Maria Sureda Colombram  es casaren
el passat dia 19 de juliol.

Vos desitjam que el vostre amor no acabi mai.
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El temps
PLUVIOMETRIA
Dia 1 .............. 7 l.
Dia 6 ............. 14 l.
Dia 8 .............. 5 l.
Dia 11 ............ 12 l.

TOTAL: 38 LITRES

Temperatura Màxima
33,3º C (Dia 24)
Temperatura Mínima
14º C (Dia 9)
Temperatura Mitjana
23,3º C
Mitjana Màximes
28,7º C
Mitjana Mínimes
17,9º C

MES DE JUNY

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
Maria -Sineu-Inca  - Palma Palma- Inca  -- Sineu-Maria
06:25    06:40   06:54  07:28 06:09    06:44   06:57   07:25
07:25    07:40   07:54  08:28 07:09    07:44   07:57   08:25
08:25    08:40   08:54  09:28 08:09    08:44   08:57   09:25
09:25    09:40   09:54  10:28 09:09    09 :44    09:57
             10:40   10:54  11:28 10:09    10:44    10:57
             11:40   11:54  12:28 11:09    11:44    11:57
             12:40   12:54  13:28 12:09    12:44   12:57   13:25
13:25    13:40   13:54  14:28 13:09    13:44   13:57   14:25
14:25    14:40   14:54  15:28 14:09    14:44   14:57   15:25
15:25    15:40   15:54  16:28 15:09    15:44   15:57   16:25
16:25    16:40   16:54  17:28 16:09     16:44   16:57
             17:40   17:54  18:28 17:09     17:44   17:57
             18:40   18:54  19:28 18:09    18:44    18:57 19:25
19:25    19:40   19:54  20:28 19:09    19:44    19:57  20:25
20:25    20:40   20:54  21:28 20:09    20:44    20:57  21:15
             21:40  21:54  22:28 21:09    21:44    21:57
             22:40   22:54  22:28 22:09     22:44    22:57
BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu-  Inca-   Palma Palma- Inca-  Sineu-Maria
            06:40   06:54   07:33 06:04   06:44  06:57
             07:40   07:54   08:33 07:04   07:44  07:57
08:25   08:40   08:54   09:33 08:04   08:44  08:57  09:25
09:25    09:40    09:54  10:33 09:04   09:44  09:57  10:15
             10:40   10:54   11:33 10:04   10:44  10:57
             11:40    11:54  12:33 11:04   11:44  11:57
             12:40   12:54   13:33 12:04   12:44  12:57
             13:40   13:54   14:33 13:04   13:44  13:57
             14:40   14:54   15:33 14:04   14:44  14:57
15:15   15:40   15:54   16:33 15:04   15:44  15:57  16:15
             16:40    16:54  17:33 16:04    16:44  16:57
             17:40    17:54  18:33 17:04   17:44  17:57
18:15    18:40   18:54   19:33 18:04   18:44  18:57  19:15
             19:40   19:54   20:33 19:04   19:44  19:57
             20:40   20:54   21:33 20:04   20:44  20:57
             21:40   21:54    22:33 21:04   21.44  21:57
             22:40   22:54   23:33 22:04   22:44  22:57

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 21:15

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

POEMES I GLOSES

13

L’any dotze patíem fam
perquè s’anyada era perra
ara tenim pesta i guerra,
germans, a aquesta terra
no sabem què demanam.

Déu te do pigota i tinya
o un esplet de mal francès
o si trobes que això poc és
que es teu cervell ho fos pres
pes voltons o volatina.

Al·lota aquest estiu
me faràs morir de ràbia
perquè no em deixes sa gàbia
per posar-hi s’ocell viu?

Ja seria es meu conhort
deixar-te sa gàbia meva
però això serà una pena
posar-lo viu i treure’l mort.
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POMES FARCIDES DE GAMBES
(RECEPTA DE LA BRETANYA FRANCESA)

Ingredients per a 4 persones: 4 pomes Granny
Smith, 1 kg de lIagostins / gambes per cada poma,
Calvados, curry, 2 ous per poma, llimona, mantega
o oli d’oliva.

Per preparar aquesta recepta bretona cal buidar les
pomes i regar-les amb suc de lIimona perquè no
s’oxidin. Després, tallar la part suuperior de la
poma i guardar-la. Daurar les gambes o llagostins a
la paella, amb la nou de mantega o d’oli d’oliva
durant 1-2 minuts.

Afegir el curry (una culleradeta de cafè per cada
kilo de gambes o llagostins). Flambejar amb el
Calvados. Batre els ous (posar-hi sal i pebre) i
afegir-los a la paella. Barrejar tots els ingredients.
Emplenar les pomes amb la barrreja de la paella i
tapar amb la seva part superior. Posar al forn,
prèviament escalfat a 180°C, durant 15 minuts,
sense deixar que la poma es posi negra.

També s’hi pot afegir una salsa feta amb un gotet
de Calvados, 3 cullerades de mel i una cullerada de
vinagre. Deixar reduir en una cassola.

EL REBOST DE FENT CARRERANY FENT CARRERANY FA VINT ANYS

Durant el passat mes de
juliol el Consell de Mallorca
ha comprat l’illa de Sa
Dragonera per a convertir-la
en parc natural.

Publicàvem una breu
història de S’Albufera de
Mallorca redactada per Jaume
Ferriol i Fiol.

La Columna de la
Llengua  de Joan Gelabert
tractava del vocabulari
estiuenc: estiuejar, estiueig,
vacances, vacacions,...

Anunciàvem la posada
en marxa de l’educació d’adults al Pla de Mallorca i que
les monitores assignades a Maria eren Maria Magdalena
Alzamora i Catalina Guasp.

Férem sa xerradeta amb l’amo en Joan Colombram
Mas, glosador.

La Banda de Tambors i Cornetes realitzà una
excursió a Eivissa acompanyats de mestre Tomeu i es
rector Pere Fons.

En l’apartat de demografia publicàvem la mort
d’Antoni Bergas Font i el naixement de Bartomeu Soler
Carbonell.

Publicàvem un avanç del programa les festes
patronals i també el tractat en les comissions de govern
de juny i de juliol.

Es Rebrot  informà de l’acampada que havien fet a
Betlem.

S’està realitzant el VI torneig de futbol-sala en el
qual hi ha 16 equips inscrits, una xifra rècord. El líder és
el Caja Postal de Muro.

En l’apartat de les excursions contàvem que havíem
hagut de suspendre la baixada al torrent de Pareis a causa
de la pluja i prevèiem fer Sa Costera i l’illa de Cabrera.
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El president del Govern, Francesc Antich, i el conseller del Medi Ambient, Miquel
Àngel Grimalt, presenten el conveni de torrents signat amb el Govern de l’Estat

Suposarà una inversió de 10 milions d’euros per realitzar actuacions amb la finalitat d’evitar
inundacions les èpoques de fortes pluges

• El president del Govern de les Illes Balears, Francesc
Antich, i el conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt,
han presentat avui el conveni signat amb el Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i Marí amb el qual Madrid concedeix una
subvenció a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 10
milions d’euros per finançar obres en la millora i en la neteja de
torrents a Mallorca, Menorca i Eivissa. Es tracte d’actuacions en
torrenteres que tenen com a principal objectiu evitar inundacions i
desbordaments si es produeixen fortes pluges. Aquests 10 milions
que arriben del Govern de l’Estat permetrà a la Conselleria de
Medi Ambient poder incrementar de forma molt important les inversions en matèria hidràulica a les nostres illes.
De fet en el proper consell d’administració de l’empresa pública Agència Balear de l’Aigua està prevista
l’aprovació de diferets projectes per la propera temporada i que superaran els 12 milions d’euros.

• L’esmentat conveni, inclòs dins el Pressupost General de l’Estat de 2008, ha estat signat per part del Ministeri de
Medi Ambient i Medi Rural i Marí per el Secretari d’Estat d’Aigües, Josep Puxeu Rocamora.

• Les obres que es finançaran amb aquests 10 milions d’euros, en la seva majoria ja s’han iniciat o bé estan licitades
o adjudicades i que el Govern de les Illes Balears havia avançat els diners. Des de finals del 2007 la Conselleria
de Medi Ambient va posar en marxa tota una sèrie d’obres amb l’objectiu de tenir els torrents de les nostres illes
en condicions a principis del mes de setembre, que és quan es poden començar a produir pluges intenses. En
aquesta època si els torrents no estan nets i en bon estat, podrien provocar inundacions. Les obres engegades per
millorar els torrents de Balears per part de la Conselleria de Medi Ambient superen els 11 milions d’euros.

• El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí per poder concedir la subvenció de 10 milions d’euros al
Govern de les Illes Balears exigeix la justificació de les obres realitzades i en el conveni s’especifica que les
esmentades actuacions en els torrents han de ser justificades dins el 2008.

• Les principals actuacions que es duran a terme són a Mallorca, on hi ha més del 80% dels torrents del territori
balear. En especial es fa incidència en els torrents de la comarca de Palma que el passat mes de novembre es va
veure afectada per les fortes pluges i algunes torrenteres es varen desbordar. Per això, les inversions més
importants són les obres de millora del llit, adequació i ordenació del torrent de Sa Síquia de Palma, en el tram
comprés entre la carretera de Manacor i l’anomenat Camí de Muntanya, amb un pressupost de 1,3 milions
d’euros.

• El conveni també inclou les obres d’emergència que s’estan realitzant als torrents Sa Riera de Puigpunyent, el de
Sant Pere d’Esporles i els seus afluents amb un pressupost de 1,9 milions d’euros. Aquests dos torrents varen ser
els principals causants de les inundacions patides el passat hivern.

• També hi haurà importants actuacions en la desembocadura del torrent de Son Bauló de Santa Margalida; en el
torrent Major de Sóller, en el torrent des Molinet d’Artà; obres de fàbrica en el torrent de Bunyola; actuacions a
la desembocadura del torrent de Camp de Mar a Andratx; neteges dels torrents de Campos, Manacor, el Pla de
Mallorca, entre moltes altres obres que ja estan en marxa per evitar al màxim les inundacions.

• Així mateix es durà a terme la instal·lació de senyalització dels torrents en aquest cas es començarà pel de Palma i
en especial en els diferents indrets de Sa Riera.

• A Menorca es construiran murs de contenció a l’aparcament municipal de Es Mercadal a la vorera del torrent.
També a Es Mercadal està previst el desviament de la desembocadura del torrent de ses Salines de Fornells amb
un pressupost de 107.000 euros. També es realitzaran actuacions de millora del torrent de Cala Galdana.

• A Eivissa també es duran a terme tota una sèrie d’actuacions per adequar i netejar els torrents principalment
afectats per les pluges d’octubre del 2007.
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Juliol. Qui dies passa...
Dimecres, 2: La mort de la “senyora”. Per a molta
de gent que voltam la cinquantena (deu amunt, deu
avall), bona part de la nostra infantesa i adolescència
es troba ubicada i viscuda, majoritàriament, en una
portassa situada part darrera de la farmàcia, situada al
carrer Costa i Llobera. Allà, don Joan i donya Joana,
“sa senyora”, esmerçaren més de dues dècades a donar
a bona part de dues generacions de mariers i marieres,
els fonaments d’una educació que els havia de
possibilitar tirar endavant amb un bagatge més que
acceptable.

Quan els nins i nines del poble acabaven
l’educació obligatòria (als 12 anys), si la família s’ho
podia permetre, eren enviats a estudiar a fora, on
després de fer l’ingrés podien seguir el batxillerat o
els estudis tècnico-professionals en els pocs centres
públics que hi havia (batxillerat a Palma i tècnics a
Felanitx, Inca, Palma...) o anar a parar als centres
privats en forma de residents, o, i va ser el cas de molts
altres, anar a Lluc, a pesar de no tenir massa vocació
religiosa. Aquells anys (anys 60, sobretot), l’apotecari
i la seva dona, actuaren com a coixí protector per a
una generació com la meva, que trobaren en la seva
dedicació docent, i sense moure’s del poble, l’espai
educatiu que no podíem trobar fora poble, ja fos, per
mancances econòmiques, ja fos per realitat de l’època.

Aquella cotxeria (portassa), era desallotjada el
matí dels cotxes de l’apotecaria i, en el seu lloc, dues
taules immenses i banquets i cadires ocupaven l’espai
que a partir de les vuit s’omplia de criaturam d’edats i
interessos ben diversos. En sessions de matí i
capvespre, de dilluns a dissabte (i els diumenges
dematí, a fer mapes), don Joan i “sa senyora” (ella,
amb els més menuts, sovint a baix, a dins la casa, en
un quartet al costat de la farmàcia), donaren a tota una
catefa de nins i nines l’oportunitat de seguir estudiant
i poder connectar més endavant amb uns estudis
superiors.

Mai no vaig arribar a saber que pagaven els meus
pares per aquelles classes, sí sé, però, que  la quantitat
era prou discreta i bona de dur, perquè no poguessin
posar l’excusa de la quota per treure els seus fills
d’aquell espai. I fins i tot vaig ser testimoni involuntari
de “condonacions” de mensualitats, perquè la família
passava per moments difícils.

No vull parlar de la duresa dels ensenyaments,
ni de criteris pedagògics. Segurament, metodologies i

entorn, sobretot, no eren els més adients, però devien
ser els únics possibles en aquells moments. I els
patírem, i ens en sortírem, com ho han fet moltes
generacions anteriors i en circumstàncies molt més
complexes i difícils. Del que vull parlar és de l’esforç
i de la generositat d’aquells dos éssers, sense els quals
(no sé si mai en varen ser conscients) una bona
generació de mariers i marieres no haguéssim tirat
endavant. Esforç que es concretava en una preparació
i dedicació que anava més enllà d’acomplir l’expedient
i prou. Encara record com, més d’una vegada, en una
explicació sobre matemàtica moderna (en aquells
moments es va posar de moda la teoria de conjunts i
subconjunts, que substituïa l’estudi dels “números”
de tota la vida), els dubtes els envaïen i deien que ho
mirarien i l’endemà ja ho contestarien. I efectivament,
l’endemà, la resposta arribava puntualment. L’esforç
de posar-se al dia, no els va abandonar mai. Ni el rigor,
ni la dedicació. Per aquella època, don Joan, havia de
compaginar tot allò, amb la farmàcia i la batlia del
poble i “donya” Joana, amb l’atenció a la farmàcia. I
se’n sortien. Amb penes i treballs, però se’n sortien.

Don Joan, ja fa molts d’anys que morí. Avui ho
ha fet “donya” Joana, “sa senyora”. De manera més o
manco regular la passava a veure per l’apotecaria.
Tenia el cap claríssim, encara. En un cos que ja no li
responia de cap manera, volia saber coses i demanava.
Demanava per tothom. Dins el llit, a penes un espectre
d’aquella senyora que tant ens imposava, amb la
companyia d’una ràdio que emetia música clàssica
contínuament, se n’ha anat. Però els fonaments que
posaren hi són. I jo crec que, modestament, són
consistents.

Dilluns, 14: Entre la solidaritat i l’espoliació . A la fi,
ja s’han publicat. Ja tenim balances fiscals. El govern
espanyol ha fet públiques les balances fiscals que
demostren com les Illes Balears som el territori que
presenta més diferència entre allò que recapta i envia
a Madrid i allò que el govern central retorna en forma
d’inversions. La diferència és escandalosa. Més d’un
13% en contra.  Estam parlant de molts de milers de
milions d’euros que se’n van i no tornen. I tot això
amb el vistiplau de tots i cadascuns dels governs que
han manat per Madrid, es diguin UCD, es diguin PSOE
o es diguin PP. Tots. D’aquest “robatori” legal, ells en
diuen solidaritat. Mai no pot esser solidària una cosa
imposada. La paraula solidaritat vol dir que les parts
estan d’acord. I aquí ni tan sols sabíem que ens
“pispaven”. Aquella màxima que deia que per a
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nosaltres “ser espanyols és un mal negoci”, es
demostra ben clarament si es miren les xifres al marge
de sentimentalismes i amb freda objectivitat. Tampoc
no valdran les comparacions amb estructures
territorials federalitzants, com l’alemanya, on una
“solidaritat” territorial per sobre d’un 4% es considera
il·legal. No en faran cas. I tranquils, que els col·legues
d’aquí no piularan gaire. No fos cosa que per devers
Madrid s’enfadin. Vos sona allò de “banyuts i pagar
el beure”?

Divendres, 23: Del “moc d’endiot” als “judios” . Feia
unes setmanes que havia rebut una telefonada d’una
persona que, després de presentar-se com a Josep, com
a lleidatà i com a estudiós de la dialectologia, em fa
saber que té la intenció de venir a Mallorca a fer unes
enquestes sobre noms d’ocells, plantes i insectes, entre
d’altres. Em comenta que ha sabut de la nostra
existència per la revista i que li agradaria contactar
amb algun filòleg del poble perquè li faci de contacte.
Quan li dic que d’això sí que sé una mica se n’alegra
i em nomena “oficialment” com a col·laborador, alhora
que em fa saber que m’enviarà l’enquesta i que li
cerqui persones d’una determinada edat i
característiques per Maria, Ariany, Costitx i Lloret.
Comenta, també, que el Diccionari Alcover-Moll, el
DCVB, no recull bé aquesta diversitat dialectal i que
ell fa estudis d’ampliació arreu dels territoris de parla
catalana. I que ja em telefonarà per acabar de concretar
la feina.

Ara fa una setmana em tornà telefonar i ja
concretàrem dia i lloc de reunió amb el nostre contacte
arianyer. La cita és avui, divendres, dia 23, a les 12
del migdia. Abans he hagut d’arribar fins a Ariany i
allà gràcies a l’ajuda del marier Miquel Vives, que
treballa a l’ajuntament arianyer, he contactat amb
l’amo en Joan Curient, a qui hem citat per avui a
migdia, davant del cafè de Ca’n Jordi

Amb el meu amic Magí, a qui he comentat la
feta, i que s’ha ofert a acompanyar-nos, esperam a ca
nostra que el nostre visitant ens telefoni quan arribi a
Maria (en teoria ja ve de Moscari de fer l’enquesta i
tot just després ha d’agafar els atapins cap a Andratx).
Devers les onze i mitja sona el telèfon i ens diu que ja
ve cap aquí, que el cotxe té problemes amb el radiador
i que no sap si arribarà. Però arriba puntualment. Arriba
fins a ca nostra i gairebé sense cap més presentació
ens diu que pugem al seu cotxe, que a pesar que té
aquest problema, aguantarà i que tranquils. El
personatge és, diguem, força curiós. Fa  calor, però
ell va amb americana. Partim i tot just sortim del poble

i enfilam cap a Ariany que fa una maniobra una mica
estranya i desviant el cotxe cap a l’esquerra s’acosta a
la vorera i sense aturar-se arranca una herba i se la
posa al butxacó de l’americana. Arribam a Ariany, a
la plaça, i allà ens asseim tots quatre en una taula d’un
cafè. Abans de res es treu aquell tros d’herba que duia
al butxacó i li demana al nostre amfitrió si sap de quina
herba es tracta. L’amo en Joan se la mira i diu: —
Això és “moc d’endiot”.  Es treu una llibreta i un llibre
amb il·lustracions de la Flora i fauna dels Països
Catalans i ja és partit a demanar coses a l’amo en
Joan. Plantes, ocells i insectes són el tema de
l’enquesta. El bon home va contestant, encara que la
vista i la memòria ja no són el seu punt fort, fins que
arribam a la il·lustració d’una libèl·lula, aquests éssers
tan fràgils i meravellosos que pul·lulen amb els seus
vols acrobàtics per safreigs i altres llocs humits de les
nostres contrades. L’amo en Joan no ho acaba de veure
clar i nosaltres que d’això en deim avions o avionetes,
no sabem si de manera ortodoxa, ens aixecam per anar-
ho a demanar a una guarda d’homes que fan rotlada a
una altra taula. Els escometem i els mostram la
il·lustració. Un d’ells parla d’avions i un altre parla
de “judios”, afirmació que és corroborada
immediatament pels altres. He de reconèixer que
després de dir-ho, jo també he recordat el nom.

Després de donar les gràcies a l’amo en Joan i
d’apuntar-se el seu nom ens acomiadam i partim una
altra vegada cap a Maria on ens deixa a la plaça. Pel
camí ens comenta que fa setze anys que va començar
aquest periple d’enquesta dialectològica i que ja és a
punt d’acabar. Va per feina. Abans de partir em torna
demanar per un contacte a Lloret ja que fa comptes
anar a Eivissa i tornar a Mallorca abans que acabi
l’estiu i que ja em dirà on li he d’enviar l’enquesta de
Maria. Vist i no vist.

Joan Gelabert Mas
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IX TROFEU CICLISME EN PISTA.
“VILA DE SINEU“

Desprès de 6 jornades de competició, a “Sa
Voltadora” de Sineu, s’ha disputat el IX Trofeu de
Ciclisme en pista.

Vuit corredors del nostre poble, han participat a
aquesta edició, en diferents
categories i també diferents
clubs.

Alevins:
 MARC BUADES (nét des
guixaine) i JOAN TOMÀS (de
Can Benet).

Promoció:
TOMEU ARBONA, JOAN
FERRIOL, TONI GELABERT
i BIEL BERGAS.

Open:
JAUME VALLÈS i DANIEL
ESTARELLAS.

Dos companys del nostre club ciclista,
feren una sortida als Alps i aquí en teniu
una mostra. Miquel Perelló i Joan Mas
pujaren mítiques muntanyes del GIRO. A
més del GÁBIA, pujaren el
MORTIROLO.

Al pòdium final hi hem tengut representació:
Alevins:
Marc Buades – guanyador absolut- i Joan Tomàs
Promoció:
Toni Gelabert, -tercer , empatat amb el segon.

         Per tant, participació destacada de tots els
“mariandos” i citar sobretot l’actuació dels dos alevins,
MARC i JOAN, futures promeses del nostre ciclisme.

        Pep Ferriol Torelló
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CAMPIONAT DE FUTBET 2008.
Resultats:
Es Fixo - Alumini Biel Vanrell 3-8
Exc. Pedro Ferriol – Àfrica 4-1
Àfrica – Polipalanca 6-4
Unión Sudamérica – Es Fixo 2-4
Rústic des Pla – Dream Team 6-3
Alumini Biel Vanrell – Mundiesport 10-3
Elect. Nadal - Exc. Pedro Ferriol 0-5
Bar Es Triquet – Ses Torres 2mas 5-1
Unión Sudamérica - Bar Es Triquet 5-4
Ses Torres 2mas - Rústic des Pla 4-5
Mundi Esport – Polipalanca 2-4
Elect. Nadal - Dream Team 6-8
Dream Team - Es Fixo 1-2
Mundiesport - Bar Es Triquet 4-6
Rústic des Pla – Àfrica 7-0
Exc. P. Ferriol - Unión Sudamérica 6-1
Ses Torres 2mas - Elect. Nadal 6-2
Polipalanca - Alum. Biel Vanrell 3-6
Elect. Nadal - Unión Sudamérica 4-10
Bar Es Triquet - Es Fixo 6-8
Àfrica - Dream Team 3-8
Es Fixo - Exc. Pedro Ferriol 4-5
Alum. Biel Vanrell - Rústic des Pla 4-5
Elect. Nadal – Mundiesport 3-11
Bar Es Triquet – Polipalanca 6-2
Unión Sudamérica - Ses Torres 2mas 2-2
Àfrica - Ses Torres 2mas 1-5
Dream Team – Polipalanca 4-2
Ses Torres 2mas - Es Fixo 3-5
Mundiesport - Unión Sudamérica 4-5
Rústic des Pla - Bar Es Triquet 5-4

Propers partits:
Divendres, 1 d’agost:
20,30 h: Polipalanca - Elect. Nadal
21,30 h: Àfrica - Alum. Biel Vanrell
22,30 h: Dream Team - Exc. Pedro Ferriol
Dimarts, 5 d’agost:
21 h: Alum. Biel Vanrell - Exc. Pedro Ferriol
22 h: Rústic des Pla – Mundiesport
Dijous, 7 d’agost:
20,30 h: Unión Sudamérica - Polipalanca
21,30 h: Es Fixo - Mundiesport
22,30 h: Elect. Nadal - Rústic des Pla
Divendres, 8 d’agost:
20,30 h: Exc. Pedro Ferriol - Ses Torres 2mas
21,30 h: Alum. Biel Vanrell - Dream Team
22,30 h: Bar Es Triquet – Àfrica
Dimarts, 12 d’agost:
21 h: Es Fixo - Elect. Nadal
22 h: Exc. Pedro Ferriol - Bar Es Triquet

Dijous, 13 d’agost:
20,30 h: Mundiesport - Exc. Pedro Ferriol
21,30 h: Polipalanca - Es Fixo
22,30 h: Rústic des Pla - Unión Sudamérica
Divendres, 14 d’agost:
20,30 h: Àfrica - Elect. Nadal
21,30 h: Alum. Biel Vanrell - Bar Es Triquet
22,30 h: Dream Team - Ses Torres 2mas
Dimarts, 19 d’agost:
21 h: Ses Torres 2mas - Alum. Biel Vanrell
22 h: Mundiesport – Àfrica
Dijous, 21 d’agost:
20,30 h: Elect. Nadal - Alum. Biel Vanrell
21,30 h: Unión Sudamérica - Àfrica
22,30 h: Es Fixo - Rústic des Pla
Divendres, 22 d’agost:
20,30 h: Exc. Pedro Ferriol  - Polipalanca
21,30 h: Ses Torres 2mas - Mundiesport
22,30 h: Bar Es Triquet  - Dream Team
Dimarts, 26 d’agost:
21 h: Unión Sudamérica - Dream Team
22 h: Polipalanca - Rústic des Pla
Dijous, 28 d’agost:
20,30 h: Polipalanca - Ses Torres 2mas
21,30 h: Bar Es Triquet  - Elect. Nadal
22,30 h: Dream Team – Mundiesport
Divendres, 29 d’agost:
20,30 h: Àfrica - Es Fixo Elect. Nadal
21,30 h: Alum. Biel Vanrell - Unión Sudamérica
22,30 h: Rústic des Pla - Exc. Pedro Ferriol

CLASSIFICACIÓ
1.- Rústic des Pla 4 12 23
2.- Exc. Pedro Ferriol 4 12 16
3.- Alum. Biel Vanrell 4 9 28
4.- Bar Es Triquet 4 9 27
5.- Es Fixo 5 9 21
6.- Unión Sudamérica 4 7 20
7.- Dream Team 4 6 13
8.- Ses Torres 2mas 4 4 13
9.- Mundiesport 4 3 20
10.- Polipalanca 4 3 13
11.- Àfrica 4 3 20
12.- Elect. Nadal 5 0 15
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