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EDITORIAL
Ja som al 2009. Un any que els profetes de l’economia han marcat com a
apocalíptic, amb una crisi econòmica imparable, amb un índex de desocupació
que va augmentant progressivament i on el nom del nostre poble ja apareix enmig
de la llista, un any en què moltes activitats econòmiques que havien ocupat la
majoria de feines del món laboral del nostre entorn: construcció i turisme, sobretot,
es mouen en unes dinàmiques regressives, etc., etc. Pot ser un bon moment per
plantejar iniciatives agosarades que marquin el futur i evitar la repetició de
situacions com les que estam patint. Els experts, que n’hi ha, tenen la paraula.
Més aprop, al nostre poble, les perspectives no resulten, en principi, més
afalagadores. La majoria municipal duu a terme iniciatives de molt pes sense
tenir el consens de l’oposició. Ni la política urbanística, amb unes normes
subsidiàries excessivament desenvolupistes, ni el tema del polígon, al costat del
camp de futbol, són acceptades per bona part dels representants polítics municipals.
Un altre tema que també està sobre la taula i que en aquest 2009 hauria
d’agafar una solució definitiva és el del nou edifici escolar. Quan semblava que
hi havia un cert consens, encara que la ubicació definitiva fos més que discutible,
per començar les obres del nou centre escolar, quan des de la Conselleria
d’Educació s’havia vist i manifestat la necessitat d’un nou centre, la situació
pareix que s’ha estancada. Uns argumenten que falten metres cedits per
l’Ajuntament per tal que la construcció s’ajusti als paràmetres necessaris, uns
altres que la situació creada arran de la denúncia presentada sobre l’aprovació
d’uns terrenys destinats a polígon, pot aturar també l’ús escolar dels terrenys
elegits finalment, si les normes tenen una aturada tècnica. Els pares pareix que ja
han perdut la paciència i exigeixen que tothom es posi les piles i que la situació
no s’allargui més. Enguany ha de ser l’any definitiu. La solució no es pot ajornar
més.
Hi ha altres aspectes de la política municipal que necessiten urgentment
mà de metge. Ja ens hi hem referit altres vegades, però cal posar mans a la feina.
Ens referim als joves. El poble creix demogràficament. Gent de fora, de fora
Mallorca, de fora de l’estat. Gent d’altres llengües i costums han passat a viure
entre nosaltres. Calen estratègies d’apropament a tota aquesta gent. L’escola fa
una bona feina en unes etapes primerenques per socialitzar les criatures, però a
partir d’una edat els joves estan deixats de la mà de Déu. Només els nins de
famílies arrelades participen de les activitats que des d’associacions diverses es
plantegen: esplai, futbol, música, etc. Però a partir de tretze o catorze anys s’ha
acabat. Ja no hi ha res. És a partir d’aquesta edat quan l’Ajuntament s’hi hauria
d’implicar. La violència gratuïta a la qual assistim cada dia, la intolerància cap
als altres, necessiten combatre’s amb intel·ligència i amb feina constant i
sistemàtica assessorada per gent experta en la previsió de conflictes. La integració
lingüística i cultural, el coneixement i acceptació dels nostres costums, la futura
cohesió social del nostre poble, que ens agradi o no, ja mai no tornarà a ser com
era, tot just fa vint anys, necessiten, també, estratègies molt concretes. Es necessita,
però, crear complicitats i consensos amplis en tot això. No n’hi ha prou amb una
majoria municipal mínima. Som tots els qui ens hi jugam el futur.
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SOPAR SOLIDARI DE FENT CARRERANY A CA’S PADRÍ TONI
El passat divendres dia 12 de desembre la nostra
associació celebrà el seu tradicional sopar solidari. Aquest
sopar que ens permet recollir un fons destinat a apadrinar
uns nins a Nicaragua que els permeti gaudir d’unes
condicions de vida millor, ja s’ha consolidat com una
fita en el calendari d’actes de la nostra associació. La
coordinadora de l’acte, na Catalina Ribas ens mostrà a
través d’un power-point, com funciona la destinació dels
fons que es recapten: construcció d’escoles, procurar que

els nins tenguin accés a l’escola i material escolar, que
tenguin una bona alimentació i controls sanitaris puntuals,
etc.
L’assistència al sopar va ser semblant a la d’anys
anteriors. Entre les aportacions del sopar, la rifa d’obsequis
que gent i comerços ens feren arribar i altres aportacions
voluntàries la quantitat recollida passà dels 500 • que
farem arribar a la seva destinació.
Gràcies per la vostra col·laboració desinteressada
i solidària.

MARIA MOSTRA ELS SEUS BETLEMS

En Marc i na Neus Morey Bergas davant el seu betlem

El betlem de na Coloma Gual Font
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El betlem d'en Joan Bergas Castelló, el que té més
elements de decoració

El betlem d'Antoni i Andreu Avellà Torrens

El betlem d'en Toni Frau Ferriol
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El betlem de Pau Moranta Capó, possiblement el
betlemista més jove.

El betlem d'en Pedro i na Rosa Bergas Cladera

El betlem d'en Toni i na Margalida Font Crespí
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El betlem d'en Josep i na Paula Ferriol
En Jaume i na Joana Maria Bergas Ferriol devora el seu
betlem

El betlem de na Joana Maria Queralt Gibert

El betlem de na Joana Maria Ferriol Torelló

En Tomeu i en Francesc Serra Mas devora el seu betlem

El betlem de la família Ferriol Mas, al carrer del Sol
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El betlem de n'Eulàlia Ferriol

El betlem del Grup d'Esplai Es Rebrot

El betlem de na Maria Gelabert Oliver

El betlem de na Martina Cifre

Gràcies a tots els que
ens heu permès fotografiar el betlem i a
l’Ajuntament per la
seva col·laboració.
Tots han rebut com a
obsequi una figura
de betlem feta per la
betlemista resident a
Maria, Carme
Garcia
El betlem de l'església, on es pot veure una reproducció a escala del temple,
fet per en Nadal Ferriol. Per a l'any que ve vos demana imatges antigues de
Maria per fer el betlem.
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VOLEM UNA ESCOLA DIGNA A MARIA
L’Associació de Mares i Pares (AMIPA) i la
comunitat educativa de Maria de la Salut estàvem contents
i il·lusionats després de la visita de la Consellera d’Educació,
Sra. Bàrbara Galmés i el Director General de Planificació i
Centres Sr. Miquel Martorell el passat mes de juny, quan
varen venir al nostre poble per manifestar davant tos els
regidors de l’ajuntament, membres de l’Amipa, equip
directiu de l’escola de Maria i l’inspector de zona entre
d’altres, el compromís de la Conselleria de començar la
construcció del nou centre escolar una vegada que
l’ajuntament hagués fet la cesió dels 2.200 metres quadrats
que s’havia compromés a aportar.
Després feren una visita al solar del Clot d’en Maiol,
on en principi s’ha de construir la nova escola i als centres
actuals. Quan vàrem ser a l’escola de d’alt la Consellera va
quedar horroritzada de l’estat actual de les escoles i
textualment va dir: “No em pensava que a Mallorca hi
hagués escoles en aquest estat” i mentre es dirigia al Sr.
Martorell per dir-li “Prioritat absoluta en aquest tema,
que hi pot haver una desgràcia”. I la cosa començà a rodar
i el Consell de Govern del mes de juliol aprovà una pàrtida
de més de 4 milions d’euros per a la construcció d’una escola
nova a Maria.
Mesos després, coincidint amb la fira de setembre,
la Consellera tornà per intervenir a un acte i públicament
va manifestar: “Farem una escola nova a Maria, ja que
des de la visita que vaig fer a l’estiu encara pas pena de
que no passi una desgràcia”. A HORES D’ARA ENCARA
ESPERAM I SORT QUE NO HI HA HAGUT CAP
DESGRÀCIA!!!!!
I mentre esperam... a l’edifici d’infantil a l’aula de
psicomotricitat són els matalassos d’anar a dormir els que
protegeixen els infants de la humitat, que és molta; a la sala
de professors d’infantil li falta un tros de sòtil, quina sort
que no hagi caigut damunt ningú!, per no dir que els banys
s’embossen cada dos per tres. Les teulades estan plenes de
vegetació provocant goteres, les bigues tenen els caps
podrits, cosa que han comprovat tècnics de la Conselleria i
sense ésser experts ja podeu veure que l’estructura pateix
de valent.
A l’edifici antic de l’escola d’alt hi ha moltes més
deficiències, està ple d’escales tant per anar al pati, com
per anar a l’aula d’anglès, música, gimnàs... això fa molt
difícil el desplaçament d’un infant amb una cama enguixada,
i no parlem del desplaçament amb cadira de rodes. A l’aula
de segon hi fa, xerrant clar, una olor de merda que no es pot
aguantar on la mestra ha de tenir un ambientador devora la
porta.
A l’edifici nou, el “BÚNQUER”, no hi ha el pla
d’evacuació que la Conselleria obliga a tenir a totes les
escoles ja que l’accés a les aules es fa per una única escala,
ben estreta, i no hi ha altra sortida possible. Si hi hagués
una desgràcia els nostres fills i qualsevol persona que hi
hagués a l’interior, HI QUEDARIEN DEDINS. El
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menjador comparteix espai amb l’aula d’ordinadors i altres
aparells informàtics, també hi ha una cuina amb la seva
corresponent BOMBONA DE BUTÀ sense cap mena
d’instal·lació adient. El rentaplats està col·locat dins la
biblioteca amb el bidó de detergent i productes abrasius
allà enmig compartint espai amb els llibres. Per cert, si
passau pel carrer Àngel Madrigal podreu observar el crui
que té l’edifici a la part alta, tan gros que s’hi pot passar la
mà.
Tant els infants de primària que queden a l’escola
matinera com els d’infantil que han d’anar a menjador fan
el trasllat des de l’escola de baix fins a la de d’alt en cotxes
particulars sense cap mesura de seguretat.
L’AMIPA ja donava per fet que enguany
començarien les obres, ja que el Govern Balear té
pressupostat una partida per l’escola de Maria, però després
d’un temps d’espera i no tenir notícies al respecte i veure
que encara hi ha conflicte amb l’ajuntament pel tema dels
metros del solar i no veure senyal d’inici de les obres ni
voluntat de començar de moment, vàrem decidir iniciar de
nou una campanya de pressió. Per això des de principis de
desembre hem anat enviant comunicats de premsa, cartes
al director a tots els diaris de Mallorca i hem anat sortint
regularment a diferents mitjans de comunicació: premsa,
ràdio i televisió i tenim més accions preparades per continuar
demanant el que consideram just: una escola digna.
A més dia 10 de desembre vàrem sol·licitar
audiència amb el Director General de Planificació i Centres,
Sr. Miquel Martorell, perquè ens explicàs com estava el
projecte de la nova escola de Maria i perquè estava aturat,
però encara no ens ha rebut personalment, ens ha donat una
resposta per escrit, on ens explica que l’IBISEC ha redactat
el projecte i està en fase d’execució i una vegada finalitzat
el procés de supervisió se remetrà a l’ajuntament perquè
procedeixi a la seva licitació i manifesta que confia que
l’ajuntament proporcionarà la documentació necessària per
a l’ampliació del solar (2.200 m2 més). Tot són bones
paraules, però de moment no hi ha res confirmat de l’inici
de les obres i per això continuarem fent pressió per tots els
costats, a l’ajuntament i a la conselleria per tal que les obres
comencin com més aviat millor.
Els pares i mares de Maria, en aquests temps que
corren volem el millor pels nostres fills i filles, no per ser
més que els altres, senzillament per ser com els altres!. Si
pensau que cada dia els nostres fills i filles passen tot el
matí a un lloc on pateixen fred, humitat, hi ha goteres quan
plou, on a alguns cruis que tenen els edificis hi poden ficar
la ma, tenen greus problemes d’estructura entre d’altres
coses, això fa por i pell de gallina.
Per tot això, des de l’AMIPA vos comunicam que
en els comerços, bars, bancs, centre de salut... hi trobareu
cartells amb algunes fotografies on podreu veure només un
petit reportatge de l’estat de l’escola i també en tots aquests
llocs hi haurà fulls per recollir firmes per tots els interessats
en demanar una escola nova i digna pel nostre poble.
La Junta directiva de l’AMIPA del CP Antoni Monjo
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SEMPRE ENDAVANT!
Benvolguts amics i amigues,
Les festes de Nadal continuen
sent un espai de trobada, de
companyonia familiar i amb els
amics més íntims, de record per
als que ja no hi són, i d’il·lusió
per als més petits. Un espai per
sentir, reflexionar i renovar els
projectes i les esperances que
m’agradaria compartir amb tots
vosaltres.
Sé que enguany moltes persones viuran les festes amb
més austeritat que altres anys i amb una certa inquietud
perquè la crisi econòmica mundial ja ens ha començat a
afectar. Ara costa més trobar o mantenir un lloc de feina i
arribar a final de mes.
Us vull dir, amb tota claredat, que a les Illes Balears estam
treballant de debò per convertir aquestes dificultats en
una oportunitat per plantejar-nos un futur millor per a
tots. L’any 2009, el meu Govern farà el major esforç
possible en dues direccions: intensificar la política social
per ajudar els més dèbils, i reforçar les inversions en obres
públiques i privades, per reactivar l’economia.
Hem aconseguit la col·laboració del Govern d’Espanya
per construir noves línies de tren i millorar el transport
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públic, per fer escoletes, per estimular la construcció amb
la renovació de les instal·lacions turístiques, la millora
dels barris i les facilitats per accedir a un habitatge. I
treballam de valent perquè les Illes Balears aconsegueixin
un finançament just, que ens permeti garantir una bona
qualitat en l’atenció a la salut, a l’educació, i al benestar
de les persones, especialment d’aquelles que per edat o
per malaltia estan en una situació de dependència.
Ara que tots feim plans per a l’any que comença, us vull
demanar també un esforç addicional, que ha de servir per
aconseguir un avanç qualitatiu en la societat i en
l’economia balear. Joves, treballadors i treballadores,
empresaris, institucions... a tots us deman que us
impliqueu més. Hem de deixar d’estar quasi a la coa en
formació, en productivitat, en l’accés a la universitat. Hem
d’assumir que el temps dels doblers fàcils s’ha acabat,
per a tots. Ara cal formar-se, fer recerca, ser innovadors,
ser els primers en qualitat i en competitivitat.
A les Illes Balears hem d’estrenar una nova forma de
créixer, per progressar amb més seguretat en el futur, amb
més benestar per a les persones. Per progressar mantenint
la ruralia, la nostra agricultura, el paisatge i tot el
patrimoni.
Estic convençut, com va dir el poeta, que entre tots ho
podrem tot. I perquè estic convençut que caminarem junts,
sempre endavant, us puc dir de bon de veres:
Bones festes i molts d’anys!

Saluda de la presidenta, Francina Armengol, amb motiu de les Festes de Nadal.
Les festes de Nadal són una
data màgica, familiar i
entranyable, però també el
moment perfecte per poder
fer balanç de tot allò que hem
fet i assolit durant l’any que
ja s’acaba, de valorar
l’encertat o erroni de les
nostres decisions i per
programar els projectes i
reptes que volem assumir
l’any vinent.
Durant tot aquest 2008, des de el Consell de Mallorca
hem treballat fent costat a les entitats municipals, per
acostar els serveis a aquells que els han de menester.
Apostant per una major dotació econòmica per als
projectes municipals, per la modernització de les
administracions, per la protecció del territori i del nostre
patrimoni, i per la promoció dels nostres productes, hem
fet feina de valent per obtenir els millors resultats per als
nostres ciutadans i per a la nostra terra.

Davant nosaltres, es presenta l’any 2009. Un any en el
qual haurem de fer un gran esforç per continuar donant
solucions a les demandes i necessitats dels nostres
ciutadans, una tasca amb valors com la constància, la
integritat, l’austeritat, la prudència o el respecte a la
paraula donada com a referents determinants.
La nostra societat es troba en una nova etapa caracteritzada
per un govern del qual el major capital és la voluntat
política de canvi i el temps i la legitimitat per exercir-la.
En aquest marc, la nostra gestió ha anat i anirà encaminada
a superar les dificultats econòmiques actuals, recuperant
les institucions públiques per als ciutadans. Coordinant
els esforços entre aquestes, amb transparència en la gestió
dels recursos i promovent la qualitat i la proximitat al
ciutadà, volem estar just allà on manqui un servei, on hi
hagi una necessitat per atendre, un element a millorar...
amb el mateix compromís i responsabilitat que ho hem
fet fins ara.
Cal destacar que aquestes dates, sobretot en el context
econòmic actual, són també el moment més apropiat per
posar l’accent en la importància d’enfortir els llaços de
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solidaritat que hi ha entre nosaltres. En aquesta hora, en
què cadascú desitja el millor als seus familiars i amics
per a l’any que comença, crec que puc xerrar en nom de
tots els mallorquins per expressar els millors desitjos per
a tots i, especialment, als qui es troben en situacions més
difícils o estan més necessitats. Si la solidaritat i la
preocupació pel bé dels altres sempre estan presents en
la nostra gestió, amb més raó ho han d’estar aquestes
dates.
Així mateix, crec que és un bon moment per desitjar tot
el millor a les persones que han de menester ajuda per la
seva vida quotidiana. Pens en els nostres majors i en
aquelles persones amb alguna discapacitat que depenen
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del suport d’altres. Quan som a punt de començar aquest
nou any, vull reiterar-vos el compromís del Consell per
treballar amb els vostres ajuntaments per ajudar-los cada
vegada més.
Com a presidenta del Consell de Mallorca, que és casa
vostra, i amb la vista posada en un futur de progrés i
estabilitat —que sé que serà el de la societat mallorquina—
us desig un Feliç Nadal i un Nou Any ple d’il·lusions,
èxits i alegries.
Molt bones festes i per molts d’anys!
Francina Armengol Socias
Presidenta del Consell de Mallorca

SI LA LYNN MARGULIS VINGUÉS A MARIA
Aquest any de saó abundant, de nevades
primerenques, de fred humit abans del que un se l’espera,
de tords afamats baixant de la muntanya, de cegues
pasturant pels pinars del pla, de milanes i xoriguers
vigilant quiets damunt els fils de telèfon, és un any també
de verdet per tot arreu.
L’abundor d’aigua que hi ha pels camps, moltes
vegades sense sortida, ni natural ni feta aposta, queda
estancada tot esperant que la terra se la begui.
Si ens fixam en aquests camps, o allà on les canals
degoten per les parets, com a la de l’església, o els maresos
dels corrals que no els pega el sol, veurem que al cap de
pocs temps hi apareix un verdet, que moltes vegades és
molt obscur, un verd molt fosc, amb tonalitats fúcsia, idò
en aquests indrets, i als camps anegats també, és on hi
prolifera un tipus d’algues d’aigua dolça anomenades
“cianobacteris” perquè vistes al microscopi tenen un color
com de coure, color magenta, en anglès cian, d’aquí els
ve el nom de cianobacteris. Són cèl·lules que va estudiar

molt bé i de manera molt intensa, la Lynn Margulis,
professora emèrita del Departament de Biologia de la
Universitat de Massachussets-Amherst, doctora honoris
causa per la UAB.
Va aprofundir i investigar la formació de les
cèl·lules “eucariotes” les que tenen nucli format, i d’aquí
s’acostà a l’origen de la vida i de l’evolució de les espècies,
teoria ja admesa i demostrada actualmente; va estudiar
aquests éssers al delta de l’Ebre. Com que ara degut a la
gran quantitat d’aigua per Maria, be podria venir aquí i
tindria l’oportunitat de fer nous descobriments i d’aquesta
manera els nostre estimat poble podria passar a la història
per haver contribuït a conèixer una mica més l’origen de
la vida. Per tant per massa aigua no necessàriament hi ha
d’haver mal any.
Somniar no fa mal i un pot esser una mica més
feliç, que d’això es tracta.
Antoni Gelabert Mas
Maria de la Salut, desembre 2008.
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IMATGES NADALENQUES

Festa de Nadal a l'escola, començament de les festes

Dos moments dels
preparatius per
decorar l'església amb
neules.

L'escola de Música també ho celebrà amb un concert

Maria del Mar Crespí Ferriol cantà la sibil·la

Els nins de l'Esplai cantaren una cançó i desitjaren
molts d'anys als assistents
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Sobrevolant el Pol Nord
Sempre s’ha dit que tots els camins duen a Roma,
i ara més que mai és veritat, i no tan sols en un sentit
geogràfic, sinó en el mateix en que Don Quixot ho deia a
Sancho: “Con la Iglesia hemos topado, amigo Sancho”.
Queda clar que al final sempre tenim davant algú
o alguna institució que ens fa la guitza.
I també es deia, així ho vàrem aprendre a
l’escola, que la distància més curta entre dos
punts era la línia recta, però ara ja sabem que
no. Al manco en el planeta Terra; la distància
més curta és una línia corba, sempre i quan les
línies aèries no diguin el contrari.
No parlaré dels camins a Roma, que
podria ser motiu d’un gran article, si jo en fos
capaç, però sí de la distància entre dos punts.
Resulta que el destí era San Francisco, i
com que no hi havia vols directes des de
Barcelona, era quan la línia de bandera que fa
Click, va anular tots els vols transoceànics des
de l’aeroport del Prat al·legant que no eren
rendibles... una altra presa de pèl des de la
Meseta. Bé, el fet és que no hi podia anar
directament i per tant per principi em negava a volar en la
suara esmentada línia fent escala, vaig escollir-ne una altra
que feia escala a Frankfurt; per tant un primer tram BarnaFranckfurt i una segona part directe cap a San Francisco.
Però la sorpresa fou quan ens varen explicar la
ruta. Jo hauria dit que el més curt era seguir la bola del
món i anar més o manco directe cap a la costa californiana.
Doncs com deia resulta que el traçat del vol era fer camí
cap a Canadà, Alaska i baixar cap a San Francisco. Coses
de l’aeronàutica !!!.
Idò, malgrat la gran volta, us he de dir que va ser
un vol espectacular ja que agafàrem de ple la zona polar
àrtica, i a més vàrem tenir un dia molt clar i l’espectacle
visual és d’aquells que no s’obliden.
Tot arribats a la costa americana de l’atlàntic ja
vàrem començar per veure una mescla de mar i gel, grans
masses de gel nedant, grans icebergs, i poc després veure
masses de gel compacte clivellat, com un enrajolat de
blanc, per arribar a una zona ferma, amb muntanyes i
glaceres, una enorme extensió blanca immaculada, on es
perdien els extrems a l’horitzó, confonent-se amb un cel
també de color blanquinós de llet desnatada.
Tot un espectacle de tons blancs, d’ombres i pics
nevats, una vista sense final, un paisatge uniforme però
variat alhora. Es visualitzaven grans ventades pel barruf
que s’aixecava a les faldes de les muntanyes, cosa que
podia observar perfectament des del finestró del meu
seient, donada la sort d’haver-me tocat, prèvia demanda,
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la finestra. El vent pentinava les superfícies planes creant
ondulacions talment com si les haguéssim pentinat, o com
una mar blanca amb les seves ones.
Era una zona inhòspita en aparença, però plena
de dinamisme bio-geològic. Mai havia contemplat la zona
polar tan de ple i em venguéren ganes de trepitjar-la,
però… això seria una altra aventura.

Em venguéren a la memòria les lectures de les
vivències, aventures i desventures dels grans exploradors
polars; la gran hostilitat meteorològica d’aquestes zones
obliga a treure’ns el capell davant la seva valentia, que ha
permès conèixer el gran valor ecològic que representen
les zones polars per mantenir l’equilibri de les distintes
vides a la nostra i única Terra.
Les dades que subministraren el noruec
Amundsen, l’irlandès Shackleton, el britànic Robert Scott
i els seus expedicionaris, entre els clàssics més coneguts,
han posat de manifest el gran factor d’equilibri de les
temperatures, de la pluviometria, dels corrents marins,
de les migracions de peixos i ocells, com a dades més
conegudes, però cal esmentar també la gran massa de
plàncton i de krill que són l’aliment bàsic de moltes
espècies marines, les quals a la vegada són font d’aliment
d’altres espècies, les que són utilitzades en l’alimentació
humana diàriament i que, per això mateix, la importància
en les economies estatals. Amb una paraula, no tan sols
la globalització és una realitat en l’estructura econòmica
mundial, com s’està veient actualment, sinó que el nostre
planeta és un ecosistema global. Com imatge ecològicaliterària podríem dir que quan una papallona comença a
volar i remou l’aire per Austràlia, repercuteix en les pluges
que farà per Banderola la temporada següent.
Antoni Gelabert Mas
Barcelona, desembre, 2008
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Dissabte dia 10 de gener, a les 14’30 h., en el transcurs
del XXVIII TORNEIG OBERT D’ESCACS “MARIA
DE LA SALUT, gener 2009”, que se celebrarà entre les
10 i les 17’30 hores al Racó de Ca’s Metge Monjo de
Maria de la Salut es realitzarà la presentació del llibre
“Artur Pomar, jugador d’escacs”, editat pel Club
d’Escacs Maria de la Salut, i a continuació es farà el
lliurament del III Premi Artur Pomar.
“Amb motiu del seu 30è aniversari el Club d’Escacs
Maria de la Salut prengué la iniciativa de rendir un merescut
homenatge a l’escaquista mallorquí per excel·lència, Artur
Pomar. Jeroni Bergas, aleshores president del club, s’animà a
portar la idea a bon terme en forma de llibre. Aquesta edició
compta amb la col·laboració de l’Associació de Monitors
d’Escacs, amb l’important suport del programa L+ de
Mallorca Rural, i en la part de documentació i suport logístic
ha rebut l'ajuda de s’Institut, del Consell de Mallorca i de
l’Ajuntament de Maria de la Salut.
Els aspectes biogràfics i vivències més significatives,
personals i esportives, constitueixen l’eix central d’aquest
llibre, complementat amb les seves millors partides comentades
per ell mateix, pels seus coetanis i pels millors jugadors illencs
(entre ells els GM Paco Vallejo i Juan Manuel Bellón, el GM
ICCF Josep Mercadal, la GMF Mónica Calzetta, els MI Sergio
Estremera; Sergio Cacho i Pedro Mascaró, els Mestres FIDE
Alejandro Martínez, Alejandro González, Joan Ramon Galiana
i Cosme Brull, i els destacats jugadors illencs Antoni Pont,
Carles Vich i Esteban Serrano, i altres jugadors de renom
nacional i internacional com el GM Miquel Illescas. El llibre

El Consorci per la Recuperació de la Fauna de
les Illes Balears ha recuperat 9.300 animals els
darrers 4 anys
El conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt,
ha presidit avui la jornada de portes obertes en el
centre
El conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt,
ha presidit avui la jornada de portes obertes en el Consorci per
la Recuperació de la Fauna de les illes Balears (COFIB). Des
de la seva creació, el centre de recuperació del COFIB ha
centrat la seva activitat en quatre eixos fonamentals per tal de
maximitzar les tasques de protecció i investigació per la
conservació de la fauna i del patrimoni natural. L’atenció i
recuperació de la fauna autòctona, així com la recollida de la
fauna exòtica escapada, l’educació ambiental, la investigació
i la cria en captivitat d’espècies amenaçades són els quatre
pilars en els que es basa l’actuació d’aquesta entitat. Unes 200
persones que al llarg de l’any han lliurat un animal al COFIB
han participat en la jornada i han tingut l’oportunitat de
contemplar els exemplars del centre.
En el darrers 4 anys, el COFIB ha recuperat gairebé
9.300 animals, entre aus, mamífers, rèptils, etc., dels quals
gairebé 3.700 han estat alliberats posteriorment. Just l’any
2007 varen ser més de 2.000 els exemplars recuperats i
enguany 1.670. Davant aquestes dades, el conseller de Medi
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està dirigit al
públic en general
i als aficionats als
escacs
en
particular, i en
especial, als joves
en edat escolar per
donar-los
a
conèixer
la
misteriosa
i
enigmàtica figura
d’Artur Pomar, un nin de l’Espanya de la postguerra que
acumulà portades de diaris i minuts en el NO-DO, que abastà
el cim escaquista espanyol abans de complir els quinze anys,
mítica figura adormida dins la memòria col·lectiva. Aquest
modest llibre pretén ser una aproximació a la mítica figura de
l’escaquista Artur Pomar en el seu recorregut pels diversos
tornejos nacionals i internacionals d’escacs. La figura de
Arturito Pomar va contribuir a popularitzar tant els escacs que
Madrid que comptava amb sols quatre clubs federats abans de
1943, després de la gran actuació de Pomar al Torneig de la
Victòria a Londres al gener de 1946, el nombre de clubs federats
a la capital ascendia a setze i per la seva banda la revista Ajedrez
Español disparà les subscripcions, hem de puntualitzar que
Pomar es traslladà a viure a Madrid al juny de l’any 1944. Des
d’Alekhine a Karpov s‘ha enfrontat amb tots els campions
mundials, puntuant amb tots menys amb Botvinnik i Karpov,
destacant les memorables taules contra Alekhine a l’any 1944,
quan Pomar només tenia dotze anys”.
Club d’Escacs Maria de la Salut
Ambient,
Miquel
Àngel
Grimalt,
ha fet
una
crida a la
ciutadania.
Ha
demanat
a la gent
tingui
molt
esment a
l’hora d’adquirir animals de companyia, especialment els
exòtics. Grimalt ha explicat que ara que venen les festes de
Nadal i Reis hem de tenir clar que els animals són éssers
vius i no els podem tractar com a juguetes. La majoria dels
animals exòtics que arriben aquí, són exemplars que una
vegada adults s’abandonen i poden suposar un perill seriós
per la fauna autòctona de les nostres illes.
Els principals animals exòtics que arriben a aquestes
instal·lacions del COFIB són tortugues d’aigua, conills
d’angora, iguanes, lloros, fures i moneies.
A més, avui s’ha inaugurat les noves dependències
construïdes per a aus aquàtiques i marines per tal que tinguin
assegurada una millor atenció.
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Manifest del 31 de Desembre
Avui es commemora el 31 de Desembre, la data
que certifica el nostre naixement com a poble de llengua
i cultura catalanes. I ho feim coincidint amb la
commemoració del 800 aniversari del naixement de Jaume
I.
Com a membres de la societat civil, adreçam aquest
manifest al conjunt de la ciutadania, conscients de què el
futur de la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país
depèn de la capacitat dels mallorquins i mallorquines de
mantenir una actitud reivindicativa davant els poders
públics.
Reivindicam la significació d’aquesta data com a
autèntica Diada de Mallorca i demanam a la ciutadania
que es mobilitzin perquè aquesta demanada sigui assumida
pel Consell de Mallorca.
Demanam a la ciutadania que prengui consciència
de la importància de la Diada del 31 de Desembre i que
se sumi als actes organitzats per commemorar-la.
Feim una crida als catalanoparlants a prendre un
paper actiu en l’impuls del procés de normalització
lingüística. Cal que totes les persones que senten com a

Trobada de futbol a Porreres
Dia 14 de desembre hi va haver una trobada
d’escoletes de futbol del Pla a Porreres. L’equip
d’iniciació de la Penya Barcelonista de Maria hi anà,
amb un equip justet, ja que en Miquel Pons,
l’entrenador, sols tenia els cinc jugadors que se
necessiten per jugar i no duien cap reserva per poder
fer canvis.
Els 5 jugadors varen haver de jugar dos partits
seguits i no els anà malament, ja que el primer partit
el guanyaren 4-0 i l’altre l’empataren a 1, després
començà a ploure i se suspengueren la resta de partits.
En acabar hi hagué berenar i una medalla per a tots
els jugadors.
La propera jornada serà dia 11 de gener
a Montuïri a partir de les 10 del matí.
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pròpia la llengua catalana es mobilitzin i que siguin agents
del seu ús normal a tots els àmbits de la vida social.
Ocasions n’hi ha moltes: parlant sempre i arreu en català,
participant com a membre d’un programa de parelles
lingüístiques, organitzant una reunió de la campanya Cafè
per la llengua iniciada per l’entitat.
També demanam als catalanoparlants que
mantenguin una actitud de reivindicació constant dels
drets lingüístics davant l’administració pública, l’empresa
privada i en qualsevol àmbit de la vida social.
Convidam a les persones que encara no parlen
català que facin un esforç per sumar-se a aquest procés,
aprenent la llengua i fent-la servir d’una manera normal.
Tots els ciutadans de Mallorca tenen dret a conèixer la
nostra llengua, i és la nostra obligació com a
catalanoparlants facilitar-los aquest aprenentatge.
Demanam a la ciutadania que prengui consciència
de la importància de mantenir viva la nostra cultura i que
doni un suport actiu als nostres creadors.
Demanam al conjunt de la societat que se mobilitzi
també a favor del nostre dret a decidir com a poble, sobre
aquelles qüestions que ens afecten en el dia a dia i també
sobre la nostra arquitectura institucional.
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BULLIT DE NOTÍCIES
APROVADA LA DESTINACIÓ DEL FONS DE
L’ESTAT
En el darrer plenari de l’any, l’Ajuntament aprovà,
amb els vots de la majoria del PP, la destinació que es
donarà a la partida de 370.790 • que l’estat ha fet arribar
al nostre municipi. Ja se sap que l’estat reparteix una part
del pressupost entre les autonomies i els municipis a partir
de paràmetres diversos, entre ells el nombre d’habitants.
Segons les intencions del partit majoritari aquesta quantitat
servirà per fer uns banys a la Plaça del Mercat, per
reformar i ampliar el magatzem municipal, per fer el
tancament de les parets del poliesportiu municipal, asfaltar
alguns carrers, arreglar l’aparcament del cementeri i posar
l’estructura del futur tanatori municipal.
UN BON ENSURT AL RESTAURANT DE CAS
PADRÍ TONI
El mateix dia que la nostra associació celebrà el
tradicional sopar solidari, al migdia, en el mateix
restaurant, varen viure una situació ben diferent.
Una dona acompanyada d’un bon grapat de
familiars es disposava a celebrar un bon dinar quan va
començar a sentir-se malament. Des del restaurant es
requerí ajuda immediata i els primers a acudir foren els
policies municipals. La bona feina dels policies ajudà que
la dona, que sembla que tengué una pujada de sucre molt
accentuada, pogués esperar l’arribada de l’ambulància que
aconseguí recuperar-la i dur-la immediatament cap a un
centre mèdic. Una bona actuació dels nostres policies
locals.
INCENDI AL CARRER DE SA RAVAL
El mateix dia, va ser ben mogut a la part alta del
poble ja que a mitjan horabaixa un incendi afectà un
habitatge de la part alta del carrer de sa Raval. La casa
habitada per una família magribina patí un incendi que
requerí la intervenció de fins a quatre dotacions de
bombers, procedents de parcs diferents. El fet fou molt
espectacular, per la coincidència dels quatre cotxes, per
les sirenes, pel fet que varen haver de travessar tot el poble
i per la gentada que s’hi aplegà. Afortunadament la cosa
no tengué massa trascendència.
PERSONAL DEL SOIB ARREGLA LA PARET DEL
CEMENTERI
Segons sembla, els forts aiguats caiguts darrerament
varen ser la causa que la brigada (tres persones), que a
través del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB),
havia de cuidar-se de la neteja i millora de determinats
camins de Maria, haguessin de fer una feina ben diferent,

encara que també profitosa. Arreglaren les parets del
cementeri

CALABRUIX, AIGUA I FRED A VOLER PEL
DESEMBRE
Aquest passat mes de desembre hem tengut un final
de tardor i un començament d’hivern ben intens. Hi ha
hagut una mica de tot: vent, calabruix, aigua, neu, fred,
boira, etc. Dels trenta-un dies del mes, onze han estat
plujosos i hem arribat a temperatures mínimes de tres
graus, excepte dos dies, els altres hem tengut temperatures
mínimes, sempre per davall dels deu graus. I l’hivern que
tot just comença.

UN SUPER A L’ANTIC CINEMA?
Ja sabeu que a l’antic cinema fa temps que s’hi fan
obres. Hi ha hagut alguns dies en què enormes grues han
col·lapsat el carrer Nou, per posar enormes bigues. Sembla
que tanta obra podria tenir una destinació concreta:
l’obertura d’un super. Veïnats de l’edifici ens han informat
que han vist entrar uns prestatges i mobiliari que
efectivament pareix mobiliari típic d’un supermercat:
caixers, cintes transportadores, geleres, etc.
Ja veurem què passa.
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BULLIT DE NOTÍCIES
TANCARÀ EL CAFÈ DE CAN TOMEU?
Un altre rumor que circula pel poble diu que el
cafè de Ca’n Tomeu, un dels més antics del poble pot
tancar les seves portes ben aviat. La jubilació del propietari
i el fet que ningú no l’agafi pot acabar amb aquest bar tan
emblemàtic. Altres veus diuen que un empresari de la
restauració de fora poble estaria interessat en el cafè i
donar-li un nou impuls.
Seria una llàstima que la plaça, on antigament els
cafès passaven de la mitja dotzena i donaven molta vida a
l’espai, sobretot a l’estiu, vegi com a poc a poc va canviant
la seva fisonomia.

ASFALTAT DE CARRERS
Dins del conjunt de mesures que s’aprovaren en el
programa d’actuacions de l’Ajuntament per a aquests anys
hi figurava l’asfaltat de carrers. I tal i com heu pogut
comprovar, des del passat mes de desembre s’està fent
feina en alguns dels carrers del poble posant-hi una capa
asfàltica completa, mentre que d’altres s’estan apedaçant
a fi de tapar la gran quantitat de clots que han anat sortint,
agreujats per les pluges dels darrers mesos.
QUINTOS, PINTADES I REPARTIMENT DE
JUGUETES PELS REIS
La nit abans dels innocents els quintos del 2009
intentaren fer-se notar, però sembla que la policia local
els va limitar la seva actuació, cosa, però que repetiren
l’endemà a la nit, aquesta vegada de manera cridanera i
ben visible. A més d’embrutar els carrers amb palla,
deixaren un cotxe abandonat damunt la plaça, hi feren un
tancat amb un mè sobre el cadafal i el que és pitjor, es

dedicaren a pintar de manera sistemàtica i sense to ni so,
parets i altres llocs del poble per deixar constància de la
seva presència, sense ser conscients que la pintura posada
sobre la pedra, sobre el marbre no se’n va fàcilment. Tots
els particulars que veieren com les seves façanes
aparegueren embrutades per pintades, se’n queixaren a
les autoritats. La tensió entre les seves actuacions i
l’Ajuntament dugué aquest a fer una declaració
institucional on apartava els quintos del tradicional
repartiment de juguetes pels Reis.
Deixant de banda aquest torcebraç entre
Ajuntament i Quintos que no sabem com acabarà, ja és
ben hora que la tradicional diada de “tot val” que solen
fer els quintos a finals d’any, es canviï i es reorienti en
positiu. Quin sentit té fer mal o malbé les coses per passars’ho bé?
L’HORA DE LES CRIDES I EL TEMA DE LA
RECOLLIDA DELS FEMS
Gent de Maria ens ha fet arribar la seva queixa
sobre les crides que es varen fer abans de Nadal i Cap
d’Any on s’informava la gent que es traguessin els
fems els matins en lloc del vespre. A l’hora que la gent
rebia la crida el camió ja estava passant i molta gent no
hi va ser a temps. Altra gent no hi era, no va sentir la
crida, i no va poder treure la matèria orgànica. Per què
quan passa una situació com aquesta no s’avisa amb
prou temps, un dia abans, per exemple, i es repeteix la
crida en moments diferents?
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DEMOGRAFIA
:BENVINGUTS:

TELÈFONS D'INTERÈS:

Guiem Bergas Femenias va néixer el passat dia4 de
desembre. Els seus pares són Gabriel Bergas Ferriol i Laura
Femenias Moncadas.

971525194

Alex Narro Mascaró vingué al món el passat dai 6 de
desembre. És fill de Jesús Narro i Mabel Mascaró. La foto ens l'ha
feta arribar el seu padrí Guillem Mascaró "Guiemet".
Clara March Azabache vingué al món el passat dia 11 de
desembre. És filla de José Alberto March Mas i Carla Rutz Azabache Carbajal.
Francina Mas Femenia va néixer el dia 16 de desembre. Els
seus pares són Miquel Mas Colombram i Joana Maria Femenia
Castelló.
Mohamed Afroj El Kihal vingué al món el passat dia 27 de
desembre. És fill de Miloud Afroj i Saliha El Kihal
Jaume Nicolau Esteva va néixer el passat dia 30 de
desembre. Els seus pares són Llorenç Nicolau Florit i Maria Esteva
Ferriol
Enhorabona als seus pares i demés família

AJUNTAMENT

971525002
(Fax)

Policia Local 971100112
971525688
971525463
(cita prèvia) 902079079
APOTECARIA
971525020
OFICINA DE CORREUS
971858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax)
971525083
ESCOLA DE BAIX
971525252
LOCAL TERCERA EDAT
971525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL
971525457
PARRÒQUIA
971525033
GESA: AVARIES
902534902
SOREA,
Servei d''aigua
971644004
Avaries
971644006
EMERGÈNCIES
112
BOMBERS
085
HOSPITAL MANACOR Informació
971847000
Urgències
971847060
Cita Prèvia 971847100
HOSPITAL D'INCA
971888500
AMBULATORI D'INCA
971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA
061
SON DURETA (Centraleta)
971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca)
971502850
AMBULÀNCIES
971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
MANCOMUNITAT DES PLA
971830441
BIBLIOTECA
UNITAT SANITÀRIA

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

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.

.

OFICINA DE MARIA DE LA

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
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El temps
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MES DE NOVEMBRE
PLUVIOMETRIA
Dia 2 ............ 14 l.
Dia 5 ............ 12 l
Dia 12 ............ 23 l.
Dia 13 ............ 19 l.
Dia 14 .............. 1,5 l.
Dia 18 ............ 14 l.
Dia 25 ............ 23 l.
Dia 27 ........... 12 l.
Dia 30 ........... 29 l.

Temperatura Màxima
23,1º C (Dia 4)

Temperatura Mínima
7,2º C (Dia 25)
Temperatura Mitjana
13,6º C
Mitjana Màximes
16,8º C
Mitjana Mínimes
10,4º C

TOTAL: 138,5 LITRES

Bressol de pobre

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES

Miquel Costa i Llobera
Dins una casa de pagès
per l’infantó que hi fa l’entrada,
han adobat el rústic bres
d’antiga fusta mig corcada.

Mes, de quina herba les trià?
D’aritja, arreu tan espinosa,
i allò de molles servirà
baix d’una pell forta i llanosa
La pell en doble de moltó,
matalasset de llana fina,
serà més blana a l’infantó
damunt l’aplec de tanta espina.
Ai!, aqueix bres, amable niu
fet per l’amor i la indigència,
un símbol és ben expressiu
de nostra sort de l’existància.
Rams de dolor que ocults estan,
a l’innocent fan goig encara...
Oh! i fer d’espines un niu blan,
vet aquí l’art d’un cor de ma

POEMES I GLOSES

La pobra mare, que es desviu
perquè el fillet més bé hi estiga,
com una aucella al fer son niu,
busques cercà per la garriga.

Maria -Sineu-Inca - Palma
06:25 06:40 06:54 07:28
07:25 07:40 07:54 08:28
08:25 08:40 08:54 09:28
09:25 09:40 09:54 10:28
10:40 10:54 11:28
11:40 11:54 12:28
12:40 12:54 13:28
13:25 13:40 13:54 14:28
14:25 14:40 14:54 15:28
15:25 15:40 15:54 16:28
16:25 16:40 16:54 17:28
17:40 17:54 18:28
18:40 18:54 19:28
19:25 19:40 19:54 20:28
20:25 20:40 20:54 21:28
21:40 21:54 22:28
22:40 22:54 22:28

Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:09 06:44 06:57 07:25
07:09 07:44 07:57 08:25
08:09 08:44 08:57 09:25
09:09 09:44 09:57
10:09 10:44 10:57
11:09 11:44 11:57
12:09 12:44 12:57 13:25
13:09 13:44 13:57 14:25
14:09 14:44 14:57 15:25
15:09 15:44 15:57 16:25
16:09 16:44 16:57
17:09 17:44 17:57
18:09 18:44 18:57 19:25
19:09 19:44 19:57 20:25
20:09 20:44 20:57 21:15
21:09 21:44 21:57
22:09 22:44 22:57

BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu06:40
07:40
08:25 08:40
09:25 09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:15 15:40
16:40
17:40
18:15 18:40
19:40
20:40
21:40
22:40

Inca- Palma
06:54 07:33
07:54 08:33
08:54 09:33
09:54 10:33
10:54 11:33
11:54 12:33
12:54 13:33
13:54 14:33
14:54 15:33
15:54 16:33
16:54 17:33
17:54 18:33
18:54 19:33
19:54 20:33
20:54 21:33
21:54 22:33
22:54 23:33

Palma- Inca- Sineu-Maria
06:04 06:44 06:57
07:04 07:44 07:57
08:04 08:44 08:57 09:25
09:04 09:44 09:57 10:15
10:04 10:44 10:57
11:04 11:44 11:57
12:04 12:44 12:57
13:04 13:44 13:57
14:04 14:44 14:57
15:04 15:44 15:57 16:15
16:04 16:44 16:57
17:04 17:44 17:57
18:04 18:44 18:57 19:15
19:04 19:44 19:57
20:04 20:44 20:57
21:04 21.44 21:57
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
10:45 11:00 11:10 12:15
14:50 15:00 16:05
18:00 18:20 18:30 19:35
Dissabtes, diumenges i festius:
07:15 07:30 08:35
14:30 14:50 15:00 16:05

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

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

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

09:00 10:05 10:15 10:30
19:45 20:50 21:00 21:15
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
En plena època nadalenca la revista parla de política,
ja que en Magí Ferriol acaba de ser nomenat batle per un
termini de setze mesos. També hi ha fotos dels actes de
vandalisme fets per alguns veïns del poble, els quals s’han
dedicat a tallar els arbres d’alguns carrers. De tot això ens
en parlen en Pere Crespí i n’Onofre Sureda.
Si seguim llegint a l’apartat de Temps de matances
Pere Crespí dóna tot un seguit de consells sobre el porc i ens
explica una mica la història de les matances.
Maika Lozano ens parla de l’ortiga i la borratja en el
seu apartat d’Herbes. Tot seguit, en el Caixó de Sastre Pere
Crespí ens fa una sinopsi de la novel·la 377 A, madera de
héroe de Gervasio de la Lastra, una recepta de cuina Crepes
als espinacs, consells per fer front a la menopausa, una
ressenya d’una pel·lícula d’Scorsese i un breu comentari del
grup Héroes del silencio.
L’actualitat de l’Ajuntament la podem conèixer a la
Casa de la Vila i tot seguit en Tomeu Arbona ens parla a
Ressenyes bibliogràfiques dels llibres Ara que ja no és amb
mi, Lluna de l’Alba i Cent i tantes tonades de Mallorca.
La sociolingüística és present a l’article de Magí
Ferriol Els dominis de l’article salat, en el qual ens fa cinc
cèntims de l’article salat dins el territoris de parla catalana,
mapa inclòs.
Com que s’acosta Nadal, o ja és època de festes, hi ha
un article que ens en parla Torna Nadal. Amb una mica
d’imaginació, Maika Lozano demana a tres personatges del
poble (Miquel Torelló, Magí Ferriol i Rafel Oliver) un menú
i un llibre que hagin llegit.
Sa xerradeta la fan amb en Magí Ferriol i a l’apartat
de Demografia ens ha deixat en Pep Vanrell Mercader però
és benvinguda na Maria Margalida Ferriol Bergas. Ja l’han
feta en Toni Font i na Francisca Buñola.

Com que és una època d’excessos, a la Pàgina
sanitària trobam un reportatge sobre la hipertensió, però a
les Receptes de cuina aprenem a fer un meravellós Arròs
brut, Tords amb esclata-sangs i Bunyols de vent.
En el Bullit de notícies reclamen que en Pere Fons
torni, l’Escola de música és notícia, l’oposició demana més
“destape” i la gent ha de matricular les someres que no
tenguin la pesta equina.
En el Carrerany Esportiu llegim informació sobre un
torneig de billar americà, tenim notícies del Club ciclista de
Maria i dels Escacs a Maria.
Per acabar no hi manca una excursió, en aquest cas al
Puig de Randa.
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ÉS NECESSARI OBLIDAR?
Segons unes declaracions, fetes fa poc, pel cardenal
Rouco Varela, president de la Conferència Episcopal
Espanyola, referint-se a la memòria històrica i les
conseqüències que d’ella es poden esdevenir, entre d’altres
coses va dir: “A veces es necesario olvidar.”
Com es possible que una autoritat eclesiàstica tan
rellevant, pugui dir aquestes coses? Ja s’ha oblidat aquest
senyor que no fa massa temps el Papa, en una cerimònia
especial, va beatificar 498 persones mortes i qualificades de
màrtirs?
Segons diuen, aquest grup de persones foren
ajusticiades, mortes pels comandaments republicans, els rojos.
Era una guerra i no l’havien moguda els republicans, que
consti.
Seria possible que els morts d’aquell conflicte,
“Alzamiento Nacional” de 1936, els que moriren al costat
d’en Franco se’ls qualificàs de “caidos por Dios y por la
patria” i se’ls alçàs monuments a tots els indrets d’Espanya,
i en canvi els de l’altra banda no els hagin de tenir presents,
com si no tenguessin cap mena d’importància?
Serà tal vegada que tots els morts de la banda d’en
Franco eren sants? No fa molts de dies que el senyor Fraga
va respondre a una pregunta sobre l’obertura de fosses
comunes: “Es mejor dejar las cosas como estan” Això per
una part, però hi ha l’altra, la gent que té familiars morts i no
saben on són! Segurament pensen de manera molt distinta
del senyor Rouco Varela i del senyor Fraga. I al meu entendre
tenen tota la raó.
Ara passaré a fer unes reflexions, sobretot dirigides
al senyor Rouco Varela. Convendria recordar-li que, segons
la doctrina catòlica, la que jo vaig estudiar, per poder
combregar, ens parla d’obres de misericòrdia, que són 14: 7
corporals i 7 espirituals.
En primer lloc faré referència a la setena corporal
que diu: La setena enterrar els morts. Supòs que deu voler
dir cristianament, dignament, no tirats de qualsevol manera
dins una fossa comuna com si fossin animals o mal enterrats
a qualsevol lloc igual que si fos carronya.
Les espirituals són 7. La quarta diu: Consolar els
trists i desconsolats. Per què idò no s’ha de donar consol a
aquelles persones que ho reclamen?
Les benaventurances són 8, la quarta diu:
Benaventurats són els qui tenen fam i set de justícia, perquè
ells seran assaciats. Aquesta benaventurança sembla que
tampoc la té en compte el cardenal Rouco Varela.
També a la doctrina cristiana hi trobam les virtuts
teologals, que són 3: fe, esperança i caritat. A la pregunta de
què és caritat? La resposta diu: Estimar Déu sobre totes les
coses i el proïsme com a nosaltres mateixos per amor de Déu.
I qui és el proïsme? Qualsevol criatura capaç de la
benaventurança.
He tret tot això de la doctrina simplement per poder
donar la raó a tota aquella gent que demana justícia sobre el
tema de les fosses comunes i els desapareguts amb el
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moviment, perquè tenen tot el dret del món. S’ha de tenir en
compte que la justícia és una de les virtuts cardinals que
mana la doctrina cristiana.
Per una altra part, el proïsme s’inclou dins les
benaventurances.
Per què el cardenal Rouco Varela troba que és
necessari oblidar? Al meu entendre seria molt més just que
aquest senyor, i amb ell tots els altres bisbes i cardenals,
emprant el seny, s’implicassin de bon de veres en aquest
assumpte tan espinós com és el de les fosses comunes, per
ajudar i contribuir a resoldre aquest problema en lloc de posarhi traves.
Tal vegada, pens jo, si el senyor Rouco Varela entén
que l’Església és una societat i que com a tal, pot fer i desfer
segons les circumstàncies, segons convengui als seus
interessos. Quan convé li donam suport i si no convé ho
negam. Això que l’església és una societat no m’ho he
inventat jo, ho vaig sentir predicar damunt la trona un
diumenge a l’ofici.
Hem de recordar que el Papa Joan XXIII va publicar
una encíclica amb la qual es van canviar temps i maneres
d’anar a combregar, dejunis, i entre d’altres coses, als
capellans els llevava l’obligació de dur sotana pel carrer i
les monges tendrien llibertat a la manera de vestir. Si no ho
record malament, aquesta encíclica s’havia de fer pública
perquè el poble, els cristians catòlics, tenguessin coneixement
del que en ella es deia.
A don Miquel Estades li tocà llegir-la i després
d’explicar el contingut, que per ell li va venir ampla i en
opinió meva a contrapèl. Don Miquel era un capellà molt
conservador i el contingut d’aquell document l’embossava,
però ho va intentar.
Don Miquel, donà a entendre aquell canvi, que a
molta de gent li vendria molt de nou que, després d’anys i
segles que per poder combregar havien d’estar confessats i
en dejú des del vespre abans, a partir d’aquell moment se
podia combregar sense aquest requisits. Com també aquell
canvi sobre el mode de vestir de les monges i els capellans
quan ens explicà que l’església era una societat i que per tant
podia fer o desfer, com qualsevol altra, això si, l’església
era, segons ell, una societat ben ordenada i que no es podia
equivocar.
Tal vegada, això que a segons quins morts, l’església
les vulgui santificar i a segons quins millor oblidar-los, sigui
per això, l’església pensa com si fos una societat.
Ara passaré a un altre tema: A la revista del mes
passat, al bullit de notícies, vaig llegir que s’havia renovat el
Consell Escolar, fins aquí normal, el que no és tan normal és
que de 255 pares i mares només 23 anassin a votar, això és
preocupant, suposant que els alumnes dugueren una noteta
als seus pares avisant-los del fet.
Jo aconsellaria als pares i mares que s’implicassin
amb l’escola, que d’ella en depèn bona part de l’educació
dels seus fills, que hi hagi bona relació entre pares i mestres,
que d’això se pot treure bon profit, que no facin orelles sordes
quan els mestres els demanen, perquè xerrant s’entén la gent.
Joan Ferriol Mascaró
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Qui dies passa... desembre 2008
Dimarts, 2: Si plou per Santa Bibiana, plou quaranta dies
i una setmana. El refranyer popular n’és ple de cites com
aquesta. Entre seguir-les al peu de la lletra, o ignorar-les,
sistemàticament, hi ha un marge d’escepticisme previsor que
fa que et puguis defensar de manera prou eficient en cas que
es compleixi del tot o que fracassi de manera prou evident.
El que sí és cert és que, enguany, ha estat molt estrany, quant
a temperatures i quant a pluges persistents. Que jo, sense ser
cap expert en cap cas, hagi trobat bolets (esclata-sangs) pel
gener, el mes de juny, a finals de setembre i així de manera
continuada fins a finals d’any, demostra l’excepcionalitat
d’una climatologia anormalment persistent. I si he de fer cas
del santoral, la pluja, i per tant la possibilitat d’allargar la
temporada boletaire, encara va per llarg. Esperarem i veurem.
Dimecres, 3: Per massa pa no hi ha mal any, però per massa
aigua.... Vaig amb el company i les companyes del meu
departament a dinar. No sé si som una persona assortada,
però el cert és que des que vaig començar a treballar en el
món de l’ensenyament no record haver tengut conflictes
especials amb la gent del meu entorn més immediat i sempre
hem pogut anar amb força unanimitat a l’hora de plantejar
les dinàmiques de la nostra feina en el centre de treball, sense
deixar de reivindicar i dur a terme allò que consideràvem
imprescindible per fer arribar la nostra llengua catalana a tots
els racons de la vida docent i amb la màxima normalitat
possible. El dinar resulta ben agradable i les converses van
des de les banalitats més cridaneres a les més trascendents.
Quan torn cap a Maria faig una petita volta i enfil el camí
que des de ses Tarragones passa per Deulosal. Els bocins que
fan una mica baix estan completament anegats i l’aigua hi
circula, o s’hi ha estancada, de manera abundosa. Hi ha trams
on el camí pareix el llit aplanat d’una riera. He d’anar amb
compte a sortir de la calçada, ja que si agaf la vorera, m’expòs
a haver de tornar a peu... o nedant. A pesar que sempre he
associat la imatge de l’aigua (mar, riu o simple síquia, sempre
en moviment) a un cert estat de tranquil·litat i benestar
personal, he de reconèixer que quan la natura es desferma i
l’aigua corre de manera descontrolada i en grans quantitats,
el seu poder devastador és immens. I sense anar massa lluny,
qui més qui manco coneix casos, per Maria mateix, de gent
que les ha passat magres davant la força inesperada d’un
aiguat. Fa anys, ja no record quants, però segur que són més
d’una vintena, vaig passar per Andorra, tot just dos dies
després d’unes pluges que deixaren en aquesta vall pirinenca
un panorama gairebé apocalíptic. La quantitat d’aigua caiguda
en uns pocs dies havia desfet el territori: carreteres tallades
per tones i tones de pedres i terres caigudes muntanya avall,
ponts arrasats, rius i rieres que canviaren el seu curs, poblets
desapareguts del mapa, etc. Els pendents accentuats de l’alta
muntanya contribuí a augmentar la força del cabal d’aigua
desplaçada Hi moriren unes desenes de persones. La natura
desfermada. L’aigua en excés.
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Dissabte, 6: Dia complet. Després d’uns dies passats per
aigua (es veu que aquest mes el tema és recurrent), una certa
treva s’imposa en la metereologia. Aprofit per anar a estirar
les cames i a passejar-me per un pinar (aniré ben alerta a dirne el nom) del litoral mallorquí. La passejada resulta ben
profitosa. El paner que me n’he duit, en principi exagerat, tot
s’ha de dir, es va omplint de manera generosa. Peus de rata,
orelles de llebre (cames seques), esclata-sangs, blanquets,
picornells, etc., van ocupant el seu lloc al paner. A migdia,
amb uns amics, unes sopes amb verdura i un bon estoc de
bolets de temporada, fan una menja excel·lent. El dia, però,
no ha acabat. El capvespre, ja fosc, enfilam cap a Biniamar.
Una associació cultural de la petita població mallorquina
(depenent de Selva), que duu el suggerent nom de MACS,
ha organitzat una vetlada ben atractiva. Aprofitant l’estada a
Mallorca d’una agrupació folklòrica basca, sota l’aixopluc
de la casa basca de Mallorca l’Euskal Etxea, i amb el suport
del seu govern, els de Bianiamar han reunit en una mateixa
vetlada els dansaires bascos i unes quantes colles de xeremiers
mallorquins. L’espai ja no pot ser més adient ni espectacular.

Si heu estat alguna vegada en aquesta petita vila de la serra
mallorquina segur que haureu vist que tenen una església
inacabada, amb les parets ben alçades, però sense sòtil, que
utilitzen per a coses ben diverses. Aquest original espai és
l’elegit per celebrar el ritual dels balls. Abans, però, l’aperitiu.
Un passacarrers pel petit poble, amb dues propostes ben
diferents de ritme i de contingut. Un grup d’homes, protegits
per una pell d’ovella que els cobreix el cos, amb la cara tapada
per una mena de màscara i amb dos enormes esquellots d’aram
lligats a l’esquena, just sobre la cintura, executen una mena
de moviments rítmics pèlvics, molts bruscs, secs, que fan
percudir alhora els enormes batalls de les esquelles.
Mentrestant, fan uns passos i uns moviments variats, però
d’una bellesa colpidora. La resta de dansaires bascos, amb
un home disfressat d’ós, amb una corda lligada al cos i conduït
per un home vestit amb normalitat presideix un estol de
músics, dansaires i cantaires que duen una mena de vestits
fets amb tires de colors i amb uns capells de palam del qual
també en pengen aquestes mateixes tires. Un altre dansaire
amb una bola de roba lligada a un cordill pega fuetades (la
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tela esmorteeix els cops) als qui miren i baden. Al davant de
la comitiva una dona vestida amb un vestit tradicional toca
una mena de pandero i de tant en tant executa uns sons
guturals que ressonen espectacularment. Al final, les dues
comitives, amb els xeremiers mallorquins, fent d’amfitrions
conflueixen a l’església descoberta. Allí té lloc una autèntica
exhibició de peces del foklore basc, des de Navarra, fins al
País Basc francès, que agafa llegendes, danses rituals, festives,
etc. La dona que fa els sons guturals explica cadascuna de
les peces i el seu origen. La vetlada resulta una autèntica
meravella: visual, sonora i... per acabar, gastronòmica. Una
bona racció de carn torrada, i embotits del país, acompanyat
d’un bon vi, mentre els xeremiers no aturen el seus sons,
arrodoneixen la festa. Però, encara hi faltava la cirereta final.
Aquella que faria el dia complet. A Selva, a ca una bona amiga,
encara som a temps a veure el partit del Barça davant el
València. Quin dia, quina nit, quin espectacle!
Dijous, 11: Pere i el capità. Vaig al Teatre del Mar a veure
aquest muntatge teatral. El text, de Mario Benedetti, com a
mínim n’assegurava la qualitat literària. Havia llegit alguna
crítica sobre la proposta teatral que garantia la bondat del
producte final, i és que quan s’uneix un bon text, una bona
interpretació i una bona direcció, el resultat no pot ser millor.
El text, colpidor, planteja la relació entre un torturador i la
seva víctima, i com aquesta relació va girant-se
inesperadament del cantó (moral, no real) del torturat. El
qüestionament que el botxí va assumint a poc a poc, sobre la
bondat, la justificació ètica, les conseqüències del seu paper,
en el manteniment de la injustícia és descrit amb precisió,
amb unes imatges dures, duríssimes, que duen al desenllaç
final. La violència, injustificable, anorreadora de tota
discrepància, ho envaeix tot. Indispensable per als aspirants
a exercir el paper de futurs garantidors de l’ordre, a qualsevol
preu.
Divendres, 19: Bolonya, com a debat. Per a tots els que
n’estau al dia, ja sabeu que el món universitari viu aquests
darrers temps un intens debat amb el teló de fons d’una
reforma que ha d’afectar l’Educació Superior Europea,
coneguda amb el nom de Pla Bolonya, ja que va sorgir en
aquesta universitat (la més antiga d’Europa). Poc hi tendria a
dir jo sobre aquesta reforma (excepte “articlets perduts” com
aquest), feta, crec, com tantes i tantes coses actualment, amb
paràmetres excessivament mercantilistes i productivistes
propis de les societats neoliberals, deixant de banda el
fonament bàsic i el punt de partida de l’ensenyament
universitari: la seva generalització, una formació humanística
i científica sòlida, la conformació d’una base ètica i moral
que permeti sempre el qüestionament dels “valors
suposadaments perpetus i eterns” dels nostres temps, etc.
El fet que m’hagi decidit a parlar-ne, a dir-hi la meva,
ha estat tan simple com una conversa entre amics (bons
amics), on el tema ha sorgit de cop, de manera no premeditada.
I la desqualificació brutal, total, absoluta, de la protesta dels
estudiants mobilitzats (sobretot a Barcelona), m’ha sorprès
molt. El principal motiu “objectiu” de la discrepància és
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l’aparició (entre d’altres) d’algun símbol periclitat i considerat
a hores d’ara fora de to i fora dels temps actual: símbols
pertanyents a l’ortodòxia marxista, superada per la història i
per realitat dura de la seva època de vigència política. De la
resta de propostes que els joves plantegen, no se’n diu res.
Per acabar-ho d’adobar, darrerament alguns opinadors (no
tots, però) dels mitjans de comunicació (amb les opinions
dels quals per norma general he de confessar que em sent
representat), també hi han dit la seva i les desqualificacions
han estat, si fa no fa, del mateix estil que les del contertulià
d’abans: que si els protestadors eren una colla de grenyuts,
bruts, anarquistes, fills de papà, vagos, que no veien apunts,
ni llibres en la protesta, que muntaven tendes i dormien en
sacs enmig dels vestíbuls de les nostres universitats, que
anaven contra la història i el progrés, que no s’havien llegit
el document objecte del debat, i altres “elogis i floretes”
semblants. M’ha sorprès, i molt, que no es valoràs en cap cas
que les protestes d’aquests estudiants no els afectarien a ells,
sinó a les futures generacions universitàries; que es posàs a
tothom dins el mateix sac (el fet de tenir fills —filles, en el
meu cas— enmig del “sarau”, m’ha proporcionat una
informació de primera mà del punt de vista heterogeni dels
estudiants), quan la diversitat dels estudiants mobilitzats és
un dels aspectes destacats i que ha duit moltes tensions entre
els diferents col·lectius convocants; en cap cas s’ha parlat
d’aquell grup nombrós d’estudiants que accedeixen al estudis
universitaris des del món del treball, fent un esforç
considerable per fer compatible les dues coses i que amb el
nou reglament que es prepara ho tendrien realment molt pelut;
m’ha sorprès que no es digués res de la defensa que fan dels
“valors” de la universitat pública, democràtica, oberta a
tothom, amb un sistema d’ajudes públiques regulades i
generoses que no discrimini ningú i no sotmès als interessos
mercantilistes i de rendiment immediat; m’ha sorprès que no
es digués que en cap cas parlen d’eliminar el rigor i l’exigència
que ha de presidir la vida universitària. Només demanen veu,
ser escoltats (quin pecat!), ser tenguts en compte. Tot això
que la majoria de docents universitaris no varen ser capaços
de defensar en el seu moment (no vull caure en el mateix
reduccionisme, ja que algunes veus sí que es deixaren sentir,
per expressar la seva discrepància amb el procés bàsicament
de discussió política institucional, al marge del nón
universitari), ara es troba reivindicat per un col·lectiu
d’estudiants que no es conformen, que no creuen que la
modernitat véngui exclusivament definida per dir amèn a
aquest Espai Europeu d’Educació Universitària.
No apedreguem la discrepància, escoltem-la i veiem
si hi ha alguna cosa que calgui defensar de tot allò que diuen
aquests estudiants protestaires.
Dimecres, 31: Molts d’anys i feliç 2011. No, no és una
innocentada. És la consigna que circula entre els escèptics
davant la crisi econòmica que ens envolta. Com que diuen
que, com a mínim, n’hi ha per a dos anys, almanco que passin
ràpidament.
Joan Gelabert Mas
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EL SOMNI D’ISMAEL
Què és la vida? Un frenesí.
Què és la vida? Una il·lusió, una ombra, una ficció;
i el major bé és petit; que tota la vida és somni,
i els somnis, somnis són.
(Calderón de la Barca)
L’esperança és el somni dels homes desperts.
(Aristòtil)
0, 1, .!, 3, ð, 5, 7, 9, 11, ..., «. La distància que ens
separa dels nostres somnis tan sols és un nombre. Un, dos,
tres, quatre, cinc, sis, ..., cinc mil nou-centes seixanta-vuit
constel·lacions, trenta-dos mil trenta-set estels. Jo, quan sigui
gran, seré astrònom, una vegada acabem amb l’edificació de
l’observatori. Seixanta-dos, seixanta-tres i seixanta-quatre
escalons per planta.
Rere el diluvi, l’Arca es posa en el cim del mont Ararat.
Mentre escampaven les aigües els homes i els animals es
refugiaren dins coves, alimentant-se d’algues i peixos, i per
escalfar-se del fred cremaren tota la fusta de la nau, i així doncs
els arqueòlegs moderns no importa la cerquin a l’Arca que no
la trobaran. Déu per avançar la retirada de les aigües destapà
el desguàs situat enmig de l’Índic i abans de tornar-lo tapar el
remolí d’aigua s’emporta totes les algues i quasi tots els peixos.
Els homes es dedicaren a sembrar, però durant dos mesos
s’hagueren d’alimentar de la parella de mamuts i de la de bigfoots que, a més dels més grossos, eren els més mal encarats.
Vet aquí com van desaparèixer dues espècies més a afegir als
dinosaures, que no havien cabut dins l’Arca.
Els homes en la seva emigració cap a orient van trobar
una plana en la regió de Senaar i es van establir enllà. I el
poderós i dèspota caçador Nemrod, qui va ser el primer en ferse rei després del Diluvi, ordenà: «Ea, fem maons i coguemlos al foc». Es van servir dels maons en lloc de pedres i de
betum en lloc d’argamassa. Després va dir: «Ea, edifiquem
una ciutat a les voreres de l’Èufrates i una torre que la seva
cúspide arribi fins al cel. Fem-nos així famosos i no estiguem
més dispersos sobre el rostre de la Terra». Nemrod, descendent
d’Adam i besnét de Noé a través de la descendència de Cam,
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va ser el primer d’una línia de reis audaços, opressors i tirans,
conegut principalment com a l’arquitecte de la Torre de Babel.
Nemrod va dir: «Em venjaré d’Ell per haver ofegat els meus
avantpassats. Si enviàs un altre diluvi, la meva torre serà més
alta fins i tot que l’Ararat».
Yahveh va descendir per veure la ciutat i la torre que
els homes estaven aixecant i va dir: «Heus aquí que tots formen
un sol poble i tots parlen una mateixa llengua, sent aquest el
principi de les seves empreses. Gens els impedirà que portin a
terme tot el que es proposin. Doncs bé, descendim i allí mateix
confonguem el seu llenguatge de manera que no s’entenguin
els uns amb els altres».
Ismael pensà que Yahveh s’hagués pogut decidir
actuar tres anys abans, quan encara no havien enlairat el primer
pis de la torre, en lloc d’esperar que abastassin la vuitantatresena planta. Esbucada la torre, Ismael quedà lliure i abandonà
el seu somni infantil d’estudiar astronomia per a dedicar-se al
prometedor camp de la filologia.
De raons viu l’home, de somnis sobreviu.
(Miguel de Unamuno)
Jo quan acabi el contracte d’obra, i finalitzem el parc
temàtic de geometria, me retiraré de pescador a les riberes del
Nil i faré de socorrista en les seves platges. Un, dos, tres, ...,
vint anys treballant a la mateixa empresa. Sense vacances, ni
pagues extres. Sense paga. Sols un sostre, que no parets, per
dormir, vestimenta de saqueta, pa i aigua, amb alguns llegums,
cereals i peix pudent com a únic aliment. Obrer especialitzat
en traginar blocs. A dia d’avui ja portam més de dos milions
tres-cents mil blocs de pedra amb un pes mig de dues tones
per bloc, arribant a pesar alguns d’ells fins a les seixanta tones.
Dos-cents quaranta mesos menjant sorra, fins i tot per les
orelles, airejats pel sol i les nou plagues i animat per un fuet de
set cues. Dolç i reviscolant és el treball a l’aire lliure, a
l’esplanada de Luxor, tot just als afores de Tebes. I quan
s’apropava la meva jubilació, i estàvem a punt de superar
l’alçada de la Gran Piràmide de Gizeh, ubicada als afores d’El
Caire, el tartamut Moisès i Déu, no ens deixaren coronar la
Gran Piràmide de Luxor, per a treure’ns d’Egipte, escapant de
Merneptah, el gran. Al costat de la Piràmide de Merneptah
quedaren uns cent mil blocs per acabar la cúspide i uns trenta
mil blocs de pedra calcària blanca, polits, de diverses tones
cadascun, destinats a recobrir-la.
Els homes que somnien de dia són conscients de moltes
coses que escapen als qui somnien només de nit, (Edgar
Allan Poe).
Quinze mil milions de maons, tres-cents mil milions
de metres cúbic de terra, vint-i-quatre mil torres de vigilància,
set mil tres-cents quilòmetres de longitud al llarg de la frontera
nord del país. Famílies d’obrers i les seves generacions
posteriors dedicant-se a tan exemplar tasca. Milers d’obrers
forçats, treballant de forma incessant en difícils condicions,
milers d’hores extres no remunerades. Treballant a tota presa,
ja que s’esgotaven els termes de l’adjudicació a la UTE, i els
sindicats mirant cap a Mongòlia. Al manco, aquesta obra de
formes ondulants s’adaptava als pujols com un drac
serpentejant, fonent-se amb el paisatge, un magnífic exemple
d’adaptació al mitjà, un principi fonamental en l’arquitectura
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xinesa. Que vénguin i aprenguin els urbanitzadors moderns
mediterranis. Els déus, com sempre, no es mostraren aliens i
atorgaren el do de la fertilitat als obrers per abastar tan magna
obra, però els déus amb la seva mala memòria s’oblidaren de
retirar-lo una vegada acabada l’empresa. Magna i inútil
construcció, total per què la veiessin quatre astronautes des de
l’espai.
Un home que no s’alimenta dels seus somnis
envelleix aviat, (Billy Shakespeare).
Un, dos, tres, quatre, cinc defenses al terra. Un, dos,
hat-trick. Jo de gran seré com en Messi. Una, dues, tres, quatre,
cinc i sis primaveres de vida. Una, dues, tres, quatre, cinc peces
per dia. Més de tres-centes puntades per peça els tres-cents
seixanta-cinc dies de l’any. La Nit de Nadal, sota el recer de la
llum purificadora de la lluna, Ismael abasta la darrera de les
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tres-centes trenta puntades necessàries per cosir els setze
hexàgons i dotze pentàgons de cuir amb la seva mà d’un pam
de quatre polzades de llargada, una mà ferma i experta. Jornades
completes de sol a lluna, a noranta centaus l’hora, bon sou,
feia dos mesos que era oficial cosidor de segona. El resultat
ben bé valia la pena. Els altres, les persones, podran gaudir de
l’esfera perfecta, prou lleugera, de gran tacte, i d’una estètica
formidable. Els permetrà la gran precisió i el control que la
fan diferent a qualsevol altre artefacte esfèric i així gaudir d’una
creació perfecta més d’aquesta poderosa factoria de somnis
esportius. Res és impossible.
Somnia el nin, somnia el poeta. Rodola la pilota, rodola el
planeta.
(Som a l’espera de la intervenció divina o ... humana).
Un conte de Nadal de Jeroni Bergas

LA BIBLIOTECA INFORMA…
L’Any Rodoreda
L’any 2008 es commemora el centenari del
naixement de l’escriptora Mercè Rodoreda, Amb motiu
d’aquesta efemèride moltes entitats, associacions,
particulars… han duit a terme actes commemoratius
diversos (lectures dramatitzades, guies i clubs de lectura,
conferències, exposicions,…) per a la celebració de l’Any
Rodoreda.
Des de la biblioteca de Maria de la Salut es vol
fer un petit homenatge a aquesta escriptora, reconeguda
internacionalment, traduïda a més de 20 idiomes, la
literalitat de tots els quals traspassa perquè s’expressa en
un idioma universal, comú a tot esser humà i que es troba
per damunt de la simple grafia formal: els sentiments, la
exquisidesa en la seva expressió, la tendresa, la
sensibilitat… Així ens ho ha demostrat a través de totes
les seves obres, especialment la més reconeguda, La plaça
del Diamant, considerada per la crítica com la seva obra
principal. La novel·la s’ha convertit en un clàssic de la
literatura catalana de postguerra. Publicada per primer cop
l’any 1962 ha estat traduïda a més de vint idiomes i
adaptada al cine i al teatre.
Amb aquesta intenció d’homenatge des de la
biblioteca s’han elaborat tres documents: una biografia,
una guia de lectura i una relació de portals web amb
informació sobre la escriptora per a qui vulgui aprofundir
en la seva vida i la seva obra. A continuació transcrivim
aquests documents:
Biografia:
Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 - Girona, 1983) és la
novel·lista més important de postguerra per la densitat i el
lirisme de la seva obra. És autora de la novel·la catalana
més aclamada de tots els temps, La plaça del Diamant (1962),
que es pot llegir actualment en més de vint idiomes.
Comença a escriure contes per a revistes, com a fugida d’un
matrimoni decebedor i, més tard, quatre novel·les d’un cop,

que després rebutja, tret d’Aloma (1938), amb la qual guanya
el premi Crexells. A les primeries de la guerra civil espanyola
treballa al Comissariat de Propaganda de la Generalitat de
Catalunya i a la Institució de les Lletres Catalanes. Exiliada
primer a diverses localitats de França i després a Ginebra,
trenca el seu silenci de vint anys amb Vint-i-dos contes (1958),
que obtindrà el premi Víctor Català. Amb El carrer de les
Camèlies (1966) guanya el premi Sant Jordi, el de la Crítica i
el Ramon Llull. A mitjan anys setanta retorna a Catalunya,
a la població de Romanyà de la Selva, on acaba la novel·la
Mirall trencat (1974) i, entre d’altres, encara publica Viatges i
flors i Quanta, quanta guerra..., el 1980, any en què li és atorgat
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el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Des de 1998 es
convoca el premi Mercè Rodoreda de contes i narracions,
en homenatge a l’autora. Va ser membre i Sòcia d’Honor
de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
FONT: RUIZ GONZÁLEZ, M. Rosa. “Mercè
Rodoreda”. Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana. Disponible a: http://www.escriptors.cat/autors/
rodoredam/index.php
Mercè Rodoreda a la web
Fundació Mercè Rodoreda: www.mercerodoreda.cat
CORTES, Carles. “El uso de los mitos en la construcción
de espacios opresivos
en las narraciones de Mercè Rodoreda: Del que hom no pot
fugir y La mort i la primavera”.
Alacant: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2008. Disponible
a:
h t t p : / / w w w. c e r v a n t e s v i r t u a l . c o m /
FichaObra.html?Ref=30204
MACIÀ, Xavier [coord.] “Mercè Rodoreda, 1908-2008”.
Lleida: Biblioteca de la
Universitat de Lletres, 2008. Disponible a:
http://pv.sbd.udl.es/users/biber/webs_bloc/rodoreda/
presentacio.htm
RUIZ GONZÁLEZ, M. Rosa. “Mercè Rodoreda”.
Associació d’Escriptors en Llengua
Catalana. Disponible a:
http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/index.php
SANZ ROIG, Diana. “Mercè Rodoreda. Semblanza
crítica”. Alacant: Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, 2007. Disponible a:
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/
3579492909093561053
2279/023978.pdf ?incr=1
Mercè Rodoreda al cinema
BETRIU, Francesc (dir.). La Plaça del Diamant.. Fígaro
Films, 1982.
L’obra de Mercè Rodoreda
Novel·lara de Mercè Rodoreda
Sóc una dona honrada? Barcelona: Llibreria Catalònia,
1932.
Del que hom no pot fugir. Barcelona: Clarisme, 1934
Un dia en la vida d’un home. Badalona: Proa, 1934.
Crim. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1936
(*) Aloma. Barcelona: Edicions 62, 2006. Novel·la publicada
el 1938 i guardonada
amb el Premi Crexells (1937).
(*) La plaça del diamant. Barcelona: Club Editor, 1983.
Primera edició: 1962
(*) El carrer de les Camèlies. Barcelona: Club Editor,
1983. Novel·la publicada el
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1966 i guardonada amb el Premi de la Crítica (1965), el Premi
Sant Jordi (1966) i el Premi
Ramon Llull (1969).
(*) Jardí vora el mar. Barcelona: Club Editor, 1996. Novel·la
publicada l’any 1967
(*) Mirall trencat. Barcelona: Edicions 62, 1982. Novel·la
publicada l’any 1974 ircè
Quanta, quanta guerra. Barcelona: Edhasa, DL. 1982.
Novel·la publicada l’any
1980 i guardonada amb el Premi Serra d’Or (1980)
(*) La mort i la primavera. Barcelona: Club Editor, 1986
Novel·la pòstuma i inacabada.
(*) Isabel i Maria. Valencia: Eliseu Climent, 1991. Novel·la
inacabada.
Relats
Vin-i-dos contes. Barcelona: Selecta, 1958. Obra guardonada
amb el Premi Víctor
Català (1958)
(*) La meva cristina i altres contes. Barcelona: Edicions
62, 1987. Novel·la publicada
(1967)
(*) Semblava de seda i altres contes. Barcelona: Edicions
62, 1980. Novel·la
publicada (1978)
(*) Tots els contes. Barcelona: Edicions 62, 1979.
(*) Viatges i flors. Barcelona: Edicions 62, 1983. Novel·la
publicada l’any 1980 i
guardonada amb el Premi Ciutat de Barcelona de Literatura Catalana
(1980).
Teatreore
R“El Parc de les Magnòlies” Els Marges, núm. 7, 1976,
p. 79-89.
(*) El torrent de les flors. Valencia: Eliseu Climent, 1993.
La Senyora Florentina i seu amor Homer. Barcelona:
Sociedad General de Autores
y Editores, 1996.
(*) El maniquí. Barcelona: Proa; Teatre Nacional de
Catalunya, 1999.
T“El Parc de les Magnòlies” Els Marges, núm. 7, 1976,
p. 79-89.
(*) El torrent de les flors. Valencia: Eliseu Climent, 1993.
La Senyora Florentina i seu amor Homer. Barcelona:
Sociedad General de Autores
y Editores, 1996.
(*) El maniquí. Barcelona: Proa; Teatre Nacional de
Catalunya, 1999
Els llibres marcats amb asterisc (*) els podeu trobar a la
Xarxa de
Biblioteques del Consell de Mallorca
Consulta del catàleg:
http://cabib.uib.es
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El ‘Pla de Mallorca’ de ciclisme
celebrarà el 2009 les noces de plata
També farà 30 anys que es va fundar el CC
Maria de la Salut amb Miquel Femenia com a
primer president
TOMEU ARBONA.
El proper mes de maig començarà el XXV Trofeu
Ciclista Pla de Mallorca – Gran Premi la Caixa, que patrocina
el Consell de Mallorca. Una competició que des del seu inici
ha anat lligada sempre a la nostra localitat i al seu club ciclista.
Es va iniciar com a cosa de quatre entitats ciclistes –Sineu,
Maria, Petra i Sant Joan- que amb els pas del temps s’ha
convertit amb una prova important en la qual, a la darrera edició,
hi participaren 31 entitats ciclistes. També s’ha multiplicat el
número de participants, passant del 12 inicials als més de trescents de les darreres edicions.

Però, a més de les dates numèriques, ha estat una
competició que representa la fita competitiva fonamental de la
temporada ciclista, no sols pels corredors de la nostra comarca,
sinó per a la gran majoria de la nostra illa, pel que fa a les
categories que hi poden competir que són els màsters,
ciclesportistes i els ciclistes de promoció. Una cursa que, amb
el pas dels anys, ha transformat les entitats ciclistes de molts
de pobles, les quals fonamentaven la seva programació en
organitzar una o dues curses cada temporada i quasi res més.
Ara, aquestes entitats, tenen un equip de competició
amb uns esportistes que practiquen el ciclisme amb unes altres
aspiracions que les d’anar a berenar el diumenges i festius per
divertir-se. També han canviat els seguidors i aficionats a aquest
esport, els quals tenen ara més interès en les competicions.
La pàgina escrita els darrers 25 anys va començar l’any
1984, quan Bernat Mas era president del CC Maria de la Salut.
Va ser una iniciativa de l’aleshores, president de l’AC Sineu,
Joan Camps que es va iniciar al nostre poble. Hi participaren
quatre representants locals: Antoni Mulet, Miquel Capó, Joan
Estrellas i Tomeu Arbona.
Però varen haver de passar tres anys per veure la
primera victòria absoluta d’un ciclista de Maria a la general
absoluta. Era l’any 1987 –ja feia un any que Toni Font era el
nou president- quan Simó Darder va guanyar el mallot groc.

Aquest any només hi havia dos
ciclistes de Maria en competició.
En Simó va guanyar la general i
l’etapa de Vilafranca, mentre que
en Tomeu Arbona feia tercer a la
general i guanyava la jornada de
Maria.
L’edició del 87 havia
encetat una època daurada pel que
fa al CC Maria de la Salut. Amb el
mallot de Maria, a la victòria d’en
Simó Darder la seguiren les
aconseguides per Manolo
Fernández (1.988), Ferriol
Colombram (1.989, 1990 i 1.993),
Rafel
Mulet (1.992), Antoni Mulet (1.994)
i Antoni Porras (1995). Va ser
l’època de màxim esplendor pel que
fa a resultats als quals s’haurien de
sumar les victòries d’etapa, les de
les generals de categories o de les
generals
complementàries
(muntanya, equips, metes volants o
regularitat).
Una història que, fins a
hores d’ara, ha donat els seus fruits.
El CC Maria de la Salut un equip de
competició, amb el restaurant Es
Cruce com
a espònsor,
que
en
l’àmbit autonòmic va ser un autèntic
referent. A més d’això han estat molts
els ciclistes que han defensat el mallot
del CC Maria de la Salut, els que fan
ciclisme amb uns objectius esportius i
els que fonamenten una afició i una
cultura ciclista que en aquests 25 anys
ha donat grans campions mariandos.
Per cert, en Tomeu Arbona és l’únic
ciclista de la competició que ha
participat a totes les edicions.
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i Pere Mas Pastor, el
secretari, Enric Pozo
Mas, el tresorer, Pere
Mulet Vademar i els
vocals, Antoni Font
Bergas, Guillem Mestre
Mas, Bartomeu Bergas
Matas, Miquel Gual
Fons, Antoni Mestre
Mayol, Tòfol Pastor
Bergas, Magí Ferriol
Bauçà,
Bartomeu
Pascual Martorell,

Però en el 2009 es compliran 30 anys des de la
fundació del CC Maria de la Salut amb una primera junta
directiva presidida per Miquel Femenia Moll amb una Junta
Directiva integrada pels vicepresidents Jordi Ferriol Mascaró
II TROBADA NADALENCA / S’INDIOT 2008
El passat dissabte dia 20 de desembre, se celebrà la
II TROBADA NADALENCA, de Clubs Cicloturistes de
Mallorca, organitzada pel Club Ciclista Platges de Cala MillorBicis Sancho. La presència fou de més de 200 ciclcistes de
totes les edats.
Els diferents clubs sortiren des de disitints punts de
l’illa, per esser a les 11 del matí a Muro. Deprés d’un bon
berenar, ens desitjaren uns bones festes de Nadal i Cap
d’any, tornant cadescú al seu poble.
Com es pot observar a les fotografies, hi havia una
gran quantitat de participants entre ells els tres mariers que
hi participaren: Miquel Perelló, Llorenç Nadal i Pep Ferriol.

Miquel Font Ginard i Rafel Ferriol
Bauçà.
Al “Trofeu Inauguració
del CC Maria de la Salut”, celebrat
el 24 d’agost del 1980, a la primera
cursa, la d’alevins, la quarta posició
va ser per un ninet anomenat Joan
Llaneras. La cinquena plaça va ser
per a Toni Mulet, el primer ciclista
federat del Club. Però també es va
fer una cursa per a locals. La va
guanyar en Rafel Ferriol seguit de
Bartomeu Alcover, Guillem
Mascaró, Pere Mulet i Toni Font.
XX CARRERA S’INDIOT. 21 DESEMBRE
En un mati de sol radiant, amb un circuit de 3 km s’ha
disputat la XXa CARRERA DEL GALL D’INDI – TOMEU
VERD a sa Indioteria. Davant un nombrosíssim públic, aquest
esdeveniment tanca la temporada ciclista.

De Maria hi ha participat Joan Ferriol Quetglas, que
com es pot veure a la fotografia, està al costa de Jaume Comas
– gendre den Llorenç Boscá”- que fou el guanyador de la cursa
de la categoría de promoció, per segona vegada consecutiva.
Uns bons escaldums tendrè per aquestes festes de Nadal
i Cap d’any.
Molts d’anys a tots els lectors de Fent Carrerany i
venturós 2009.
Josep Ferriol Torelló
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Gener 2009

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY
DIA: 24 de gener de 2009
HORA: 19.00 Primera convocatòria
19.30 Segona convocatòria
LLOC: Escola de Dalt
ORDRE DEL DIA:
1r.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2n.- Informe i balanç d’activitats realitzades durant l’any 2008.
3r.- Informe de tresoreria de l’any 2008.
4t.- Previsió d’activitats per l’any 2009.
5è.- Previsió econòmica i pressupost per l’any 2009.
6è.- Precs i preguntes.
EL PRESIDENT
Miquel Morey Mas

ELS PROTAGONISTES DEL CALENDARI DE L’ANY 2009

EL JOC DEL CALENDARI: Aquests són els protagonistes del calendari d'enguany. Vos volem proposar un joc i el premi
serà una subscripció gratuita a Fent Carrerany per a l'any 2009, a sortejar entre tots els que ens envieu un correu dels de sempre
o electrònic abans de dia 24 de gener, dient-nos qui són les persones que surten al calendari. Les vostres respostes les heu d'enviar
a FENT CARRERANY, carrer de Sant Miquel, 11 07519 Maria de la Salut o a fentcarrerany@premsaforana.cat

