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EDITORIAL

2

Sumari

Isabel Horrach Torelló, Conselleria de Medi Ambient, Joan Ferriol
Mascaró, Antoni Gelabert Mas i Lluc Matas

Lloc Web:
www.fentcarrerany.cat
correu electrònic:

   fentcarrerany@premsaforana.cat

Aquest passat mes de gener el nostre poble ha ocupat,
desgraciadament i durant molts de dies, la portada de la majoria de
mitjans escrits i ha obert les notícies dels mitjans audiovisuals (ràdio i
televisió). Els fets, tràgics fets, per les característiques de les víctimes,
pare i filla de deu anys, foren sobradament explicats i ocuparen lloc
preferent durant gairebé una setmana. Les víctimes foren una família
d’immigrants equatorians, que ja feia molts anys que vivia entre
nosaltres. La mare, de manera quasi miraculosa i afortunada, se salvà
de la tragèdia. La combustió d’un braser casolà, col·locat en una petita
habitació, de manera inconscient, provocà una mort per inhalació de
monòxid de carboni.

D’aquesta circumstància tan trista, però, n’hauríem d’extreure
unes quantes conclusions. Unes positives i que ens omplen d’orgull i
unes altres que hauríem de posar en pràctica, aprofitant la tràgica lliçó
i tot el que hem viscut col·lectivament.

Quan al nostre poble es produeix la mort d’algun veïnat, quan
toquen les campanes anunciant l’òbit, la gent troba en aquest fet un
sentiment de col·lectivitat, un dolor compartit que s’expressa de moltes
maneres, ja que tothom es coneix, tothom ha compartit qualque cosa
amb la persona traspassada: acudint a casa del difunt, assistint al
funeral, donant el condol als familiars, etc. Però fins ara, no havíem
conegut una circumstància com aquesta. Els difunts eren uns
“immigrants”, uns nous mariers que havien vengut a viure entre
nosaltres i que no massa gent coneixia. Però la tradicional hospitalitat
de la nostra gent, i la tràgica circumstància de la seva mort, produí el
miracle i les mostres d’afecte i de solidaritat arribaren a tots els racons,
a tot el poble. La criatura, la nina, una alumna més de l’escola, uní
petits i grans. Per als nins, la seva història era també la història de na
Marelis. Ells no distingeixen entre mariers històrics i mariers
nouvinguts. Som els grans qui, absurdament i poc intel·ligentment,
discriminam. Per això s’ha de valorar de manera molt entusiasta la
resposta de la gent de Maria i la seva col·laboració econòmica, per tal
que la família se’n pogués dur els cossos al seu país.

Però de tot això cal, també, extreure’n una lliçó sobre el nostre
comportament en relació a aquesta població nouvinguda que des de fa
uns anys s’han instal·lat entre nosaltres. Siguin magrebins (els primers),
siguin sud-americans, bàsicament equatorians, siguin espanyols, siguin
europeus, hauríem de ser conscients que no els podem tractar



Febrer  2009 FENT CARRERANY -     (31)3

sistemàticament com a forans, com a forasters o
estrangers. Contínuament els estam dient que no són com
nosaltres. Quan els parlam en castellà sistemàticament,
en lloc de possibilitar la seva integració, els estam marcant
diferències, els estam dient que per a nosaltres són de
fora, que no són dels nostres. I això, amb els adults (els
nins en edat escolar, afortunadament troben l’escola que
intenta evitar aquest costum tan nefast), contribueix a
separar-los, a fer evident que no volem que aprenguin la
nostra llengua per viure entre nosaltres, ja que nosaltres
sempre els tractarem com a forasters. Canviar això,

canviar aquesta norma no escrita (explicable, d’altra
banda, per l’especial percepció que tenim de la nostra
llengua i cultura, secundària i subsidiària en relació a
l’espanyola oficial i omnipresent en la majoria  d’àmbits
de la nostra vida) no és fàcil. Es necessita crear un estat
d’opinió generalitzat i estimulat per aquells poders públics
que tenen la possibilitat i capacitat d’influir sobre la gent,
perquè els mariers i marieres canvin aquests hàbits . I
estam segurs que la recepció d’aquests nous mariers no
seria negativa. S’ha d’aprofitar el moment. Un futur, amb
una població més cohesionada, va en benefici de tots.

REBUTS DE L'ANY 2009
A la passada Assemblea de Fent Carrerany celebrada dia 29 de gener (s'havia de fer dia 24 però el vent i

l'apagada de llum ens obligà a jornar-la) s'aprovà augmentar les quotes de socis i subscriptors per al present any amb
un 2 per cent, . Així les quotes queden de la següent manera:

Soci: 25,00 euros.(inclou la revista)
Soci familiar: 14,60 euros. (una revista per família)
Subscriptors: 22,00 euros.

Els qui teniu domiciliat els vostre pagament vos descomptaran aquestes quantitats dels vostres comptes o cartilles.
I si voleu fer algun canvi convendria ens avisàssiu com més prest millor per evitar despeses innecessàries

Els qui no el teniu domiciliat, amb aquesta revista o la del proper mes se us deixarà el rebut i el podreu abonar
a al repartidor (els repartidors són els mateixos de l'equip de redacció) o fer l'ingrés corresponent a qualsevol oficina
bancària de Maria als següents comptes corrents:

BANCA MARCH 0061-0102-73-0043100115
LA CAIXA 2100-0774-07-0200012126
SA NOSTRA 2051-0034-18-0099045915
És molt important que doneu exactament les dades de la persona de la qual tenim les dades i sobretot el número

de rebut, perquè ens ha sortit problemes per no saber qui és exactament quin ha abonat la subscripció
Que la revista arribi a les vostres mans també depèn que l'economia funcioni bé. Moltes gràcies

ACTIVITATS 2009 ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY

També a l'Assemblea General celebrada el passat dia 29 de gener es programaren les activitats que s'han de dur
a terme durant l'any 2009. Aquí en tenim un resum. Així com es vagin desenvolupant us anirem informant detalladament
de cada activitat.

A.- Revista mensual i Calendari 2010
B.- Excursions
     1.- 22 de febrer: Mancor, Santa Llúcia, Biniarroi
     2.- 22 de març: Ermites velles de Valldemossa
     3.- 19 d’abril: Torrada a Sa Comuna.
      4.- 24 de maig: Cala Rajada-Cala Mitjana (Capdepera)
      5.- 21 de juny: Cala Deià
       6.- 23 d’agost: Torrent de Pareis (Escorca)
     7.- 25 d’octubre: Volta al Puig Roig (Escorca)
      8.- 22 de novembre: La Trapa (Andratx)
C:.- Mostra de betlems (durant les festes de Nadal)
D.- Loteria de Nadal (a partir de setembre)
E.- Xerrrada sobre les figueres de Mallorca.
F:.- Xerrada sobre Orquídies

G.- Jornada sobre bolets
H.- Segona visita dels Castellers del Riberal de Catalunya
Nord
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Posar-me a escriure sobre el paper en blanc o a
la pantalla buida de l’ordinador per parlar de la mort
de na Marelis del Cisne, alumna de 10 anys del nostre
centre, i del seu pare a causa d’un desgraciat accident,
em costa molt, però molt. I ho he anat retardant per
veure si trobaria moments millors, més inspiració,
paraules més dolces, i el fet segueix fent-se dur, molt
dur. Però trob que ho he de fer.

Tant de bo que les meves paraules servissin de
consol. Però no ho seran. Just poden ser de condol
perquè la ferida és massa grossa. Ho faig com a
màxim representant de l’escola de Maria i en nom de
tots els seus membre, per donar constància del dolor
viscut i fer arribar a la família la nostra màxima
solidaritat.

Pel meu cap passen tots els esdeveniments des
d’aquell fatal dia 12 de gener, dia en què ens
assebentàrem de les seves tràgiques morts, les
reaccions i accions dels alumnes, els quals
acompanyaren la família en el funeral, el minut
respectuós del silenci a la plaça, l’adéu als seus cossos
al tanatori d’Inca i el posterior trasllat, acompanyats
dels seus familiars, al seu país d’origen, l’Equador, als
quals ajudàrem amb una col·lecta.

La dita mallorquina “Déu ens guard d’un ja està
fet” és més tràgica amb el succeït. A qualsevol de
nosaltres ens podria haver passat. Per això cal
demanar-los que, des
d’allà on són, ens
ajudin a fer aquest
dur camí de la vida i
nosaltres recordarem
aquests vuit anys que
na Marelis ha
compartit amb
nosaltres les alegries
de l’aprenentatge
escolar.

Que descansin
en pau.

Magí Ferriol

 A LA MORT DE NA MARELIS I EL SEU PARE WILMER

Carta feta pels seus companys de cinquè curs

Respectuós minut de
silenci a la plaça
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DVD DE SANT ANTONI D’ARTÀ
El grup de recerca etnomusicològica format per

Jaume Ayats, en Francesc Vicens i la mariera Antònia
Maria Sureda, presentaren el passat dijous dia 8 de gener,
a l’edifici de la Misericòrdia de Palma, el seu tercer treball
de recerca de la col·lecció “Les Músiques de Mallorca”
del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell Insular
de Mallorca als mitjans de comunicació.

Dia 9, divendres al vespre, feren la presentació
a Artà. El lloc fou el teatre que estava ple a vessar, fet
que obligà a fer una segona presentació el dijous
següent.

Aquest DVD d’una hora i mitja de duració va
ésser enregistrat l’any passat al poble d’Artà durant les
festes de Sant Antoni amb l’objectiu d’elaborar una
monografia sobre com es viu aquesta festa tan tradicional
i arrelada a Mallorca i d’una manera especial a Artà. Per
donar-ne una visió completa mostra en detall tots els
elements de la festivitat donant veu als seus protagonistes
directes.

El treball pren com a punt de partida un estudi
antropològic de la festa i el resultat final és més que
digne i el seu visionat és recomanable per a tota
aquella gent que vulgui entendre una mica més la
manera que tenen els artanencs de sentir la festa de

Sant Antoni.
El DVD es pot aconseguir pel preu mòdic de 10

euros.
Des de Fent Carrerany esperam que no sigui el

vostre darrer treball.

Santa Llucia i Biniarroi
Dia 22 de Febrer a les 9 del matí
La partida de la Plaça des Pou amb cotxes particulars per
anar cap a Mancor.
Un cop arribats a Mancor ferem l'itinerari: Mancor de la
Vall – Santa Llucia -Camí vell de Biniarroi-Biniarroi –i
tornada cap a Mancor.
Aquesta excursió dura unes dues hores de marxa, sense
comptar les aturades.
Després d’un petit passeig per l’interior de Mancor ens
dirigirem a la Capella de Santa Llucia, La capella de Santa
Llucia fou edificada la primera meitat del segle XIV,
destinada al culte dels mancorins i dels biniarroiers. A
partir de 1606, quan es beneí l’església de Mancor, la
capella de Santa Llucia s’usà poc. Però, el 1617 els
habitants de Selva la triaren per fer-hi el pancaritat. Segles
més tard, els drets sobre la capella
foren objecte de disputa entre mancorins i selvatgins. Entre
1948 i 1952 el santuari fou objecte de grans reformes. El
1973 l’oratori passà a ser regit per una comunitat
de religioses Missioneres dels Sagrats Cors. Recentment,
l’edificació ha estat restaurada. La façana nova del santuari
s’aixeca davant una gran esplanada amb vistes
sobre Mancor. Té quatre plantes d’alçat, amb entrada per
un portal rodó sobre una escala de dos rams. El vestíbul

comunica amb una clastra quadrada, amb un coll de
cisterna enmig. Davant l’entrada, una escaleta puja a
l’oratori, que presenta una estructura similar a les
primitives esglésies de repoblament, dels segles XIII i XIV.
Davallant de Santa llucia emprendrem camí cap a Biniarroi
entre parets seques, llimoneres, tarongers, ullastres i un
tros per un vel camí de ferradura que ens durà fins a
Biniarroi.  Les notes històriques de Biniarroi ens indiquen
que era una antiga alqueria islàmica, una de les quatre
que formen part de l’actual terme deMancor. L’etimologia
del nom prové de l’àrab i significa ‘els fills del pastor’.
L’alqueria apareix documentada l’any 1249. Amb el temps
es convertí en un llogaret,amb diverses cases. L’any 1721
es produí un important moviment de terres que trastocà la
dinàmica de la petita comunitat.
Les aigües subterrànies emergiren de sobte en gran
abundància i reblaniren els estrats argilosos sobre els quals
estaven construïdes les cases del poble. Moltes cases i
marjades s’esbucaren. Aquest fenomen, que es repetí l’any
1943, juntament ambles dificultats de comunicació i els
canvis econòmics dels anys seixanta del segle XX,
propiciaren l’abandonament de la població. Els darrers
anys, el poblet de la muntanya ha mostrat un procés de
reconstrucció i de rehabilitació arquitectònica.
A Biniarroi o als seus voltants cercarem un lloc per poder
dinar i després d’haver descansat una estona emprendrem
el camí de tornada cap a Mancor i segons l’hora podrem
fer un altre passeig pel poble o aprofitar per fer una cafè.

LA PRIMERA EXCURSIÓ DE L'ANY
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IMATGES DELS REIS...

Mariatukada anà a rebre els Reis a Ciutat Mentre a Maria arribaren els Reis, enguany amb
pol·lèmica

Els quintos es quedaren sense reis, per ordre municipal.

Diversos moments del repartiment de joguines pel poble.
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I DE SANT ANTONI

Com cada any per Sant Antoni, Maria s'ompli de foguerons i cançons amb ximbombes

Les beneïdes foren molt concorregudes. Hi comparaguren moltes carrosses així com també molts animals. Aquí en
teniu una petita mostra.

La festa acabà amb un concert de música clàssica a
l'església amb un quartet de música de cambra del qual

formava part na Mireia Ferriol tocant l'oboè
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Recordant aquella dita que diu:
”El temps no vol quedar penjat”

Ja fa 53 anys d’aquella gran nevada que va tapar tot
Mallorca, o sigui que a principis del mes de febrer i durant
tot el mes hi va haver neu per tot arreu.

Si mal no record, era dia 1, quan després de dinar,
vaig partir amb el carro cap a la Colònia d’Artà, juntament
amb la meva germana Àngela i la seva filla, una nina que
devia tenir 2 o 3 anys. N’Àngela feia uns quants dies que
era a Maria, a ca’ls nostres pares. Havia vengut amb el seu
home, també amb carro, (en aquell temps era el mitjà de
transport més habitual). Estava previst que o bé mon pare
o jo mateix els tornaríem a la Colònia.

El meu cunyat Toni, l’home de n’Àngela, tenia
pensat aquell any sembrar un tros de vinya, però abans hi
volia donar una bona llaurada, una bona rella, allà on
l’havia de sembrar, i, per això ell havia vengut a Maria per
veure si trobaria una arada de tres bísties, mon pare
l’acompanyà a ca mestre Joan Roig i n’hi va llogar una.

Idò bé, el mateix dia de la partida, anàrem a carregar
l’arada al carro, això era el matí, entràrem el carro dins la
portassa, ja amb l’arada al damunt hi posàrem un llençol
ple de palla, posàrem la vela  i ho deixàrem a punt de partir
just haver dinat.

Dinàrem prestet perquè el camí era llarg i si podia
ser no ens havia d’agafar la fosca pel camí. No havíem
acabat de dinar i els núvols taparen el sol, s’enfosquia molt
i de pressa anàrem a enganxar el mul al carro.

Ah! En princpi era mon pare qui havia d’anar a la
Colònia, però després se va decidir que fos jo, no record el
motiu. El temps que feiem tot això, jo li vaig dir a mon
pare: “Aqueix temps no m’agrada gens”. Mon pare, carreter
consumat, a qui li havia tocat partir amb tota mena de temps
(encara ara, com si el vegi, amb el carro carregat de palla,
i, paraigües estès, i, amb una mà a les cabeçades de la
bístia, arri, i cap a Ciutat) li va caure avall que jo paresqués
que me feia por del temps, i va sortir amb aquesta: “Déu
sagrat! No veus que això és un núvol que passa! Té collons,
d’aquí a una hora, de tornar a sortir el sol!”

Jo no vaig contestar. Enganxat el mul, la meva
germana va pujar al carro, se va acomodar damunt el llençol
de palla, ma mare li donà la nina i una manta grossa perquè

es poguesin abrigar.
Mon pare i jo posàrem el veletó al mul, (el veletó

era una vela del tipus de la del carro, però més petita, que
anava fermada a la collera de la bístia i al carro i un lligam
a cada banda, que se fermava a mitjan braç del carro perquè
no volàs). Fet tot això, partírem, jo també assegut damunt
el llençol de palla i menant el mul. Ja davallant el carrer
de les Corbates, feia un fred que pelavai quan férem la
capavallada de Sa Font, a l’endret del camí de Son Xeremia,
devora on ara hi ha el poliesportiu, el mul se va aturar, no
volia caminar i això que era una bístia molt noble, no ens
havia fet cap cosa rara mai. Era que  feia un vent i un fred
que no se podia aguantar. Jo vaig intentar de tornar-lo a
fer partir, “Arri, au anem!”, però no donava passa. Vaig
dir a la meva germana si seria millor tornar enrere, però
ella tenia moltes ganes d’anar a ca seva, la nina ja s’havia
adormida, elles dues estaven ben abrigades i no sentien el
fred. Vaig tornar provar de fer caminar el mul, però no es
va moure. Aquí, jo ddvallant del carro, vaig agafar les
cabeçades de la bístia, insistint de fer-la caminar. El mul,
quan en va tenir al seu costat va partir a caminar, havia
cobrat coratge. Quan haguérem caminat uns 200 metres,
vaig pujar al carro, però, quina feta! El mul no tornava
caminar. Torn baixar del carro i el torn a  menar de ddvant;
així caminava. Haguérem de fer tot el camí d’aquesta
manera, jo a peu i amb una mà a les cabeçades i canviant
de mà i de banda cada un centenar de metres, perquè el
fred era inaguantable. La meva germana m’assegurava que
elles dues, mare i nina, no en tenien gens.

Quan acabàvem de pujar la costa del Ravellar (segon
torrent que se troba en aquesta carretera) la fosca ens agafà
i en poc temps no hi veiérem deu passes lluny. Un vent
que siulava i un fred que pelava i tira-tira per envant. Jo
me’n penedia molt d’haver partit, perquè  de cada vegada
el mul caminava més poc a poc, i si jo provava d’anar
dues passes més enrera que el seu cap, el mul s’aturava.
Aquell camí se feia molt llarg, pareixia que no havia de
tenir fi, per a mi va ser una experiència terrible, però
valedora.

Quan ens desviàrem de la carretera d’Artà per agafar
la carretera que va a la Colònia, no hi veiem dues passes
lluny i el vent i el fred seguien empitjorant. Jo coneixia bé
la carretera perquè en bicicleta hi havia anat dues o tres
vegades, però estic convençut que va ser l’instint de la
bístia que ens va fer arribar a port. Mon pare ja hi havia
anat unes quantes vegades a la Colònia amb el carro i amb
la maeixa bístia, per  tant, el mul per tal d’arribar a cobro
caminava més aviat.

Arribàrem! Eren més de les vuit i mitja, ningú ens
esperava, es creien de bon de veres que amb aquell temps
no havíem partit. L’amo Andreu, son pare del meu cunyat,
que ja era bastant major, no hi podia donar passada. Record
les seves paraules. Digué: “Si aquest temporal que ve, de
neu, s’haguera avançat un parell d’hores, no haguessiu
arribat, haurieu quedat pel camí, quin desbarat!”
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Desenganxàrem la bístia, posàrem forqueta al carro,
en Toni menà la bístia a la païssa i nosaltres ens n’anàrem
a cobro. Dins la cuina, a la foganya hi havia un bon foc,
ens poguérem treure el fred. No record cap altra vegada
d’haver passat tant de gust d’escalfar-me. Havia arribat
congelat, a poc a poc la sang s’encalentia i me fugia la
rampa, les mans tornaven en si.

Sopàrem i el cos tornà a la normalitat, després de
sopar guaitàrem defora i començava a fer qualque flòbia
de neu; el vent i la negror havien anat en augment. Record
que l’amo Andreu comentà que segurament el vent
minvaria i la neu aniria augmentant. Tornàrem una estona
devora el foc i quan estàrem ben calents ens anàrema a
jeure.

El sendemà, devers les vuit i mitja, el meu cunyat
me va despertar; jo dormia ben arreu, i me digué que tot
estava blanc i seguia fent neu. Quan vaig guaitar defora,
vaig quedar impressionat i al mateix temps vaig fer un alè
gros. La meva germana, la nina i jo havíem estat escàpols
d’aquell temporal. Tot era blanc, les muntanyes, el poble,
els arbres i el nostre carro damunt la vela en duia un pam
gros de neu. Anàrem a mirar a la part de la mar (la casa del
meu cunyat està a primera línia) i la neu arribava a l’aigua.
El vent s’havia mort, però seguia nevant, fred no en feia
tant com el vespre abans i la gent s’ho va agafar com una
festa, era la primera nevada de l’any i segons l’amo Andreu
no n’havia vista mai cap de tan grossa.

Ara, sense anar fil per randa, contaré quatre coses
del temps que vaig estar allà. En principi hi havia anat per
un dia, o sigui arribar avui, demà fer la llaurada i passat
demà tornar cap a Maria. Idò, el dia que feia desset, vaig
poder tornar a Maria.

Quan feia tres dies de la nevada en Toni, el meu
cunyat, i jo amb el seu mul i amb mig sac de garbellets i
un tros de pa, anàrem a una finca seva on hi havia una
caseta amb un porxo. Davall el porxo hi havia una arada
amb rodes petita i altres eines. En Toni va enganxar el mul
a l’arada i el menà cap a una vorerada d’ullastres, amb la
intenció de fer uns quants solcs per poder parar els
garbellets, que a Maria els deim ferrets.  Jo li vaig dir que
bastava amb un solc i ell va dir que amb tres se veia la
terra de més lluny.

Axí ho férem. Fets els tres solcs en Toni em digué
que amb un trosset de pa començàs a parar. Jo que no he
estat caçador mai de res, a no ser dins el plat, li vaig dir
que esperaria que ell tornàs, no fos cosa que espantàs els
ocells. En Toni se’n va riure, comentant que en tres dies
sense menjar se tirarien sense manies. Vaig provar de parar.
Les mans ja havien agafat el fred i l’únic que vaig
aconseguir va ser engrunar-me els dits. En Toni
comparegué quasi tot d’una, llavors sí que va riure i se va
posar a parar mentre jo li feia bocinets de pa i quan en
dúiem una dotzena de parats ja n’hi havia dos o tres que
duien peça.

Foren 50 garbellets i quan estaren tots parats
tornàrem enrera per llevar els ocells que en tenien i tornar-
los deixar parats. Entre anar a la finca, fer la llaurada, la
caçada i arribar altra vehada a casa havien passat tres hores
i haviem agafat 75 ocells, entre grossos i petits. Això ho
repetírem uns quants dies, si bé de cada dia les caçades
eren més petites, tothom caçava.

Un fet que quasi va acabar en desgràcia, que va
alterar la rutina d’aquells dies, fou quan el carter, un jove
de la Colònia, després d’uns quants dies de la nevada va
voler anar fins Artà. Hi va anar tot sol i a peu, segons contà
ell mateix. Hi va arribar bé a Artà, malgrat en ser al Coll
de Morell hi havia més de dos pams de neu; va carregar
amb la correspondència i tornà cap a la Colònia. Per arribar
li va costar molt, el fred l’havia pres, les forces li
flaquejaven, gent que el va veure arribar el va ajudar per
poder arribar a ca seva. Ho va passar molt malament.
Digueren que havia estat un parell de dies amb tercianes
de fred dins el llit, ho va treure però va estar ben a prop de
congelar-se.

Rondaven les dues setmanes quan férem la llaurada.
Va ser cosa d’unes quantes hores, un poc més de mig
quartó, amb l’arada de tres bísties, tres muls, era per això
que jo havia anat a la Colònia.

Deien que la carretera ja estava neta de neu, si bé
encara se’n veia a molts de llocs, sobretot a les muntanyes,
Ferrutx estava tapat. Jo, el dia que feia desset, vaig partir
de tornada cap  a Maria després d’haver berenat. Era un
dia guapo, feia sol i un poquet de vent; als llocs on no hi
pegava el sol encara hi quedava un poc de neu i a la Serra
de Tramuntana se’n veia bastant.

Vaig arribar a Maria poc després de mig dia. A ca
nostra me contaren el que havia fet per aquí i jo els vaig
contar com ens havia anat per allà. Del camí d’anada no
vaig voler dir com m’havia anat perquè no hi hagués
encarnat i blau entre mon pare i ma mare, ja que ma mare
no volia que partíssim. Ho arribaren a saber, perquè el
primer pic que vengué n’Àngela a ca nostra, ho contà amb
tota classe de detalls, fins i tot hi afegí un poc.

Fins aquí una part, de la intenció que tenia al
començament d’escriure. La continuació la deixaré per al
proper número de la revista.

Ara vull tocar un altre assumpte. No fa gaire temps,
poques semanes, quasi a tot Espanya s’han fet
manifestacions per diferents conceptes, contra la violència
de gènere, contra la guerra a la franja de Cisjordània, perquè
s’aturi la crisi i l’atur, etc. I l’Església n’ha patrocinat una
a la qual se pogueren veure una remesa d’altes autoritats
eclesiàstiques, amb el vestit de gala, a la protesta contra el
matrimoni d’homosexuals i contra l’avortament. Jo, llevat
d’aquesta manifestació, a les altres no he estat capaç de
veure cap sotana. Hi degueren participar?

Joan Ferriol Mascaró
20 de gener de 2009
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cap allà. A l’entrada un senyor  i una senyora amb túnica, ens
saludaren efusivament:  Good morning, vellcome to the church
(bon dia; ben vengut a l’església). Ens varen fer pujar al primer
pis, ens varen indicar els nostres seients, un banc ben llarg, com
els de l’església de Maria, i al cap de pocs moments ja estava
plena de gom en gom. Al fons un gran escenari  situat més alt
per tenir una bona visió, format per diversos escalons ben amples,
i a la paret del fons, en forma semicircular, es projectaven frases
de pensadors famosos, uns coneguts i d’altres gens ni mica  (per
mi vull dir), imatges de guerres, de destrucció, de pidolaires,
criatures amb cara i físic de fam, amb efectes destructiu del canvi
climàtic, intercalades amb d’altre imatges d’opulència, de
malgastament, de poder despòtic, de luxe esfereïdor. Silenci
absolut.
A poc a poc vàrem entrar a l’escenari. Gent de totes les edats,
color i vestimenta, i algunes persones espontànies d’entre  els
assistents, també pujaren a l’escenari, conformant un cor de més
de 150 persones.
I començà un “capellà” negre i vestit de civil a fer una arenga en
contra de la injustícia al mon, les desigualtats, la corrupció, el
vici i la droga. I començà a cantar i el cor a repetir les seves
frases, cada vegada més fort i fins aconseguir un clímax
d’exaltació.
Acabat aquesta cant, un del cor començà a cantar un espiritual
negre i tothom, cor i assistents, a repetir  les tonades, i  venga a
picar de mans, a fer moviments rítmics amb el cos i jo també,
creant-se una atmosfera de comunió espiritual entre tots els
assistents.
I les cançons s’anaven alternant entre gent del cor i espontanis
que sortien d’entre el públic. He de dir que alguna veu era d’una
gran bellesa i potència enorme, d’una força expressiva intensa,
alguns “solos” que feia posar els pells de punta dins l’ambient
de silenci.
I mentre això succeïa varen passar la bacina, i tothom, i dic
tothom, ja que hi havia gent esparracada i famolenca, que segur
que no tenia ni un cèntim, hi posava alguna moneda.
Va durar quasi una hora i mitja que se’ns va fer curta i vaig
sortir de la missa cospell amb un regust de felicitat i ràbia al
mateix temps, de plaer i incomoditat, de realisme i impotència.
No sé si santificat, però sí que molt més reflexiu que quan vaig,
poques vegades, a les moltes misses que cada dia se celebren a
la catòlica, apostòlica i romana església de la monarquia
espanyola.

Antoni  Gelabert  Mas
Barcelona, gener 2009.

Una missa Cospell a San Francisco
És un tòpic dir que la climatologia  a Califòrnia es mediterrània;
be, no és d’una extrema duresa, i en aquest sentit podríem dir
que els estius, primaveres i tardors, s’assemblen al clima temperat
de la mediterrània. I això, què significa? A criteri meu s’assembla
a l’ambient de comportament de la gent dels països mediterranis,
és a dir, la gent surt a passejar tant pels pobles com per les ciutats.
I és que  aquests, i entre ells San Francisco, Los Angeles, San
Diego, per assenyalar els més grans, estan concebuts com a
ciutats europees, no com a casetes individuals aïllades  i
enjardinades, que és la que hi ha a la immensa geografia nord-
americana, amb algunes excepcions com NY, o Boston, aquesta
còpia de les ciutats britàniques victorianes.
Idò, deia, la gent aprofitant el clima benigne i les ciutats estil
mediterrani, surt a passejar, de compres, de copes, a prendre el
sol, als parcs. O bé creant nuclis d’estiueig com Sausalito, que
podríem dir que és una còpia d’una gran ciutat costanera
llevantina. Llàstima que davant hi tengui la imatge de la presó
d’Alcatraz.
Contràriament al que un podria pensar, a San Franciso s’hi parla
molt poc l’espanyol. Fe Fra Juníper Serra (Fra Ginebró), ni els
sona a la immensa majoria, i la comunitat racial més gran és la
blanca i després …la xinesa, amb una gran diferència , seguit de
la negra.
El Xinatown de San Francisco és la més gran concentració de
xinesos fora d’Àsia, i passejar pels seus carrers és una profusió
i mescla de colors molt atractiva; els restaurants i les tendes
ofereixen tots els productes xinesos que un es pugui imaginar, i
no hi falta el famós “ànec laquejat”, tan típic dels xinatow’s
d’arreu.
Els diumenges, quan fa bon temps, la gent surt a passejar  pels
grans parcs que hi ha a la ciutat, a fer un recorregut amb els
tramvies pels carrers llargs i costeruts, que tantes vegades un ha
vists a les pel·lícules; els afeccionats a la bicicleta agafen el Bay
Trail que seguint la costa cap al nord, i començant a Bay Bridge
arriba fins a sota el famós Golden Gate Bridge; però si un està
en forma pot arribar fins a Sausalito i Tiburón i pot tornar després
amb els transbordadors que surten molt sovint. La ciutat és plena
de turistes en tot temps, ja que és destí de gran preferència als
USA.
També els diumenges, si et quedes a la ciutat pots anar a missa.
Sí, sí, ho heu llegit bé, a missa, però una missa Cospell (de
GodSpel: crida de Déu). Idò cap a missa falta gent. Als carrers
que abocaven a  l’església ja podies veure files de gent de tots
colors, condicions, vestimenta i parles, que ens encaminàvem
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Com ja sabeu, l’alimentació a la societat en què vivim
avui dia en comparació amb la de temps enrere ha variat,
de manera que es reflecteix un canvi prou important ja
sigui per canvis socials, econòmics, avanços tecnològics…

Són molts els factors a través dels quals tenim
coneixement de l’estat nutricional poc adequat actual.
Entre d’altres podem destacar:

*Mals hàbits i conductes alimentàries
       (No fer 5 menjades diàries és un error que ens du a
picotejar entre hores)
       *Elevat consum de grasses saturades
       (Bolleria, fritures…)
       *Sedentarisme
      ( Estar assegut la major part del dia, no realitzar
activitat física, jugar a la play,…)  etc.

Per a una persona sana la dieta ha de ser variada. S’hauria
de potenciar el consum de fruita, verdura i llegums,
procurar menjar més peix que carn a la setmana, beure de
1’5 l a 2 l d’aigua diàriament, realitzar exercici físic…
per tal de dur una vida saludable.

Quant a la distribució de menjades al llarg del dia es
recomana que es realitzin de 4 a 5 menjades. L’esmorzar
ha de ser una de les menjades principals aportant un 25%
de l’energia total diària, el dinar i sopar un 30% cada un i
el berenar un 15%.

Cal destacar també que hi ha diverses etapes a la nostra
vida i que la alimentació no és igual en totes.

¿Què entenem per alimentació, aliment i nutrició?

 Crec que és important saber distingir aquests tres
conceptes, conèixer quina és la funció de cada un d’ells
ja que van lligats a la nostra vida.
“De la mateixa manera que una màquina necessita
combustible per seguir funcionant els essers vius
necessitam alimentar-nos per viure”.

D’una manera breu, l’alimentació és per tant la forma i
manera de proporcionar al cos humà aquests aliments que
li són indispensables.

Existeixen moltes definicions d’aliment però segons el
Codi Alimentari Espanyol (CAE) entennem per aliment
totes les substàncies o productes de qualsevol naturalesa,
sòlids o líquids, naturals o transformats.. que per
característiques pròpies, components, preparació i
conservació siguin utilitzats correctament per la normal
nutrició humana.

La nutrició no és res més que un conjunt de processos
dels quals l’organisme viu utilitza, transforma i incorpora
una sèrie de substàncies que rep de l’exterior formant part
dels aliments per tal de:

· Subministrar energia
· Construir i reparar estructures orgàniques
· Regular els processos biològics

NOMÉS UNA BONA ALIMENTACIÓ POT
ASSEGURAR UN ESTAT NUTRICIONAL ADEQUAT.

Isabel Horrach Torelló'
Dietista Naturhouse Ca’n Picafort

           Passeig Colom num. 60

ALIMENTACIÓ, ALIMENT I NUTRICIÓ
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TENIM UN METGE NOU A MARIA
Des de començaments d’any tenim metge nou a

Maria. Vàrem anar a veure’l i li demanàrem quatre coses
per publicar a les pàgines de la revista. El seu nom és
Antoni Serra. Ens digué que era natural d’Eivissa i que
fins ara havia estat fent feina a Eivissa, a Muro i a Ca’n
Picafort. Ocupa la plaça de manera interina ni serà el nostre
facultatiu fins que la plaça es cobreixi de manera definitiva
o per trasllat. Li desitjam tota classe de sort i encerts en la
seva feina.

CANVI DE DIA DEL REPARTIMENT DE BUTÀ
Alguns veïnats ens han fet arribar la seva queixa

pel canvi de dia en el repartiment de butà i que aquest
canvi s’hagi fet sense avisar o que l’avís, si és que es va
fer, no arribàs per tot. Així, el dia de canvi de les bombones
de butà passa a ser cada dijous al matí. Així que ja ho
sabeu, els dijous, canvi de bombones.

OBRA PÚBLICA A MARIA
Ja publicàvem, el mes passat, que l’Ajuntament de

Maria veuria com una partida d’euros prou considerable,

de fons estatal, li seria ingressada per destinar-la a obres
diverses. No sabem si tot aquest seguit d’obra pública
que es veu per tot el poble ja forma part d’aquesta partida,
però sí que es veu gent treballant a voravies, a la millora
d’espais públics, al cementeri, etc.

MARIA A LA PREMSA I A LA TELEVISIÓ
Ja en parlam a l’editorial. La tràgica mort d’un pare

i la filla per un desgraciat accident domèstic fou tema de
portada durant uns quants dies. Els diaris n’obriren portada
i durant uns dies periodistes i càmeres de televisió es
passejaren pels nostres carrers.

Dies abans, la notícia havia estat una altra.
L’enfrontament entre el batle i els quintos pel tema de les
pintades i la posterior decisió de no deixar-los organitzar
l’arribada dels Reis i posteriorment repartiment de
juguetes, dugu´‘e la premsa i la televisió al nostre poble.

Unes notícies no precisament agradables.

UNA BARCA “NAVEGANT” PEL CARRER NOU
El dia de Sant Antoni, la gent que baixava pel carrer

Nou se’n duia una sorpresa. El carrer estava tallat a
l’altura de la plaça del Mercat. El motiu: una barca
ancorada enmig del carrer. Allò que en principi pareixia
una innocentada, tenia una explicació més prosaica. El
remolc amb què era transportada perdé una roda enmig
del carrer i la barca es desplaça del remolc, fins a quedar
en terra. No hi havia cap innocentada, ni cap gana de fer
navegable el carrer Nou, a pesar que els dies de pluja
s’assembli més a una riera que a una carrer.

HA ENTRAT EL PROJECTE DE LA NOVA ESCOLA
A L’AJUNTAMENT

Sabem que el darrer dia del passat 2008,
l’Ajuntament rebé el projecte definitiu del nou centre
escolar. Si les coses segueixen el seu camí, ara és hora
que l’Ajuntament tregui la licitació de les obres i que tot
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d’una que aquesta es resolgui ja es podrà posar en marxa
la desitjada construcció del centre escolar.

saludar la nostra placera i li lliuraren un ram de flors,
com a homenatge.

Enhorabona a na Catalina per la seva jubilació i a
veure si prest ens veim i feim una xerradeta.

UN ANY DE MOLTA PLUJA
Són pocs els anys en què la pluviometria anual

passa dels 500 litres. Enguany ens hem acostat als set-
cents. Excepte els mesos de març, de juliol i agost, tots
els altrtes mesos hem tengut pluja, amb quatre mesos
excepcionals, el mes de maig (inusual) i els mesos
d’octubre, novembre i desembre amb valors que sempre
han superat els 120 litres cada mes.

LA PORTADA DEL MES PASSAT
Ha estat molt comentada la portada del mes passat

de la qual no diguérem ni l'autor ni el lloc d'on  estava feta
la foto que era d'una gran bellesa. La fot la va fer n'Antoni
Gelabert i la foto està feta des de Ses Tarragones.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE JERONI BERGAS
El passat dissabte dia 10 de gener al restaurant Cas Metge
Monjo, en un descans del XXVIII Torneig Obert d’Escacs
es presentà el llibre
Artur Pomar,
jugador d’escacs,
que el marier Jeroni
Bergas, membre del
Club d’Escacs ha
escrit en homenatge
a l’escaquista
mallorquí. En una
recerca molt ben
documentada el
llibre fa un repàs a
la vida del nin
prodigi de
l’Espanya més negra del franquisme. A més de mostrar
aspectes poc coneguts de la vida del jugador d’escacs, el
llibre també recull una sèrie de partides considerades
mítiques que són comentades per diversos especialistes
del món dels escacs. La presentació comptà amb
representants de la Federació Balears d’Escacs, del
Consorci Mallorca que ha ajudat a la publicació del llibre
i del crític d’escacs del diari El País, Leontxo García.
Enhorabona a Jeroni pel llibre i al Club d’Escacs per la
seva feina impagable. Llàstima que la presentació quedàs
restringida a la gent del món dels escacs ja que el llibre,
sobretot en la primera part és recomanable per a qualsevol
persona , sense ser cap especialista en aquest esport.

TROBADA I FESTA DE CAÇADORS A MARIA
Hem rebut aquesta fotografia d’en Pere Vanrell, de

la Societat de Caçadors “Sa Guàtlera”  on ens mostra una
trobada de caçadors que es va fer a Maria, el passat 25 de
gener, per celebrar el tradicional  final de temporada de
caça. Com es pot veure a la fotografia l’assistència va ser
nombrosa i la torrada va ser tot un èxit. Ara seria bo veure
com els tords també celebren el final de la temporada, ja
que ens han informat que aquell dia els sentiren cantar
més que de costum.

UNA JUBILACIÓ AMB RECONEIXEMENT
El diari Dijous d’Inca i el Diari de Balears se’n

feren ressò i nosaltres també ens volem afegir a
l’efemèride. La nostra veïnada, na Catalina Buñola Font,
que fa de placera des de fa més de 40 anys, s’ha jubilat.
Els divendres la podeu veure, encara, a la plaça de Maria,
al mercat setmanal i els dijous, des de feia 41 anys, digué,
al mercat d’Inca. El batle d’Inca, Pere Rotger i el regidor
de Mercats, Felip Jerez, acudiren a la Plaça del Bestiar a
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OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

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

.

14

:BENVINGUTS:
Joel Alexander Gonzélez Ortega va néixer el passat dia 14 de

gener. Els seus pares són Fray Danilo González Loayza i Fina
Alexandra Ortega Jumbo

Enhorabona als seus pares i demés família

Wilmer Manuel Tandazo Castillo, de 40 anys, i Marelis del
Cisne Tandazo Bustamante, de 10 anys, moriren el passat dia 12 de
gener. Vivien al carrer Villalonga, numero 2.

Antònia Quetglas Sureda va morir el passat dia 23 de gener,
a l'edat de 93 anys. Tenia el seu domicili al carrer Major, número
97.

Jaume Mas Arlès ens deixà el passat dia 30 de gener a l'edat
de 93 anys. Vivia al carrer Nou, número 73.

Què descansin en pau

ENS HAN DEIXAT:
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El temps
PLUVIOMETRIA
Dia 2 .............. 7,5 l.
Dia 8 .............. 4,5 l
Dia 9 ............ 12,5 l
Dia 10 ............ 14 l.
Dia 11 .............. 4 l.
Dia 14 .............. 9 l.
Dia 15 ............ 50 l.
Dia 16 .............. 5 l.
Dia 17 ............. 4 l.
Dia 26 ........... 10 l.
Dia 28 ............. 0,5 l.
TOTAL: 121 LITRES

Temperatura Màxima
19,1º C (Dia 5)
Temperatura Mínima
3,7º C (Dia 11)
Temperatura Mitjana
11,01º C
Mitjana Màximes
14,62º C
Mitjana Mínimes
7,40º C

MES DE DESEMBRE

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
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Cançons populars de sant Antoni

Sant Antoni és un bon sant,

i qui té un dobler li dona,

perquè mos guard s'animal,

tant si és de pèl com de ploma.

Tu Toni i ton pare Toni

i ta mare qui és Tonina.

Toni, mata sa gallina

i honrarem més Sant Antoni.

Sant Antoni feia sopes

a sa vorera de mar,

el dimoni hi va anar

i les hi va prendre totes.

A desset és Sant Antoni

i a vint Sant Sebastià,

qui bones obres farà,

no tendrà por del dimoni.

Sant Antoni és un sant vell,

es més vell que hi ha a s'ermita,

ell mos dona pasta frita

i coques com un garbell.
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
Ara fa vint anys Fent Carrerany comença l’any amb una foto
a la portada de l’enllumenat nadalenc, i aquest no és de baix
consum.
L’Editorial comença amb una frase feta ben coneguda de
tothom, “Festes passades, coques menjades” per desitjar un
bon any i una mica de més bon cor.
A La columna de llengua, en Joan Gelabert ens parla dels oficis,
més concretament de l’ofici d’exsecallador, podador o
acoronador.
La reflexió la trobam en un article titulat La societat consumista,
el qual va introduït per una cançó de Raimon. No sabem que
en diria avui dia.
Des del Balcó de la Sala, en Magí Ferriol intenta donar una
explicació del per perquè de les normes de convivència, es
veu que hi havia gent que no les respectava. Tot seguit, a la
pàgina de la Casa de la Vila, podem llegir algunes Comissions
de govern, el ple extraordinari de desembre ...
Com que és època de matances, a les Receptes de cuina, na
Francisca Pons ens ensenya a fer un Sopes de matances i un
Frit de matances.
Com que dia 06 arriben els reis, el consell de redacció havia
escrit una carta als reis d’Orient en la qual demanen, entre
d’altres coses aigua a Etiòpia, pau a l’Orient Mitjà, el
repartiment de la riquesa amb els països del tercer món ... podem
veure que 20 anys després seguim igual o pitjor en segons
quines coses.
Desembre i gener són dates de moltes festes i això ho podem
veure en el programa de Nadal a Sant Antoni. Paga la pena dir
que en això hem anat a menys, ja que hi havia dues ballades,
una per sant Antoni i una per Sant Sebastià.
Na Maika Lozano ens parla de la menta i d’altres herbes a la
secció Les Herbes. I en el Bullit de notícies sabem que les

voreres feien
pena, que a
Son roig hi
volien fer un
càmping i que
l’Ajuntament
havia comprat
un piano a
l’Escola de
Música.
El Caixó de
sastre és ple de
coses ben
diverses, des
d ’ u n a
mascareta per
al cutis, una
petita ressenya
del grup de
música Simply
Red a un breu
c o m e n t a r i
sobre la pel·lícula Mujer tóxica d’Almodóvar.
Correu obert era una secció en la qual tothom hi deia la seva,
en aquest cas són en Magí Ferriol i n’Onofre Sureda els que hi
escriuen.
Amb una mica d’imaginació, na Maika Lozano fa un petit
qüestionari a diferents personatges del poble, en aquest cas
són el rector (Pere Fons) , la directora de l’escola (na Bel
Mestre) i el practicant (José Luís Corresa).
A la pàgina de Demografia tenim coneixença de les persones
que ens varen deixar aquell any (na Catalina Carbonell i
n’Antònia Ferriol) i de les persones que varen venir al món
(en Joan Miquel Mas, n’Antoni Torelló Gomila i n’Emili
Marcel Riu Pascual).
En José Luís Corresa ens parla de les cremades a la Pàgina
sanitària i en Tomeu Arbona i en Jaume Mestre plasmen
l’actualitat esportiva del moment al Carrerany esportiu. És
curiós el fet que el FC Mariense tengui problemes per trobar
jugadors.
Com sempre, la revista acaba amb una bona excursió, en aquest
cas al Puig de Randa
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Amanida de perdiu escabetxada amb
carxofes, oli d’oliva verge de Maria i
tomàtigues sherry

Ingredients
2 perdius netes.
1cc d’oli d’oliva verge de Maria (D.O. Roqueta)
1 cc de vi blanc de ca’n Oliver de Petra
3 pastanagues
1 fulla de llorer
1 l. d’aigua de cisterna
2 cebes blanques
1 cabeça d’alls
5 grs de pebre negre en pols
1 branqueta de tomir frec
1 brotet de romaní fresc
2 branquetes de julivert
50 cc de vinagre de Xerès
6 cors de carxofes
1 endívia  petita (escarola)
5 tomàtigues sherry
1 enciam petit molt tendre

Elaboració
Posau les perdius a una paella, salpebrau, i fins que tornin
daurades; es reserven. Tallau la meitat de la cabeça d’alls sense

EL REBOST DE FENT CARRERANY pelar. Pelau i tallau en juliana les pastanagues i les cebes. Posau
totes les verdures dins una cassola a foc lent amb l’oli que
hem fregit les perdius. Quan estiguin blanes i una mica
daurades, afegiu-hi  les perdius, el tomir, el julivert i el romaní.
Afegiu el vinagre i deixau coure uns 10 minuts; després afegiu-
hi l’aigua, el llorer i el pebre negre. Deixau-ho a foc lent perquè
quedi estufat, durant uns 70 minuts; retirau-ho del foc i deixau-
ho reposar fins que queda fred.
Una vegada fred, es treuen les perdius, es desossen i es reserven
les cobertes del brou de l’escabetx colat.
Pelau les pastanagues i tallau-les en làmines fines al llarg.
Escorreu els cors de les carxofes i tallar-les en làmines no
massa primes.
Emulsionau un poc l’escabetx amb oli d’oliva verge, el vinagre
de xerès i la sal al gust.
Al fons d’un plat gros i fondo, una plat d’amanides, s’hi
col·loca un primer coixí de l’enciam i l’endívia ben
escorregudes. A sobre hi posam les làmines de carxofes, els
talls de tomàtiga i les làmines de pastanaga.
Pel costat i per tot el voltant hi col·locam els trossos de perdiu
escabetxada en làmines. Tot es rega amb l’emulsió de
l’escabetx, l’oli d’oliva verge i el vinagre, ben batut.

Per acompanyar aquesta recepta, que vos ben assegur que a
qui li agrada la caça, és per llepar-se els dits, i que serà dels
darrers plats de caça  ja que s’acaba la temporada, ho farem
amb un bon cava, servit ben fresc,  Freixenet Reserva (Real
Cava Brut Reserva), de Sant Sadurní. És una cava fet amb
raïms macabeu, parellada i xarel·lo.

La Conselleria de Medi Ambient adapta al Paratge
Natural de la Serra de Tramuntana l’aplicació de noves
tecnologies en el seguiment d’espècies

Un estudi realitzat mitjançant dispositius autònoms de
fotografia ha enregistrat la presència de mamífers carnívors a
la finca pública de Son Moragues i ha permès realitzar-ne un
mapa de distribució i abundància

Un estudi de la Conselleria de Medi Ambient, realitzat
mitjançant dispositius autònoms de fototrampeig, ha permès
realitzar un mapa de distribució i abundància de mamífers
carnívors a la finca pública de Son Moragues, propietat del
Govern de les Illes Balears i inclosa en el Paratge Natural de la
Serra de Tramuntana, gestionat per l’empresa pública Espais
de Natura Balear, depenent de la Conselleria de Medi Ambient.

La metodologia emprada en l’estudi permet enregistrar
la presència d’espècies esquives sense haver de capturar-les,
fet que estalvia un estrès innecessari als animals.

Al llarg de 2008, el Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana, en col·laboració amb l’Associació per a l’Estudi
de la Natura, ha dut a terme un estudi sobre la distribució i
abundància dels mamífers carnívors a la finca pública de Son
Moragues.

Per a realitzar-ho, entre d’altres metodologies s’han
emprat dispositius autònoms de fototrampeig o, el que és el
mateix, càmeres fotogràfiques amb un sensor de moviment que
activa la càmera quan un animal passa per davant d’aquesta.

Aquests sistemes permeten una autonomia de 360 hores
de forma continuada de dia i de nit, fet que fa possible captar
la presència de qualsevol espècie que passi per davant d’ells.

Gràcies a l’aplicació d’aquesta tecnologia i l’aplicació
d’altres metodologies, com el seguiment de rastres i senyals,
s’ha pogut realitzar un mapa de distribució dels mamífers
carnívors presents a la finca pública de Son Moragues, on el
mart (Martes martes) ha estat el mamífer carnívor més
abundant i més dispers.

D’altra banda, l’estudi ha pogut detectar un nucli
poblacional de moixos assilvestrats, així com un gran nombre
de cabres assilvestrades. Ambdues espècies suposen una
amenaça per a la biodiversitat de la finca pública, fet que
condicionarà accions futures per al seu control poblacional.
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Qui dies passa... gener 2009
Dissabte, 3: Manacor, és un altre món. Amb tota la família
anam fins a Manacor. S’ha d’aprofitar l’avinentesa que tot
el personal es troba celebrant les festes nadalenques i ha fet
cap a la casa familiar. L’excusa és la presentació, al Teatre
Municipal, del treball que la gent  del Projecte d’Efak han
fet sobre cançons del poeta, músic, cantant, actor i rodamón
artístic de la ciutat manacorina, Guillem Fullana i Hada
d’Efak, mort l’any 1995. El teatre és ple. I la música dels
joves intèrprets, amb la veu potentísssima i plena de matisos
de Joana Gomila l’acaba d’omplir. La coneixença d’alguns
dels músics i la seva qualitat comprovada en moltes altres
ocasions fan encara més atractiva la proposta. L’espectacle,
hi afegeix les intervencions d’amics i coneguts del “negre”
de Manacor, tal com el coneixien els seus veïnats. Un origen
de pel·lícula (que si no va ser cert del tot, sí que contribuí a
mitificar encara més el personatge) vinculat a una mare mig
princesa africana, i al fet de ser el primer manacorí de raça
negra, a més de la seva activitat artística i intel·lectual
polifacètica, fan de Guillem d’Efak un personatge
curiosíssim. Poeta de qualitat contrastada (guanyà el Premi
Carles Riba de poesia l’any 1969); deixà, també, un bon
grapat de cançons que, anys després, han fascinat, encara,
aquests joves músics. A ritme de rock, de blues, de jazz i fins
i tot de tonades més o manco populars, l’espectacle passa
revista a unes quantes de les cançons escrites i musicades
per l’autor de Manacor. Entre cançó i cançó, la seva veu
(miracles de la tecnologia!), matisa, explica anècdotes i el fa
viure enmig dels assistents. I la cirereta final ve amb la
interpretació, a capela,  de l’himne del CD Manacor (amb
lletra i música)  del mateix Guillem d’Efak. Manacor estima
els seus personatges. Decididament, Manacor és un altre món.

Dilluns, 5: Tremolar, enmig d’un bon escalf. Fa cosa d’un
anyet vaig decidir posar-me la vergonya al darrere i apuntar-
me a la colla de mariers i marieres que, amb uns peculiars

instrument de percussió, intentaven marcar uns ritmes més o
manco “marxosos” i, sobretot, passar-s’ho bé. O això em
pareixia, quan els veia tocar. Un somriure permanent els
acompanyava. He de reconèixer que donar la primera passa
em va costar una mica. Em veia gran (potser massa!) per
anar exhibint-me davant de la mirada, més aviat l’oïda,
escrutadora de la gent. Però ho vaig fer. I d’entre tots els
intruments vaig optar per refugiar-me al darrere d’aquell que
em semblava més fàcil, que pareixia que duia un ritme més
tranquil, més pausat, ideal per a una persona sense cap
coneixement musical Un poc gros, però assequible, pensava.
I la veritat és que em varen acceptar tot i la meva natural
imperícia per marcar un ritme amb coherència i seguretat. I
a poc a poc em vaig anar engrescant (la inseguretat encara
em persegueix contínuament, però queda diluïda dins la
destresa que mostren els altres, alguns dels quals excel·leixen
en el seu paper, mostrant un domini i un sentit del ritme
envejable). El fet que la composició de la colla batucaire
sigui d’allò més variada: pares i filles, mares i fills, mares i
filles, etc, li donava, li dóna, una familiaritat que ja m’agrada.
I a base de sessions i d’algunes actuacions, a més de la
tolerància i paciència dels companys de batucada, la vergonya
m’ha anat fugint i esper, amb delit, i impaciència els dies
d’assaig i les actuacions que van sorgint. Deixant de banda
aquelles sonades que hem fet per casos puntuals, he de
reconèixer que l’actuació que hem fet avui, m’ha deixat un
regust especialment agradable. Hem baixat fins a Ciutat per
acompanyar la comitiva dels Reis. Els únics reis, almanco
per a mi, que realment valen la pena. Aquells que arriben
cada sis de gener. Els organitzadors ens marquen un itinerari
que ens exigirà un esforç més que considerable. Des del
davant de l’Hort del Rei, pujam tot el Born fins a la Font de
les Tortugues, enfilam cap al Teatre Principal, feim les ramble
i pel costat de la Misericòrdia, anam cap al Passeig Mallorca,
per enfilar cap a Jaume III i per avall un altre cop fins al
punt de partida.  Quan som al final del Born, entre aquest i la
Font de les Tortugues, dues carpes col·locades a la dreta de
l’itinerari marquen un espai reservat per als nins
d’ASPANOB (Associació de pares de nins amb càncer de
Balears). Hem quedat que quan ens trobaríem davant per
davant de la carpa ens giraríem i tocaríem un moment per a
ells. I així ho feim. Si fins aquell moment ja m’havia sentint
enormement feliç veient les cares de les criatures que ens
veien passar mentre amb la mirada resseguien i cercaven
nerviosos la presència reial, quan ens hem girat cap a les
carpes on es trobaven aquelles criatures, acompanyades dels
seus pares i germans, un lleuger tremolor m’ha sacsejat
interiorment. Aquells nins ens miraven amb uns ulls enormes,
brillants, plens d’emoció. Aquells deu segons, a penes, que
hem tocat per a ells, m’han tret el cansament de les dues
hores llargues d’anar amunt i avall amb el meu “surdo”
voluminós i feixuc, i a partir de llavors a penes he notat la
seva presència. Poques coses hi ha a la vida que et puguin
compensar tant com aquells deu segons.

Dimarts, 6: Tenir cera del Corpus... als vint anys. Ahir, el
dia de l’arribada dels reis a Maria, era per altres bandes. Per
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tant no vaig ser testimoni directe de la resposta dels Quintos
(de part, dels quintos), al fet que se’ls prohibís organitzar
l’arribada dels Reis, cosa que feien, de manera habitual, des
de feia un bon grapat d’anys. A través de les pàgines d’aquesta
revista han sortit, al llarg dels seus vint i tants anys
d’existència, moltes referències a les diverses malifetes que
els bergantells i les bergantelles que feien els vint anys l’any
següent, duien a terme a partir dels darrers dies de l’any
anterior, concretades de moltes maneres i que sempre
acabaven perjudicant béns particulars o això que sembla que
no és de ningú, que anomenam bé comú, i que acabam pagant
entre tots. Ha estat moltes les veus que han demanat que es
giràs aquesta dinàmica tan negativa i que la millor manera
era convertir una data (ara absolutament desproveïda de sentit
com era la incorporació a l’exèrcit) com aquesta, en una prova
del sentit cívic i col·laborador d’aquests ciutadans que entren
en una edat que se suposa clarament adulta i responsable. I
des de feia uns anys teníem les dues cares de la moneda. La
dolenta es concretava en un seguit de bretolades,
gamberrades més o manco consentides, que acabaven en una
amonestació verbal, a pesar que n’hi havia qualcuna que de
criaturada ja en tenia poca (tallar arbres, embrutar carrers,
pintar façanes particulars i públiques, impedir el normal
desenvolupament de les beneïdes, fer malbé el mobiliari urbà,
etc.), compensades això sí, amb l’organització de l’arribada
dels reis i el repartiment de les juguetes. Però enguany, la
cosa va anar massa lluny i les pintades on s’insultaven
persones, i fetes sobre patrimoni públic dugueren a
pronunciar clarament un —S’ha acabat!.
Sempre he defensat (ho vaig defensar també, fa anys, en els
moments més calents de la melonada per les festes) que
tothom té dret a divertir-se de la manera que vulgui, sempre
que no perjudiqui els altres. I si es considera que una bona
manera de divertir-se és tirar-se melons pel cap (n’hi ha que
s’hi tiren tomàtiques, d’altres raïm, d’altres aigua i d’altres
pastissos de nata!) que ho faci, sempre que qui l’hagi de
rebre hi estigui d’acord. Si no és així, el joc, ja no és tal joc,
és abús i un “campi qui pugui”. I si no es fa així, qui té la
potestat i la legitimitat per fer-ho ha de poder dir: —Prou! I
la llàstima és que no s’hagi fet abans.
Avui, dia del repartiment de les juguetes, pel davant de ca
nostra passen dues comitives reials. Una, l’oficial, fa la seva
feina, l’altra, la d’aquells quintos que havien volgut mantenir
el seu torcebraç acceptant també juguetes per repartir, fa el
seu repartiment alternatiu, unes hores després. Si almanco
això servís per canviar el plantejament els anys vinents! No
n’estic massa convençut.

Diumenge, 25: Els Correfocs, les normatives europees i
un discurs que fa empegueir els polítics espanyols. Torn
anar a Ciutat amb els amics de Mariatukada a sonar a
l’Atiàrfoc, acompanyant les bèsties de foc, concretament la
dels murers. No m’agrada com enguany han separat les
bèsties de foc, dels dimonis, ja que és una cosa
complementària i s’alimenten mútuament. Aquesta cultura
del foc i de l’explosió controlada, convertida en espectacle
col·lectiu no s’entén sense la participació activa de la gent.

No és un espectacle pirotècnic en què no passes d’espectador.
El correfoc necessita de la gent, s’alimenta de la gent que,
convenientment protegida, es mou i dansa enmig del foc.
Documentat des de centenars d’anys, aquest foc tan
mediterrani, tan arrelat a la nostra tradició cultural, ha topat
amb una normativa europea que no entén aquesta dèria nostra
mediterrània per la cultura del foc, de la foguera, dels
foguerons, de la pólvora controlada. I ha aprovat una directiva
que si no s’atura a temps, impedirà, a partir del gener de
l’any que ve, que el públic participi de la festa, ja que obligarà
la gent a separar-se amb una quinzena de metres, de
determinades manipulacions (els sortidors de foc, per
exemple), cosa que acabaria amb el sentit primigeni de la
festa.
És curiós constatar aquesta dèria europea per prohibir segons
quines coses (sense anar més lluny, hi ha vint vegades més
ferits i morts en els estadis de futbol que en el món dels
correfocs) i no ser capaç d’aprovar una directiva europea
que prohibeixi, per exemple, que els seus estats membres,
com l’Estat espanyol, sense haver-nos de moure gaire enfora,
fabriquin mines d’explosió multiplicadora (les bombes raïm
o de dispersió), que les venguin a països actualment en
conflicte i que tenen com a destinataris, sobretot, la població
civil. Aquest autèntic terrorisme d’estat, denunciat per un
fotògraf Gervasio Sánchez, el dia que li feien concessió del
premi Ortega y Gasset de Fotografia, on denuncià la
hipocresia dels estats desenvolupats que, com el nostre,
segueixen fabricant i venent aquestes bombes, no figura a
cap normativa europea. Com que apel·là directament a tots
els presidents que han figurat al capdavant de la democràcia
espanyola, de la UCD, del PSOE i del PP, acusant-los
d’hipòcrites i covards, i de no ser capaços de prohibir aquest
autèntic negoci de la mort i la mutilació aliena, la premsa
(de dreta i esquerra espanyola) callà vergonyosament.
Afortunadament a través de la xarxa d’Internet, les seves
paraules, han pogut sortir a la llum pública i treure els colors
a més d’un.

Joan Gelabert Mas
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El Departament de Mercè Amer quantifica
els beneficis de l’agricultura i la pesca a les Illes
Balears a banda de la producció d’aliments

El fet de tenir aliments frescs i propers, el
manteniment dels ecosistemes i paisatges, la
reducció de les emissions de CO2, la prevenció
d’incendis o la conservació del patrimoni genètic
són alguns d’aquests reconeixements

La Conselleria d’agricultura i Pesca duu a terme des de
fa mesos una tasca fonamental per assegurar la continuïtat
de l’activitat del sector primari. Es tracta de quantificar i
donar valor a tots aquells beneficis que l’agricultura, la
ramaderia i la pesca aporten a la resta de la societat i de
sectors econòmics, a banda de la producció d’aliments.
Són les anomenades externalitats positives , que mai fins
ara s’han tingut en compte, que no tenen assignades un
valor mercantil i per les quals els pagesos i pescadors no
reben cap compensació.
La idea sorgeix de la consideració del sector primari de
les Illes Balears com a activitat econòmica estratègica,
que excedeix l’estricta producció, distribució i
comercialització d’aliments, i que fa una aportació a
l’economia local (el PIB agrari representa menys de l’1%
del PIB de les Illes) que no reflecteix el seu pes real.
Els camps d’ametllers, les planes cerealícoles, els oliverars
de muntanya o les pastures arbrades són espais amb un
alt valor ecològic i paisatgístic que no poden ser
considerats només des d’un punt de vista agroeconòmic.
Ara, des de la Conselleria d’Agricultura i Pesca es vol
revaloritzar el sector primari reconeixent precisament totes
aquestes externalitats positives. La responsable d’aquest
Departament, Mercè Amer, entén que “la baixa rendibilitat
econòmica actual fa necessària una reflexió sobre quines
són les funcions que compleix el sector i esmentar que
l’activitat agrària té algunes funcions alienes a la
producció d’aliments però que són igualment interessants
a nivell social, ambiental i cultural. Cal demostrar que
l’activitat agrària proveeix la societat de tota una sèrie de
bens i serveis diferents dels que serien la producció
d’aliments i pels que no es veu recompensada
econòmicament”
La situació del camps a les Illes Balears
Els cultius propis de les Illes es divideixen en cultius de
secà extensius (ametller, garrover, farratges i cereals) i
cultius intensius (hortícoles, vinya i alguns fruiters). Així
mateix, presenten gairebé les mateixes mancances i perills
que les agricultures de la resta de territoris catalans:

envelliment de la població, abandó de cultius, augment
de les despeses de producció, forta competència de
l’exterior, minva de rendibilitat de les explotacions,
especulació urbanística, aparició d’activitats d’oci i
turisme lligades al medi agrari (caça, agricultura d’oci,
senderisme), etc...
A més, la insularitat de l’agricultura de les Illes implica
un augment substancial dels costos de transport dels adobs,
dels pinsos i del combustible, i una dificultat a l’hora
d’exportar els seus productes.
Actualment la superfície agrària útil de les Illes Balears
representa un 40,7% de la superfície total. Des de la
Conselleria es pretén evidenciar que en termes ambientals,
per exemple, representa un percentatge molt important
com per no ser comptabilitzada.
Les externalitats positives
Des de la Conselleria d’Agricultura i Pesca es parteix de
la base que una activitat productiva tan antiga com
l’agricultura té una gran quantitat d’externalitats positives
totalment assumides per la societat, fins al punt de que
aquesta no n’és conscient d’elles pel fet que sempre ha
estat així.
Contràriament, moltes altres activitats principals de les
Illes Balears com la indústria, el turisme o la construcció
han sabut transmetre a la societat les seves externalitats
positives: la creació de llocs de feina, la generació de
riquesa o la funció de suport a d’altres subsectors que
viuen d’aquestes activitats principals com els “souvenirs”
en el cas del turisme o els electricistes, fusters o lampistes
en el cas de la construcció.

La Conselleria d’Agricultura i Pesca revaloritza el sector primari
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D’aquí neix la voluntat del Departament d’Amer de
comptabilitzar tots aquests aspectes o externalitats que
“abans no es tenien en compte i que ara, pel bé de tothom,
necessitam assegurar per a nosaltres mateixos i per a
properes generacions.
- Salut humana: aliments, entorn saludable i seguretat
alimentària. Sovint ens arriben productes molt barats de
l’altre cap de món sense cap informació fiable respecte
del seu procés de producció, els productes fitosanitaris
utilitzats, els sistemes de conservació, etc... i no tenim la
certesa de què és exactament el que consumim. Una
agricultura pròpia o propera, on es poden controlar aquests
procesos, és una externalitat positiva important a tenir en
compte en el futur, en un món cada cop més globalitzat
en termes alimentaris.
- Una producció agrícola local, a més, garanteix un mínim
d’abastiment d’aliments per a la població en cas de
problemes en els sistemes de transport nacionals o
internacionals (vagues, augment desmesurat del preu del
petroli, conflictes bèl·lics,...).
- Medi ambient. Manteniment de l’ecosistema sense costos
per a l’administració.

- Reducció de les emissions de diòxid de carboni.
Els cultius són grans captadors de CO2 atmosfèric
i productors d’oxigen com a conseqüència de la
seva activitat fotosintètica. L’activitat agrícola
contribueix de forma considerable a la lluita
contra el canvi climàtic.

- Per altra banda, el fet que algunes mercaderies
provinguin d’indrets molt llunyans provoca unes
emissions elevades de CO2 en transport mentre
que un producte local no hi contribueix.

- Diversitat biològica. Els ambients rurals presenten
una gran diversitat d’ecosistemes i per tant un
gran nombre d’espècies. Les zones agrícoles
tradicionals amb el temps s’han convertit en
ecosistemes agronaturals amb una major
biodiversitat fins i tot que les zones boscoses.

- Protecció contra incendis: un 35% de la superfície
de les Illes Balears està ocupada per boscos.
Aquesta superfície suposa unes importants
despeses en prevenció i protecció contra incendis
per a l’Administració que si no fos per
l’agricultura s’haurien de destinar al 75% de la
superfície.

- Conservació de varietats locals i races autòctones:
constitueixen un patrimoni agrari molt important,
capaç d’optimitzar els recursos naturals en un
ambient concret, en aquest cas les Illes Balears.
La seva conservació al llarg del temps s’ha fet
fins fa molt poc exclusivament per mitjà dels
pagesos que seleccionaven aquelles llavors o
animals més adaptats al medi i a les seves
necessitats alimentàries. Alguns exemples

interessants són el porc negre, amb un alt
contingut de greix especialment necessari per a
l’elaboració de sobrassada, o la tomàtiga de
ramellet que se  cultiva en secà i es conserva tot
l’any sense necessitat de refrigeració ni
conservants artificials.

Tot aquest material genètic seleccionat al llarg dels anys
pels agricultors i ramaders té, a més, una importància
social i cultural molt gran atès que una gran part dels
aliments i conserves tradicionals només se poden fer amb
varietats amb unes característiques determinades
(continguts de greix, sucre, aigua, etc...), un exemple
d’això el trobam en la pruna de frare, una pruna pròpia de
les illes Balears amb un baix contingut d’aigua que la fa
idònia per a l’elaboració de confitures de qualitat.

• Paisatge i etnografia: en una societat amb una
economia turística predominant i cada cop més
terciaritzada com la nostra aspectes quotidians
de la pagesia es converteixen en espais pintorescs
que mereixen ser visitats o en paisatges plàcids
on anar a fer-hi esport, a passejar, etc...

• Els marges i parats dels olivars de muntanya, les
pastures arbrades, els camps de cereals i els camps
d’ametllers, que floreixen a l’hivern, són espais
agrícoles que actuen com a reclam d’altres
activitats econòmiques com el cicloturisme,
l’agroturisme, l’excursionisme,... Aquesta tasca
desenvolupada pels espais agraris no es
comptabilitza, no se li dóna un valor mercantil i
per tant l’agricultor o ramader no en treu cap
profit.

• Equilibri territorial i usos del sòl: La dinàmica de
substitució de la població agrícola per població
amb mentalitat urbana suposa una important
pèrdua del recurs paisatgístic tan important per a
l’esbarjo de la població local i pel turisme.

• Una major rendibilitat de les explotacions agrícoles
ajudaria a frenar el procés de rururbanització del
sòl rústic que a hores d’ara ja està força avançat.

En definitiva, la Conselleria d’Agricultura i Pesca pretén
amb aquesta actuació fer entendre que l’activitat agrària
per ella mateixa és capaç de produir tota una sèrie
d’externalitats que interessen a la societat i que només
podem garantir a
partir del
manteniment de
l’activitat principal i,
d’altra banda, que cal
un reconeixement i
una compensació per
al sector que aporta
aquests beneficis amb
la seva activitat.
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El món fa moltes voltes
 

El món volta en un temps que no coneix feredat, i qui el
fa voltar tem que l’home es deixi dur per la prepotència
de creure’s més mentider que la mentida per tal d’asseverar
que el poder és la condició primera a establir dins un joc
ple d’embulls. Basta mirar la situació del país per
endevinar que l’home actual ha caigut en decadència: ha
perdut els valors de l’honor. L’honradesa i el saber estar
en un món net, allà on donar paraula tocaria ser, més enllà
dels emperons, un compromís de jurament. Això s’ha
perdut i l’home nostre no vol pensar en res més que en
mentir i prendre el pèl. No és amb excuses de consumisme
ja que tothom s’ha estret la corretja, sinó a la inversa: el
que passa de fa temps és la malsofridura que plany el
tassó d’aigua a altri, des d’una maldat envejosa que no té
altra fi que fer sentir remordiments de consciència a
tothom que té set. Pareix com si un hagués de dur la creu
més insuportable que inventen els malsofrits. Aquest joc
es diu el d’intentar fer la vida insuportable per sistema
perquè, més enllà de qualsevol regla decent i honrada, -
segons ells que s’erigeixen en campions en jugar aquest
joc- hi ha la necessitat de fer creure, per exemple, que la
cosa més comuna  i simple com és beure una botella
d’aigua a un cafè és tudar els doblers si un té aigua a ca
seva. Aquests no saben segur el que sap Rodríguez
Zapatero que va dir amb tota certesa que per sortir
d’aquesta crisi era necessari consumir. És ver, per altra
banda, que sense «saldo» fa mal consumir, però d’això a
plànyer beure una botella d’aigua hi ha un abisme gros,
que sols s’explica des de la mala llet de qui pateix la
malaltia del ca de l’hortolà que no menja ni tampoc deixa
menjar. Aquest negativisme fa pensar en tota sort de
cercles viciosos on sempre hi ha el peix que es mossega
la cua. Sent així fa mal botar la barrera de la crisi.
 
L’home actual no s’hauria de carregar de pessimisme, a
la inversa: hauria de ser positiu i pensar que són els
entrebancs que el fan més fort i audaç si sempre va en la
dignitat i la veritat per endavant. No basta fer creure que
tots els altres són una mena de mongòlics a qui s’ha de
plànyer el tassó d’aigua, sinó saber que hi ha un «temps»
que amb els anys, i inexorablement, col·loca tothom al
lloc que mereix. Privar la dignitat i l’honradesa sols és la
prohibició a conveniències dels qui no els convé altre món
que l’infern en què viuen constantment. Aquí no han
d’arrossegar tots els qui pretenen ser  una mica
«irregulars» sent dignes i honrats dins un món on per
norma hi funciona la hipocresia i l’enveja com a mals
endèmics. Curar-los no és feina de metges sinó de la
reflexió contínua fins a saber on hi ha les mancances de
per què la dolentia no comporta la realització plena dels

altres, que és un dret constitucional obvi i cert: i també
no saben veure que privant de llibertat els altres es priven
de la seva restringint-la fins al punt zero perquè es fan
esclaus de la pròpia malaltia que els beu el principis
elementals de la vida que són el respecte i la tolerància.
 
Fer els comptes als altres, tal i com es duu als pobles
petits, és una feina de «coperos» i «zombies» i «barers»,
que pul·lulen pels centres i places sense més oci que
l’objectiu de posar  qui sigui, a la més mínima, en
evidència. Més valdria que parassin a ca seva enlloc de
tenir la llengua tan llarga i el seny tan curt. I, és què
mancats d’objectius vitals disfruten de ser aus
especialitzades en la mala nova. Tan acostumats estan en
això que gratuïtament - és a dir per menys d’una peça de
dos- són capaços sota qualsevol precedent inventat
de posar «capells» a un o un l’altre pel motiu que el vici
que tenen és el rol únic que coneixen. Així quan no hi ha
notícies tràgiques la mala intuïció els les fa inventar.
Pareixen diaris on sols pots llegir tragèdies i accidents i
desastres que si no són ver volen fer-los-ho. Són perillosos
aquests bitxos: només duen verí per repartir a senallades
allà on poden, menys a ca seva, perquè es consideren
intocables quan són els més desgraciats del món, perquè
estan concagats de por si van més enllà de la feina bruta
que fan, perquè del bé ni n’han sentit parlar, perquè davant
aquest sempre han clos les orelles com a caixes forts
tancades que com ells sols estan plenes de merda i virus
de les pitjors castes i manies. Que deixin oxígen i que
s’oxigenin i que donin creu perquè basta de sentir-se en
Jordi i que els altres sàpiguen que mengen i beven com
els altres per molta por i mania que vulguin fer. A més
aquest joc sols el juguen els capdefaves sincronitzats en
la beneitura eterna de no descansar fins a veure el fracàs
de tothom que els reconfota el propi fracàs en el zero a
l’esquerra que són.
 
Paraules dites i que espavili qui ha d’espavilar, que molts
s’escapcin un bon tros de llengua i que l’oci es reconvertixi
en coses bones i no en tonteries de gent que fa els mals
comptes a tothom, que el poble torni en mentalitat una
ciutat i que es pugui sempre aprendre dels errors, que és
la millor escola que Déu ha inventat. Ara que sols aprenen
de la vida els que en tenen predisposició d’aprendre’n.
L’home ensopega molt, fins a mil vegades amb la mateixa
pedra, però sent així sols li queda escriure la història de
«l’home beneit que no volgué ni vol aprendre». Els qui
feim vot de consciència desprès de conèixer aquesta
història ens situarem en un recer segur on la tormenta de
la beneitura ens arribarà a esquitxos mínims. Ni compassió
mereixen ni respecte ni tolerància, però amb aquests els
tractarem perquè volem ser civilitzats.   

Lluc Matas
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ELS
PROTAGONISTES
DEL CALENDARI

DE L’ANY 2009
1.- Jeroni Pastor "Malondra"
2.- Pere "Boiret"
3.- Guillem Mascaró
4.- Antoni Mas Ximenis
5.- ?
6.- Antoni de Son Prim
7.- Joan Carbonell
8.- Joan "Gran"
9.- Guillem Carbonell "Batlet"
10.- Guillem Mas Alcover "Català"
11.-  Miquel Oliver "Catinc"
12.- Joan Mas Ximenis

FOTO ANTIGA: Aquesta foto ens l'ha cedida Àgueda Estarellas i en ella hi podeu veure el seu home, Antoni
Perelló "des Molí, a l'esquerra i a la dreta, en Gabriel "Petrer" treballant de fusters amb mestre Pere "Banderoler"


