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EDITORIAL
És inevitable començar la primera editorial de l’any fent
referència a l’apagada de llum amb què ens obsequià el final de l’any
2009 i començà el 2010. No es pot dir que sigui un bon presagi per
començar un any nou, però l’anècdota sí que és per recordar i voldríem
que es quedàs en això, una anècdota simpàtica i intrascendent.
Però davant un any nou cal, deixant de banda l’anècdota, fer
projectes de futur. Com a associació en tenim i d’algun d’ells ja n’hem
parlat abans. I és un dels reptes més seriosos a què ens hem enfrontats
fins ara. Ens referim al probable viatge al Rosselló, a la Catalunya Nord,
convidats pel nostres amics d’Aire Nou de Bao. Ens agradaria, com a
associació mariera, comptar amb el suport d’altres associacions i entitats
del poble que ens ajudassin a mostrar una mica allò que som i allò que
sabem fer. I això requereix previsió, planificació i ajuda. Sabem les
nostres limitacions, però volem deixar ben present el nostre perfil com a
poble. Volem mobilitzar la gent i que les entitats públiques ens donin
una mà per arribar la fita a bon port. Som una entitat cultural sense
recursos propis i per això necessitam un cop de mà econòmic que ens
faciliti les coses. Des de l’Ajuntament de Maria, fins a les institucions
autonòmiques, anirem a tocar portes i a presentar el projecte. Ho hem
d’aconseguir!
Però com a associació tenim més fites, potser més humils a simple
vista, però igualment importants i que són la nostra raó de ser. I la revista
n’és l’exemple més paradigmàtic. Volem seguir millorant la seva
impressió i que arribi en les millors condicions. Volem ampliar les pàgines
en color per fer-la més atractiva i això suposa un augment de les despeses
d’impressió. Canvis amb modèstia i prudència i conscients de les nostres
possibilitats, però sense aturall.
I la resta seguir com fins ara. Organitzar excursions, participar de
la vida del poble organitzant xerrades, concerts i altres esdeveniments
que contribueixen a dinamitzar la vida del poble. Quasi res!
Ah, i per descomptat desitjar-vos un
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MARIA MOSTRA ELS SEUS BETLEMS

El betlem de Josep Ferriol Font

El betlem d'Antoni Frau Ferriol

El betlem de na Mireia Rosa Ferriol Queralt

El betlem de la família Ferriol Mas

El betlem de Pep Ferriol Torelló

El betlem de n'Andreu i n'Antoni Avellà Torrens
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El betlem d'en Joan Bergas Castelló

El betlem de na Sara Margalida Mulet Camacho

En Tomeu i en Francesc Serra Mas vora el seu betlem
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El betlem d'en Jaume i na Joana Maria Bergas Ferriol

El betlem d'en Pedro i na Rosa Bergas Cladera

El betlem de n'Eulàlia Ferriol Quetglas
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El betlem de n'Eulàlia Torelló

Na Marina Martínez Font devora el seu betlem.

El betlem de na Francisca Esteva
El betlem de na Coloma Font

El betlem de
l'església, obra de
Nadal Josep Ferriol
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IMATGES DE NADAL A MARIA

La festa i la xocolatada de l'escola obriren el temps i les
vacances de Nadal.

Cantada dels nins i nines de l'esplai a les matines

Arbre de Nadal fet pels nins i nines de l'esplai amb
material reciclat i col·locat enmig del cadafal

Maria del Mar Crespí Ferriol interpretà el cant de la
Sibil·la un any més.

Tres imatges del betlem vivent del grup d'Esplai Es
Rebrot.
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SALUTACIÓ DE NADAL DEL PRESIDENT DEL GOVERN
Benvolguts amics, benvolgudes amigues,
Som a punt d’acabar l’any i a començar-ne un
de bell nou. És moment per renovar el significat
d’aquestes dates i per retrobar-nos amb la família,
aplegar reunir les persones que estimam i passar-nosho bé. És temps per conviure, contar velles històries,
gaudir dels infants i recordar aquells que ja no hi són.
Enguany vull aprofitar el missatge de Nadal per
parlar de solidaritat, perquè no l’oblidem i la tinguem
tots ben present. La solidaritat és un dels valors
humans per excel·lència. La solidaritat és la
col·laboració entre les persones, és el sentiment que
ens manté units en tot moment, sobretot quan es viuen
experiències difícils. Necessitam aquest bon sentiment
per seguir endavant.
L’any 2010 esperam el final d’una situació
complicada que hem hagut d’afrontar tots junts.
Aquesta crisi econòmica ens ha mostrat les limitacions
del model econòmic en què s’ha basat el creixement
a la nostra comunitat autònoma en els darrers anys.
Ha fet palès que tenim problemes estructurals que
fan necessari impulsar la formació en tots els àmbits
per anar construint les bases d’un nou model econòmic
fonamentat en la productivitat.
Amb coneixement i amb experiència en sectors
clau, sé cert que serem dels primers a albirar un futur
esperançador. Tenim un gran potencial i, tant
institucions com agents econòmics i socials hem de
creure en la construcció d’un nou model de creixement
econòmic que ens faci més forts davant les dificultats.
Les bases per a aquest canvi ja estan posades, i les
hem posat entre tots.

Ara que feim plans per a l’any que ve, us deman
que us hi impliqueu. Hem de continuar avançant per
donar resposta a les necessitats laborals, actuals i
futures, de la nostra societat. Ara cal formar-se, ser
innovadors, ser els primers en qualitat i en
competitivitat. Per aconseguir-ho cal esforç i
motivació per seguir endavant, per superar-nos i per
fer feina per convertir la nostra societat en un model
de progrés.
Els ciutadans de les Illes Balears estam
compromesos a superar aquesta crisi, i ho
aconseguirem plegats. Aquí, totes i tots necessitam
participar d’una actitud positiva, en un marc d’igualtat
d’oportunitats i just.
A les Illes Balears hem d’estrenar una nova
forma de créixer amb un referent clar en tots els àmbits
d’actuació, un major benestar per a les persones.
Ara, més que mai, hem de tenir confiança en el
futur.
Bones festes i molts d’anys!
Francesc Antich
President del Govern de les Illes Balears
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SALUTACIÓ DE NADAL DE LA PRESIDENTA DEL CONSELL
Les festes de Nadal arriben i són un moment
especial de trobada familiar i d’amistats i un espai per
reflexionar, renovar projectes i encetar nous reptes.
Enguany, moltes famílies de Mallorca les viuran
amb més mancances que altres anys, amb més austeritat,
a causa de l’actual crisi econòmica. Aquestes persones
són les que necessiten, més que mai, el suport de
tothom, principalment de les institucions.
El Consell de Mallorca, institució que presidesc,
té com a prioritat la política social, ajudar les persones
més necessitades. Així ho hem fet en aquest 2009,
durant el qual les inversions i les ajudes més importants
s’han destinat al benestar social, a donar sortida tant a
la ciutadania que té problemes de subsistència com a
les persones majors que necessiten atenció especial, o
a les que sofreixen alguna exclusió social, o a les que
tenen alguna discapacitat i també necessiten el suport
d’altres. Aquesta prioritat de la política social continuarà
durant el 2010, amb l’esforç de tots els departaments.
Atendre les necessitats socials és un objectiu
fonamental del Consell de Mallorca, però això no
significa deixar de banda altres actuacions que també
van encaminades a superar les dificultats econòmiques
actuals. Per això, optam pels projectes municipals amb
la millora dels serveis bàsics dels pobles, i també per
continuar protegint el nostre territori i el nostre
patrimoni. Per aquest motiu, el Consell de Mallorca
impulsa amb il·lusió i esforç la candidatura de la serra
de Tramuntana com a paisatge cultural, perquè sigui
declarada patrimoni mundial de la UNESCO. Una
designació per al manteniment com a llegat de futur
dels valors excepcionals d’aquest espai natural fet
també amb la intervenció durant segles de la mà de
l’home i que donarà al nostre territori un reconeixement
de qualitat internacional.
Així mateix, des del Consell de Mallorca
treballam per adequar les infraestructures viàries i hem
donat un impuls important a la xarxa de carreteres de
la nostra illa amb la revisió del Pla de carreteres de

Mallorca, un document que suposa un canvi de model
que dóna resposta a les necessitats de mobilitat de
mallorquins i mallorquines, sempre amb el màxim
respecte del nostre territori.
Des del Consell de Mallorca treballam per
modernitzat l’administració, l’hem feta més accessible,
transparent i propera; promocionam els productes de
la nostra terra i donam, així, impuls a la nostra
economia... en definitiva, feim un esforç per donar
solucions a les necessitats i a les demandes de la
societat.
I vull que quedi clar que aquesta tasca es fa des
de la transparència en la gestió dels recursos públics i
amb la constància de cercar solucions per atendre les
necessitats de totes les persones.
Per tot això, em referm en la idea que el Consell
de Mallorca sigui l’autèntic govern de Mallorca, perquè
així s’estableix en l’Estatut d’autonomia de les Illes i
perquè és un deure de les administracions acostar els
serveis a les persones.
I ja, per acabar, vull aprofitar l’avinentesa per
desitjar-vos molt bones festes i un bon any 2010.
Francina Armengol Socias
Presidenta del Consell de Mallorca

MISSATGE DE CAP D'ANY DEL PRESIDENT DEL GOVERN
Bon vespre.
En nom del Govern de les Illes Balears, i en el meu
propi, vos vull desitjar unes bones festes i un any nou
carregat de salut i felicitat.
Me permetreu que les meves primeres paraules
siguin en record dels dos joves guàrdies civils, en Diego
i en Carlos, assassinats l’estiu passat a Palmanova per la

banda terrorista ETA. Vull enviar un missatge d’ànim i
de gratitud a tots els homes i dones dels cossos i forces de
seguretat, perquè fan un esforç arriscat per garantir la
democràcia. I a tota la ciutadania, sense excepcions,
perquè va tenir una actitud exemplar davant la barbàrie
terrorista.
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És ben just , també, tenir un record per als veïnats
que moriren per l’esfondrament d’un hotel a Capdepera i
per als veïnats que varen perdre la vida a Palma, sota les
runes de l’edifici on vivien. Casos, tots ells, que ens
obliguen a extremar les mesures de seguretat i a seguir
donant suport als serveis d’emergència i els cossos de
bombers.
Aquest ha estat un any difícil, marcat també per
una greu crisi econòmica que ha posat a prova la maduresa
i la implicació de la nostra societat. És de justícia
expressar la meva gratitud als sindicats i a les
organitzacions empresarials per la seva sensibilitat per
arribar a acords amb el Govern. Tots hem fet un gran esforç
d’enteniment per lluitar contra la crisi, reactivar la nostra
economia, millorar el model de creixement i augmentar
la cohesió social. Un gran esforç per donar més confiança
i crear moltes més oportunitats per als treballadors i
treballadores, per als joves que no troben una primera
ocupació, i per a moltes famílies i petites empreses que
passen dificultats. Pensant en tots ells hem reforçat les
inversions, hem posat en marxa mesures per cobrir
necessitats bàsiques i de formació, hem fet línies de crèdit
per a empreses, i ajuts per crear ocupació. Totes les
institucions hem “fet pinya”, i treballam amb absoluta
coordinació. És la millor manera de treure el màxim profit
dels doblers i de servir millor a la ciutadania.
Les necessitats que ha creat la crisi són moltes i
grans però també es cert que som molts els que cercam
remeis. Hem aconseguit que les famílies amb dificultats
ajornin el pagament de la seva hipoteca, i hem facilitat a
les empreses crèdits i liquiditat, a través d’ISBA. La crisi
no ens ha impedit seguir creixent en serveis, sinó ben al
contrari. Quan la iniciativa privada va mústia és el moment
que la iniciativa pública prengui el lideratge. El 2009 hem
multiplicat les inversions. I també ho farem el 2010, amb
a prop de 1.200 milions d’euros prevists entre l’Estat i el
nostre pressupost.
El 2009 hem aconseguit fites històriques:
Hem acordat un nou sistema de finançament amb
el Govern d’Espanya que millora notablement els nostres
recursos, i que, sumat l’augment d’inversions de l’Estat
ens col·loca a la legislatura que més aportació s’haurà fet
a la nostra terra.
Hem finalitzat Sa Costera.
El gasoducte ja uneix la península amb Eivissa i
Mallorca i ens garanteix energia més neta i suficient per a
empreses i domicilis.
Ja hem rebut les competències del Parc nacional
maritimo-terrestre de Cabrera.
I ja hem adquirit la finca de Planícia, una vertadera
joia del nostre tresor natural.
Enguany hem aprovat lleis tan rellevants com la
de Serveis socials, pionera a tot l’Estat, o com la de
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Comerç que regula un sector estratègic a la nostra
Comunitat.
Hem fet un esforç en la construcció de serveis
propers com escoletes, Escoles i Instituts, la creació de
6oo noves places de residència, la creació de nous centres
de salut, la licitació del nou hospital d’Eivissa, centres de
dia... En definitiva de serveis que consoliden i milloren
l’aposta pel benestar de la ciutadania.
Hem apostat per fer habitatges assequibles i per la
rehabilitació, amb la llei de barris i la participació de 21
ajuntaments.Hem multiplicat per 20 els recursos per
desplegar la llei de dependència, assegurant nous drets i
serveis a la gent major i a la gent que no es pot valer per
ella mateixa.
Volem que la igualtat d’oportunitats arribi a tothom.
Per això, hem equiparat les beques dels olímpics i
paralímpics, i hem donat un nou impuls a la integració
laboral de les persones amb discapacitats.
Hem seguit apostant per la recerca, per la creació
d’empreses innovadores, per l’educació digital, per la
formació, i ens hem convertit en centres nacionals de
referència en nàutica, aeronàutica i turisme.
El 2009 el turisme ha seguit centrant la nostra tasca
amb iniciatives com el Pla Renove per la millora de la
nostra oferta, i amb actuacions com La Comandància a
Eivissa, L’Enclusa a Menorca, la Plaça Europa a
Formentera, o la Platja de Palma a Mallorca.
El transport públic, la reutilització de l’aigua i
l’eficiència energètica són, i seguiran sent, inversions
prioritàries que, a més, contribuiran a frenar el canvi
climàtic.
Un any de molta feina, massa sovint enfosquida
per la gran quantitat de casos de corrupció provinents
d’altres temps i que ara es veuen als jutjats. Una situació
que ens ha obligat a prendre mesures, unes ja en vigor i
d’altres volem que hi entrin l’any qui ve.
Mesures
que permetin majors controls i major transparència. Ara
vivim els efectes dels excessos d’altres temps, d’aquí ve
la crisi i d’aquí vénen els casos judicials. Tot junt ens
obliga a fer un trànsit cap a la mesura, fugint de l’economia
de l’especulació i apostant per l’economia productiva. Tot
junt ens obliga a reforçar la confiança amb les Institucions,
obrint aquestes, com ja estam fent amb empresaris i
sindicats.
El 2010 tenim molta feina i la farem. La farem per
a la gent jove, perquè trobin una feina digna, perquè
tenguin més possibilitats de formació, perquè heretin una
societat més participativa, moderna, i solidària. La farem
pensant en la gent que està a l’atur, cercant camins per a
ells. La farem junts, amb un objectiu clar: que tothom a la
nostra terra hi pugui viure dignament. Que tothom trobi
protecció quan la necessiti.
Molts d’anys i que l’any qui ve sigui un any de
prosperitat per a tots i totes.
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Adilagram, la miraculosa
Conta una ancestral llegenda celta que abans de
néixer Adilagram la humanitat sobrevivia sumida en un
món gris i uniforme, dens i trist, i avorrit, profundament
avorrit. El dia del seu natalici es conjuraren els astres per
crear les formes i els colors, i així poder descriure tan
bella criatura.
Els pobles antics inventaren el temps a força
d’adormir-se i despertar-se i empraren els cicles de la lluna
per mesurar-lo. Amb l’aparició dels colors i les formes es
trencà la monotonia quotidiana, i la natura es despenjà
amb un saltant de diversitat.
Sang druida es passejava per les venes i artèries
de la bella i esvelta Adilagram. Quan s’enfadava es
desprenia gel d’uns ulls color de terra i mirada esquiva.
Quan reia immunitzava la gent contra la tristesa. Portava
cabells negres, còmplices de la nit, i un cor que no li cabia
en el pit. Quan es ruboritzava amb les seves galtes
il·luminava de tendresa qualsevol estança, sols amb la
seva presència. Posseïa una perspicàcia impròpia
d’aquella gent, d’aquells temps i d’aquelles terres.
Fins al naixement d’Adilagram, els druides havien
estat una tribu nòmada que no en sabia res de la jove
alquímia i de la influència dels astres, ni de les arts
endevinatòries. Des d’aquell dia intentaren dominar i
predir la natura, i amb els temps deixaren al marge la
petita Adilagram. Epona era la seva germana major, i per
la seva qualitat de primogènita va ser coronada com deessa
de l’aigua, de la curació i de la mort, a més de ser la
protectora dels cavalls. Adilagram fou marginada a feines
de neteja i altres tasques domèstiques, com una ancestral
Ventafocs. Amb el temps Adilagram es va quedar a viure
a l’interior del bosc prohibit, que, de tant en tant,
freqüentava, i els seus paisans no la trobaren a faltar fins
al començament de la maledicció. En el seu aïllament al
bosc encantat, Adilagram entaulà amistat amb tots els ser
quimèrics (fades, gnoms, nimfes i follets) que l’habitaven
i es convertí en la protectora dels alicorns i de la resta
dels animals. Els que creuen en déus no creuen en els
alicorns, però ella va ser, de veritat, el primer dels druides,
poders heretats per la seva amistat amb els sers quimèrics,
la fascinació pels estels, l’estimació pels nins i els animals,
i l’amistat amb el vent. També va tenir temps per a l’amor,
enllà va conèixer al seu príncep blau, que, sí, realment
era de pell blava ja que era un gnom, malgrat la seva
aparença humana, al manco per les mides del seu cos i de
les extremitats, tret d’una que superava amb escreix la
mitjana humana. En el naixement del seu primer fill
Adilagram rebé un regal del cel, segles després els
astrònoms continuen discutint l’origen de les Perseides
(que si un cometa per aquí, una radiació solar per allà), i
encara no s’han adonat que l’explicació és més simple i
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que aquesta pluja d’estels senzillament és un present del
cel com a gratitud a la seva benefactora per desitjar-li
cada any salut i prosperitat a ella i la seva criatura.
Conten que Adilagram posseïa el do de
l’endevinació, predeia terratrèmols i eclipsis i curava
malalties. L’endevinació i la cura de malalties, conten les
males llengües que ho feia rere invocar als vents (“stnev
ed tnenop em-uatrop sevon ed sel serret seuqigàm”), n’hi
ha que diuen que simplement hi parlava amb ells, de la
predicció de terratrèmols també conten que eren
confidències dels animals, dels quals comprenia les seves
diferents llengües. Elaborà un horòscop celta més
sofisticat que el que ens ha arribat, basat en la doble
influència sobre les persones dels astres i dels vents, els
primers marcaven el caràcter, els segons la personalitat.
Amb el temps, els druides aconseguiren la pau i
la completa harmonia, que conduí de nou a la monotonia
quotidiana. La resta del poble per trencar el nou avorriment
inventaren les guerres. De llavors ençà la pau, en el món,
es convertí en un període inestable entre guerres.
Conten antigues llegendes celtes que contemplant
aquells esborranys d’homes i els seus disbarats i per
esborrar aquella maledicció que havien arrossegat pel
rostre de la terra, Adilagram amb els seus immensos ulls
esculpí un nou món, inventant el present i somniant el
futur, desterrant de la memòria els temps passats. Quan
somniava, el degoteig de colors dels seus somnis relliscava
pels arcs de Sant Martí. Segurament no sigui més que
una llegenda, o d’existir fou en un univers paral·lel, més
harmoniós, bondadós i bell que el nostre, ja que aquest
que trepijam no s’assembla per res al primer. El nostre
consol és que realment la nostra existència i de tota la
humanitat sols siguin un malson de la bella Adilagram. I
qualsevol nit, després de rentar la cara a la lluna, ens
despertarà en el paradís, el nostre paradís de cada dia, el
qual mai no hem abandonat els homes, rere pegar una
puntada de peu ben forta a la serp en el seu dia.

La vetlla
Arribat l’instant de la meva mort sembla el
moment més adient d’enllestir tots els preparatius de la
meva vetlla. Com em trobo? Suposo que bé, però podem
consultar-ho al forense, tot just finalitzi amb la meva
autòpsia.
Tinc els ossos una mica estabornits i la pell
d’aparença gòtica, i l’abdomen i el pit que semblen el
cosit d’un camaiot. Per la resta sembla que bé, tinc tots
els òrgans al seu lloc, tret del petit inconvenient que n’han
agafat un petit bocí de cadascun per a fer-ne una biòpsia,
perdó, necròpsia. Encara no en saben la causa de la meva
mort, però no seré jo qui doni pista alguna sobre la meva
assassina.
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N’hi ha que diuen que la mort ens iguala a tots en
un silenci dens, fred i uniforme, però sembla que ells no
hi han estat aquí, perquè de fons se sent un soroll metàl·lic
i de crits apagats. És un món paradoxal i us semblarà
incongruent, ja que diuen que en la mort el primer que
deixa de funcionar és el cervell i em sembla que aquest és
l’únic òrgan que en aquests moments m’obeeix, quan en
vida s’encaparrotava a contradir el cor.
Que consti que no veto ningú, però els que
m’ignoràreu en vida, no us ho retrauré que continueu fentho en la mort. En vida, amb prou esment i dedicació,
alguns intentaren ensenyar-me a odiar, i jo, com a mal
estudiant, no vaig saber-ne aprendre. Vaig intentar
col·leccionar amics, però no va ser fàcil, les
circumstàncies de la vida i els malentesos, em van fer
perdre alguns pel camí, i, fins i tot, alguns altres, cosa del
diable i l’orgull, me’ls transformaren en enemics. No vull
llàgrimes, ni lamentacions, més bé vull que porteu un
ample i dolç somriure que us eixampli la cara. Tampoc
vull que porteu flors, no les arrabasseu dels seus respectius
jardins per a venir a consolar-me a mi. Malgrat la meva
condició d’abstemi us dono permís de brindar a la meva

salut, o com es digui la bona condició dels morts. Tampoc
vull que convideu capellans, ni polítics, ja n’hi ha prou
amb el diables que voletegen per aquí.
Com a testament us deixo uns ulls plens de camins
i unes mans tacades de somnis, qui els necessiti els pot
fer servir. Amb els pulmons, com que no he fumat mai,
no podran aprofitar el quitrà per a continuar fent carreteres,
però si algú li costa recuperar l’alè estan a la seva completa
disposició. El fetge potser tingui alguna utilitat per algú,
perquè fa més d’un a dècada que no provo l’alcohol, però
el nou llogater que faci el favor d’abandonar la beguda.
Malauradament amb el cor ningú se’n podrà
aprofitar, està ple de clivells i cicatrius, producte de
l’erosió quotidiana de la vida i d’alguna que altra
ganivetada.
I de la resta de mi, del que no es pugui fer servir,
incinereu-lo, i llanceu les meves cendres al mar, mesclades
amb les d’algun ocell, i així abans de besar l’aigua, tal
vegada, aprengui per uns instants a volar. Abans de marxar,
removeu una mica l’aigua i aneu-vos-en tranquils,
prefereixo que em mengin els peixos als llambrics.

OBRES DE L'ESCOLA NOVA

(Dos contes, regal de Nadal de Jeroni Bergas)

Paraula de Pau Adrià.

Farem un seguiment de les obres de l'escola nova,
mes a mes. Ara encara just s'han fet els moviments de
les terres. Aquí en teniu l'estat.
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BULLIT DE NOTÍCIES

Humans de Mallorca, interpretaren les obres Trio amb
piano núm. 39 en Sol Major de Joseph Haydn i el Trio
amb piano número 1 en Si Major, opus 8 de Johannes
Brahms, que feren les delícies de tots els assistents.

L’ESGLÉSIA ENRAMELLADA
Com cada any per aquestes dates, un grup de
voluntaris engalana l’església perquè estigui preparada
per a la celebració de les festes de Nadal. Per això, el
passat 20 de desembre una vintena de persones ajudaren
a col·locar les ja tradicionals neules.
Per agrair la feina feta, el rector va convidar tots
els voluntaris a una xocolatada amb ensaïmada de Sant
Joan. Esperem que aquesta tradició no s’acabi.
GUANYADORS DE LA RIFA
Com ja vàrem dir a la revista del mes de setembre,
la parròquia de Maria havia decidit sortejar dos quadres
per tal de recaptar doblers per arreglar la teulada de
l’església. Doncs ens han fet arribar els noms dels
guanyadors: Joana Aina Gelabert i Rafel Jordà.
Enhorabona als dos.
ÉS TEMPS DE XOCOLATADES
Per Nadal és un costum fer xocolatades per tal de
llevar-nos el fred, i ningú vol quedar enrere. Per això dia
19 de desembre els 16 joves que van a confirmació varen
fer una xocolatada a la rectoria i així començar a celebrar
les festes.
NOU CONCERT DE COLOMBRAM TRIO
El passat dia 10 de desembre i amb motiu de la
celebració de 61è aniversari de la Declaració dels Drets
Humans tingué lloc a l’església de Sant Felip Neri de
Palma, el segon concert que havíem anunciat que
Colombram Trio havia de fer per Mallorca. Vos volem
recordar que la violinista Catalina Sureda Colombram és
l’ànima d’aquest trio, a la qual acompanyaren Lana
Berakovic, natural de Zagreb, tocant el violoncel i na
Beáta Ács, natural de Budapest, tocant el piano. Després
del parlament de Bernat Vicens, president de Drets

APROVATS ELS PRESSUPOSTS DE L’ANY 2010
En sessió plenària celebrada el passat dimarts dia
22 de desembre a la Casa de la Vila, l’equip de govern
del PP aprovà els pressuposts per a l’any 2010, amb
l’abstenció de la resta de formacions que es troben a
l’oposició. Els comptes pujaran a 2.028.000 euros. S’ha
de destacar que un dels punts polèmics que era el possible
lloguer d’uns terrenys de titularitat pública, situats al costat
d’una pedrera privada perquè s’afegissin a l’explotació
privada es deixà sense debatre ja que el batle argumentà
que faltaven aclarir una sèrie d’aspectes legals. Aquest
fet, el del lloguer de la finca pública per a una explotació
privada fou criticada per l’oposició, davant el fet que
aquesta finca havia rebut doblers públics per a la seva
rehabilitació, que consistí en netejar el solar i sembrar-hi
arbres.
A LA FI, UN DIA DELS INNOCENTS TRANQUIL
Han hagut de passar molts d’anys d’ençà que els
quintos començaren a usar el dissabte dels innocents per
deixar constància de la seva existència que no teníem un
final d’any tan tranquil. La veritat és que els darrers anys
les innocentades, ja no eren tal i passaren a ser
senzillament malifetes sense to ni so. Enguany, no sabem
si per reflexió, davant el trist espectacle de l’any passat, o
perquè eren poquets (6 quintes i 3 quintos), la innocentada
es quedà en la col·locació d’un arbre de Nadal, fins i tot
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il·luminat, en un costat de la Plaça, alguns coets, i una
mica de neu en alguns cotxes. Això sí, diuen que la policia
local els anà darrere tota la nit.
MARIA ENTRA A L’ANY NOU A LES FOSQUES
L’anècdota hauria de quedar en això, però el fet no
deixa de tenir la seva “gràcia” o “morbo”, si tant voleu.
Faltava poc menys de mitja horeta perquè oficialment
Maria, i la resta del món que usa el mateix còmput
cronològic, entràssim a l’any nou, quan ens quedàrem a
les fosques. Hi hagué com a tres o quatre intents frustrats
de tornar a la llum, però el poble entrà a l’any nou ben a
les fosques, només il·luminat per una lluna plena
espectacular. La gent, a ca seva, a la plaça de l’església,
als restaurants on es feien sopars..., se les arreglà així com
pogué i amb ràdios amb piles, o amb calderons i altres
objectes sonors, no deixà de celebrar el canvi d’any.
Segons fons consultades, el vent, que bufava especialment
fort, fou en culpable de la desfeta, ja que un arbre caigué
sobre la línia entre Sineu i Maria. Sobre la una, una hora
i mitja més tard, es restablí del tot el corrent.
XXIX TORNEIG D’ESCACS MARIA, GENER 2010
Dissabte dia 9 de gener de 10 a 19 hores, el Club
d’Escacs de Maria celebrarà el seu tradicional Torneig
d’Escacs, concretament la seva 29a edició. Les partides i
el dinar es faran al Racó de Cas Metge Monjo. S’ha
establert una quota d’inscripció que serà de 18 euros al
Torneig Obert i de 12 euros per al sub-12. En tots dos
casos la quota inclou el dinar. Les inscripcions es podran
fer fins dia 8 de gener.
Es jugarà segons el sistema suís a 8 rondes, amb
15 minuts per partida per a cada jugador. Hi haurà més de
1000 euros en premis i trofeus per als participants, amb
un primer classificat que se’n durà un premi de 200 euros.

MARIATUKADA CELEBRÀ EL SEU DINAR DE
NADAL
La colla de batucaires de Mariatukada celebrà el
passat dissabte dia 19, el seu dinar nadalenc. Va ser a Cas
Padrí Toni on una cinquantena de membres de la colla es
reuní amb els peus davall taula per donar compte d’un
bon dinar. Petits i grans passaren una bona estona junts i
acomiadaren l’any de la millor manera possible. Després
de dinar tots els assistents reberen la visita del Pare Noel,
que s’avançà uns dies a la festa i que repartí regals sorpresa
per a tothom, petits i grans i personal del restaurant que
també tengueren el seu obsequi.

SI TENS LA TDT PODRÀS VEURE MÉS
TELEVISIÓ... EN CASTELLÀ I MANCO EN CATALÀ
Aquesta hauria de ser la frase que hauria d’haver
promocionat l’estat espanyol a l’hora de parlar del canvi
de senyal televisiu d’analògic a digital. Amb la concessió
de llicències de televisió que els governs espanyol i
autonòmics va fer, encara s’ha fet més intens el mercat
cultural televisiu únic i uniformitzat culturalment amb
valors castellano-espanyols. Amb un munt de canals
pertanyents a grups de comunicació d’extrema dreta (Veo
TV, Intereconomia, etc.) d’una virulència extrema contra
tot allò que no respongui al seu perfil ideològic, i amb la
impossibilitat d’accedir a les programacions d’altres
canals que emeten en la nostra llengua procedents d’altres
“comunitats”, el nostre futur com a poble amb uns trets
identitaris propis i diferenciats es presenta cada cop més
incert. És per això que han sortit iniciatives com la
Iniciativa Legislativa Popular “Televisió sense fronteres”,
promoguda des de València que intenta arreplegar 500.000
signatures per presentar davant les Corts espanyoles a fi
de permetre que les televisions en la nostra llengua
catalana, i gallega, i basca, no es vegin impedides per
restriccions legalistes absurdes en ple segle XXI. Si encara
no heu signat, és hora de fer-ho.
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Pedro Sureda Mas ens deixà el passat
dia 28 de novembre a l'edat de 88 anys. Vivia a
Palma.

Catalina Negre Bergas va morir el passat dia 28 de desembre
a l'edat de 75 anys. Vivia al carrer Femenies, número 16.
Que descansin en pau

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

Dues imatges de la festa de Nadal a l'escola

HORARIS:
AJUNTAMENT:
de 9 a 14 hores.
APOTECARIA:
Matí: 9 a 13 hores.
Horabaixa: 16.30 a 20.30 hores.
UNITAT SANITÀRIA: de dilluns a divendres
de 9 a 15 hores. (els dimecres, de 14 a 19 hores)
BIBLIOTECA:
Dimarts a dijous: de 15.30 a 19 h.
Divendres: de 9.30 a 14 hores.
CASAL JOVE:
Dimarts a divendres: de 16 a 19 h.
Dissabtes: de 10.30 a 13.30 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 i de 18 a 19 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
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El temps

MES DE NOVEMBRE
PLUVIOMETRIA Temperatura Màxima
Dia 6 ............. 10 l. 23,2º C (Dia 2)
Dia 8 ............... 6,5 l. Temperatura Mínima
Dia 10 ............. 1,5 l. 8,4º C (Dia 30)
Temperatura Mitjana
16,2º C
TOTAL: 18 LITRES Mitjana Màximes
20,1º C
Mitjana Mínimes
12,4º C

POEMES I GLOSES
ELS REIS
Visquen el tres reis
de l'Orient
que porten torrons
a tota la gent.
Una botifarra
per la meva mare,
un got de vi
pel meu padrí,
un tros de pa
pel meu germà,
un tall de coca
per la meva boca.

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
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

Popular

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:

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma

Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

07:15 07:30 08:35
10:45 11:00 11:10 12:15
14:50 15:00 16:05
18:00 18:20 18:30 19:35
Dissabtes, diumenges i festius:
07:15 07:30 08:35
14:30 14:50 15:00 16:05

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

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

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

09:00 10:05 10:15 10:30
19:45 20:50 21:00 21:15
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
L’any comença amb un Editorial sobre
Montblanc, ja hi ha plànols i la promotora frissa
(parlam de fa vint anys o de l’any passat?). Com que
és un tema molt important que preocupa molt la gent,
la revista d’aquest mes hi dedica cinc pàgines.
Tot seguit ens trobam amb la primera exposició
de Pere Alemany a Barcelona, a la galeria Àmbit. Som
al mes de gener i no hi poden faltar les festes de Nadal.
Per això podem veure les fotografies dels diferents
actes que s’han dut a terme de Nadal a Sant Antoni.
En aquestes pàgines hi ha les imatges de la festa de
l’escola, les matines, amb la participació d’una coral
de Maria ben nombrosa... És curiosa la participació
de l’Orquestrina swing 90 de Petra.
Sa Xerradeta del mes és amb l’amo Andreu
Forteza, més conegut com Es Marxandet, un
personatge ben popular dins el poble amb moltes
anècdotes per contar.
A la secció de Demografia, ens han deixat na
Margalida Ferriol Moragues i na Francisca Ferriol
Mas. Per altra banda són benvinguts na Joana M. Mas
Ferriol i en Joan M. Ferriol Font. Ja l’han feta en
Bartomeu Català Borràs i na Catalina Esteva
Carbonell.
A la Casa de la Vila ens assabentam de tot allò
que passa per l’ajuntament. I si giram pàgina, veiem
com el Correu està ben animat entre en Jaume Mestre
i en Miquel Oliver.

Com que començam l’any és hora de fer balanç
i Fent Carrerany fa la seva Assemblea General.
En el Bullit de notícies hi ha la xocolatada de
la 3a Edat per inaugurar la torre de música, unes
jornades de cinema espeleològic, els premis 31 de
desembre...
Tot seguir llegim els Poemes i gloses de na
Rosa Bauzà. Per acabar, com sempre, el Carrerany
Esportiu, amb la trajectòria futbolística de Fonthisa,
les curses de Cicle-cros i els escacs. No pot faltar
l’excursió del mes, en aquest cas al Bec de Ferrutx.
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Torrons, bingo, xocolatada i sopar i ball de cap d’any a la 2ona Ona
L’Associació de la segona edat de Maria, 2ona
ONA, segueix endavant amb la programació de les seves
activitats. El darrer mes de l’any 2009 ha presentat una
intensa activitat per a tots els seus associats.
El taller d’elaboració de torró de Xixona i de
coques de torró va ser la primera de les activitats. El
diumenge dia 6 de desembre, na Magdalena Ramis i en
Tomeu Arbona, s’encarregaren d’aquesta activitat. Tot
seguit, la trentena d’associats que hi assistiren varen poder
tastar els torrons i beure una copa de mistela.
El dia següent, també al local social de la Segona
Edat, na Margalida Quetglas va ser l’encarregada
d’ensenyar con es fa el torró de moniato. Després de
passar-lo pel forn, els assistents, també el menjaren.
Seguint la tradició encetada els anys anteriors,
l’horabaixa de la segona festa de Nadal, es va organitzar
un bingo amb l’assistència de més de cinquanta associats.
Després, tots plegats pogueren beure xocolata amb
ensaïmada per celebrar les festes nadalenques. L’horabaixa
va acabar amb una estona de ball. Cal destacar que la Junta
Directiva va aprofitar per lliurar una placa d’agraïment a
na Francisca Jordà, la primera presidenta de l’Associació.
Tal com va dir el president, Tomeu Arbona, era una manera
de reconèixer el treball i dedicació de tots els membres de
la primera directiva de l’entitat.
Les dependències de Cas Metge Monjo foren
l’escenari del sopar i ball de cap d’any organitzat per la
2ona ONA. Hi assistiren 74 dels associats a més de 36 de
la Tercera Edat que també s’afegiren a la festa per celebrar
l’arribada de l’any nou. Primer el sopar, després el raïm
per a les campanades, a continuació el ball i, entrada la

Taller de moniato

matinada, xocolata amb ensaïmada i més ball. Tot això
dins un ambient festiu i de bona companyonia.
Llàstima de l’apagada general del corrent elèctric,
la qual cosa va provocar que les campanades s’haguessin
de celebrar amb una gran paella i tocs de cullerot. Un
generador de corrent i unes quantes espelmes permeteren
que els assistents poguessin seguir gaudint de la festa i el
bon ambient després d’haver menjat un magnífic sopar.
Però no s’acaba aquí la programació d’activitats
de l’associació de la Segona Edat. Al proper número de
Fent Carrerany, hi trobareu informació del ball que s’haurà
celebrat el dissabte dia 2 de gener al local social amb el
“Duo Harlem”, amb en Miquel Fiol.
I també parlarem del fogueró i torrada de Sant
Antoni que, amb la col·laboració de l’Ajuntament, se
celebrarà el dissabte 16 de gener a la Plaça d’es Pou,
davant Sa Nostra.

Ball de Cap
d'Any a Cas
Metge Monjo
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Recordant altres hiverns passats
N’he vists de diferents maneres. Recordaré en primer
lloc el que vaig viure a la possessió de Son Forté d’Artà.
Aleshores jo tenia 17 anys, i hi vaig anar a fer la temporada
de recollida d’oliva amb una vintena de dones de Maria i
altres tantes de Santa Margalida, tal vegada la meitat d’elles
a dia d’avui estarien en edat escolar obligatòria, n’hi havia
que ni tan sols tenien 10 anys, eren unes nines.
Jo hi havia anat de traginer, això és, traginar sacs
d’olives que les dones havien arreplegat, posades dins un
paner i trabucades dins els sacs. Els sacs eren llargs, fets a
posta per aquesta feina i no s’acabaven d’omplir perquè
s’havien de carregar damunt l’esquena d’un ase o somera, jo
era l’encarregat de menar un ase sanat i dues someres. Quan
carregaven el sac procuraven que a damunt la bístia hi hagués
la meitat d’olives a cada banda d’esquena, que no pesàs més
una banda que l’altra, per això els sacs no podien ser ben
plens.
A l’hora de carregar hi havia dues dones que eren les
carregadores, sempre eren les mateixes, que eren les més
grans i reforçades i entre elles i jo carregàvem, vos puc
assegurar que aquells sacs eren ben feixucs.
A mi, segons el costum d’aquell lloc, me donaren un
llit i tapament a una sala que era el dormitori dels missatges
i també menjar a la mateixa taula, el mateix menjar per a tots
i per cert era ben bo.
El pareller major era l’encarregat de tocar “diana” a
les sis i mitja i a les set les sopes del dematí eren a damunt la
taula, una taula ben llarga on n’hi sèiem una vintena. Tots
els dies manco els diumenges hi havia sopes al dematí, molt
bones, amb molta de verdura, oli d’oliva i olives a voler. Els
diumenges pa, formatge, sobrassada i olives. Hi havia una
cuinera que es dedicava a fer el menjar dels missatges, pastor,
porquer, mossos, els que feien feina a la tafona i uns quants
jornalers que el migdia dinaven amb nosaltres.
Aquell hivern va ser fluixet de fred, això sí, va ploure
molt, però quasi sempre de nit, vàrem tenir sort que ens
robaren molts pocs dies, però per tot, terraplens, marjades,
etc. rajava aigua.
El primer dia que jo havia de començar a traginar vaig
fer el que m’havia dit l’amo el vespre abans, que era no fer
tard a les sopes, no hi vaig fallar mai, tot d’una que acabava
de berenar me n’anava a donar la ració a les bísties i quan
els animals havien acabat de menjar els feia una passada de
fregador i després amb unes cordetes fermava les dues
someres a les cabeçades d’en Fumat, l’ase, i les treia a beure
a l’abeurador que hi havia devora les païses.
Les dones també començaven la jornada ben dematí,
si mal no record berenaven abans de partir cap al sementer,
o sia quan començava a clarejar. L’amo m’havia dit que no
importava que frissàs a partir, perquè fins que no hi hagués
tres sacs plens no començava la meva tasca. Record que li
vaig dir:
-Però si no partesc amb elles, com sabré on són?
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-No te preocupis per això, me va contestar, en Fumat
les sent d’enfora, ell te durà allà on són les dones.
He de dir que també tenia permís per qualcar damunt
l’ase, que era molt ximple i hi estava avesat. Així que durant
tota la temporada que durà la recollida d’olives només feia
un camí a peu, que era el de tornada a la tafona, que les
bísties duien els sacs damunt l’esquena. Hi va haver vegades
que acabat un sementer el sendemà les dones i el seu majoral
aplegaven olives ben lluny, però just quan partia amb el
meu “trio”, en Fumat posava l’antena en marxa, és a dir girava
les orelles per envant i posava rumb allà on hi havia l’estol
de dones, mai se va equivocar.
En Fumat era un exemple d’animal molt dòcil, pareixia
que mai estava cansat, me servia de guia a mi i a les altres
someres, d’anada me duia a mi damunt l’esquena i obligava
les someres a seguir-lo i de tornada que anaven a lloure, en
Fumat marcava el camí, l’ase davat i les someres darrere,
seguint les potades del “mestre”. Però un dia, en Fumat va
voler donar una lliçó. Feia cosa de deu dies que traginàvem
del sementer mes llunyà de les cases, el carrerany per on
anàvem entre oliveres, garrovers, qualque ullastre i penyes
topava amb un ullastre amb el brancam bastant baix, les
ovelles havien fet el seu propi camí, però nosaltres, el trio i
jo l’hi passàvem pel costat. Aquell dia en Fumat, quan
anàvem de camí al sementer a carregar, jo ben eixancat
damunt ell, quan faltaven uns vint metres per arribar a l’arbre
es va posar a córrer i amb les dues someres cap dret cap a
davall l’arbre pel carrerany de les ovelles. Jo no vaig tenir
temps d’aturar-lo i si m’amollava tant per una banda com
per l’altra hi havia el perill de caure baix les potes d’una de
les someres. Per fortuna quan entràrem davall l’arbre jo estava
ben ajaçat damunt l’esquena de l’animal no me vaig enganxar
a cap branca i instintivament vaig alçar els braços i me vaig
aferrar a una branca i hi vaig quedar penjat. Quan en Fumat
va sortir de davall l’ullastre no va córrer ni cinc metres més,
s’aturà i donà mitja volta, supòs que per veure que m’havia
passat, i encara que sembli mentida, per l’expressió dels seus
ulls semblava satisfet. Jo vaig obrir les mans i vaig quedar
dret en terra, mirant per on havien sortit les bísties i me vaig
adonar del perill que havia passat. Hi havia caps de branca
que si hagués passat dret damunt l’ase m’haguessin deixat
ben afaitat.
En principi vaig quedar ben sorprés d’aquella feta,
tenia dubtes del que havia de fer, però pensar que qui
comandava era en Fumat, no ho podia consentir, així que
ben decidit, vaig anar cap a ell, el vaig agafar per les
cabeçades i li vaig fer fer mitja volta, el vaig agafar per les
regnes i m’hi vaig eixancar damunt amb les regnes que
sempre duia a lloure ben agafades. Des d’aquell dia sempre
vaig dur les regnes ben agafades amb les mans.
En Fumat, llevat d’aquella feta no va fer altra raresa,
però jo sempre el vaig vetllar, no volia més sorpreses.
Aquell hivern per a mi va ser bo de passar, puc de dir
que divertit, va ser més pillo per les collidores, però d’això
ja en parlarem un altre dia.
Joan Ferriol Mascaró
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Girar la truita
Lluc MATAS
L’home sol penedir-se de les decisions errònies,
perquè és evident que l’equivocació li és inherent. En
l’equivocació s’aprèn, però també se sofreix; i un en
arribar a certa edat -quan es passen els quaranta- té més
necessitat d’oblidar moltíssimes coses que l’incentiu de
conèixer-ne de noves. Sol ser perquè la mena de rovell
dels desenganys pesa més que la cabòria per construir un
futur feliç. Un, escoltant-se, es diu que no s’ha de
desanimar, que ha de tirar endavant, però hi ha tot un pes
a l’esquena que no és tan bo d’amollar. És que són molts
els errors en girar la vista enrere i el que no es pot recuperar
és el temps, i els jocs de la ment són molt complicats.
Això és tant així que podem sentir remordiments fins i
tot del que imaginam. És un cas extrem, però en no rutllar
pareix que cercam l’autodestrucció. Sembla que per negarnos qualsevol cosa val. Això sol passar quan hi ha
problemes endògens o quan els fabricam per complicarnos la vida. El joc és fàcil: basta en saber girar la truita,
creient que l’oblit té un poder excepcional per poder viure
sanament el present.
A l’escola un aprèn lliçons de gramàtica o de
matemàtiques, però la lliçó de la vida s’aprèn amb
experiència, perquè en teoria un creix i no para de crèixer
mai; i l’enemic fonamental per a «menjar-se el cap» és

l’oci excessiu. Un quan no sap que ha de fer se cerca
problemes d’una forma o l’altra. És perquè la vida està
feta per estar ocupats en distraccions o feines que agradin.
Sempre és necessària l’expansió cap a defora i intentar
anar més lluny dins la conformació que comporta equilibri
i la ment sana
La vida en temps de crisi no ha estat mai una lluita,
sinó un esperar que el mal temps espassi, en una espera
on sobreviure és el principal objectiu. És el moment de
posar-se a règim i d’estrènyer la corretja, però no de perdre
l’ànim, perquè el que s’ha d’esmolar són les facultats per
no patir un infart. S’ha de saber esperar sense cansar-se i
treure l’enginy per a aconseguir el que vols, perquè és
ben ver que mai no moren batles. S’ha de perdre la por i
intentar trobar-se enmig del maremàgnum de tanta
mentida i manca de valors. La valentia és essencial quan
el que cal és nedar i guarda la roba en un moment que no
sembla ara per ara de transició. Un no ha de perdre el són
perquè manquen moltes coses, sinó el que cal és adaptarse més a unes circumstàncies adverses, que fan de l’home
actual un ens bàsicament preocupat.
L’home ha de saber que en temps difícils sorgeixen
les veritables innovacions, i és, ni més ni pus, perquè
aquests temps ho demanen o ho exigeixen. L’home té
poder per canviar-se a ell i la seva circumstància, per molt
que costi creure-ho.

TEMPS DE GLOSAR
Dins els actes que van de Nadal a Sant Antoni, i
entre tantes misses, hi va haver un curs de glosat. Com no
podia ser d’altra manera, l’encarregat d’impartir el curs
va ser el “mestre” Mateu Xurí, el qual ens va mostrar el
camí per començar a fer gloses. És una pena que no hi
participàs més gent perquè a part de passar una estona
molt agradable, els assistents férem un tast d’una de les
mostres de cultura popular més nostres.
En Mateu va començar amb una mica de lliçó
teòrica sobre les gloses explicant com són aquests tipus
de composicions. Per si algú no ho sap, les GLOSES són
composicions de 4 a 12 versos, de set síl·labes cada un,
amb una temàtica diversa (podem parlar de qualsevol
tema). Però el que va remarcar més en Xurí fou la
musiqueta que acompanya aquestes composicions, ja que
marca la utilització d’uns mots o d’uns altres. Ens va
explicar que les cinc parts més importants per compondre
són cinc: la rima, la mètrica, el sentit / ritme, l’enginy i la
memòria. És important remarcar que aquestes cinc parts
es complementen.
Una vegada feta aquesta explicació, no exempta
de polèmica, començàrem a jugar amb les paraules i a fer
rimes. La veritat és que han estat tres dies, però en podrien
haver estat més perquè el secret per fer gloses és practicar
molt.

Com tots sabeu per Sant Antoni és una tradició
que la gent al voltant del fogueró canti gloses. Tot i que
aquest costum s’ha perdut molt al nostre poble, és ben
viu a d’altres municipis de l’Illa com ara sa Pobla, Artà o
Manacor. Per això, des d’aquí convidam tothom a fer
gloses, a cantar-les per Sant Antoni i que ens les faceu
arribar a la revista per publicar-les. Tot seguit una mostra:
Tornam a ser Sant Antoni
i començam un altre any
sense crisi ni dimoni
facem un bon carrerany.
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Qui dies passa... desembre 09
Diumenge, 6: Merda, al sac! Tot s’aprofita (o
s’aprofitava)! Tots aquells que som aficionats al teatre
sabem d’una expressió que s’associa a les nits d’estrena,
quan els nervis i la incertesa de la posada en escena es
veurà, a la fi, reflectit en les cares i actituds dels
espectadors al final de l’espectacle. Molta merda! es diuen
entre ells els actors (i el personal en general) que han
intervingut en la preparació d’una obra. L’expressió,
segons diuen, sorgeix de la quantitat de fems que els
cavalls que estiraven els carruatges (que s’aturaven davant
la porta dels teatres, per deixar baixar els futurs
espectadors) deixaven com a penyora. Com més merda
acumulada, més cavalls, més carruatges, més espectadors,
més senyal d’èxit. Aquesta seria la cara diguem-ne amable
del fet femtós.
L’altra, que en el meu cas, per haver-la viscuda,
anys ha, com a fet normal, no em resulta particularment
desagradable, és associar els fems de cavall als fems que
després de recollit de dins la pallissa, on s’estaven els
animals, passaven a escampar-se i a abonar terres i
conreus.
Avui, de cavalls que, amb carruatge o sense, deixin
la seva marca als carrers, no n’hi ha massa. Per això m’ha
sorprès tant l’escena que avui, diumenge, al Port de Sóller,
acab de contemplar amb un somriure que no he pogut
dissimular. Havíem aprofitat, amb na Joana Maria, per
fer una escapadeta fins a Sóller. Feia temps que no hi
havíem fet cap i en el meu cas tenia ganes de conèixer el
Museu Modernista de Can Prunera, inaugurat feia poc.
Com que el dia acompanyava, decidírem anar a fins al
Port passejant i dinar allà. Acompanyats d’un amics, que
ens trobam de casualitat, feim taula en una terrasseta
davant el moll. Hora de partir, tornam enfilar el camí de
tornada cap a la vila sollerica. Sense sortir del port, però,
veim aparèixer uns genets a cavall. Surten d’un carrer
lateral i enfilen la via que, ran de mar, voreja la badia. De
cop, un dels animals es retura una mica i deixa una
generosa ensaïmada enmig de la calçada urbana. Un altre,
darrere, l’imita i l’acompanya en la feina. I la sorpresa.
Un dels genets baixa del cavall, allarga les regnes a un
altre cavallista i es treu unes bosses de plàstic de no sé
on. Amb una, a manera de guant, recull l’endemesa que
posa dins l’altra bossa. Deixa el carrer net i polit. Cerca
un contenidor de fems i ho diposita a dins. Torna pujar al
cavall i cap envant s’ha dit. Tota una lliçó per als atònits
espectadors (jo, entre ells) de l’escena.
Dilluns, 14: Una moixa, només! No és cert. No era només
una moixa. En el seu cas, la seva presència en la vida
familiar va ser inesperada, dificultosa al principi, i per
això, a la llarga, tan especial. Tot va començar fa a penes
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dos anys i mig. Ja en feia un que ens havíem instal·lat a la
casa de Sa Raval i havíem aconseguit que un amic ens
regalàs un moixet, encara jove, que, amb generoses dosis
de pa amb sobrassada ens férem nostre ben aviat. Sempre
havia desitjat tenir un moix, però de cap de les maneres
n’havia volgut cap als pisos on havíem residit els darrers
trenta anys. Moix, igual a llibertat. A ca nostra, de petit,
sempre havia estat així. Lliures per anar-se’n si volien i
per tornar quan ho trobaven oportú. Res de moixet de
ciutat. Potser per això la seva desaparició, la del primer
moix, ara fa mig any no em va saber tant de greu com la
de na Paparra, ara. Aquesta aparegué de mà de la nostra
filla petita. Un capvespre de l’estiu del 2007 es presentà
amb una cosa petita, lletja, negra, magra, cap i ungles,
només, que cabia dins una mà i que s’arrapava a la roba
com una paparra a la pell i no t’amollava. Tenia dies.
Miolava sense aturar. Encara devia mamar. Digué que
l’havia treta d’enmig d’un esbarzer, cansada de sentir-la
miolar i que pareixia abandonada de la mà de Déu. Amb
penes i glòria la vàrem surar. Descobrírem coses que mai
no ens havíem plantejat que existissin, com per exemple
unes tetines per a moixets i llet especial. A vegades em
sentia ridícul entrant en un super i sortint carregat amb
tetra-brikes de llet per a moixos. Igual que el moix, però,
vàrem voler que fos lliure i així va ser. Però no havíem
previst la precocitat dels felins i abans d’un any ens
trobàrem que estava embarassada i amb dos moixets més.
Redéu! D’un a quatre, en menys d’un any! L’esterilitzàrem
per evitar més sorpreses i fins avui. Després de dos dies
fora hem notat que l’animal estava coppiu i l’he duita a
una veterinària. El veredicte ha estat fulminant. Malaltia
irreversible. Li queden pocs dies de vida i ho passarà fatal.
Hem preferit sacrificar-la i que no patís. He de confessar
que la trob a faltar. Sobretot ara, a l’hivern, quan assegut,
a la butaca, al costat de l’estufa pujava sobre meu i
s’arrapava, igual que una paparra, i s’adormia feliç i
contenta. Quan ella volia, això sí, ja que si tu la cercaves,
passava de tu. Tal i com ha de fer un moix (una moixa)
lliure. Fins al final.
Divendres, 18: Televisions i cervells assecats. Vaig amb
la gent de l’institut a sopar, per celebrar el final d’any. El
sopar és a les nou i mitja. Arrib al restaurant un poc abans.
Feim una mica de rotllada abans d’entaular-nos. Veig les
taules disposades en files i presidint-les una enorme
pantalla de televisió encesa. El so no se sent gens ni mica,
cosa que fa més innecessària, encara, la seva presència,
però el propietari deu considerar que un establiment sense
una televisió en marxa no és normal. El canal sintonitzat
és el paradigma del ”bon gust televisiu”: Tele 5. La
idiotització posada al servei de cervells perillosament al
límit del col·lapse. Tot i no sentir-se gens (el renou de la
gent, també ho impediria) veig que fan un programa on el
tema serà la presentació de la nova cara d’una de les friquis
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més peculiars de la intelligentsia televisiva espanyola:
Belén Esteban. Per acabar-ho d’adobar, em toca de cara a
la pantalla. Cada vegada que alç el cap, la veig, tant si
vull com si no vull. Així, entre plat i plat, copa i copa,
tertúlia i tertúlia, gresca i gresca, cançó i cançó, veig
anunciar en “rigorós directe”: la sortida de la protagonista
de la nit del seu domicili, com la recull una limusina,
com la limusina es desplaça fins als estudis de televisió,
la seva arribada als estudis, la seva entrada al plató, com
la tanquen en una mena de cabana, i com finalment la
presenten al públic amb la seva cara refeta, enmig
d’ovacions i mostres, gairebé orgasmàtiques, d’admiració.
Entre i entre, enquestes, opinions de “suposats” famosos
i d’altres anònims sobre la protagonista de la nit. Són la
una i mitja de la matinada quan abandonam el restaurant
i el programa encara dura. No he sentit res, però ho he
vist tot. Audiència de Tele 5, sobre el total de la referència
televisiva espanyola: gairebé un 19%. Si la programació
d’aquest canal privat, amb en Berlusconi com a propietari
majoritari, és allò que més interessa els espanyols, vet
aquí una prova irrefutable i més que definitiva que com
més aviat aconseguim allunyar-nos-en, molt millor. Ara
entenc perquè estan tan interessats en privar-nos de veure
TV3 o el Canal 33. L’antídot, fora!
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d’un cop que aquesta festa, celebrada per primera vegada
segurament un any després de la data esmentada, és la
festa cívica més antiga d’Europa i que cal conèixer-la,
explicar perquè va sorgir i perquè és important que tengui
continuïtat. I sobretot perquè és la nostra festa, la que
explica el que som avui. Nosaltres som els qui arribàrem
com a conseqüència d’aquella guerra. I aquest homenatge
al conqueridor i la seva senyera de les quatre barres és el
que ens recorda el nostre origen. Només s’estima allò que
es coneix. I tot el que sigui coneixement sobre aquest
passat és una baula que ens lliga al present. Potser per
aquí véngui el nostre gran problema. Com construir el
futur a partir d’un present tan incert i confús i d’un
desconeixement radical del passat?
Dijous, 31: a) Propòsit d’esmena. No es tracta de fer
balanç. El sarró presenta un contingut més aviat magre i
mostrar-lo és quedar encara més en evidència. A final de
cada mes em dic el mateix: Prou! No pot ser que arribi a
final de mes (com passa gairebé sempre) i em trobi que
m’he de posar a escriure aquestes quatre notes de manera
apressada i sense reflexionar-les gaire. Per això, quan les
rellegesc, a vegades, la cara em cau de vergonya. Amb
una puntuació que no té ni cap ni peus (fruit d’escriure a
tongades i sense rellegir), amb faltes que jo no perdon als
meus alumnes, pens que no té sentit, que aquestes quatre
retxes mensuals no tenen cap valor, que no interessen
ningú i que només són una manera d’ajudar a omplir dues
pàgines de la revista. I pens que m’he d’esmenar, que si
vull dir alguna cosa, aquesta ha de tenir un cert sentit i
interès i que ha de ser fruit d’una reflexió tranquil·la i
ben meditada. Però, ca! Em conec massa i hi ha massa
coses a fer per asseure’m a reflexionar amb temps i
paciència. Potser, al cap i a la fi, aquesta sigui l’única
virtut d’aquests escrits.
b) A les fosques! Si la manera com hem acabat l’any (i
hem començat l’altre) a Maria ha de ser una premonició
del que ens espera, cal que ens calcem ben calçats i obrim
bé els ulls. Sort i molts d’anys!
Joan Gelabert Mas

Diumenge, 27: Un estendard de prop de vuit-cents anys.
Des de les diferents delegacions de l’OCB aquests darrers
dies de l’any es duen a terme actes diferents per recordar
la data del 31 de desembre de 1229, dia en què el rei en
Jaume entrà a la Madina Mayurqa i incorporà Mallorca a
la cultura catalana i cristiana. Vaig a Santa Margalida amb
la dona i uns amics a sentir una xerrada de l’historiador
Antoni Mas sobre la història i la significació simbòlica
de la festa de l’estendard. En Toni forma part d’aquella
fornada d’historiadors que des d’un criticisme objectiu
intenten defugir la història explicada en termes de bons i
dolents, de nosaltres i els altres. Tot i això remarca més

FENT CARRERANY - 22 (22)

Ciclistes de Maria de la Salut
SORTIDA A CAP DE PINAR I LA VICTÒRIA.
Anam tancant l’any, i els cicloturistes del club,
només mantenim la forma ja sols els diumenges i a
berenar.
El passat 8 de desembre, anàrem a Cap de Pinar
– uns 80 km – una zona encara privilegiada de la nostra
Illa, perquè una vegada deixat el moll d’Alcúdia,
comença
un àrea d’una espectacular vegetació, com podeu
observar a la foto de Toni Castelló.
Érem un bon grupet, molt abrigats, si bé el dia
era meravellós i clar.
Ens aturárem a La Victòria, per admirar les
vistes de la Badia de Pollença, i tornàrem cap a casa.
III TROBADA DE CLUBS CICLISTES A MURO.
Organitzat
per el CC Cala MillorBICICLETES SANCHO- es dugué a terme l’anual
trobada de Clubs Ciclistes a Muro. Enguany, el fred i
la pluja, marcaren la trobada.
L’any pasat, vàrem eser uns 300 corredors, però
enguany, només una cinquantena. A la foto de Tomeu
Arbona, n’hi ha una trentena; més tard va comparèixer
més gent.
A pesar de les inclemències del temps va regnar
el bon ambient, recordant el que ha estat un poquet la
temporada de les marxes cicloturistes i desitjant unes
bones festes i
molt
bona
temporada de
ciclisme amb
salut i alegria.

FELIÇ ANY
NOU A
TOTS ELS
CORREDORS
DE MARIA
DE LA
SALUT!
Pep Ferriol
Torelló
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CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY
DIA: 30 de gener de 2010
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 2009.
3r.- Informe de tresoreria de l’any 2009.
4t.- Previsió d’activitats per l’any 2010.
5è.- Previsió econòmica i pressupost per l’any 2010.
6è.- Renovació Junta Directiva.
7è.- Precs i preguntes.
EL PRESIDENT
Miquel Morey Mas

ELS PROTAGONISTES DEL CALENDARI DE L’ANY 2010

Com cada any vos proposam que jugueu amb nosaltres. Aquí teniu els 23 protagonistes del calendari
d'enguany. La foto està feta davant el portal de les dones de l'església cap a l'any 1949 i ens la cedida madò
Margalida Negre Bergas. Ella hi surt a la foto. Es tracta que reconegueu totes les persones que hi surten i ens ho
comuniqueu. El proper mes publicarem els seus noms.

