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EDITORIAL
Ens hi hem referit més d’un cop en aquesta mateixa secció de la
revista i també hem afegit que no som especialment entesos en la matèria,
i molt manco experts. I la nostra opinió, modesta, però sincera, s’ha
d’inscriure en el necessari debat que en aquests moments és al carrer,
als mitjans de comunicació; que es veu, que es toca i que es manifesta
de moltes i diverses maneres. I el nostre poble, Maria, no se n’escapa.
Aquest passat mes de gener sortien les dades que destacaven dues coses:
Maria perd habitants respecte a l’any anterior i alhora augmenta la seva
població desocupada.
Aquesta estadística, freda, asèptica, es trasllada a situacions
difícils en què els afectats són les persones: els nostres veïnats, els nostres
coneguts, els nostres parents, els nostres amics. Í el més trist de tota
aquesta situació de crisi és que els qui reben de manera més directa les
seves conseqüències són aquells que no l’han provocada: els assalariats,
els treballadors en precari, els emigrants, la gent sense formació, etc.
Han estat massa anys d’abundància desmesurada, descontrolada, tolerada
pels poders públics, on l’especulació a mans dels poderosos, dels sense
escrúpols, tolerada pels poders polítics de dreta i esquerra, han generat
aquest crack econòmic que ens està tocant de ple. Al nostre entorn més
immediat, aquests darrers quinze anys, una fornada considerable de nous
mariers s’han instal·lat entre nosaltres. Aprofitant la bonança econòmica,
hem vist com la nostra població augmentava uns centenars de persones
amb aquests nouvinguts, de llengua i costums diferents als nostres. No
hem aprofitat aquesta època de vaques grasses per mirar d’establir massa
ponts que facilitassin el seu acostament, i encara ara hi ha massa
suspicàcies, massa recels, que en èpoques com les actuals poden trobar
ressò en actituds xenòfobes i clarament discriminatòries, sorgides de la
ignorància i de la necessitat fruit de l’actual situació econòmica.
Si els autòctons tenim estructures properes, família, entorns,
als quals acudir en cas de necessitat, ells, “els altres” es queden molt
més desemparats. I això pot ser un problema. Calen recursos extres,
ajudes, per solucionar necessitats i atendre-les amb promptitud. És cert
que des del poder polític s’han arbitrat mesures (entre ells el famós Plan
E), que en mans dels poders municipals, han aconseguit donar feina a
gent que havia quedat desocupada i han millorat alguns aspectes de les
infraestructures municipals. Però tot i això, el problema persisteix, i tal
com hem dit al començament, sembla que s’agreuja.
Només cal esperar que la pedregada no ens acabi de caure tota
al damunt... als de sempre.
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REBUTS DE L'ANY 2010
A la passada Assemblea de Fent Carrerany celebrada dia 30 de gener s'aprovà mantenir les quotes de socis i
subscriptors per al present any, sense cap tipus d'augment, per ajudar a passar la crisi. Així les quotes queden de la
següent manera, amb els mateixos preus que el 2009:
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
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 qui ha abonat la subscripció
Que la revista arribi a les vostres mans també depèn que l'economia funcioni bé. Moltes gràcies

ACTIVITATS 2010 ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY
També a l'Assemblea General celebrada el passat dia 30 de gener es programaren les activitats que s'han de dur
a terme durant l'any 2010. Aquí en tenim un resum. Així com es vagin desenvolupant us anirem informant detalladament
de cada activitat.
A.- Revista mensual i Calendari 2011
B.- Excursions
1.- 21 de febrer: Ermita de Betlem (Artà)
2.- 21 de març: Pujada al puig Tomir (Escorca)
3.- 11 d’abril: Torrada a Sa Comuna de Maria.
4.- 23 de maig: Camins empedrats de Sóller
5.- 20 de juny: Son Real (Santa Margalida)
6.- 22 d’agost: Torrent de Pareis (Escorca)
7.- 24 d’octubre: Fita de Ram (Esporles)
8.- 21de novembre: Finca de Planícia (Banyalbufar)
C:.- Mostra de betlems (durant les festes de Nadal)
D.- Loteria de Nadal (a partir de setembre)
E.- Xerrrada-taller sobre com preparar les herbes (beguda)
F:.- Viatge a Bao (Rosselló) del 9 a l'11 de juliol.
G.- II Jornada sobre bolets
H.- També es parlà de donar suport a una coral i a una publicació de receptes de cuina.

LA PRIMERA EXCURSIÓ DE LA TEMPORADA SERÀ A L'ERMITA DE BETLEM
Idò sí. Començam una nova temporada d'excursions caminant per Mallorca per paratges
naturals i culturals que valguin la pena. I començam per una excursió senzilleta que ja hem fet
altres vegades, amb una durada aproximada d'una hora i mitja.
Partirem des de Sa Plaça, en cotxes particulars i la motxila preparada amb berenar, dinar
i herbes. Si qualcú du un cafetó serà ben arribat.
Deixarem els cotxes a la Colònia de Sant Pere i des d'allà, ascendirem fins a les cases de
Betlem i d'allà fins a la font de l'Ermita, un bon lloc per berenar o dinar. I clar, finalitzarem
amb la visita a l'ermita de Betlem.
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ELS PROTAGONISTES DEL CALENDARI DE L’ANY 2009
Aquests són els protagonistes del
calendari d'enguany:
1.- Joana Maria "Timonera"
2.- Eulàlia "Pereta"
3.- Aina de Sineu
4.- Tomeu Bergas "des Recó"
5.- Margalida Negre
6.- ? de Sineu
7.- Pedro Castelló "Corralí"
8.- ? de Sineu
9.- Margalida Font "Molinera"
10.- Joan "Pollet"
11.- Margalida Bergas
12.- Margalida "Llampinera"
13.- Joana "de Son Llompart"
14.- Antoni "Llampiner
15.- Tomeu Jaume "Gatzell"
16.- Biel "Forneret"
17.- Guillem Ordines "Trinxeter"
18.- Francesc Matas "Remos"

19.- Miquel Mora, de Montuïri
20.- ? 21.- ? 22.- ?
23.- Jordi "des Coll d'en Rebassa", "Jordiet"

Aquesta foto també és protagonista d'un altre
calendari, el de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació
del Territori que està il·lustrat amb imatges antigues de
diferents estacions de tren, d'autobusos i taxis.
Aquesta fotografia és la que correspon al mes de

novembre i està feta davant l'estació de Sineu cap a l'any
1956. En ella hi podeu veure l'amo en Rafel Llompart, la
camiona que feia el servei al tren i sobre ella, Antoni
Sampol, carter de Sineu. Hem d'agrair a en Bernat Perelló,
que ens hagi fet arribar el calendari
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IMATGES DELS REIS A MARIA

Els Reis Mags
d'Orient tornaren a
Maria en la seva
cita anual, duent
regals i il·lusions
per a grans i petits.
Dia 5 horabaixa
arribaren al poble i
es concentraren a
l'església amb els
petits que anaren a
rebre'ls. I l'endemà
matí repartiren les
juguetes per tot el
poble.
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ENGUANY, MÉS FOGUERONS

Fogueró de l'Escola de Música
Fogueró de l'Associació de pares i Mares

No tenim imatges de
tots els foguerons, però n'hi
hagué més que altres anys i
repartits en més dies. I això
que la competència de llocs
com Sa Poble, Muro,
Manacor i Artà és molt forta
però els mariandos també
reclamen la seva festa.

Fogueró d'en Toni Mestre
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EMERGÈNCIA A HAITÍ
Davant l’extrema situació d’emergència a Haití, a
causa del terratrèmol del passat 13 de gener, el Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació va realitzar una
primera aportació de 10.000 euros del fons d’emergència
de 2009, que es canalitzarà a través de Bombers sense
Fronteres de Mallorca. D’aquesta manera es desplaçaran
a Haití tres bombers per col·laborar en tasques de rescat i
auxili de persones afectades pel terratrèmol, en
col·laboració amb altres membres de Bombers sense
Fronteres que ja són sobre el terreny fent un diagnòstic
de les zones d’intervenció. Duran una potabilitzadora,
tendes de campanya i material de rescat, i instal·laran un
hospital de campanya juntament amb Metges del Món,
que és previst que es mantingui indefinidament a la zona.
Igualment, la Comissió Executiva del Fons
Mallorquí, reunida el 18 de gener, va acordar destinar
més de 70.000 euros de la partida del fons d’emergència
de 2010 per cobrir les primeres necessitats de les persones
damnificades pel terratrèmol. En aquest sentit ja s’ha
aprovat un projecte de l’ONG Assemblea de Cooperació
per la Pau, que compta amb personal expatriat a Haití i
destinarà 27.000 euros a l’adquisició i distribució d’aigua,

aliments, medicaments, mantes, tendes de campanya,
equips d’higiene, equips de neteja i estris de cuina.
En situacions de catàstrofe com aquesta, el Fons
Mallorquí intervé aportant material i donant suport
econòmic i logístic a entitats i ONG locals que treballen
a l’àrea afectada. Les aportacions extraordinàries que
puguin efectuar els socis, així com donacions d’entitats,
empreses i particulars, contribuiran a finançar els projectes
d’emergència per a Haití que es presentin a la convocatòria
d’emergència i ajut humanitari.
El Fons Mallorquí disposa de dos comptes oberts per a
Haití:
Sa Nostra: 2051 0263 651024372320
Banca March: 0061-0225-98-0015470114

L’Ajuntament aprova en ple set projectes del Pla E per valor de 233.620 euros
L’Ajuntament de Maria de la Salut va aprovar en
ple extraordinari, celebrat aquest 21 de gener, la realització
de set projectes d’inversió en el municipi a càrrec del Fons
Social Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
(Pla E), per una suma total de 233.620 euros. La quantia
de la inversió és la que correspon a un municipi de les
característiques poblacionals de Maria de la Salut.
Entre les obres que s’executaran destaquen el
soterrament de la instal·lació elèctrica del poliesportiu
municipal, la reforma i adequació al Reglament Electrònic
de Baixa Tensió (REBT) de la instal·lació elèctrica de
l’edifici consistorial, la pintura de l’estructura metàl·lica
de la coberta de la pista poliesportiva, així com el
cobriment i tancament de la pista d’esquaix situada també
al poliesportiu municipal. La resta de projectes es duran
a terme per a completar segones fases d’inversions que
es van iniciar en la primera part del Pla E, com per exemple
el tanatori municipal, la reforma i ampliació del magatzem
municipal o l’asfaltat de carrers.
S’ha de destacar que cinc d’aquestes obres van
ser aprovades per unanimitat. La raó per la qual l’equip
de Govern va aprovar el projecte de la pintura de
l’estructura metàl·lica de la coberta de la pista
poliesportiva, té com argument les recomanacions de
l’arquitecte municipal ja que, de no executar-se aquesta
obra, la seva deterioració podria causar danys irreversibles

en la infraestructura. Quant al tancament de la pista
d’esquaix, l’altre projecte que va ser rebutjat per
l’oposició, l’equip de Govern, ha explicat que es tracta
d’unes obres que esperen per execució des de fa cinc anys
i la seva realització permetrà conservar les reformes que
s’han realitzat en aquesta instal·lació.
A continuació s’esmenten un a un els projectes
que s’executaran en la segona fase del Pla E, així com el
seu import:
1. Segona fase de la reforma i ampliació del
magatzem municipal, per un import de 25.346
euros.
2. Segona fase de l’asfaltat de carrers, per un
import de 42.703,36 euros.
3. Pintura de l’estructura metàl·lica de la coberta
de la pista poliesportiva, per valor de 24.392,66
euros.
4. Cobertura i tancament de la pista d’esquaix,
per una suma de 30.011,77 euros.
5. Soterrament de la instal·lació elèctrica del
poliesportiu municipal, per 12.783,42 euros.
6. Reforma i adequació REBT de la instal·lació
elèctrica de l’edifici consistorial, per 24.341,57
euros.
7. Segona fase del Tanatori Municipal, per valor
de 74.041,22 euros.
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DOS MARIERS DE VIATGE DE COOPERACIÓ A BURKINA FASO
El passat 19 de desembre sis persones vàrem partir
cap a Burkina Faso per portar a terme dos projectes de
cooperació de l’Associació Pa i Mel. Un consistia en posar
en marxa un programa de reparacions de pous i l’altre en
fer les gestions necessàries per a la finalització d’una
escola per a 150 nins i nines. Els dos projectes s’han
realitzat en un departament anomenat Tenadó. No teníem
cap informació sobre el país, però tres o quatre clics en el
ratolí ens presenten a la pantalla de l’ordinador tota la
informació necessària. Encara que Internet no ha
aconseguit transmetre les sensacions que pots percebre
de la gent, pobles, ciutats o paisatges. I això és el primer
sentiment que tens quan arribes a un país llunyà: qualsevol
idea que t’hagis fet no coincideix en absolut amb la realitat
que trobes davant els teus ulls.
Burkina és un país perdut ben al mig de la
immensitat africana. Enrevoltat d’altres països i sense
accés a la mar. Pel nord limita amb el desert i pel sud amb
la sabana, encara que es podria dir que Burkina és tot
sabana. Les gents practiquen una agricultura i ramaderia
rudimentària que sorprèn a qualsevol mallorquí occidental
acostumat a veure una agricultura de tipus intensiu on els
rendiments són plantejats per produir excedents o
beneficis. L’agricultura i ramaderia dels burkinesos és
bàsicament de subsistència. Els pocs excedents que
produeixen: tomàtigues, cebes, mongetes, síndries etc. i
evidentment productes de la terra, desconeguts per a
nosaltres, es comercialitzen de forma tradicional en els
mercats i parades de carrer. Aquesta activitat comercial
és una de les coses que criden l’atenció dels viatgers.
Grans mercats, quasi primitius, però amb una perfecta
organització i vida interior. Quin plaer discutir preus i
regatejar ben al mig d’aquesta explosió de vida i força
d’un mercat africà. Els membres de l’expedició, quan les
nostres obligacions ens ho permetien, ens adreçàvem cap
a aquests indrets meravellosos i començaven el vell ritual

de les compres i les dures negociacions amb els venedors
apassionats i necessitats de vendre.
La climatologia del país és extrema, si més no per
a nosaltres; la nostra visita ha estat durant l’hivern i encara
així les temperatures no davallaven dels 30 graus, a l’estiu
poden arribar perfectament als 45 graus.
Ja hem dit que el país es troba ben enmig de la
sabana africana. El pols vermell dels camps, carreteres i
camins es fica per tot i sobretot en els ulls i nassos de la
gent. Enmig d’aquesta vegetació escassa, es troben petites
aldees, allunyades entre si, amb cases rodones fetes de
fang i amb teulades de palla de mill. Les gallines, gallines
d’índies i porcs nans comparteixen els estrets espais dels
poblats amb una miríada de nins i nines mal vestits i bruts
de pols i terra. Quan arribes a alguna d’aquestes aldees,
perdudes en la immensitat de la sabana, el primer que et
sobta és l’aparició de desenes de petites cares negres que
et miren amb curiositat. Són nins i nines respectuosos i
entranyablement afectuosos. Els fa profundament feliços
agafar la mà dels homes i dones blancs, així et pots trobar
passejant amb quatre o cinc nins i nines agafats a cada
una de les teves mans. Una meravella de la tendresa i la
innocència que encara existeix en països antics i llunyans
Ens hem allotjat en cases particulars on hem estat
acollits amb l’hospitalitat mítica i antiga que encara
practiquen els pobres de la terra. Han compartit amb
nosaltres el poc que tenen i ens han tractat amb una atenció
i dedicació que els occidentals ja no coneixem o hem
oblidat. Quan vàrem partir portàvem idees molt
occidentals i preconcebudes, adreçades als resultats de la
nostra feina, però els resultats han estat molt diferents
per a nosaltres i no sabem si també per a ells. Hem tornat
enamorats d’aquest país i de la seva gent i creiem que
tots hem sofert un canvi en la nostra percepció d’aquest
continent tant proper i a la vegada tan desconegut pels
europeus.
Pau González
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Un somni que t’arriba massa tard. Carta sentimental a Antoni Mas.
En rebre aquesta carta ben segur que te
n’alegraràs. Fa uns dies acaba de guanyar, en segona volta,
les eleccions presidencials de l’Uruguai, José Mujica. El
teu amic guerriler Mujica.
Un país que ha viscut durant unes quantes dècades
sota diverses dictadures militars, tan brutalment
repressives i anihiladores de la dignitat humana com la
que també vàrem patir al nostre país, va desencadenar un
moviment d’alliberació nacional per tornar la llibertat al
poble: el moviment Tupac Amaru (Tupamaro). Un sistema
de guerrilla que emprava mètodes militars, la força armada
i l’atac sistemàtic i violent als objectius estratégics de la
política totalitària de perfil clarament feixista.
He de manifestar d’entrada el meu total rebuig a
la forca de les armes, però també he de dir que les línies
ideològiques del moviment, per similitud a la situació del
nostre país de llavors, a molta gent li feien patxoca, i
sentíem (aleshores) una certa simpatia pels guerrillers i
les seves espectaculars accions. Però com deia, a vegades
les accions acabaven en venjança, que un des de lluny no
ho vivia com un drama civil, però que des de dins del
país, dividia la societat de manera contundent.
La lluita va ser cruel, les repressions brutals i
inhumanes, com en totes les dictadures, i molts del seus
militants/lluitadors varen pagar molt cara la seva actitud
combativa, uns varen embogir a les presons pel maltracte
físic i denigrant, d’altres no pogueren suportar la
degradació i la tortura i es varen suicidar, i alguns
suportant de manera brutalment vexatòria les condicions
d’humiliació, tortura física i psicològica, tortura física i
despreci, traient forces d’allà on no n’hi havia, varen
sobreviure heroicament fins al dia de l’alliberació i la
consecució de la democràcia.

José Mújica, actual president d'Uruguay

Antoni Mas
La plasmació real i política de moltes de les idees
i els principis de la llibertat i la dignitat humana, varen
tenir en l’anterior president Tabaré, un reconeixement i
una plasmació legislativa, i ara arribat el moment de tornar
la veu al poble, aquest ha elegit majoritàriament i
democràtica com el seu més alt representat, José Mujica,
un dels líders del moviment Tupamaro. Un home que, un
cop abandonada la lluita armada d’alliberació, va ser capaç
d’empeltar-se a la política partidista democràtica i
participar en la reconstrucció del país, ocupant una cartera
de ministre amb el govern de Tabaré, i encara que la seva
manera de fer tenia un punt d’heterodoxia, tant en els fets
com en la paraula, la seva acció ha estat molt positiva, i
ara encapçalant una coalició d’esquerres ha obtingut el
suport electoral democràtic per ser investit president del
país.
Estic segur que et sentiràs content i pensaràs que
la teva lluita va valer la pena, malgrat que tu fossis dels
que en varen sortir malparats, però la vida és així de dura,
ingrata i severa, però sempre els ideals quan són nobles,
lliures, dignes i equitatius, acaben per guanyar la guerra
al mal, encara que jo no hauria emprat els vostres mètodes.
El somni t’arriba massa tard, però allà on siguis,
vull que sàpigues que has guanyat, heu guanyat. La
llibertat i la dignitat pels quals tants i tans sacrificis vàreu
fer, tornen a ser els valors del poble d’Uruguai.
Antoni Gelabert Mas
Maria de la Salut, Novembre 2009.
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102è ANIVERSARI
El passat dia quatre de gener, la Sra. Margalida
Monjo Perelló, l’apotecària de Son Monjo, va complir els
cent-dos anys. Com és costum en ella no ho volgué celebrar,
ja que considera que tot això és una comèdia que a ella mai
li ha agradat. Sempre ha defugit festes i homenatges. Vol
viure tranquil·la, sense renous. Segons ella acaba de complir
dos anys.
Al dia d’avui, és la resident més major i més antiga
de la Residència Oasis de Ca’n Pastilla, ja que fou una de
les clientes que varen inaugurar aquest lloc d’estada.
Manté les mateixes constants de sempre. Li encanta
llegir l’actualitat. Està completament informada de tot el
que succeeix arreu del món. Llegeix tant la premsa local,
com la nacional; a més d’aquells llibres que li són
recomenats o creu que val la pena llegir-los. Darrerament
es queixa un poc, perquè diu que ha perdut bastant la vista.
També es distreu molt fent mots encreuats i altres
entreteniments que surten als diaris.
Pel seu aniversari li vaig regalar el llibre “ L’exili
Balear a Mèxic”, de l’autor eivissenc Artur Parrón Guasch,
en el qual es parla de l’exili que visqué la seva família en
aquell país. El llibre li ha agradat.
Segueix tenint una memòria privilegiada, quasi com
sempre, encara que en alguna ocasió li costa recordar algun
nom o alguna data. Parlar amb ella és un plaer, perquè és
com una enciclopèdia. Quan es posa a contar coses, no
para i és capaç de parlar un grapat d’hores seguides sense
aturar-se, ni deixar que tu entris dins la conversa.
És una llàstima que no hagi volgut escriure les seves
memòries. Són molts els periodistes que l’han pregada
perquè els conti les principals anècdotes viscudes al llarg
de la seva vida. Però mai ho ha volgut fer. Només en Llorenç
Capellà l’entrevistà en una ocasió per a la revista Brisas.
Quan parla dels records del passat, sobretot de la Guerra
Civil i de l’exili, es posa nerviosa, prefereix no recordarho, però manté el seu esperit crític amb tot el que passà i
dibuixa amb paraules tota la pel·lícula de la seva vida. És
tota una experiència escoltar-la.
Cada any els seus néts, en Jaume i na Pinki la visiten
diverses vegades, sobretot a l’estiu. Han intentat que anàs
amb ells a viure a Mèxic i ho segueixen fent, però els diu
que no, perquè el clima i l’altura d’aquell país no li agraden
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i no li cauen bé per a la seva salut. El seu fill Jaume i la
seva nora, des de fa dos o tres anys, lamentablement no
gaudeixen de massa salut i els resulta molt difícil, quasi
impossible venir a Mallorca a visitar la seva mare.
L’únic problema que té la Sra. Margalida a la
Residència, és que no hi ha persones amb les quals pugui
mantenir una conversa, més o manco del seu nivell. Això
la deprimeix i li causa pena.
Físicament es manté bastant bé, si tenim en compte
la seva edat. Ella diu que està molt malament, però no és
del tot veritat. A dia d’avui, es renta, dutxa i es vesteix tota
sola, sense ajuda de ningú. Amb un bastonet es passeja
pels passadissos i baixa al menjador amb l’ascensor. Si bé
es veritat que ha perdut molt l’oïda d’una de les orelles,
amb l’altra es defensa prou bé. No surt tota sola pel carrer,
perquè li fa por tanta circulació i tant de renou. En
companyia sí que ho fa. Quan venen els néts i els besnéts
surt amb ells a dinar, sopar o fer alguna volteta a l’hora de
la fresca.
Des d’aquestes línies li desitjam molta salut i que
tots els anys de vida que li quedin els pugui passar, com a
mínim, amb la mateixa qualitat de vida que té en el dia
d’avui. Molts d’anys.
Palma, gener de 2010
Pere Sureda Ribas
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LES BENEÏDES DE SANT ANTONI
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BULLIT DE NOTÍCIES

És curiós comprovar com al llarg de la sentència la
Jutgessa que la signa, es refereix sempre a l’Ajuntrament
de Santa Margalida, en lloc de Maria. L’Ajuntament de la
Vila autoritzà les obres, a ell li presentaren la suspensió i
a ell li donen la raó. A veure si ara tornam a dependre de
la Vila!

FOGUERÓ ESCOLA DE MÚSICA
El passat 9 de gener l’Escola de Música va fer el
seu fogueró de Sant Antoni a la Plaça del Mercat. va ser
un vespre fred d’hivern, però malgrat les baixes
temperatures un bon grapat de gent s’hi congregà i amb
la calor del fogueró, dels botifaRrons i llangonissa torrada
i qualque tassó de vi, va ser més bo de dur. Hi va haver
animació de ximbombes i combat de glosat per part del
públic i vàrem poder veure el debut de la primera colla de
xeremieres de Maria, na Francina Castelló amb el flabiol
i el tamborino i na Martina Cifre amb les xeremies.
(Tenc fotos)

UN GRUP D’ALUMNES DE MARIA, QUE
ESTUDIEN A L’IES SINEU, DEIXATS A ARIANY
El passat dijous dia 28, un grapat d’escolars de
Maria que estudien la secundària a l’IES Sineu, varen
veure com el seu retorn en autrocar fins a Maria resultava
més que accidentat. Sembla que en el trajecte de Sineu a
Maria, algunes bolles de paper anaren a parar al cap de la
monitora que els acompanya en el trajecte, cosa que va
molestar i molt el xofer del vehicle. Com que el
responsable o responsables del bombardeig no sortiren,
el conductor decidí que l’autocar no s’aturava a la plaça
de Maria i enfilà fins a Ariany, on va fer baixar arianyers
i mariers. I ja us arreglareu! El guirigall que s’organitzà
fou d’escàndol. Els pares es reuniren, demanaren
explicacions a l’empresa i a la Conselleria, a més de
presentar una denúncia. El resultat de tot l’enrenou, fou
que l’empresa concessionària del servei sembla que
acomiadà xofer i monitora i que la Conselleria demanà
disculpes als pares afectats. Els diaris es feren ressò del
fet i fins i tot la televisió ho esmentà en els seus noticiaris.

LES OBRES DE LA BISBAL S’AJUSTEN A LA
LEGALITAT
El passat 13 de gener el Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 3 de Palma, sentencià que la llicència
d’obres al camí de La Bisbal, que signà l’Ajuntament de
Santa Margalida ? s’ajustava a ple dret i que es podia
seguir endavant. La suspensió cautelar de la llicència a
instàncies del veïnat que argumentava que les obres es
feien enmig d’un camí públic, ara es veu així revocada.

LA PRIMERA PEDRA DE L’ESCOLA NOVA
Quan tendreu la revista a les mans, si no hi ha hagut
cap sorpresa d’última hora, ja s’haurà produït l’acte
protocolari de posar la primera pedra de les obres del nou
recinte escolar de Maria. Així sabem que el proper dijous
dia 4 de febrer, a les 11.30 hores, els màxims responsables
de la Conselleria d’Educació, les autoritats municipals, i
l’APIMA estan convidats a l’acte. Ara sí que ja es pot dir
que “va bé, i millora”.
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BULLIT DE NOTÍCIES
UNA COLLA DE DIMONIS A MARIA?
De batucada ja en tenim una, i ara ja només ens
falten els dimonis. I d’engrescats a tirar endavant una colla
ja n’hi ha més d’un. Ja s’ha fet qualque reunió i fins i tot,
un parell de “valents” ja provaren com anava això de
participar en viu i en directe en un correfoc. Fou a loes
passades Festes de Sant Sebastià, quan un parell de mariers
acompanyaren els dimonis de Santa Margalida i
experimentaren què se sent enmig d’un correfoc.
L’experiència sembla que va ser ben positiva i que ara ja
estan més que decidits a tirar-ho endavant. Qualsevol dia
d’aquests començareu a veure qualque cartell convidant
la gent del poble a participar de la formació d’una colla.
Només es demana, d’entrada, que siguin majors d’edat,
entre 18 i 90. A veure si prest en podem dir qualque cosa
més concreta.

ELS BATUCAIRES DE MARIATUKADA A SA
POBLA I A MARIA
Qui es mou per amunt i per avall són els de la
batucada de Maria. La gent de Mariatukada va ser
convidada a participar a la Nit de Foc de sa Pobla. Va ser
dissabte dia 9 de gener. Una vintena de batucaires
acompanyaren una de les bèsties de foc al primer dels
actes de les festes de Sant Antoni pobler. Una setmana
més tard feren acte de presència als foguerons de Sant
Antoni a Maria. I ara ja estan engrescats preparant el
Carnaval a Maria i una actuació a Manacor.
ROBATORIS AL POBLE
Aquesta és una de les notícies a les quals no ens
voldríem referir, però la seva reiteració ha duit a una mena
de psicosi col·lectiva preocupant. El bar de Can Tomeu,
a la mateixa i cèntrica plaça del poble, va ser un dels
primers a rebre. Un televisor de plasma va ser el botí més
important. El pub Es Fixo, ha estat el darrer, amb la caixa
registradora, sostreta. Algun domicili particular i algun

altre local del poble o de fora poble han estat víctimes
també dels malfactors.

OBRES AMB EL PLA E 2009
Quan el govern central posà en marxa l’anomenat
Plan E, a fi de donar l’oportunitat als ens locals que
ocupassin gent sense feina executant projectes propis,
Maria es va veure beneficiada amb una aportació de
370.790 •, cosa que ha permès dur endavant una sèrie de
projectes municipals ben concrets al llarg d’aquest passat
2009. De la memòria d’aquests projectes en citam: la
construcció d’uns banys a la plaça del Mercat, al costat
de l’escala, la pavimentació de diversos carrers,
l’adequació de l’aparcament al costat del cementeri, les
obres al magatzem municipal de ses Corbates i són a punt
d’acabar les obres de tancament del lateral de la pista
coberta del poliesportiu.
CAS PADRÍ TONI AL PROGRAMA CRÒNICA
D’AVUI A IB3
No ho vàrem veure, però ens han informat que més
d’un veïnat del poble que en aquell moment mirava la
televisió, va veure com en el programa “Crònica d’avui”
que IB3 emet els horabaixes, sortiren els responsables
del restaurant de Cas Padrí Toni, mostrant com elaboraven
alguns dels seus plats més tradicionals.
PLUVIOMETRIA DE L’ANY 2009
Enguany ha estat un any plujós amb un total de
650,50 litres recollits distribuïts de la següent manera:
gener
78
juliol
0
febrer
27
agost
0
març
36
setembre
176
abril
105,5
octubre
28
maig
23
novembre
18
juny
12
desembre 147

FENT CARRERANY - 14 (38)

Febrer 2010

DEMOGRAFIA
TELÈFONS D'INTERÈS:

ENS HAN DEIXAT:

AJUNTAMENT

Miquel Mulet Vademar ens deixà el passat dia 16 de gener.
Vivia a Bunyola.
Que descansi en pau

BENVINGUTS:
Marina Seguí Galmés va
néixer el passat dia 23 de
desembre. Els seus pares són
Joan Seguí Artigues i Maria
Victòria Galmés Molondra.
Tenen el seu domicili a Santa
Margalida.

Jaume Moreno
Torelló vingué al món el
passat dia 29 de desembre.
És fill de Toni Moreno
Brunet i Margalida Torelló
Cifre

Josep Gelabert Payeras
va néixer el passat dia 7 de
gener. Els seus pares són
Bartomeu Gelabert Ferragut i
Maria Payeras Ferriol.

Aina i Laura Quetglas Mir naixeren el passat dia 21 de gener.
Són filles de Pere Antoni Quetglas Castelló i Joana Aina Mir
Rosselló.
Enhorabona als seus pares i demés família

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

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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MES DE DESEMBRE
PLUVIOMETRIA
Dia 3 ............. 13 l.
Dia 13 ........... 30 l.
Dia 14 ........... 21 l.
Dia 15 ............ 22 l.
Dia 19 ........... 22 l.
Dia 21 ............. 2 l.
Dia 23 ............. 6 l.
Dia 24 ............. 6 l.
Dia 26 ........... 16 l.
Dia 28 ............. 9 l.

Temperatura Màxima
20,6º C (Dia 29)
Temperatura Mínima
3,4º C (Dia 20)
Temperatura Mitjana
12,2º C
Mitjana Màximes
15,3º C
Mitjana Mínimes
9,1º C

TOTAL: 147 LITRES

POEMES I GLOSES
Amb sa meva ximbombeta
puc anar davant el rei;
en que sigui fadrí vell,
tenc s’al·lota joveneta.
Ximbomba, fer fantasies
ara que et deixen sortir;
només tens de venir amb mi,
o són set o són vuit dies.
L’antany es Dijous Llarder
tiraren molta farina;
hi va haver qualque fadrina,
que no li va caure bé.
Els darrers dies, fan bulla,
també qualque disfressat,
si em voleu veure enfadat,
m’han casada na Reülla.
Sa corema ja se’n ve,
com un cavall en es Cós;
sobrassades, «adiós»,
ja mos veurem l’any qui ve!

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
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

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
Com no pot ser d’una altra manera, la portada de
la revista d’aquest mes és un fogueró, i és que Sant Antoni
i Sant Sebastià són dues fites importantíssimes dins el
nostre costumari. L’Editorial de la revista, però, no té un
to tan festiu ja que es lamenta dels actes vandàlics que
han espenyat les festes. Sort que en això, avui per avui,
hem evolucionat.
Després de parlar de festes toca passar a coses
molt més serioses i per això llegim el Codi europeu contra
el càncer, el qual contempla deu manaments per tal de
prevenir aquesta malaltia. El primer de tots és “No fumeu”.
Si giram pàgina, llegim un escrit Sobre les Normes
Subsidiàries de Maria, un tema que avui dia encara
arrossegam. I molt relacionat amb això, el tema següent,
ja que podem llegir l’Impacte ambiental a Montblanc,
signat per Josep M Carulla.
Les Festes de Nadal és el títol de la secció següent,
en la qual hi ha fotos dels reis d’Orient i dels foguerons
de Sant Antoni (és curiós el fet que hi hagi més de sis
foguerons). Cal comentar un anunci institucional en el
qual es parla del Pla de sanejament i abastiment d’aigües
a la part forana ja que vint anys després aquests problemes
encara no estan solucionats.
A l’apartat de Demografia, ens han deixat en
Francisco Pons Mayol i en Rafel Perelló Oliver. No podem
donar la benvinguda a cap mariando perquè no n’ha nascut
cap, però sí que ja l’han feta en Sebastià Cifre Miralles i
na Margalida Bergas Mas.
Sa xerradeta del mes és una continuació de la de
gener, ja que seguim conversant amb l’amo Andreu
Forteza, “es Marxandet”.

En assabentam de tot el que passa a l’Ajuntament
Des del balcó de la Sala i des de La casa de la vila. Si
giram pàgina ens trobam el Bullit de notícies que es fa
ressò dels actes vandàlics que s’han dut a terme al poble
i també de les primeres actuacions de la Coral de Maria.
Per canviar de tema, ens podem relaxar una mica
amb els Poemes i gloses a Sant Antoni amb un recull de
gloses cantades, segurament, en els foguerons.
Tornant a Montblanc, en Bartomeu Pastor Sureda
ens anuncia les Repercussions de les urbanització.
Per acabar la revista, el Carrerany esportiu, on
ens diuen que manca un punt per pujar a 1a, que s’ha
realitzat una prova puntuable per al Campionat d’Espanya
de Trial júnior i juvenil-B o que el CC de Maria prepara
la nova temporada. Però l’excursió sempre és el darrer
que tanca la revista, aquest mes és la Volta al Puig Roig.
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La 2ona ONA comença l’any amb balls, torrada i pamboliada
La programació
d’activitats de l’Associació
de la Segona Edat de Maria
de la Salut segueix endavant.
Després dels actes del Nadal,
els associats de la 2ona Ona
han participat a les tres
activitats organitzades.
La primera va ser el
ball que es va celebrar al
local social el dissabte dia 2
amb el Dúo Harlem amb el
marier Miquel Fiol, un dels
associats. Una activitat ben
animada a la qual hi
participaren mig centenar de
socis que varen ballar i
divertir-se. Una activitat que
tornarà a repetir-se el proper
dissabte 6 de febrer.
Aquesta associació
va participar també de les festes de Sant Antoni amb un
fogueró. Tal com comentàrem a l’edició anterior de FENT
CARRERANY, es va situar davant sa Nostra, a la
cantonada de la Plaça d’es Pou. Un fogueró ben
concorregut amb dues torradores per facilitar les coses.
Tampoc hi mancaren ni les herbes dolces ni el conyac
cremat. Els sons dels xeremiers permeteren uns quants
balls de jotes i boleros. També, la batucada de Maria es va
sumar a la festa, la qual va acabar amb el local social ben
ple de gent per seguir ballant fins ben tard.
La tercera i darrera de les activitats programades
per al mes de gener va ser la pamboliada que va tenir més
de quaranta participants. El pa amb oli acompanyat dels
embotits, el vi, l’agua, l’ensaïmada i el cava varen servir
per agafar forces i així poder ballar unes quantes hores.
Tot això mentre segueixen els tallers organitzats
per la 2ona Ona: dos de ball de línia, altres dos de ball de
saló, un de ball de bot i un altre de manualitats. A més

d’això, ja estan programades altres activitats com el sopar
i ball de carnaval del proper dia 13 a Cas Metge Monjo,
una activitat que l’any passat va tenir un gran èxit i per a
la qual es prega que tothom hi vagi disfressat.

FENT CARRERANY - 18 (42)
RECORDANT ALTRE HIVERNS PASSATS (2a part)
D’aquell hivern a Son Forté, del qual ja vaig parlar
a la darrera revista, encara queden coses sense dir, com el
que fèiem els vespres durant la vetllada, els dissabtes
horabaixa i els diumenges...
Les collidores, que entre les de Maria i les
“vileres” eren una quarentena que vivien en una caseta,
insuficient per les que eren, vivien acaramullades. La
caseta estava distribuïda de tal manera que una vegada
que totes les dones hi eren dedins, i uns quants joves més
que hi compareixien els vespres, quasi no quedava trespol
buit.
Aquella caseta hagués anat bé per la meitat de
dones, però amb tantes com eren allò pareixia una casera.
La caseta tenia el portal de cara al sud i entrant a
la dreta hi havia el que malament anomenaríem la cuina,
que no era més que una tira de fogons en terra, on amb
llenya s’hi cuinaven el menjar. No puc assegurar que hi
hagués fogons a bastament, el més probable és que
s’ajuntassin per no haver de fer torns a l’hora de preparar
el sopar i tal vegada qualque cosa per l’endemà dinar. A
més, la xemeneia que era de part a part de caseta tirava
tan poc que si el portal no estava obert i les poques
finestres que hi havia també, allà dins no hi podien estar
de fum.
Entrant a l’esquerra, la caseta s’allargava bastant,
al mig hi havia una taula llarguera, amb bancs de tauló
per poder seure i menjar arrambades a la paret i a l’altra
part del portal hi havia les caixes-muntanyeres, que era
on les dones guardaven les seves coses, el menjar: una
bossa amb fideus, una altra amb ciurons, llenties,
mongetes, un saquet amb farina, patates, un manedet
d’alls, etc. I també la roba per vestir-se.
Al fons a l’esquerra hi havia el dormitori, les
dones li donaven el nom de l’”arxiu”, perquè estaven tan
estretes per dormir que semblava un arxiu estibat de gom
a gom, aquesta estança estava separada de la resta de caseta
mitjançant una cortina, la caseta sols tenia finestres a la
paret de davant, per tant de “tiro” en tenia poc. La sala on
dormien els missatges i jo mateix era un luxe comparat
amb la caseta de les collidores.
I de la higiene què en podem dir? Com
s’arreglaven aquelles dones? Idò amb una olla d’aigua
calenta i un poal de freda, mesclaven l’aigua dins una
ribella i allà a l’arxiu una amb l’altra se rentaven.
Molts de vespres després d’haver sopat baixàvem
amb tres o quatre missatges a passar la vetllada amb les
collidores, quan totes havien sopat i la taula llevada, la
retiraven amb els bancs a una vorera.
No record de cap fono ni guitarra, però sempre hi
havia algú que cantava, el ball era bo d’organitzar, ja fos
de bot o d’aferrat. A vegades acabàvem contant xistes i
no precisament color de rosa. El lloc per ballar no era
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cap pista, més bé un passadís un poc ample, però ens
arreglàvem.
Com podeu suposar, prop de la caseta hi havia un
llenyer de llenya prima i un bon caramull de troncs;
n’havien de menester molta entre encalentir el menjar i
pegar foc al forn.
Les collidores solien pastar un pic a la setmana,
normalment el dissabte capvespre o el diumenge. La
temporada va ser prou llarga, per les festes de Nadal
tenguérem un parell de dies de vacances, ens varen dur al
poble i ben hora que era, ja que les provisions s’havien
fet avall, era qüestió d’omplir el rebost, les caixesmuntanyeres estaven gairebé buides.
Qualque diumenge anàrem a Artà, no tothom,
érem sis o set al·lotes un missatge jove i jo, hi estàvem un
parell d’hores i tornàvem. Un diumenge després d’haver
dinat partírem més o manco els de sempre i dos joves
més amb la idea d’anar al cine, feia bon temps i dúiem un
poc de menjar per pegar un rossec. Sortírem del cine
devers mitja nit i altra volta a peu cap a Son Forté.
Arribàrem de matinada i dormírem poc, per mi va ser un
tancar i obrir d’ulls i les sopes ja estaven damunt la taula.
Si aquest dia en Fumat m’hagués volgut fer una trastada,
ho tenia bé perquè jo hi colcava més de mig adormit.
Com s’ho passaven les collidores collint l’oliva
del terra? D’aquesta feina no se’n poden contar lloances,
ja que la feien sense guants. Aquell hivern no va ser molt
rigorós però el dematí les olives eren ben fresques i al
llarg de la temporada hi va haver un parell de gelades. Els
dies de més fred, en Bernardí, el majoral de les dones el
primer que feia en arribar al sementer era començar foc,
procurant fer un bon fogueró perquè se poguessin
encalentir les mans, heu de pensar que la terra era banyada
i per tant l’oliva també era banyada i fresca.
A més d’això adesiara hi havia cards i batzers, i
una espina al cap dels dits molesta molt. I una altra cosa.
Dies hi va haver que no deixava de fer babaina tot el dia,
no te podies aturar però acabaves ben banyat. Resumint,
moltes de feines tenen el seu emperò i aplegar olives en
tenia més d’un.
La temporada es va acabar en bon nom i a més se
feren tres colles, el pareller major es va casar amb una
al·lota de Santa Margalida, el pastor amb una de Maria i
la meva germana Àngela amb en Toni Garrit de la Colònia
de Sant Pere.
Fins aquí vos he contat damunt damunt la
temporada d’olives a Son Forté d’Artà. Ara passaré a altres
anys posteriors que sense anar a fer feina hi anava a veure
collidores. Vaig visitar diverses possessions sobretot per
veure una al·lota, la que més tard seria la meva dona.
Si mal no record vaig anar a Can Prom, Son
Beltran, Bàlitx, Ca l’Abat i crec que me’n deix qualcuna
que ara no record. Una de les vegades anàrem amb
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bicicleta amb un company fins a Bunyola, allà les
deixàvem a la custòdia de l’estació i amb el tren arribàvem
a Sóller. A Son Beltran hi anàvem amb un autocar que
feia la línia de Palma, Valldemossa i Deià, però per això
primer havíem d’anar a Palma.
En una ocasió partírem de Maria cinc joves amb
bicicleta per anar a Sóller. Arrencàrem ben dematinet, feia
bon dia, passàrem per Sencelles i prop de Biniali ens
aturàrem a Berenar i seguírem fins a Bunyola però no hi
deixàrem les bicicletes, agafàrem carretera de Sóller i
pujàrem el Coll, fent bromes i qualque glosa mal feta,
estones a peu i estones colcant arribàrem a dalt. Férem un
descans d’un quart d’hora, un “suret” i per avall, si mal
no record aquest dia anàrem a Bàlitx d’enmig. Era un
dissabte, sopàrem amb les al·lotes, hi hagué ball i un bon
sostre per poder passar la nit.
L’endemà, diumenge, després d’haver berenat,
amb un parell d’al·lotes anàrem fins a Sóller a passar una
estona i després ens acomiadàrem ja que encara ens
quedava una bona tasca per arribar a Maria.
Tornàrem enfilar el coll de Sóller i si mal havia
estat pujar per una banda pitjor era per l’altra. Devíem
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haver fet cinc o sis voltes i a una marjada hi havia un ase
fermat a una estaca i un va dir:
-Meam si aquest seria bramador.
I tot d’una va fer una bramada com si fos un ase,
que per cert li va sortir molt bé, i l’animal li va respondre
amb un bram ben potent, que el devien sentir de Sóller.
Però no va acabar aquí la cosa, les muntanyes feien eco i
el bram rebotava de turó a turó i pareixia més que el bram
d’un ase, el bram de vint-i-un. No sé quantes bramades
va fer l’ase, perquè nosaltres ja érem ben amunt quan
deixàrem de sentir-lo.
Faltant poques voltes per arribar a dalt, va tornar
a dir:
-Meam si encara me respondria l’ase.
Va fotre un altre bram i ja ho crec que l’ase va
respondre. El sentien d’enfora, però el sentien.
Mentrestant nosaltres per amunt i una vegada a dalt en el
parador, pegàrem un rossec. Poca cosa, ja que no ens
sobrava cap dobler. I després cap a Maria ben contents i
satisfets.
Joan Ferriol Mascaró
18 de gener de 2010.

L'ESCOLA DE MARIA DISTINGIDA PER LA SEVA FEINA INTERCULTURAL
El passat dia 29 de gener es celebrà la Diada Escolar
per la Pau i la No Violència. Aquest any, en lloc de celebrarho al poble, el tercer cicle del CP Antoni Monjo es desplaçà
a Palma per participar en la diada que se celebra allà cada
any.
La concentració començà a la plaça d'Espanya. D'allà
es feu un recorregut pels carrers Sant Miquel, plaça Major,
carrer Colom, plaça de Cort, Conquistadors, fins arribar al
Parc de la Mar, a Ses Voltes. Aquí hi hagué una sèrie de
parlaments i el lliurament de les distincions als col·legis
Jaume I de Palma i CP Antoni Monjo de Maria de la Salut,
per la seva labor entre els alumnes d'aquí i els provinents
d'altres nacionalitats, atorgades per l'Associació pels Drets
Humans de Mallorca. També es distingí els alumnes de cada
centre que han destacat per la seva feina o el seu tarannà
pacificador. De l'escola de Maria fou distingit Jean Pierre
Loayza Tandazo.

El director del centre rep la distinció de mans de la
batlessa de Palma, Aina Calvo

En Jean Pierre mostrant la distinció rebuda

Els alumnes de cinquè i sisè encapçalant la manifestació
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Qui dies passa... gener 2010
Diumenge 3: Exili cultural. Decididament els espanyols
i els francesos, als catalanoparlants, no ens estimen gaire.
És a dir, ens estimen molt si ens comportam com ells.
Això és, renunciar del tot a la nostra manera de ser
(llengua, cultura, costums, història, etc...), o si més no a
deixar-ho de banda quan ells es fan presents (que vol dir
gairebé sempre) i a comportar-nos i passar a ser com ells,
a pensar com ells, a parlar com ells, a entendre el món a
la seva manera. Desgraciadament ens ha tocat viure en
un racó de món on els nostres veïnats grans (aquells que
tenen la paella pel mànec) no aprecien gaire la diversitat,
si veuen que en aquesta diversitat ells passen a ser uns
més (com nosaltres!), no els únics, els preferents. Tot i
això, és cert que entre els governs espanyols i francès, hi
ha (ara, però no sempre ha estat així) diferències a l’hora
d’assumir aquesta diversitat en el seu si “nacional”.
Mentre Espanya ha passat per fases, diguem-ne, més o
manco tolerants, en què “les altres” cultures i llengües
que conviuen en el seu territori (diferents a la castellanoespanyola, preeminent) no han estat directament
proscrites, a França no ha estat igual. Allà ras i curt, la
diferència lingüística passa a ser directament un “patuès”,
un terme pejoratiu que indica despectivament una manera
de parlar baixa, grollera. Així els parlants de català, bretó,
cors o occità eren i són encara ara estigmatitzats pel simple
fet de no ser “iguals”, de no parlar igual que els francesos.
I directament ignorats, combatuts, eliminats. Ser
francesos, amb motlle únic, era l’únic camí que els
quedava.
Potser per això no m’ha estranyat gens la reacció
del govern francès davant de la normativa europea que
volia restringir l’ús de la pirotècnia en els espectacles
públics, ignorant la rica tradició mediterrània (França mira
directament cap al nord, cap a París). A l’hora de presentar
al·legacions a aquesta normativa europea per permetre
seguir amb els correfocs, el govern gal ha considerat que
aquests no formaven part de la cultura francesa i se n’ha
desentès. Així que els nostres amics d’Aire Nou de Bao
(que han estat els nostres convidats a Maria en dues
ocasions, la darrera aquest juliol passat) s’han trobat com
la seva colla de dimonis i els seus correfocs, quedaven
fora de la llei francesa, perquè la seva catalanitat cultural
sembla que no té cabuda en un uniformisme cultural
francès fet a la mida i parer de París. I en el telenotícies
d’avui surten per explicar com s’han exiliat (encara que
només sigui culturalment) al sud. Nosaltres pareix que
tendrem més sort i el govern espanyol acceptarà les
al·legacions que permetran donar continuïtat a la festa
amb focs. Ens ha vengut d’un pèl, però.
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Dissabte, 9: Sa Pobla, terra productiva. Voler marcar
aspectes de genuïnitat en el món de la cultura popular és
un terreny llenegadís que topa amb sensibilitats ben
esmolades i que et pot dur a ficar la pota ben endins i a
generar enemistats que no voldries per res del món.
Afirmar que la història del ball dels caparrots a sa Pobla
al so de “Jo i un pastor” és una cosa ben recent i que no
passaria cap prova del cotó de la història no treu que la
gent ho senti com una cosa ben arrelada a més d’haver
aconseguit connectar amb els poblers de totes les edats i
condicions i que a hores d’ara ho visquin amb autèntic
fervor participatiu. Supòs que totes les formes de la cultura
popular tenen un començament si fa no fa volgut o casual
que, a força d’anys i repeticions, ha fet forat en la memòria
col·lectiva per arribar a esdevenir “de tota la vida”. La
seva assumpció per part del comú de la gent és la base del
seu èxit. Els poblers han fet de la festa de Sant Antoni
una autèntica reivindicació d’orgull de poble que els duu
a viure-la amb apassionament. Avui vespre som amb els
batucaires de Maria acompanyant una bèstia de foc en el
seu recorregut fins a la plaça de l’Ajuntament, a l’espera
del gran correfoc que es farà una hora més tard. I quan
devers les 11.30 de la nit esclata la plaça i més d’un
centenar de dimonis envaeixen l’espai públic al so de més
de vuitanta percussionistes que amb els seus ritmes fan
ballar la gent allí arremolinada, es veu l’autèntica dimensió
de la popularitat de la festa. Que els correfocs són recents,
que no tenen més de vint-i-cinc anys de vida a Mallorca,
també és cert, però que els poblers els han incorporat a la
seva festa i que ara ja en són part indestriable, tampoc no
es pot discutir. És LA FESTA, en majúscules. Aquella en
què tot i tothom hi pren part. Veure les estirades que hi ha
per formar part dels seleccionats per dur els caparrots en
el ball, per construir-los, per formar part de les colles de
dimonis, per aprendre a tocar la ximbomba i a confegir
una glosa, etc., n’és la prova definitiva. Decididament els
poblers són feiners fins a l’extrem, però a l’hora de fer
festa no es queden enrere i la viuen amb una intrensitat
extrema. Quina enveja que em fan!
Divendres, 15: Milionari amb cucales. Ho llegesc a la
premsa de dia. Un multimilionari menorquí (la major
fortuna de l’illa), mort fa a penes dos mesos en la seva
Ciutadella natal, ha deixat la seva herència als Prínceps
Felip i Letícia i a la prolífica nissaga de néts (vuit, per
ara) de la monarquia espanyola. Sense hereus directes en
primera línia (no sé si es diu així), el generós personatge
es devia plànyer de les estretors de la règia família i
considerà com una obra de misericòrdia assegurar-los així
un plat de sopa calenta a taula. Segons fonts diverses la
fortuna de tan altruista mecenes pot pujar a unes quantes
desenes de milions d’euros, encara que, això sí, l’home
deixa escrit que al manco la meitat havia de servir per
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crear una fundació d’interès general (?). Decididament la
capacitat d’alguns mortals d’arribar a aconseguir
veritables fortunes pot mostrar una vivor per als negocis
que els pot fer únics, especials, però la destinació final
d’aquesta fortuna mostra que aquest cervellet privilegiat
acabà amb qualque engranatge més que rovellat.
Dissabte 16: Dissabte de Sant Antoni complet:
anguiles, cossiers, fogueró, espinagades i
ximbombades. Feia un parell d’anys que hi volia anar,
però el fet de caure entre setmana ho feia inviable. Per
Sant Honorat (el dissabte de Sant Antoni) és quan els
algaidins veuen ballar els seus Cossiers. Després de ballar
l’Oferta, surten a la petita plaça que hi ha davant l’església
i allà executen, enmig de l’expectació i devoció dels
algaidins, una sèrie de danses que tenen en els sis
balladors, la dama i el dimoni, els seus protagonistes. Al
ritme que els marca el fabioler i el xeremier ballen de
manera harmoniosa fins a set danses. El ritual està
marcadíssim i no s’altera per res. Sigui per Sant Honorat
o per Sant Jaume que és quan tornen sortir, els balls dels
Cossiers és una religió per a la major part dels algaidins.
I enguany, afortunadament, amb el meu germà que era
per Mallorca per motius de feina, hi hem pogut anar i
veure-ho des d’una posició privilegiada. La vivor dels
colors dels seus vestits i la rica ornamentació que els
acompanya encara fan l’espectacle més visual. I la
canyaferla, que mostra els dominis del dimoni, esdevé el
contrapunt que manté els espectadors lluny dels dansaires,
mentre dura el ritual. Una delícia.
Però el dia no s’acaba aquí, ja que a la nit, sa Pobla
ens torna acollir amb una generositat extrema. L’ànima
de la cultura popular que és Antoni Torrens ens agombola
al voltant d’un fogueró i ell i la dona ens obsequien amb
una reguitzell de coques i espinagades que farien
ressuscitar tots els difunts de la contrada, mentre els més
agosarats li envesteixen amb les ximbombes i comencen
a enfilar gloses una darrere l’altra amb més o manco
fortuna. Jo, magre per cantar i encara més per confeccionar
dos mots que rimin, em limit a fer sonar l’instrument, de
manera més o manco afortunada. El meu germà (no sé si
s’ho havia preparat o no) sí que s’hi arrisca i en treu
qualcuna que no desentona gens ni mica. Una volta per la
plaça a sentir els mestres poblers com exhibeixen el seu
art de glosadors tanca un dia complet.
Dijous 21: Xerrada de Martxelo Otamendi director
d’Euskaldunon Egunkaria. No hi he pogut anar i
m’hauria agradat. La convidada deia que el periodista
Martxelo Otamendi, director del diari en llengua basca
Euskaldunon Egunkaria, tancat per ordre judicial l’any
2003, explicaria a Ca’n Alcover tot el procés que va dur
al seu tancament per ordre del jutge de l’Audiència

Nacional, Juan del Olmo, acusats de formar part del
muntatge empresarial dissenyat i controlat per ETA, el
seu empresonament i posterior alliberament, i el
desmantellament del diari i cessament de les seves
activitats. De l’acusació primera, ja no en queda res, fins
i tot la fiscalia es retirà de l’acusació. Només dues
associacions d’extrema dreta segueixen envant amb
l’acusació, que ha d’acabar amb un judici imminent. El
cas d’aquest procés penal, un cas d’abús dels poders dels
estats, és una mostra més que evident dels problemes que
té la democràcia quan les garanties judicials i les llibertats
individuals són eliminades, i obviades, en nom de les
anomenades i sempre misterioses raons d’estat. Aquella
màxima que diu “Pobre de tu si tens raó i l’estat pensa el
contrari” executada punt per punt. El mal de tancar un
diari, empresonar el seu equip directiu, deixar 180
treballadors al carrer, 15.000 compradors sense diari, i
més de 1000 accionistes que havien aportat capital, sense
la seva empresa, i que després et retiris de l’acusació,
sense que ningú no assumeixi el mal fet, és mal
d’empassar. No s’hi valgué gens que el diari mantingués
una línia crítica amb la banda terrorista i que mai justificàs
la violència. Estava escrit en basc. La sensació que la
diferència (la nostra diferència) ens fa, als seus ulls,
sospitosos permanents, no ens la podem treure del damunt.
Joan Gelabert Mas
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CICLISME

El Trofeu Ciclista Pla de Mallorca serà obert
Els ciclistes Open entren al Pla Gran mentre que els màster 50 i 60 passen al Pla Petit
La primera etapa, una contra rellotge individual, amb partida i arribada a Maria
El trofeu ciclista Pla de Mallorca – Gran Premi
la Caixa que patrocina el Consell de Mallorca entra en
el seu segon quart de segle amb una important revolució
tant en el Pla Gran con en el Pla Petit. Les dues
competicions seran obertes i amb importants
modificacions. Cal recordar també que la jornada
inaugural es disputarà amb partida i arribada a Maria de
la Salut.
El Pla Gran presenta com a novetat principal
l’entrada dels ciclistes de la màxima categoria del
ciclisme illenc, els open (elit + sub 23), per competir al
costat dels sènior, màster 30 i màster 40 amb unes etapes
en ruta que oscil·laran entre els 80 i els 100 quilòmetres.
Els ciclistes que completin totes les etapes optaran a una
classificació general que presentarà premis en metàl·lic.
Seguint la tònica dels anys anteriors, també hi haurà
classificacions diferenciades per a cada una de les
categories. S’espera que la cursa guanyi amb combativitat
i espectacle. El Club Ciclista de Maria de la Salut hi serà
present amb ciclistes com Daniel Estarellas, Toni Font,
Jaume Vallés, Simó Darder, els vileros Llorenç Estelrich i
Benet Nadal i la gran novetat podria ser la presència de
Miquel Salom.
El Pla Petit seguirà amb la participació dels ciclistes
amb llicència de promoció encara que estarà permesa la
participació de clubs i corredors de fora de la nostra
comarca. Al seu costat hi competiran els màster 50, màster
60 i les fèmines
màster. Així es
compensarà
la
davallada
de
participants de l’any
anterior. A més de la
general,
es
contemplaran les
mateixes categories
dels anys passats a
més de les que ara
s’incorporen. L’equip
de Maria presentarà
ciclistes com Joan
Seguí, Biel Bergas,
Joan Ferriol, Toni
Gelabert i Toni
Castelló.
Estan
ja
determinats els dies i

llocs de celebració de cadascuna de les cinc jornades.
Les quatre primeres jornades, les del mes de maig, seran
en dissabte horabaixa. El dia 8 començarà a Maria amb
una cronometrada individual sobre un recorregut encara
pendent de determinar. Les curses seguiran el dia 15, a
Muro, el dia 22, a sa Pobla, el dia 29 a Montuïri, i acabaran
el diumenge 6 de juny, el matí, a Sineu. El sopar de
cloenda i lliurament de premis, una vegada més, serà al
restaurant Es Cruce, a Vilafranca, el divendres 11 de juny.
Allà, Jenaro Ramos i Manuel Pereira, els respectius
guanyadors de les dues competicions hi recolliran els seus
mallots grocs.
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FOTO ANTIGA: Aquesta foto d'aquest grup escolar ens l'ha feta arribar l'amo en Jaume Sabater Carbonell.
Són els quintos del 34, 35 i 36, quan ja tenien sobre 14 anys. El mestre és don Joan Mesquida i està feta al claustre
de l'escola de dalt cap a l'any 1950. No tenim constància de qui va fer la foto.

