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EDITORIAL
És la paraula que més sona i la que més sonarà (sembla que per
estona): CRISI. I davant d’aquesta paraula que espanta tant i que a la
majoria dels mortals ens costa entendre el perquè de la seva aparició,
tothom està a l’expectativa. Aquells que, en una economia de mercat
tan liberal com la que ens movem, l’han causada, com aquells que, sense
haver-ne estat la causa, la patim i la patirem de manera clara i contundent.
I la resposta del govern espanyol, un govern que no oblidem és,
suposadament, d’esquerres, ha estat la més fàcil de totes, aquella que
sap que no tendrà cap classe de resposta contrària que vagi més enllà
d’un vaga (que si es fa encara farà estalviar més doblers a
l’administració): retallar el sou als funcionaris i per acabar d’arreglarho, la cirereta, retallar les prestacions socials i els pensionistes. D’això
se’n diu coherència per solucionar la crisi. Pegar batcollada al més dèbil.
Quan qualsevol dels mortals, en definitiva la majoria, veu com
els bancs segueixen presentant uns guanys considerables, quan les grans
fortunes no veuen com les seves aportacions tributàries als ingressos de
l’estat es faci de manera proporcional, quan l’administració presenta
unes estructures burocràtiques sovint inflades i de vegades duplicades,
quan el frau fiscal i la corrupció segueixen sent el nostre pa de cada dia,
etc. i veu alhora com l’única cosa que se li ocorre al govern és envestir
amb descomptes les nòmines, clares, obertes, públiques, dels treballadors,
llavors el malestar i el desencís es generalitzen. Però la resposta de
l’oposició popular i de dretes, en general, encara és més preocupant.
Aquests, encara retallarien més. I d’on? No precisament d’aquells a qui
el PSOE no s’atreveix a tocar, sinó de l’educació, per exemple. Com
sentir el portaveu del PP dir que si un docent està malat, més feina per
als altres, no s’ha de cobrir la baixa amb cap interí. O res de cobrir les
necessitats a la sanitat, a l’educació amb places noves, diuen. O aturar
les inversions en infraestructures. Sentir dir-los això, després d’una
legislatura on aquí, a les Balears, es construí de manera desmesurada i
sense control (autopistes, palaus d’esports, metros, etc.), sona a burla, a
presa de pèl.
CRISI: I tant. Però a l’hora de sortir-ne que es faci de manera
proporcionada i aquells que l’ha originada que siguin, sobretot, aquells
que la paguin. I que l’economia no es posi a mans del capital especulatiu,
sense cap classe de control. No es pot renunciar en nom de la llibertat de
mercat a regular-lo amb sentit ètic i de justícia distributiva.
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE POEMES
SUTZURA 25 DE MIQUEL ÀNGEL MAS
Divendres dia 14 de maig, a Ca ses Monges, es va
fer la presentació del llibre de poemes de Miquel Àngel
Mas “de sa farinera”. L’acte, que comptà amb una més
que notable assistència (gairebé una cinquantena de
persones) va ser la presentació oficial del primer llibre
de poemes d’en Miquel Àngel, publicat per Edicions
Documenta Balear.

Fent Carrerany s’encarregà d’organitzar la vetlada,
que comptà amb la col·laboració de l’Ajuntament. Així,
Joan Gelabert, en nom de l’associació presentà l’autor

de l’obra i qui va ser l’encarregada de parlar del llibre i de
les seves qualitats, la filòloga, Malén Cirer. Aquesta amb
un llenguatge planer i entenedor explicà la seva lectura
del poemari i no escatimà paraules a l’hora de definir el
tipus de poesia que un lector trobaria en el llibre. Res de
poesia endolcida i ensucrada, més aviat una poesia dura,
gens gratuïta, hiperrealista, que no fa concessions a la
paraula fàcil i metafòrica.
Finalment l’autor, en Miquel Àngel agraí a la gent
la seva assistència, es mostrà content per haver fet la
presentació a Maria i llegí uns quants poemes.
La gent que volgué, pogué adquirir exemplars del
llibre i que l’autor els el signàs.

EXCURSIÓ A LA FINCA PÚBLICA DE SON REAL (SANTA MARGALIDA)
La propera excursió que tenim programada la farem el proper dia 20 de
juny. És a la finca de Son Real, finca que fou comprada pel Govern Balear amb
els diners de l'Ecotaxa.
Partirem de Maria, a les deu del matí, amb cotxes, motos, bicicletes, fins a
les cases de Son Real. Allà tendrem l'oportunitat de visitar el museu. Després ens
dirigirem cap a la mar, on si fa bon temps, prendrem un bany. Hem de suposar
que per aquestes dates, el sol ja encalentirà prou. Per tant convé anar protegit.
Aquesta vegada haurem de dur el dinar. Ja que la zona és molt verge,
gràcies a Déu, i no hi trobarem cap restaurant. El menjar més apropiat pot ser un
trempó, menjar propi del temps.
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Sa Xerradeta amb...

JAUME RIBAS MOLINAS, MISSIONER
I CAPELLÀ-OBRER, ARA JUBILAT

Aquest mes hem tengut el gust de fer la xerradeta
amb un capellà de Maria, ara ja jubilat, molt satisfet amb
les diferents accions i etapes que ha desenvolupat durant
el pas del temps, moltes d’elles lligades al continent africà.
“Àfrica és una altra cosa” ens diu. La convidada a fer la
xerradeta vingué quan ens assabentàrem que hi havia
tornat a l’Àfrica, aquesta vegada en viatge turístic. La
xerrada la feim a Cas Padrí Toni intentant seguir un guió
cronològic, encara que la conversa ens duu a pegar bots
en el temps i en els tres continents on ha viscut.
FC: Del primer que ens podries parlar Jaume són dels
teus primers records de Maria, infància, família,
estudis, etc.
Jaume: Vaig néixer l’any 42, just després de la guerra
civil. Els meus pares anaren a la guerra i després es casaren
aviat i vàrem venir nosaltres. Record Ca Ses Monges i
sor Maria Rosa que ens pegava amb una canya, després
l’escola d’allà dalt, amb uns bons records de don Joan de
Roqueta que ens maçolava, don Joan Mesquida i don Toni
Galmés. També record que en aquests carrer de Ses Venes,
quan sortíem de l’escola, sempre anàvem a jugar amb unes
aigües d’unes venes que sortien i l’aigua baixava per una
canaleta. Després va venir l’etapa d’escolanet que era una
cosa que fèiem tots i les anades que fèiem en l’estiu amb
els escolanets a Lluc, a Esporles i a altres llocs. Després
vaig començar a estudiar ingrés amb don Miquel, el rector,
per entrar al seminari, cosa que vaig fer als onze anys.
Durant l’estiu havíem d’ajudar els pares a segar, a batre,
a recollir els ciurons, que ens deixaven unes mans brutes

i amb bòfegues i a recollir ametles. Això eren les vacances
d’estiu: ajudar els pares a les feines del camp. De més
grans ja començàrem a anar a campaments. Els anys del
seminari els record molt bé. Érem grups molt nombrosos,
una cinquantena de seminaristes per curs, hi havia vida.
Era un internat però com que en aquells moments era
normal estar en un internat, no ho record gens malament.
Estudiàvem molt de llatí i ens feien estudiar molt.
FC: Hi havia altres seminaristes de Maria?
Jaume: Primer hi anàrem en Miquel Moliner i jo. Després
hi varen venir en Simó de Son Roig, en Joan Miretó, en
Pep des Forn, i ja no record ningú més. Amb en Simó ens
devem guanyar de tres o quatre anys. El seminari ja era el
nou, a l’entrada de Palma, i un dels records que hi tenc és
la de la nevada del 56. Estudiàvem cinc anys
d’Humanitats. Sobretot Llatí que era el més fort i
Gramàtica Espanyola amb uns anàlisis fortíssimes.
Després fèiem tres anys de Filosofia que estudiàvem en
llatí, quatre de Teologia i després el darrer any era de
pràctica de Pastoral.
FC: Quina era la vostra relació amb don Miquel?
Jaume: Ell fou qui ens induí a anar al seminari, encara
que xocàvem amb moltes coses. Durant l’estiu les festes
eren com un calvari. Per ell el ball era tot un pecat. Jo el
record amb molt de “carinyo” i més ara amb la gent que
ha passat per la parròquia. Jo trob que va fer molt de bé,
ens va ajudar molt. Jo em vaig barallar molt amb ell
darrerament quan li posava en qüestió la virginitat de la
Mare de Déu o la infal·libilitat de papa. Uh! Com
s’enfadava!

Un sortida
amb els
escolanets
a Lluc

FC: Quan va ser la teva ordenació com a capellà?
Jaume: La meva ordenació va ser en una data molt bona.
Va ser l’any 68 i va ser la primera vegada que sortírem
per lliure. Amb un grup anàrem a França, a París i ens
trobàrem amb l’ambient de la revolució amb Cohn-Bendit.
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Celebració de la primera missa

FC: Quan fores ordenat sacerdot, quin fou el teu
primer destí?
Jaume: Podria dir que el primer destí va ser Àfrica, perquè
abans vaig estar 10 mesos a Montuïri. Va ser molt poca
cosa.
FC: Com va ser la teva primera anada a l’Àfrica?
Jaume: La primera vegada que hi vaig anar va ser el 69.
Vaig estar 5 anys al Burundi, fins l’any 74. Una
experiència extraordinària perquè érem un grup molt fort
i vàrem fer una recerca molt forta allà. Vàrem estructurar
la nostra feina amb petites comunitats. Com que tot són
pujols tot està estructura sobre aquests pujols. Els que
viuen en el mateix pujol formen una comunitat natural:
són els que s’ajuden, se coneixen,... Vénen a ser com a
petits poblets. Per la vall hi passa el riu Umonga i és on
ara hi sembren l’arròs i abans just hi sembraven durant
l’estiu, quan l’aigua se n’havia anat, ho feien net tot i hi
sembraven mongetes. Hi feien tres collites allà: una a dalt,
una altra al pujol i l’altra a baix, al riu. I allà vàrem esser
els mallorquins els que vàrem implantar aquest sistema.
Després, durant la guerra varen prohibir tota classe de
reunions.
FC: Quants éreu el grup de mallorquins?
Jaume: Al meu temps érem un grup de catorze. Estàvem
en dues missions. Una era Kitongo i l’altra Bugenyuzi.
Sempre n’hi havia que aprenien la llengua perquè al cap
de cincs tornàvem. Tots pertanyíem al bisbat de Mallorca.
Llavors hi havia altres congregacions com els pares blancs.
Quan hi vàrem anar hi havia 180 pares blancs i ara
d’europeus no arriben a 10. Allà férem una recerca del
que significa progrés, de com els podríem ajudar a
progressar. De part seva hi havia una oposició molt forta
a segons quin tipus de progrés. Ells tenien la seva manera
de ser i costa canviar.
FC: Hi has tingut algun problema per allà?
Jaume: Allà a Burundi hi vàrem viure la guerra del 72
que va ser la primera guerra tribal entre hutus i tutsis.

Varen ser moments molt difícils, però molt, molt difícils.
No sabíem el que passava, estàvem completament aïllats,
no sabíem com havíem d’actuar. De Mallorca no tenien
noves nostres i nosaltres no en teníem de Mallorca. I de
llavors ençà la feina que vàrem fer ja va ser completament
diferent. A mi, personalment no em va passar res, però a
en Miquel Parets, que era el més veterà, el se’n varen dur
a la presó. Un dilluns de Pasqua al se’n dugueren a la
presó acusat de ser racista, de què anava a favor dels hutus.
En el 72 els hutus conformaven una majoria d’un 85 %
de la població de Burundi i els tutsis, minoritaris però
amb el poder, donaren l’ordre de matar a tots els hutus
que sabessin llegir i escriure. I així començà aquesta guerra
que ha durat fins fa poc, fins l’any 2003. Ara duen quasi
set anys de pau. Sembla que segons la impressió dels que
han estat allà, cap a l’any 93, 20 anys després del
començament de la guerra, els hutus tornaven estar
preparats per governar i els tutsis intentaren tornar fer
una matança. Però els hutus aquesta vegada se saberen
defensar. La primera vegada pareixia que es deixaren
matar com si fos una determinació. Aquesta vegada

Amb altres missioners mallorquins, al Burundi
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s’organitzaren en guerrilles i tallaren camins i ponts. Hi
tornà haver molts de morts. Aquest segon període de
guerra durà fins el 2003. Ara hi ha molta gent que retorna.
Però hi tenen dificultats perquè es troben sense terra i
sense res.
FC: Tu hi estares aquests cinc anys, però hi ha hagut
altres mallorquins allà?
Jaume: Allà sempre hi ha hagut presència de mallorquins
llevat de quan en Bagaza engegà tots els missioners.
Capellans i monges tornaren tots cap a Mallorca però al
cap de dos o tres anys hi tornà un grup. Ara hi ha tres
capellans i tres monges, dels mallorquins. Allà on estan
els mallorquins és una zona molt despoblada i per això
molts dels que hi tornen van a aquesta zona i comencen
de bell nou.
FC: I al Burundi, quina llengua parlàveu?
Jaume: Allà hi ha el kirundi, una llengua molt rica, molt
rica. En arribar allà el
primer que es fa és anar
a una escola. Hi
estàrem tres mesos i
aprens l’estructura de la
llengua, totalment
diferent de les llengües
europees. I quantsaps
l’estructura has de
començar
a
fer
exercicis de llengua
parlada. Ara pareix que
ja està una mica més
internacionalitzada. Els
Amb uns nins i un
amic mallorquí al
Burundi, l'any 1969

Grup de mallorquins al Burundi

conceptes abstractes no tenien nom. Ara pareix que han
trobat una manera de crear paraules noves. Hi havia molts
pocs adjectius. Els mallorquins i italians teníem més
facilitat que altra gent per aprendre la llengua. No sé
perquè ja que no hi ha cap semblança. Llavors sempre
dedicàvem una hora o dues a estudiar el kirundi. Era com
una obligació. Allà fèiem feina de 6 a 6 i abans de sopar
anàvem a estudiar la llengua del país.
FC: Hi has tornat al Burundi?
Jaume: Sí ara hi he tornat amb un dels companys, en
Sebastià, amb el qual hi anàrem del 69 al 74. Ara ell s’ha
retirat i ha estat fàcil tornar-hi, ja que Àfrica sempre estira.
Hi hem estat uns 25 dies. Vàrem anar a visitar sobretot
llocs on havíem estat. Encara vàrem trobar gent del nostre
temps, sobretot viudes, degut a les guerres entre el 72 i el
93. Els capellans del país que ara tenen quaranta anys,
quan nosaltres hi érem, encara no havien nascut.
FC: I amb aquests 40 anys ha canviat molt el Burundi?
Jaume: Ha canviat bastant. Ha canviat sobretot part de la
relació home-dona. Ara veuen homes que van amb les
dones a veure els fills a l’hospital o que duen els fills amb
la bicicleta. Això mai es veia. Ara tots els al·lots estan
escolaritzats. Això ho han fet els darrers governs i també
moltes ONGs han fet escoles. El menjar també ha canviat.
Abans just menjaven mongetes. Ara els xinesos hi ha duit
l’arròs i també els ajuden a sembrar blat. Ara hi ha un
menjar més ric i variat. A la part de sanitat també hi ha
hagut una millora molt grossa. En la manera de vestir de
la gent, ja no van tan bruts, duen sabates dels xinesos. En
canvi les carreteres estan molt pitjor de quan hi vaig anar
per primera vegada. Ara han après a viure en democràcia,
han mort ja dos presidents que eren hutus i ara hi ha
d’haver eleccions i sembla que també serà hutu. Abans
els tutsis, amb un quinze per cent tenien tot el poder.
Després hi hagué unes converses a Aruxa on els varen
exigir que hi hagués eleccions lliures i que respectassin
els resultats. També se’ls ha demanat compartir l’exèrcit
meitat i meitat, ja que abans tots eren tutsis. Amb tot això
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sí que ha canviat molt. Crec que els mallorquins tenen els
dies comptats perquè aquí no hi ha capellans i allà n’hi ha
molts. A Mallorca no hi ha hagut cap ordenació i allà, just
a la diòcesi on estàvem nosaltres n’hi ha hagut 21. Per
tant crec que s’haurà de repensar tot. Allà hi ha una
església molt tradicional, molt conservadora, els agrada
molt el ritus. Les misses d’ara són molt més alegres, canten
molt, ballen molt, i molt llargues, poden durar entre dues
i tres hores. Durant el baptisme els cristians de feia més
temps convidaven a beure cervesa els nous cristians. El
Dissabte Sant fèiem una celebració que durava tota la nit
i podíem batejar entre tres-centes i quatre-centes persones
majors. La cervesa es troba en el centre de totes les
celebracions socials. Una altra cosa que ha canviat molt
és tot el que fa referència a comunicacions. Veiérem el
Barça-Inter per la tele. Els mòbils i els correus electrònics
també van de meravella.
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FC: Quins altres països africans has visitat?
Jaume: També he visitat Camerun, que és totalment
diferent a Burundi, i Benín. Són dues àfriques
completament diferents. I ara, el darrer viatge, he visitat
Etiòpia, que no té res a veure amb els països africans
anteriors. Són completament diferents. Les cultures, la
manera de ser, fins i tot l’aspecte físic és completament
diferent. També he visitat el nord. El Marroc i Egipte.
També he estat a Ruanda i quan pujàrem al Kilimanjaro
que està a Tanzània, passàrem per Kènia. Aquests són
tots els països africans per on he estat. Aquestes escapades
les fèiem quan teníem dies lliures. Crec recordar que fou
després de Pasqua del 71 amb dos amics més mallorquins
i dos d’Astúries vàrem fer el Serengetti i després pujàrem
al Kilimanjaro passant per dos ports molts importants.

Mentre feim una pausa pel sopar, demanam la carta,
en Jaume recorda: Allà cada vespre, cada vespre, juguen
a cartes i el que ha guanyat serveix una copeta de licor als
altres. Allà de licors just fan un de plàtan i de sorgo, fan
una cervesa de plàtan. I quan érem allà sempre hi havia el
mateix menjar: carn de vaca, patates i la mateixa salsa. I
abans hi havia una sopa amb verdures. Ara que hi ha
monges mallorquines el menjar ha canviat.

Imatge d'una celebració festiva al Burundi

Pujada al Kilimanjaro que és la muntanya més alta de
l’Àfrica, i és d’origen volcànic. És situat a Tanzània, a la
frontera amb Kenya, molt a prop de la línia de l’equador i
té una alçada de 5895 metres.

FC: I quan tornares del Burundi quin va ser el teu
destí?
Jaume: De tornada vaig anar a Barcelona. Hi vaig estar
quatre anys. Allà hi vaig començar l’experiència de
capellà-obrer per necessitat. Vaig començar a fer feina a
una llibreria i estava a una parròquia molt bona que es
deia Sant Madí, a la barriada de Sans Labordeta, abans
d’arribar a l’Hospitalet, amb un rector que era un home
extraordinari i que ha mort ara fa poc temps. Els matins
feia feina i l’horabaixa estudiava i després ajudava a la
parròquia. Aquí vaig viure la transició política amb tota
la seva moguda. Quan va morir en Franco jo era a
Barcelona i des d’allà enviàvem material prohibit en aquell
temps cap a Mallorca. Aprofitàvem moltes excursions a
Lourdes que sabíem que els viatgers no serien registrats i
ells encara no ho saben. Varen ser uns anys molts bons
aquests de Barcelona. Llavors vèiem el món de molt
diferent manera. Fèiem reunions, vagues de fam, el dia
que mataren en Puig Antich els capellans no vàrem dir
cap missa,... La nostra església era un lloc on la gent s’hi
tancava per protestar. Record un dia que em cridaven a
l’escola que hi anàs tot d’una que si hi anava més tard no
hi podria entrar perquè la tancarien amb ells dintre.
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FC: Parla’ns de la teva feina als barris de Palma.
Jaume: De Barcelona vaig venir a Mallorca, Vàrem fer
un grup amb unes experiències molt interessants a Son
Cladera. Érem tres que havíem estat a l’Àfrica i no teníem
església. Teníem parròquia però no teníem edifici. Férem
molta feina dins el barri. Jo seguint de capellà-obrer feia
feina a Koster Emerson, empresa de servei tècnic de
televisors. Hi vaig estar entre deu i quinze anys a Son
Cladera fent feina dins moviments participatius.
Publicàrem un llibret amb l’ajuda de l’ajuntament. Tots
fèiem feina junts, associació de veïns, escola, monges,
tercera edat, urbanisme,.. Ho tocàvem tot. Començarem
la primera festa del llibre, teníem tot un programa
d’activitats anuals ben interessant. Un any aconseguírem
repartir tots els programes de les festes de Sant Sebastià,
amb nins i pares de l’escola i anàrem a un viatge a la neu.
Aconseguírem entre tres-centes i quatre-centes mil
pessetes. Als lloc que consideràvem delicats hi anaven
els pares i als altres llocs els nins. A rel d’això es va fer un
taller per conèixer Palma. De regidor hi havia en Colau
Llaneras que ens donà moltes facilitats a les associacions
de veïns. Eren els temps de na Rosa Bueno, que ha mort
ara, en Joan Font, en Paco Mengod, ... Ens reuníem cada
mes tot aquest grup. Nosaltres teníem presència a totes
les comissions municipals: dins urbanisme, dins consum.
Jo anava a la de cultura. No teníem vot, just teníem
paraula. Econòmicament aconseguíem tot el que volíem
per fer els nostres projectes i activitats. A l’escola de Son
Cladera férem una experiència d’estudiar sense llibres de
text, utilitzant fotocòpies. Tinguérem una bona subvenció
per a fer-ho.
FC: Què vingué després?
Jaume: Després de Son Cladera vaig estar tres anys que
just anava a l’hospital de Caubet i a l’Associació de veïns
i després me’n vaig anar a Son Rapinya. És una barriada
una mica especial i no m’hi vaig saber acomodar molt.
Té una sèrie de barriades completament diferents entre si
i no estan unides per res. Hi vaig fer més vida de parròquia
que de barri. Hi vaig estar uns deu anys fins que el bisbe
va trobar que me n’havia d’anar. Les senyores de Son
Vida no m’acceptaven molt. Tenia tres pecats: no resava
el rosari cada dia, no confessava i no deia missa entre
setmana.
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El salt de la vaca, festa d'iniciació dels joves a la vida adulta

FC: Bé i ara t’has jubilat. Com és la teva vida ara?
Jaume: Ara estic jubilat i no estic en comunió amb
l’església oficial. Ara estic al Santuari de la Bonanova on
faig el que vull, amb l’estil que vull i m’hi trob bé. Un dia
va venir el bisbe a dir una missa i després se’n va anar
sense ni parlar amb mi. Allà és petit però ve molta de
gent a missa, gent jove, matrimonis,... Generalment a
missa sempre està ple. Hi ha molts de baptismes. Abans
hi havia molts de casaments. A la zona no hi cap bar, no
hi cap banc, no hi ha cap escola. Per tant just faig culte.

FC: Hi has tornat a Àfrica?
Jaume: Sí, ara he estat a Etiòpia, de turisme, perquè Àfrica
sempre estira.
FC: També sabem que has estat a Amèrica
Jaume: Sí vaig estar tres mesos al Perú, però era
simplement per ajudar. Amb tres mesos no es poden dur
projectes endavant. Es poden fer poques coses, just donar
una mà. Encara que allà, sabent la llengua tot és molt més
fàcil.

Hem sopat bé, hem gaudit de les contarelles d’un
veïnat del nostre poble que s’ha mogut i treballat per molts
de llocs amb la intenció de fer-vos-les arribar a tots
vosaltres. Moltes gràcies Jaume.
Magí Ferriol i Miquel Morey
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EL REBOST DE FENT CARRERANY
CARABASSONS FARCITS DE BACALLÀ
INGREDIENTS:
4 carabassons
400 gr. de bacallà esmicolat
1 patata
4 cebes tendres
1 pebre verd
4 pebres vermells de “piquillo”
2 alls
sal , oli i pebre bo
1 cullerada de farina
formatge ratllat
PER A LA SALSA DE PEBRE VERMELL:
4 pebres de piquillo
nata de cuina
sal i pebre bo.
PER A LA SALSA DE PEBRE VERD
1 ceba
2 pebres verds (italians)
nata de cuina
sal i pebre bo.
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PREPARACIÓ:
Es xapen els carabassons de per llarg o en talls rodons (com
agradi mes) i es bullen de 7 a 8 minuts. Es deixar refredar, es
buiden i es componen dins una palangana de forn amb un
poc de sal, oli i pebre bo.
Es talla la polpa, la patata, ben fina i petita, i tos els altres
ingredients, i se sofregeix uns 5 o 7 minuts, afegint-hi un
pessic de farina i un poc de llet.
Es farceixen els carabassons i es posa un poc de formatge
rallat al damunt.
Es posen al forn, calent a uns 180 º, fins que prenguin color.
SALSA DE PEBRE VERMELL.
Es posen els pebres a la batedora amb una cullerada d’aigua
i dues de nata, sal i pebre bo.
SALSA:
Se sofregeixen les gambes, es passen pel túrmix amb els
pebres, s’hi afegeix la nata, sal i pebre bo. (Si les gambes
són fresques, se sofregeixen el caps i les pells, es prensen i
s’afegeix a la salsa).
S’ha de servir ben calenta.
SERVIR:
2 trossos de carabassó i una cullerada de salsa, ben calenta, a
cada part de plat.

LA GENT DE PROTECCIÓ CIVIL FA UN CURS DE PRIMERS AUXILIS
Al llarg d’aquest passat mes de maig, Ca ses
Monges va ser l’escenari d’un curs específic de primers
auxilis de 30 hores de durada. El curs va ser impartit per
l’EBAP, per metges i ATS del Servei d’Emergències 061
de Balears i anava adreçat a voluntaris d’agrupacions de
protecció civil amb el curs del DESA (desfibrillador
semiautomàtic), fet.
El curs tenia els següents continguts: cadena de
supervivència, obstruccions de la via aèria en adults i nins,
RCP, hipotèrmies, cops de calor, descompensacions
diabètiques, usos de l’OXIDOC, asistències a parts,
traumatismes, triatges, immobilitzacions, trasllats,
embenatges, cremades, picades, etc.
El curs va destinat que els voluntaris del municipi
estiguin mínimament formats per ajudar a les primeres
atencions a qualsevol ciutadà que ho necessiti dins el
nostre municipi en cas d’emergència, accident o catàstrofe.
L’agrupació de voluntaris de Maria de la Salut està
oberta a qualsevol marianda i mariando que estigui
interessat, i tengui ganes d’ajudar els veinats que ho
puguin necessitar, no havent-hi límit d’edat per formar
part com a voluntari per alt, només cal esser major d’edat.
Els primers minuts són vitals perquè les probabilitats de
supervivència siguin elevades en casos de parades
cardiorespiratòries, per això els voluntaris són útils, perquè
hi són a prop i en poc temps poden començar els primers
auxilis mentre arriben els professionals.
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EL DARRER VIATGE DE LA
TERCERA EDAT DE MARIA
El passat dia 21 d’abril partiren un grapat de socis
de la Tercera Edat de Maria, de viatge a Cantàbria i
Astúries. Fou organitzat per Viatges Tramuntana i visitaren
llocs de les dues comunitats autònomes, tant de costa com
de muntanya, com Oviedo, Gijón, Covadonga, Comillas,
Lugones, Potes, Fuente Dé, Santo Toribio de Liébana,
Santillana del Mar, Vall de Cubiérnaga, Bárcena la Mayor,
Castro Urdiales i Bilbao, entre molts altres llocs, que es
faria molt llarg anomenar. L’estada als hotels, en pensió
completa fou a Lugones i a Suances.

Segur que els 26 assistents tenen molts bons records
dels diferents llocs visitats però ens diuen que tot ha estat
molt bé i que tot ha estat molt bo, així d’una manera global.
Aquí teniu unes imatges que ens han fet arribar
perquè quedin en el record de tots ells i de tots vosaltres.

Santander

Als Picos de Europa

OFRENA FLORAL DEL PLA DE MALLORCA
A LA MARE DE DÉU DE LLUC
El passat dia 25 de maig, una cinquantena de socis
de l’Associació de la Tercera Edat de Maria, participaren
juntament amb les altres associacions del Pla de Mallorca
a l’Ofrena Floral a la Mare de Déu de Lluc. L’acte fou

organitzat per la Federació de Persones Majors de la Part
Forana i es desenvolupà a les instal·lacions de
l’Acolliment del Santuari de Lluc.
L’excursió acabà amb un dinar, ball i festa a Son
Sant Martí per a unes 1200 persones,
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A l’abast d’un inquiet esguard
Un s’estima més viure de futuribles que calen dins
la possibilitat que no ser un zoombie que sols alena
desengany. Rere un dia en ve un altre de nou i el programa
mínim no ens ha de fugir: hem de tocar finalment amb els
peus a terra, i costa; però sé que m’estim més jugar amb
una carta bona que amb una xareca. És perquè un aprèn a
desxifrar missatges a partir de la inquietud de no sentirse avorrit, ja que en temps de crisi el que menys cal és la
inèrcia de sentir-se perdut en una incerta sort malaltissa
per les frustracions d’un passat on no sabíem més que
pintar, havent-hi colors, sols en blanc i negre. Era la sort
del sí o del no: la moneda de les dues cares autoritàries
que no sabia de valors ni de matisos, i així anàvem
d’experiència en experiència despentinant-nos a cada
jugada. Era així perquè l’educació no donava més voltes
que dues: o la prohibició o la permisivitat en censura, i
més autocensura que un altra cosa.
Cada passa té sentit si la meta val la pena si no
sabem que els sentits sols s’han de cercar al mínim, ja
que no cal demostrar res a ningú, si no és a nosaltres
mateixos. Cal que la meta s’assegui en la jugada millor
per a no sentir-nos decebuts d’una carabassa o d’una
malifeta d’altri. I cal primer pensar en un mateix i desitjarse la millor de les sorts, perquè els moments dissortats
són els qui han comportat patiment, ja que –de si– sols
donaven la nota suspesa, i convé sempre aprovar. Sí,
aprovar i si és possible amb una matrícula d’honor, per
això és convenient fer una buidada de tot allò negatiu i
seleccionar allò memorable i millor en el nostre possible
camí.
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N’hi ha moltes d’experiències que no ens deixen
caminar en la lleugeresa del vent, i un ha d’aprendre a
baremar el dia a dia amb la nota millor i moure’s pels
ambients gratificants que potenciïn l’autoestima. Un és
fill de les circumstàncies i està permanentment edificantse, cal no ser en aquest sentit conformista; perquè el
conformisme duu a la monotonia de veure’s sempre en el
mateix mirall: voler el bé i cercar-lo és l’únic compromís
que un ha de tenir amb els altres i més que res en si mateix.
Creure que un té el destí assegut a una cadira és una niciesa
, cal ser nòmada del destí i cercar-lo en cada moment que
passa, i per trobar-lo cal més que res la voluntat de caminar.
Creure que hi ha un estat de coses fetes i inamovibles és
el farol que es tiren els qui pretenen viure de frustracions,
tenint sols un passat de queixa i plors. El camí no es perd
mai, el que cal és mirar endarrere i intentar saber què
convé i el que no. Sabent-ho ens ajudarem a decidir sobre
els actes volitius que comporten estimar i ser estimat com
a dues condicions necessàries per a circular amb un permís
de circulació impecable en el punt de partida. Llavors
resta no deixar-se guanyar pels mals moments per a sentirse gratificat en cada passa, en cada experiència, en cada
novetat i en cada desig.
Un pot aparcar una estona, però estar tota la vida
aparcat és d’un ridícul inqüestionable. Cal posar primera
i desprès rere aquesta totes les marxes restants sense pors
crèdules i manies de beneit. Així ens traslladarem al punt
del destí on millor i més còmodes anirem. Saber-ho com
a fet irrefutable és ja una passa condicionant dels esgraons
que convé pujar.
Lluc MATAS (2-5- 2010)

El desbordament del torrent ha arrossegat el compost de la planta de Maria de la
Salut, provocant possibles danys mediambientals

05-05-2010
Les contínues pluges que han caigut en els darrers
dies han omplert i desbordat el torrent que travessa la
zona on se situa la planta de compost de Maria de la Salut,
arrossegant tot el material que es processa en la planta.
La plataforma que s’ha constituït per a recollir signatures
amb la finalitat de tancar aquesta infraestructura ha referit
que ja havien advertit d’aquesta possibilitat i el risc de
contaminació ambiental que suposa.
L’Ajuntament de Maria de la Salut, que ha votat
per unanimitat a favor de la proposta dels veïns, també
considera que aquest fet agreuja la contaminació que la
planta podria estar causant en deixar el compostatge
directament sobre el sòl, sense cap protecció per a evitar
filtracions. En els darrers dos dies l’aigua que corre pel
torrent s’ha desbordat enduent-se tot el que ha trobat al
seu pas, especialment material de compost.
Dilluns passat, els veïns de Maria de la Salut
lliuraren més de 1.100 signatures de persones del municipi
que reclamen el tancament de la planta, al Consell de

Mallorca. La consellera de Medi ambient, Maria
Magdalena Tugores, va rebre la proposta dels afectats i
s’ha compromès a estudiar la situació i a cercar les
possibles solucions a aquest cas. La comunitat ha dit que
l’olor que desprèn l’activitat de compost i els riscos
mediambientals, són les principals causes per les quals
sol·liciten la clausura de la planta.
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SA DRAGONERA.
El passat dijous 27 de maig varem anar d’excursió
a sa Dragonera, parc natural del municipi d’Andratx.
Vàrem partir de la parada d’autobús a les 9 hores
amb un autocar. El trajecte va durar devers 55 minuts fins
arribar a Sant Elm.
Mentre esperàvem que la barca ‘’Margarita’’ ens
vengués a cercar vàrem trobar uns pescadors que ens
van regalar estrelles de mar però nosaltres els vàrem tornar
al mar.

No ens vàrem tornar a aturar fins arribar a una línia
(meridià), que ens va explicar que si seguíem recte
arribaríem a Paris.
Dins el far ens va explicar el que feien el farer i les
seves famílies, com sobrevivien...

Entràrem dins la barca i cap a Sa Dragonera s’ha
dit. El trajecte va durar devers 1 quart d’hora. Va ser un
bon viatge ja que feia bona mar.
Teníem una guia que li deien Marta que quan vàrem
arribar la primera cosa que ens va ensenyar va ser un cartell
en el qual sortia l’illa, el lloc on érem i fins on havíem
d’arribar.

Vàrem partir cap al lloc on havíem berenat per
dinar-hi i ens vàrem acomiadar de na Marta.
Quan vàrem haver dinat vàrem tornar dins la barca
Margarita que havia vengut a cercar-nos. Per tornar no va
fer tanta bona mar però no ens va passar res. En arribar a
sant Elm varem agafar l’autocar i cap a Maria, la tornada
va ser davers les 5:00 hores a la plaça des Pou.
Margalida Colombram Quetglas

Primer varem entrar dins una sala on ens va explicar
el més important. Després començàrem el trajecte i ens
vam repartir uns binocles per parella.
Caminàrem fins arribar a un lloc on vàrem poder
berenar. Amb deu minuts ja vàrem estar i vàrem partir
cap al far de Tramuntana..
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FENT CARRERANY PELS CAMINS EMPEDRATS DE SÓLLER

El grup s'acostava a la trentena i la meteorologia
ja ens feia cercar les ombres quan n'hi havia.

La volta, mentre anàvem ascendint, trevessa unes
quantes vegades les vies del tren de Sóller

L'aturada per berenar no hi pot mancar. I després,
un cafè i un tast de les herbes casolanes de la temporada
anterior.

Seguim ascendint fent voltes. Com més amunt
ens feim, estam més cansats però tenim més bona vista.

Ens aturàrem a Can Gamundí, on ajudàrem a la
madona, una francesa de "Les Ardennes" casada amb un
solleric, a fer un excel·lent suc de taronja.

I la majoria acabàrem, peus davall taula, a la
cafeteria del Camp de s'Oca, per recuperar forces. La
jornada fou completa.
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BULLIT DE NOTÍCIES

UN AIGUAT DESCOMUNAL
El passat dia 3 de maig feu una ploguda
impressionant. Amb poques hores caigueren sobre el
nostre poble uns 140 litres per metre quadrat. La resta de
l’illa també en quedà ben servida ja que hi hagué llocs
que superaren aquest registre. Hi hagué embussos,
carreteres plenes d’aigua i inundacions. La carretera de
Maria a Sineu era quasi impracticable des de Ses Mines
fins a Maria, ja que l’aigua tapava completament la
carretera en molts dels seus trams. Gràcies a Déu, pel que
hem sabut, just hi hagué danys materials a parets i cotxes.
MATAR MOSQUES A CANONADES
Això li devia passar a la gent que passava pel camí
des Pou Nou, el de Roqueta, el dels Infernets, el de Baix
de Roqueta i el camí de sa Font a començaments del mes
de maig. A qualcú se li va ocórrer (les males llengües
deien que la petició va partir del propietari de segons quin
xalet) que el trànsit rodat per tots aquests camins tenia
problemes amb la vegetació de les voreres. I sense
encomanar-se ni a Déu ni al diable, encarregà a una
empresa que passàs per allà amb una màquina que se’n

dugués tot quanta cosa semblàs que fes nosa. El resultat
de tot plegat va ser que tots els veïnats a banda i banda
veieren com els ametlers que estaven acostats a les voreres
des de desenes d’anys, tenien les branques arrancades,
esqueixades, els marges apareixien esboldregats quan la
màquina arrancava les herbes i esbarzers, els filferros
trencats i els cultius que hi havia sobre els marges arrasats.
O bé la màquina era desproporcionada per la feina
encomanada o la perícia del conductor que la manejava
no era massa accentuada. Si el que es volia era netejar la
vorera segur que hi ha altres procediments no tan
expeditius i, sobretot, no hi sobraria que abans es fes
arribar un avís als veïnats que si volen fer la neteja ells,
disposen d’un cert temps per fer-ho abans de procedir a
feines tan poc destres i que fan més mal que bé.

PART FORANA DEDICA QUASI UN ESPECIAL A
MARIA
La revista gratuïta PART FORANA Nord Pla,
dedicà en el seu darrer número quatre pàgines de la
publicació al nostre poble, la portada i les pàgines 2, 3 i
4. En ella parla dels projectes municipals, el nou col·legi,
el nou centre sanitari, l’asfaltat de carrers, l’embelliment
del poble, les obres del cementiri, entre moltes altres coses.
També hi ha un apartat d’opinió on opinen sobre la marxa
del poble quatre representants dels grups polítics: Joan
Miquel Bergas, (PSM-Independents), Guillem Ferriol
(UM), Jaume Ferriol (PP) i Catalina Roig (PSOE). La
revista fou repartida per totes les cases del poble.
COTXES ESPATLLATS
La nit del cap de setmana del 8 i 9 de maig, un
cotxe circulà de matinada pegant tombs a dreta i esquerra,
provocant desperfectes a una desena de vehicles aparcats
a les voreres. La policia municipal ha rebut les denúncies
dels afectats i sembla que les investigacions oportunes
per descobrir qui és el causant d’aquests desperfectes han
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tengut resultat ja que s’ha descobert la furgoneta amb què
empenyia els cotxes, alguns dels quals quedaren
pràcticament inservibles. Pareix mentida que hi hagi gent
que s’ho pugui passar bé ocasionant perjudicis als altres.

MARIANDOS A LA FINAL DE LA LLIGA AL CAMP
NOU
Ens han fet arribar unes imatges d’alguns
mariandos que no es volgueren perdre l’ocasió de celebrar
el campionat de la lliga 2009-2010 al Camp Nou. Sabem
que n'hi havia bastants i que en acabar el partit es
fotografiaren amb els jugador que tan bona temporada
han fet i que tan bé ens ho han fet passar a tots amb les
seves virgueries futbolístiques i la seva senzillesa marca
de la casa de Can Barça, des que mana en Pep Guardiola.

ELS DIMONIS DELS INFERNETS ES
PREPAREN PER ESTRENAR-SE PER LA MARE
DE DÉU
Ja n’hem parlat en altres ocasions. A Maria
es prepara una colla de dimonis per fer correfocs i
contribuir a animar la vida associativa i cultural del poble.
Ja tenen dissenyada la roba que duran; es legalitzaren com

a associació; han començat a fer pràctiques amb els coets,
amb l’ajuda de la Colla de Dimonis d’Hiachat de Santa
Margalida; feren una arrossada per començar a fer-se
conèixer i ara preparen un concert al Poliesportiu per al
2n cap de setmana de juny per recollir fons per començar
a fer trons i llamps.
Si les previsions es compleixen tenen ganes
d’estrenar-se per les Festes de la Mare de Déu. A veure si
ho aconsegueixen.

CONCERT DELS MINISTRILS
El passat diumenge dia 30 de maig i coincidint amb
les proves ciclistes de contrarellotge tingué lloc a la sala
d’actes de la Tercera Edat, un concert dels Ministrils del
Consell de Mallorca. Aquesta agrupació musical intenta
recuperar formes musicals antigues utilitzant instruments
també antics o fets a l’antiga, el que els hi dóna una
sonoritat especial. Poc públic hi assistí però el que hi era
ho gaudí de veritat. També hi havia d’haver una
conferència que hagué de ser suspesa per “problemes
tècnics” o per poca previsió dels organitzadors. És una
llàstima que un esdeveniment d’aquesta importància no
arribi a tothom.
DIA 18 DE JUNY, EMISSIÓ DE LA FINAL DE QUÈ
T’HI JUGUES?
El programa Què t’hi jugues és un concurs de
Televisió de Mallorca, en el qual dues escoles s’enfronten
en diferents proves sobre coneixements curriculars. Els
alumnes són els de sisè curs i els de l’escola de Maria hi
participaren en la fase regular i obtingueren la màxima
puntuació de les 24 escoles participants. Ara just queda
superar la darrera dificultat i és l’emissió del programa
de la final que tendrà lloc el proper dia 18 de juny,
coincidint amb el final del curs
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DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
Catalina Sabater Gaya ens deixà el passat dia 31 de maig a
l'edat de 93 anys. Vivia al carrer Nou, número 14.
Que descansi en pau

BENVINGUTS:
Na Sara Asbai Hamouti vingué al món el passat dia 26 de
maig. És filla d'en Boujamaa Asbai i na Zoulikha Hamouti
Tenen el seu domicili al carrer Nou, número 24.
Enhorabona als seus pares i família.

JA L'HAN FETA:
En Bernardí Joan Gual Mas i na Míriam Montes Guidux es
casaren el passat dia 25 de maig. Tenen el seu domicili al carrer
Santandreu, número 2.
Que el vostre amor no acabi mai

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

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 D'ABRIL
PLUVIOMETRIA
Dia 4 ............. 15 l.
Dia 8 ............... 8 l.
Dia 13 ............. 2 l.
Dia 22 ............ 21 l.

Temperatura Màxima
25,5º C (Dia 27)
Temperatura Mínima
8º C (Dia 5)
Temperatura Mitjana
15,2º C
TOTAL: 46 LITRES Mitjana Màximes
19,6º C
Mitjana Mínimes
10,7º C

FESTA DE FINAL DE CURS DE L'ESCOLA DE MÚSICA

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

Aquí teniu dues fotografies del final de curs de
l'Escola de Música celebrat el passat divendres dia
28 de maig. A part del concert, el diumenge dia 30,
al mateix lloc, a la plaça del Mercat, uns 120
comensals també ho celebraren amb una bona
arrossada.

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

Palma- Inca- Sineu-Maria
06:04 06:44 06:57
07:04 07:44 07:57
08:04 08:44 08:57 09:25
09:04 09:44 09:57 10:15
10:04 10:44 10:57
11:04 11:44 11:57
12:04 12:44 12:57
13:04 13:44 13:57
14:04 14:44 14:57
15:04 15:44 15:57 16:15
16:04 16:44 16:57
17:04 17:44 17:57
18:04 18:44 18:57 19:15
19:04 19:44 19:57
20:04 20:44 20:57
21:04 21.44 21:57
22:04 22:44 22:57

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:
Can Pic-Sta Marg- Maria-Palma

Plama-Maria-Sta Marg-Can Pic

06:10 06:25
11:15 11:40 11:55
13:55 14:10
17:45 18:10 18:25
Diumenges i festius:
08:15 08:40 08:55
15:45 16:10 16:25

07:30
13:00
15:15
19:30

09:45
13:45
17:45
19:45

10:00
17:30

10:30 11:35 11:45 12:00
19:45 20:50 21:00 21:15

10:50
14:50
18:50
20:50

11:00
15:00
19:00
21:00

11:15
15:15
19:15
21:15
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FENT CARRERANY FA VINT ANYS
A la portada de la revista d’aquest mes hi ha el
cartell de na Margalida Pons premiat al Concurs
Escolar sobre drogodependència. L’Editorial del mes
parla de l’urbanisme i més concretament de les
Normes subsidiàries, les quals han estat aprovades.
La següent notícia, no sabem si és coincidència,
té el títol S’ha destapat un merder i ens explica el
problema amb els banys que han tengut a l’Escola
de Baix. Relacionat amb el dibuix de la portada en
Jaume Santandreu ens dóna una Lliçó de drogues.
A la Casa de la vila se’ns informa d’un ple
extraordinari i en aquesta mateixa pàgina hi ha un
anunci en el qual el Consell de Redacció convida
tothom a participar en el proper número, el 50 de
Fent Carrerany. En Magí Ferriol posa fil a l’agulla i
enceta una secció que es diu Memòria RAM en la
qual ens parla de temes diversos. Al Bullit de la revista
del mes anterior apareix la notícia del reconeixement
de l’amo en Tomeu de l’Havana i en aquest número
en podem veure les fotografies.
Sa xerradeta és amb n’Esteve Mas, més
conegut com es Míster. Seguim llegint i veiem un
ampli reportatge de Les messes d’estiu (mètodes i
sistemes tradicionals) fet per Pere Sureda.
Aquest mes ens han deixat madò Maria Ferriol
Mas i madò Maria Quetglas Mas, i trencant amb la
dinàmica dels mesos anteriors, aquest mes són

benvinguts na Catalina Ramis, n’Antoni Castelló i
n’Antoni Horrach. No l’ha feta ningú.
En el Bullit de notícies ens avisen del perill de
fer foc i preparen el número 50, entre d’altres coses.
I enllaçant amb la revista anterior en Jaume
Santandreu segueix amb el Pregó de l’Ecce Homo
de la passió del nostre poble.
Si ens avorrim podem fer els Passatemps i
llegim el Carrerany Esportiu el qual ens anuncia
l’inici del Pla de Mallorca Gran Premi de La Caixa
amb la victòria d’en Pere Ferriol Colombram. Però
no només hi ha bicicletes, també hi ha notícies dels
escaquistes i del futbol, explicades per n’Enric Pozo
i en Jaume Mestres.
L’excursió del mes és al Castell d’Alaró.
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Vuit paelles i molta bulla a la 2ona ONA
El proper dissabte 19 de juny, ballada popular a
laPlaça des Pou per concloure el curs de ball mallorquí
El passat diumenge dia 16 de maig, a la Plaça de d’Alt,
l’Associació de la Segona Edat, va celebrar una jornada de
paelles. Al voltant de les 11.30 hores, els participants es reuniren
per enllestir els preparatius. Es compongueren les cadires que

havia aportat l’Ajuntament i també l’equip de música per poder
ballar després del dinar.
Varen ser vuit les paelles que es prepararen. Qualsevol
d’elles podria haver estat firmada pel més prestigiós dels
cuiners. Poc després de la una i mitja va començar el dinar.
Això si, ja s’havia fet l’aperitiu que havia preparat l’Associació.
Les taules estaven distribuïdes segons les places que
s’havien reservat per a cada paella. Abans de començar
semblava impossible, però l’encert de les cuineres i dels cuiners
i la bona qualitat dels ingredients varen provocar que els
calderons quedassin quasi ben buits.
E n c a r a
quedaven
les
taronges i les
postres que havien
aportat
els
m a t e i x o s
assistents. Hi havia
de tot i molt. El vi
i l’aigua va ser
substituït pel cava.
I després arribaren
els cafès i els licors
.... i el ball de línia,
el de saló i els
boleros
que
animaren la festa
fins quasi les sis de
l’horabaixa.
També hi hagué
una rotlada de truc.

D’altra banda, també cal recordar que el passat dissabte
29 de maig es va celebrar el sopar de cloenda dels cursos de
ball de saló que organitzà el Consell de Mallorca a través de la
Direcció Insular de Relacions Ciutadanes del Departament de
Presidència. Va tenir lloc a Son Pardo amb l’assistència de 16
dels associats mariandos, els quals estigueren acompanyats pels
professors, Maria Seguí i Jesús Aguiló.
I tot això mentre finalitzen els tallers de ball. El de saló
va acabar el passat dia 22 de maig. El de ball mallorquí acabarà
el dia 18 de juny i el de línia aguantarà tot el mes de juny.
Però ja hi ha preparades altres activitats per a l’estiu.
La primera serà la ballada popular que està anunciada pel proper
dissabte dia 19 de juny a la Plaça des Pou amb el grup Revetlers.
Començarà a les deu del vespre i és una activitat oberta a
tothom.
La segona serà un sopar popular i posterior ball per
celebrar el tercer aniversari de la fundació de la 2ona ONA. Es
una activitat, programada pel dissabte dia 17 de juliol, per a la
qual es demana la participació de totes les entitats, associacions
i veïns de Maria. Espodran inscriure a l’Ajuntament. I després
del sopar, el Dúo Harlem acompanyarà el ball.
També està programat un taller monogràfic de tango
que s’impartirà tots els dimecres entre les 21:30 i les 22:30
hores al local de la tercera edat. Una activitat oberta a tots els
associats que partirà de nivell zero. El cost serà de 15• mensuals
per persona. l’impartirà na Maria Seguí.
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Qui dies passa... maig 2010
Dimecres 5: Carxoferes arrasades. Ja ho sé. Ja n’he parlat
un munt de vegades, però és que us assegur que la meva
insistència és fruit de les circumstàncies totalment
atzaroses d’aquesta finqueta familiar dels voltants del
poble. D’entrada em queixava de no poder tastar les
primeres; després va venir la ràtzia que gairebé em deixa
sense i ara, finalment, la cirereta. Una veïnada de la zona
em comenta, a la sortida de la classe de “pilates”, que
faci una visita al bocinet de terra on tenc aquestes plantes
que fan un fruit tan apreciat. Hi vaig i qued esglaiat. És
cert que darrerament les tenia un poc abandonades i que
l’herba de dalt del marge gairebé les tapava; però hi eren
i es veien i les carxofes que sobresortien de la planta,
també. Sembla ser que una màquina netejavoreres, ha
passat pel camí i no s’ha limitat a netejar aquells esbarzers
o mates que envaïen la calçada, sinó que, passant per sobre
del marge (que ben bé arriba als dos metres) ha arranat
un metre endins del bocí. Com és lògic, les carxoferes
han quedat ben pentinades, segades a tot just un pam de
terra. Segurament que quan el conductor de la màquina
infernal deu haver vist que allà hi havia alguna cosa més
que herba, ha alçat el braç mecànic i ja no ha seguit
arranant per sobre el marge, precisament en el moment
en què les carxoferes ja s’acabaven i llavors sí que ja
només hi havia herbes i esbarzers, que sí que calia netejar.
Decididament aquestes beneïdes i apreciades hortalisses
no tenen sort. Potser les replanti a un altre lloc!
Dissabte 8: El so de l’esmolador. Som al matí de dissabte
i tal com manen els sans costums toca neteja general. Deu
ser al punt de migdia quan, des de la nostra habitació, que
dóna al carrer de sa Raval, se sent un so molt especial. Un
so que tot d’una em remet cap enrere. Molt, molt enrere.
És el so característic que fa una flauta de Pan, nom genèric
que designa aquest instrument de vent format, en el nostre
cas, per canons de canya (o de plàstic, tot s’ha de dir)
retallats de diverses mides i tapats per un extrem,
col·locats de manco a més llarg. El seu so identificava
ràpidament l’esmolador, aquell personatge que sovint es
deixava caure pels carrers del poble i que fent una sonadeta
amb el seu flabiol, feia sortir les dones, sobretot, que
aprofitaven per esmolar aquelles eines que asseguraven
una feina casolana més fàcil i ràpida: ganivets, tisores,
destrals, etc. Eines que, avui en dia, gairebé ningú no es
pren la molèstia d’esmolar, ja que el material de què es
fan o el seu preu, no justifica el preu d’una esmolada. feia
temps que no en veia. Discretament mir per la finestra i el
veig. El meu personatge d’avui ja no va sobre una
bicicleta, a la roda del darrere de la qual acoblava un
mecanisme que feia voltar una pedra rodona, el gir de la
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qual aprofitava per deixar, amb un fregament mesurat i
controlat, un tall fi de les eines a punt per fer una bona
feina. Aquest d’avui va sobre una moto. En el tram que
des de la meva finestra domín, uns tres-cents metres,
només una veïnada, curiosament una dona magribina, surt
a esmolar uns ganivets. Els ganivets actuals d’acer
inoxidable, però sobretot aquesta cultura nostra d’usar i
tirar, van arraconant molts oficis, centenaris, gairebé
mil·lenaris. Potser per això me’l contempl amb una certa
mirada, i també oïda, nostàlgica. Quan veig els meus
alumnes adolescents tot el sant dia amb aquells auriculars
que els tapen les orelles i que els fa entrar uns sons
estridents i particularment intensos, pens en la quantitat
de coses, de matisos, de detalls que es perden. Miren sense
veure, hi senten sense escoltar. O, potser sigui jo que
encara cerc allò que fa temps que ja no hi és i que em
costi d’acceptar la seva desaparició. Una saudade, a la
manera poètica portuguesa, que em retorni als meus
paradisos definitivament perduts.
Dimarts 11: El més fàcil: funcionaris retallats. Arrib a
la feina i tothom en parla. Jo també ho he sentit per la
ràdio del cotxe mentre m’acostava a l’institut. Una doble
sensació s’apodera de mi quan sent la notícia. Per una
banda em sent un privilegiat per tenir una feina “estable”
(n’hi ha més de dos que m’ho recorden insistentment,
com si me n’hagué d’avergonyir) i perquè han de venir
molt, molt, maldades perquè em quedi sense feina. En el
mateix sentit, i per un esperit potser ingènuament solidari,
la retallada i posterior congelació de cara a l’any vinent
no em sembla massa il·lògica. Tots hi hem de contribuir.
Per l’altra, girant full, pens que l’actual situació de crisi
no l’han ocasionada ni els funcionaris, ni els pensionistes
(els primers a rebre) i el meu principi de solidaritat
comença a trontollar. És curiós veure com en una
economia com la que ens agombola, on l’ambició
desmesurada dels sectors especulatius més poderosos
(bancs, empreses, etc.), amb la indiferència i fins i tot
amb la benedicció dels poders públic creà una bimbolla
econòmica que no tenia cap classe de fonament, ni base
real que l’asseguràs, la seva desfeta ha originat una crisi
tal que els governs, molt a desgrat, han hagut d’intervenir
per mirar de regular uns mercats econòmics tan
liberalitzats. I és curiós constatar com aquests primers
controls que duu a terme un govern progressista per reduir
costs recauen precisament sobre els més dèbils, sense
entrar, per ara, en mesures que gravin els poderosos,
aquells que segueixen guanyant fortunes, enmig de tanta
crisi. I si encara gratam més, què punyetes fa una
Delegació del govern central a les Illes Balears, amb el
seu corresponent estol de funcionaris? Què no se suposa
que el “nostre” president del Govern autonòmic és alhora
el representant democràtic de l’estat, aquí? Per què aquesta
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doble administració? Si les transferències en cultura han
estat transferides, sabíeu que no ha minvat gens ni mica
el personal de l’antic Ministerio de Cultura? A què
punyetes es dediquen tants de funcionaris? I el mateix es
podria dir d’altres ministeris amb competències
transferides com la sanitat. Que tot això que dic té un tuf
a demagògia barata? Potser, però com que no ho veig
clar, en calent, la reflexió trontolla. Ja veurem com acaba
tot plegat, encara que un té la impressió que hi ha molta
improvisació i poca capacitat progressista de tocar la cresta
als poderosos.
Divendres 14: No es pot repicar i dir missa alhora. O
això és el que no sembla entendre el senyor Gerardo Díaz
Ferran, l’amo dels empresaris espanyols. Aquest
personatge que surt dia sí, dia no, reclamant al govern
que redueixi sous, que abarateixi els acomiadaments dels
treballadors i reclamant austeritat als altres, resulta que
en la seva faceta empresarial és un autèntic desastre. Com
a propietari d’un seguit d’empreses s’ha guanyat la fama
de “desastre”. Ha vist com li feien fallida una companyia
d’aviació: Air Comet, una empresa d’assegurances,
Seguros Mercurio i una empresa de viatges: Viajes
Marsans. Això vol dir que la seva incompetència
empresarial ha duit centenars de persones, a l’atur. I encara
galleja. Si qualcú té cap dubte sobre la seva gran capacitat
gestora que es posi en contacte amb els nins d’una escola
d’Alcúdia que havien gestionat un viatge d’estudis amb
aquesta darrera agència de viatges, pel qual havien fet
una bestreta d’uns 400 euros cada un. Idò ara resulta que
si volen viatjar han de tornar pagar. Amb empresaris així,
jo (tot i la meva incapacitat per treure endavant res que
vagi més enllà de l’economia domèstica) començ a veure
el perquè de la crisi.
Dimarts 25: Vestit de torero: 199,90 euros. No sé si el
tema de la crisi hi té alguna cosa a veure, o és aquest
rebombori organitzat al voltant del món de les corregudes
de toros allò que ha duit el propietari d’un vestit de torero
a empenyorar-lo i oferir-lo en oferta a un preu més aviat
“tirat”. Com cada dimarts, baix a Ciutat per feina i abans

d’arribar a lloc, pas per una botiga, “Cash Converters”,
em sembla que es diu, on la gent duu coses que ja no fa
servir, per treure uns euros que li permetin tapar altres
forats oberts. La roba, sobre un maniquí, ocupa un lloc
preferent a l’enorme mostrador. Les brillantors del vestit
ressalten i llueixen reflexos que destaquen la figura. Sense
ser cap expert, pareix que el vestit de “luces” és sencer.
Hi veig aquella mena de barret negre, la jaqueta, els
pantalons, les sabatilles, una corbata, una capa i una
espasa. Em sap greu no dur la càmera fotogràfica, ja que
la foto podria esdevenir una gran metàfora del moment.
Divendres 28: Plors per a uns, alegries per als altres i
dubtes per a mi. Per molts d’anys que fa que dugui en
aquest món de l’ensenyament, al final sempre tenc els
mateixos dubtes. Som al final d’un altre curs escolar. Els
alumnes de 2n de batxillerat acaben el seu periple al centre
i uns, aquells que ho han aprovat tot, aniran a la selectivitat
i començaran a perfilar, potser, el seu futur en aigües més
profundes. Els altres, hauran d’esperar com a mínim, fins
al setembre i potser ja no trobin el seu camí tan alliberat.
La darrera setmana és un martiri. Tothom està nerviós:
alumnes, professors i, per descomptat, les famílies. Per
molt de rigor amb què intent fer la meva feina, els dubtes
sempre m’acaben envaint. Posar una nota, un simple
nombre, una xifra, pot marcar la vida i el futur dels meus
alumnes. Aquesta és potser la gran servitud i alhora el
gran gaudi del docent. Premiar o castigar. O potser m’enfil
massa i al final tot resulta més fàcil, més lògic, més
prosaic.
Joan Gelabert Mas
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A la vinya del Senyor de tot s’hi troba
Començant així cont el fet que em contà el mateix
protagonista d’aquesta història. Fa cosa d’una setmana
un home de Maria, venint de la feina, a la rotonda de la
carretera que hi ha a l’entrada de Sineu, va veure un home
a la vorera. D’enfora li semblà un jove, però quan s’hi
acostà descobrí que era un vellet que pareixia fer autostop.
S’aturà i l’escometé: “Què necessitau qualque cosa,
germà?” I ben clar i llampant l’homenet li respongué:
“Ja que vos heu aturat; què em podríeu dur fins a Maria?”
. El conductor li respongué que precisament ell hi anava,
ja que hi vivia i el convidà a pujar. Quan li demanà si
tenia família al poble de Maria, li respongué: “No, però
de jovenet hi vaig estar de pastor, molts d’anys. Estava a
Montblanc i ara hi vaig a veure si hi torn trobar feina.”
Estranyat per aquesta resposta el conductor li va demanar
l’edat que tenia i encara més sorprès es quedà quan aquell
homent li respongué que ja en duia 78 a l’esquena. “Però
que no cobrau cap pensió?” li demanà. “Sí, -contestà ellperò la paga és ben minsa i no arriba. Xerrant xerrant
confessà que tenia dues germanes, una casada que no vivia
al seu poble i una altra fadrina, com ell, encara més gran,
que era amb qui compartia casa. Com que la seva germana
era una mica guitarra, digué ell, sovint discutien i a
vegades de manera agra. Aquell dia, continuà confessantse, la discussió va ser molt forta. I dit i fet, es canvià la
roba, i sortí de caseva dient que se n’anava a cercar feina.
Quan li acabava de contar aquesta endemesa familiar
arribaven tot just a l’entrada del poble.No sabent ben bé
com reaccionar, l’amo del cotxe li digué que el deixaria
davant d’un cafè del poble on hi hauria gent, fins i tot
pastors com ell, i parlant, potser trobàs qualque cosa.
Dubtant però, de l’eficàcia de la seva decisió li demanà
on feia comptes dormir. I la resposta el deixà, encara,
més sorprès quan tan tranquil i fresc digué: “Damunt els
bancs de la plaça”. “Bé, -li contestà- l’home de Maria, jo
ara me’n vaig fins a ca nostra. En haver menjat qualque
cosa, tornaré passar a veure si heu trobat res”. Se n’anà
a caseva, ho contà tot a la seva dona i aquesta li va fer una
reflexió que el va dur al dubte. “I si fos un d’aquells casos
de persones grans, que es despisten, perden la noció de
la realitat i de l’espai, es desorienten i si no tenen la sort
que els troben aviat, s’hi queden? Crec que seria millor
telefonar a la policia, contar el fet , però primer seria
millor que l’anassis a cercar, li donam sopar i que dormi
aquí.” I així ho va fer.L’anà a cercar, li donaren sopar, i
no va deixar voreres ni del pa ni del companatge, fins a
quedar rodó. Aprofitaren per demanar-li si se’n recordava
del número de telèfon de caseva i contestà que el sabia de
memòria. Quan el tengué l’acompanyaren al llit, i la
madona li oferí un pijama del seu marit. El vellet el refusà
dient que no n’havia duit mai, ja que dormia en calçons
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blancs
i
camiseta.
Mentre, l’amo
de la casa
marcà
el
número de
telèfon i es
posà
en
contacte
ambla seva
germana. Li
contà el fet i la
tranquil·litzà
dient-li que es
trobava bé i
que l’endemà
el faria tornar
cap a ca seva. Aquella dona, a l’altra banda del telèfon, li
confessà que no era la primera vegada que allò passava i
que els dos germans s’estimaven molt, però que eren de
caràcters enfrontats. L’amo de la casa li digué que
l’endemà el faria tornar i que no es preocupàs. Una vegada
aclarit això se n’anà a l’habitació i li digué al vellet: “He
xerrat amb la vostra germana i demà, en aixecar-me, vos
cridaré i vendreu amb mi fins a Inca. Allà vos deixaré al
tren fins i en arribar ba tal lloc agafareu un autocar fins
al vostre poble.” I així ho feren. L’endemà al matí, després
de berenar, passà per l’estació del tren d’Inca, li comprà
el bitllet, li donà uns euros per pagar l’autocar i el posà
dins el tren.
Vaig quedar tan embadalida quan em contaren
aquesta anècdota que vaig pensar que l’havia d’escriure
però, com que no els n’havia demanat permís, no m’he
atrevit a posar noms propis. I sobretot la moral de la
història tenia molta força si la comparava amb tantes i
tantes històries que cada dia ens omplen pàgines i pàgines
de les notícies a la premsa, a la ràdio i a la televisió:
robatoris, bregues, assassinats, corrupció, maltractaments,
violacions, etc. Comparat amb tot això aquesta història
pareix un conte irreal, un conte de fades. I pens en aquella
frase bíblica atribuïda a Jesús de Natzareth: “Qui doni un
tassó d’aigua o una llesca de pa a un pobre, me’l dóna a
mi i serà recompensat”; o aquella altra que sona tan
categòrica i apocalíptica: “Qui s’atreveixi a escandalitzar
una criatura seria millor que es fermàs una roda de molí
al coll i es tiràs a la mar”.
Potser per això mateix aquesta història té un punt
de moral i de comportament ètic que s’ho paga escriurela i deixar-ne constància, per fer de contrapunt a totes
aquestes altres, desgraciadament, majoritàries avui en dia.
I així ho he volgut fer.
Francesca Mas
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Homenatge a les monges que cuiden malalts
(2a Part)
El segon dia que era a l’hospital, el capvespre, va
venir Sor Dolores i ella mateixa duia el carretó; vengué
directament cap al meu llit, amb el carretó duia una ribella,
un gerro metàl·lic que feia fum, era aigua calenta, un altre
amb aigua freda, una sabonera amb una pastilla de sabó,
tovalloles, una esponja i una botella amb un líquid coloret
de rosa. Arribada al meu costat, per la dreta, me va dir:
-“Vamos a ver Juanito si entre tu y yo conseguimos
ponerte guapo.”
Si no vaig errat, en aquell moment era mon pare que
estava amb mi, i que va passar a l’altra part del llit, per fer
lloc a sor Dolores. Me feren seure damunt el llit i Sor Dolores
me va treure la camisa que duia, va mesclar l’aigua perquè
no fos massa calenta i va començar a renta-me el cap mentre
anava xerrant amb mon pare i adesiara me deia:
-“Te cansas cariño?” I altres coses per l’estil.
Quan hagué acabat amb el cap, me va rentar de
cintura per amunt i després va demanar ajuda a mon pare
per aguantar-me dret dins la ribella que hi havia en terra
per acabar-me de rentar. Quan vaig estar net, Sor Dolores
me passà una camisa neta i altra vegada assegut damunt el
llit i de la botella que fins llavors no havia tocat, se va posar
un poc de líquid a dins la ma i me’l va escampar per damunt
el cap, feia una oloreta molt bona, jo no ho sabria descriure,
però era molt agradable. Sor Dolores deixà caure unes gotes
per damunt el llit i girant-se a cap al llit que tenia darera, on
hi havia un jove amb les dues cames enguixades fins a les
anques, també el beneí.
Els cabells m’havien crescut bastant, Sor Dolores va
agafar una pinta i començà a pentinar-me, he de confessar
que no recordava que mai cap persona, inclosa ma mare
que m’estimava tant, que ho fes amb tanta tendresa, tanta
delicadesa, és mal de fer trobar paraules adequades per
descriure aquell amor que aquella monja joveneta me
dedicava. Tot això, he de dir, que les mans de Sor Dolores
eren unes mans fines, suaus, que en sentir-les per damunt
reconfortaven. Sor Dolores se va entretenir a pentinar-me
amb molt de gust, me va fer les ones, me va deixar, segons
ella, “que estaba para comerselo”. Mon pare li va fer un
comentari dient: Llàstima que no li puguem fer un retrato.
Una anècdota que va passar just acabada la darrera
paraula de mon pare, no puc deixar de contar-la, el jove
que estava al llit de la meva dreta, i que anava enguixat de
les dues cames fins a dalt, fins a les anques i havia d’anar
sense calçons de davall, idò va dir aqueixes paraules:
-“Sor Dolores, mire lo que me ha salido”
Sor Dolores se va girar cap a ell i jo també vaig girar
la vista, aquell bergant quan Sor Dolores havia donat la
mitja volta cap a ell, va alçar el llençol i supós que Sor
Dolores va veure el mateix que jo, la seva “menuda”, però
no era menuda, era llarga i gruixada, jo no n’havia vista
cap mai com aquella i a més estava dreta com un fus. Allò
va ser un tancar i obrir d’ulls, jo tot d’una me vaig girar cap
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a mon pare i el vaig veure que feia la mitja rialla, així que
també havia vist la feta. Tot això va passar amb un
santiamén, com solia dir ma mare. Igual de ràpida va ser
Sor Dolores a arriar-li dues mambelletes a la cara a aquell
atrevit que les varen sentir per tota la sala. Després la monja,
molt seriosa, li va dir: “Por esta vez te lo paso, pero como
se vuelva a ocurrir pasarte conmigo, daré parte de ti al
director y tendrás que atenerte a las consecuencias “.
Jo no sé el que li hagués passat a aquell jove si el
director haguera sabut aquell fet, però sí que vaig arribar a
saber que el director era molt recte i que les gastava molt
feixugues amb els que es portaven malament dins l’hospital.
El sopar d’aquell dia, no record que fou, però sí que
va ser molt falaguer. Devers les dotze de la nit, l’infermer
me va dur un tassó de “Ceregumil” i una pastilla que me
vaig prendre després del xarop, per cert a mi me costava
molt enviar-me les pastilles i vaig haver de beure un bon
tassó d’aigua. Vaig tornar quedar adormit i de matinada me
vaig despertar amb una pixera que m’escapava, vaig alçar
la mà, al mateix temps que deia: Eh!, eh!, eh!, per cridar
l’atenció de l’infermer, que no devia ser gaire enfora, perquè
tot d’una va ser devora el meu llit i me va demanar:
-Què te passa bergant?
-Tenc molta pixera, li vaig respondre.
Ell se va acotar i d’aquell moblet que hi havia devora
el capçal del llit va treure la paella en lloc de la botella i la
me va posar davall les anques. Ell ja devia saber de què
anava la cosa, perquè, realment quasi la vaig omplir de caca
i pixo. Quan vaig haver acabat me va donar paper per ferme net i quan retirava la paella va dir:
-Fotre, fotre, la pastilla ha fet efecte.
Hora de repartir la llet, la monja que feia aquella
ronda, que no era Sor Dolores, me va dir.
-Avui a tu no te’n podem donar, si de cas més tard.
Passada una bona estona va venir Sor Dolores, me
va donar una besada a cada galta i me va demanar si havia
donat de cos, jo li vaig dir que sí, i molt, ella digué que se
n’anava però “enseguida vuelvo”. Va tornar molt aviat, duia
una ribella d’aigua, una tovallola, una esponja i una pastilla
de sabó. Sor Dolores me va tornar a rentar, primer la cara i
després les anques, me va eixugar ben eixut, me va pentinar,
va insistir amb les ones i vos puc assegurar que les mans
d’aquella dona deixaren amb mi un record inoblidable, eren
mans de santa.
Just acabava d’anar-se’n Sor Dolores i va arribar ma
mare, quan s’acotava per donar-me dues besades la
llagrimeta li sortia dels ulls, me va demanar si ja havia
berenat i jo li vaig dir que no i que la monja que el repartia
m’havia dit que no me’n podia deixar. Després me va
demanar que m’havia pentinat tant bé i jo li vaig dir que
Sor Dolores i record que ma mare digué:
-Aqueixa monja val un món.
Mentre, venguéren dos infermers a cercar-me per durme a operar.
Joan Mascaró Ferriol

(Continuarà al proper número)
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Una experiència inoblidable.
Des del programa “Eduqueu les Criatures”, un
programa divulgatiu de caire familiar que s’emet els
diumenges dematí per Catalunya Ràdio, van fer un
concurs per triar 15 famílies que els acompanyassin a
passar un cap de setmana a una casa de Colònies al
Montseny i a més fer el programa del diumenge 16 de
maig en directe. Per una d’aquelles casualitats, pensant
que no ens tocaria, hi vàrem participar i la nostra sorpresa
va ser quan vàrem rebre un correu electrònic que ens
confirmava que érem una de les famílies afortunades.
I dit i fet, aprofitant l’ocasió, anàrem a passar
aquest cap de setmana “diferent”, va ser una gran
experiència. La casa de colònies, un antic castell als peus
del Montseny, està ben equipada per aquestes activitats i
els monitors ens varen acollir i cuidar amb molta simpatia
i professionalitat.
Varen ser dos dies per compartir experiències i
fer amistats amb altres famílies, totes amb infants, i a més
on poguérem gaudir, tant els grans com els petits, de jocs
de nit, d’aventura com tirolines, ponts de corda, tir amb
arc, rocòdrom, etc.
Va ser una gran experiència, on poguérem posar
cara a les veus de la ràdio i a més ens ho passarem molt
bé. Si no hi ha res de nou, és molt probable que la tornem
a repetir.
Miquel Morey i família

Carles Capdevila i Tortell Poltrona

Cercant petjades de nit

Moments del desenvolupament del programa
Preparats per a la tirolina

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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L'ASSOCIACIÓ WIL-MAR
HOMENATJA LES MARES
L’Associació d’Equatorians ASOWILMAR celebrà
el passat dia 9 de maig un homenatge a les mares i elegiren
entre elles a la “Madre símbolo 2010”. L’acte tingué lloc
al camp. Ens han fet arribar un grapat de fotografies de la
celebració i al mateix temps volen fer arribar l’agraïment
a tots els que han participat i han col·laborat amb
donacions per a la festa. L’objectiu és recuperar i compartir
amb el poble de Maria la seva manera de fer festa. Esperen
en un futur tenir un lloc adequat per a poder celebrar
activitats en millors condicions i mentrestant seguiran
utilitzant aquest lloc amb una sèrie de normes per al seu
ús. Per si qualcú es vol posar en contacte amb l’Associació
per fer arribar suggeriments teniu el correu electrònic
asowilmar2009@hotmail.com, el telèfon 677195681
(president) i l’adreça a Sa tanca, número 12, on seran molt
ben rebuts.

Guanyadores dels diferents premis

LA QUINTADA
DE L'ANY 30
Aquí teniu els
quintos de l'any
1930, amb les seves
parelles, que feren
un dinar al Restaurant Cas Padrí Toni.
Vos desitjam que ho
pogueu celebrar
amb salut durant
molts d'anys.

Madre símbolo 2010

Liliana i Gloria representants de "AGRUPACION MUTUA"
lliurant part dels regals a repartir entre les mares presents
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David Muntaner, el millor contra el rellotge de les Balears
El campionat es va celebrar el passat 30 de maig a Maria
Tomeu Arbona.

Imatge del pòdium

El ciclista d’Establiments, David Muntaner es va proclamar campió
de les Balears de contra rellotge individual a la cursa que es va celebrar a
Maria amb partida i arribada a la Plaça des Pou. En total, hi participaren 104
ciclistes, entre ells els mariandos, Daniel Estarellas, Toni Font y Simó Darder.
L’itinerari va ser quasi idèntic al de la jornada inaugural del Pla de
Mallorca en una jornada de molt bona temperatura i sota l’organització de la
Penya Ciclista Establiments, amb la col·laboració de l’Ajuntament i del Club
Ciclista de Maria de la Salut.
Distancia:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
30
44
46

17 Kms - Promed

46 MUNTANER,DAVID
42 MAS,PEDRO
4 TORRES,ALBERT
43 RIUTORT,JUAN CARLOS
689 JIMENEZ,RAUL
33 ROSSELLO,MIQUEL
12 PASTOR,VICENTE
690 MUNTANER,ANTONIO
10 CRESPI,DANIEL
18 ARTIGUES,FRANCESC
219 GONZALVEZ,SALVADOR
47 SOTO,MIGUEL ANGEL
532 ESTARELLAS,DANIEL
603 FONT,ANTONI
890 DARDER,SIMON

:
ELITE
ELITE
SUB23
SUB23
MA-30
SUB23
SUB23
MA-30
ELITE
ELITE
JUN-1
SUB23
MA-30
MA-30
MA-40

49.16

David Muntaner

Kms/h.

JOAN LLANERAS
U.C. SON SERVER
UNION CICLISTA
TRASMIERA FOOTO
CALA D´OR
CONSTRUCCIONES
TOYOTA METAL BL
CALA D´OR
GRUP FONTANET
CALDENTEY-RCO
GIJON LAS MESTA
TOYOTA METAL BL
AGUAMAR
AGUAMAR
AGUAMAR

EN BERNAT I EN TOMEU CARBONELL
CAMPIONS DE MINITROT AMB PONIS

En Bernat i en Tomeu Carbonell Gelabert tenen
8 i 6 anys respectivament i són fills d'en Bernat
Carbonell Matas i na Catalina Gelabert Ferragut. I
precisament aquest són els que els han animat a córrer
amb els seus ponis. Ho feien a Manacor amb molt bons
resultats. Però el que ens han contat és que han corregut
a Maó, a Menorca obtenint importants premis.
Enhorabona a ells, a tota la família i que no
decaigui l'afició i que prest ens pogueu contar més
bones noves com aquesta o millors.

00:20:45-92
00:21:28-90
00:21:35-30
00:21:45-15
00:21:57-84
00:22:08-50
00:22:19-73
00:22:30-78
00:22:36-64
00:22:40-38
00:22:43-98
00:22:52-87
00:24:10-02
00:24:56-91
00:25:02-12

43
50
1:00
1:12
1:23
1:34
1:45
1:51
1:55
1:58
2:07
3:25
4:11
4:17

seg.
seg.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

Simó Darder
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