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des poble de Maria
han fet una companyia:
"Dimonis dets Infernets"
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Envestir, en una editorial d’una revista com la nostra, el tema de
la crisi econòmica, no és fàcil. Ni els suposats experts en teories
econòmiques es posen d’acord, ja que tantes ideologies tantes propostes
per sortir del mal tràngol en què estam ficats. Per tant, què en podem dir
nosaltres, des de la nostra modesta tribuna. Poca cosa, més enllà de sentir-
nos solidàriament lligats a aquells sectors que les passen magres i pregar
perquè els qui tenen la paella pel mànec, no castiguin encara més els
sectors econòmicament més dèbils amb propostes que treuen drets als
treballadors, prestacions socials, guanys aconseguits... I lamentar-nos
que els teòricament més acostats a les reivindicacions dels més dèbils es
converteixen una vegada més en els millors aliats dels privilegiats en
temps de vaques magres i en para-xocs de les frustracions dels que sempre
reben els cops a la cara, directament. Sobre la vaga passada, poca cosa a
dir. A Maria, al nostre poble, com a tants i tants pobles de la nostra
contrada poca cosa. No hi ha teixit industrial seriós perquè l’efecte es
notàs. Els qui feren vaga: quatre assalariats (sobretot funcionaris de
l’administració!), i prou.

On sí que ja tenim més coses a dir, i no podem callar ja que el
tema va directament lligat a la nostra existència com a revista, és en el
tema de les darreres declaracions dels dirigents actuals del Partit Popular,
quan parlen sobre temes de llengua i de futur, si a les properes eleccions
autonòmiques o generals arriben al poder. Fa temps ja que el Partit Popular
guarda en el seu si un sector ideològic que s’acosta molt (per no dir que
és idèntic) a les essències mès totalitàries pròpies de l’antic règim
franquista. Aquella màxima imperialista d’Una, grande y libre, que
eliminava tota possibilitat de discrepància o opinió diferent, ignorant de
tota opinió lògica científica, lògica o ètica avalades per tesis distintes,
torna de les mans de les opinions i declaracions de personatges com
Carlos Delgado o l’actual president del PP, José Ramón Bauzà (noms i
llinatges, així!). Sentir parlar aquest duet (amb un so sostingut per altres
prohoms igualment il·lustres de la plana popular) quan comenten coses
sobre la nostra llengua catalana i que faran quan tenguin el poder és per
posar-se a tremolar. Ignorants de tota base científica i volgudament
sectaris, no dubten a marcar diferències entre els parlants i entre les
llengües, associant drets, deures, qualificatius, privilegis o pecats
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originals, segons si els ciutadans tenen una llengua o altra
com a llengua primera. Per a uns, els ciutadans que usen
la llengua castellana, cap problema. Saben que tenen i
tendran al darrere tots els avals (polítics, legals, de
prestigi) que vénen tant de l’estat, com de les mateixes
institucions autonòmiques, per seguir usant la seva llengua
on i quan vulguin; mentre que els “pobrets indígenes”
que hem tengut la “mala sort” de néixer vinculats a la
llengua catalana, no tenim –no tendrem- la sort (si ells
tornen al poder) de poder tenir una llengua normalitzada,
amb nom generalitzat, amb normativa que pugui ser

assumida per tothom, amb un ús generalitzat que la faci
indispensable, amb el suposat privilegi de poder ser usada
sempre i en tot lloc en el propi territori lingüístic. No. A
tot això, sembla ser que  no hi tendrem dret. Els pocs
guanys aconseguits, els pocs avenços, en matèria de drets
lingüístics, perillen d’allò més si canvien les coses a les
properes eleccions.

Demanar als actuals dirigents populars, però
sobretot a les seves bases que tenen el català illenc com a
llengua habitual, que hi posin seny i esperit lingüístic
democràtic és allò que voldríem veure. Que així sia!

LA PROPERA EXCURSIÓ SERÀ A SA FITA DEL RAM, AL MUNICIPI D'ESPORLES
La propera escursió que tenim programada és la pujada al puig

de Sa Fita des Ram, dins el terme del municipi d'Esporles i que té una
alçada de 833 metres.

La partida la farem com sempre des de la plaça des Pou, a les 9
del matí de dia 24 d'octubre. Hi anirem en cotxes particulars.

Vos esperam, animau-vos, que caminar és salut i si, a més ho
feim pels paratges de la serra de Tramuntana, encara és més saluda-
ble.

Cim de Sa Fita des Ram

Font: Diario de MallorcaPerfil de l'excursió
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IMATGES DE LES FESTES I DE LA FIRA

Tir a la guàtlera organitzat per la societat de Caçadors. El sopar popular dóna el sus a les festes

Dues de les actuacions del playback d'aquest any.

En Jeroni Bergas llegint el pregó de les festes d'enguany Música Nostra començà amb un record per l'amo en
Xesc de Son Cloquis i després feu sortir a rotllo a madò

Magdalena "Paca" i l'amo en Rafel "Corralí"
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Els protagonistes de la vetlada poètica organitzada per
confessió.com

En Pere Gener i els dos músics acompanyants després
de la seva actuació.

Una missa i un bon berenar a la festa per als majors del
poble, un homenatge ben merescut.

La festa acabà amb dues hores de ball amb música de
"El cantante"

Durant les festes es feu una sessió de spinning a la plaça
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L'escenificació de la sortida dels dimonis dels Infernets
fou espectacular

La percussió acompanyà totes les actuacions dels
dimonis

L'expectació per l'arribada dels Dimonis dels Infernets a
la plaça era gran.

Inauguració de l'exposició de pintures de n'Antònia
Bergas a Ca Ses Monges

Una perspectiva de la fira amb mobles antics

La gent esperava els botifarrons de can Pere des Carreró
i en Pere Jove ens contà que enguany tornaran a utilitzar

el pebre de cortí que han cultivat ells mateixos que
torraran i moldran per fer les sobrassades. En podeu

veure un enfilall a cada banda de paradeta.
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OFICINA DE MARIA DE LA SALUT

LES VERGES
La festa de les Verges se celebra la nit del 20 al 21
d’octubre a molts indrets de l’illa. Els ingredients
essencials d’aquesta festa són els bunyols, la música
i el moscatell. Aquesta celebració és el que ens queda
d’un ritus ancestral de galanteig que perviu adaptat.
La revetlla de les Verges és una del tradicions més
antigues de Mallorca i consisteix en una celebració
espontània que realitzen determinats grups de joves
que van de casa en casa acompanyats de música a
cantar a les seves enamorades, a les quals també
regalen clavells. Elles, per compensar l’esforç
conviden els enamorats a menjar bunyols i a beure
moscatell. Aquestes sortides reben el nom de
serenates i tenen un component eròtic i picaresc força
important. La festa havia estat molt més popular ja
que en l’actualitat tant als pobles com a Ciutat, la
festa es conserva al voltant de la tradició de fer
bunyols.
Santa Úrsula i les onze mil
verges
La festa que coneixem com les
Verges se celebra el dia de santa
Úrsula i va lligada a una
llegenda, la qual conta que en el
s. IV un rei Britània va prometre
la seva filla, santa Úrsula. Ella
va demanar al seu pare
pelegrinar a Roma amb deu

desitjosos de posseir-les. A partir d’aquí hi ha diverses
versions, una de les quals diu que foren totes
assassinades pels bàrbars, però n’hi ha d’altres que
diuen que foren elles les que es varen immolar. La
imatgeria popular ha fet que aquestes onze verger es
convertissin en onze mil.
BUNYOLS (recepta donada per na Catalina
Ferragut)
Ingredients:

• 1 kg de patates
• 350g de farina (de força)
• 150g de llevadura de pa
• 6 o 7 ous
• sucre o mel
• oli

Preparació:
Primer hem de bullir les patates pelades per després
fer el puré. Una vegada bullides les hem triturar per
fer el puré. S’ha de deixar refredar uns minuts.
Després hi hem d’afegir la resta dels ingredients,
mesclant-los tots homogèniament i sense grumolls.
Deixam que tovi durant 1 o 2 hores (depèn de la
temperatura ambient).
Quan la pasta ja comença a estar tovada, hem de posar
l’oli al foc fins que sigui ben calent. Quan arribi
aquest moment, ja podem començar a fer els bunyols.
Hi ha gent que es banya la mà amb aigua perquè el
bunyol no quedi aferrat, cadascú sap la manera que
li va millor.
A l’hora de servir, tant ho podem fer amb sucre com
amb mel.

Bon profit!

Podem substituir les patates per moniatos, o
en cas de no tenir patates, per puré de sobre.

Eulàlia Ferriol

Bust de la santa al
cor de Santa

Úrsula, a Colònia
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Llampuga al forn
És un peix ben nostre. Actualment es consumeix a

alguns indrets de la Mediterrània i per Asia. Aquest peix
forma part també de la gastronomia
tradicional de Malta i Sicília i d’altres llocs de la
Mediterrània, però a les nostres illes quasi únicament
només es consumeix a Mallorca; al altres indrets i a les
costes d’Alacant, pràcticament només el mengen els
nadius del lloc que la coneixen. Per tant podem dir que és
un peix “nacional” mallorquí.

A la Mediterrània únicament hi passa per pondre,
millions d’ous, i a finals d’estiu, que és quan s’acosta al
litoral i és precisament quan se pesca. Apareix a Mallorca
i a les costes d’Alacant devers mitjan agost i es pesca
amb la fluixa, palangres de superfície, xarxes
d’encerclament i amb llampugueres als capcers (objectes
flotants) fins a l’octubre o novembre. Pon devers un milió
d’ous que suren per la gran quantitat de greix que tenen.
A la Mediterrània ponen tots els ous de cop, però a altres
mars la reproducció és parcial: ponen els ous en diverses
ocasions. La incubació dura 2-3 dies. El creixement és
bastant ràpid.

Ingredients per a quatre comensals:
.- quatre llampugues petites o mitjanes (300 grs)
.- ¾ de kg de pebres vermells o verds granats, amb
pinzellades negres, o bé dels
   darrers pebres que hem collit i s’ha fet gruixats.
.- 1 kg de tomàtigues ben madures, o be de tomàtiga
embotellada de l’any
    passat (aquesta opció és la preferible perquè és una
menja ben confitada i
    sucosa)
.- 150 cc d’oli d’oliva verjo, de les oliveres de Maria (fan
molt bon oli)
.- sal fina
.- dues cabeces d’alls

Preparació:
Es tallen els caps de les llampugues prèviament

netejades i es guarden per fer un altre dia un bon brou de
peix * .

Cada llampuga es trosseja en rodanxes d’1cm i 1/2
de gruix. Se salen al gust, amb la precaució que la sal
toqui la carn, no la pell. Es passen per un plat amb farina,
ben untades i es posen a la paella amb no massa oli, durant
uns minuts tan sols per marcar-les i que la farina quedi
enganxada. Es retiren i es deixen dins un plat a sobre un
paper absorbent per treure’ls l’oli.

A continuació es trossegen els pebres, un polsim
de sal i es fregeixen amb oli nou, fins que estan ben

daurats; es treuen i també es posen a part damunt paper
absorbent.

Si ho feim amb tomàtigues senceres, primer les
pelarem i desprès en farem salsa passant-la pel turmix, o
bé agafant tomàtiga embotellada (preferible, ja ho he dit
abans). Es posa a la paella, i si  la salsa és de tomàtigues
senceres, hi posam una cullerada de sucre per matar
l’acidesa, si són de conserva casolana, no cal (prohibit
fer-ho amb salsa de conserva comercial, es un pecat que
obliga a confessar-se); es fregeix amb poc oli.

A continuació s’esfloren les cabeces d’alls. Cada
gra s’esclafa amb el dit gros sobre el marbre de la cuina,
i es fregeixen amb la pell i amb oli abundant; no més de
dos minuts. Una vegada fregits, els treiem i guardam l’oli.

Preparam una greixonera de fang de la mida per
quatre persones. Hi col·locam els trossos de llampuga de
manera discrecional. Després s’hi tiren el  pebres ben
repartits entre els trossos de peix. A continuació es
col·loquen els alls ben distribuïts de manera uniforme i
ben col·locats entre el altres ingredients. A continuació
s’hi tira la sansa de tomàtiga per sobre que ho cobreixi
tot. I a continuació s’hi tira l’oli de fregir els alls.

Es posa al forn que prèviament haurem encès fins
a 120Cº, amb foc únicament per davall, i deixa coure entre
20-30 minuts, observant-ho cada punt, ja que pels
ingredients el temps de cocció pot variar una mica.

S’ha de servir mentre és calent. Si es deixa refredar,
perd molt de la mescla de sabors i olors dels components,
i ja no és el mateix.

Hi ha una variant: amb patates tallades fines com a
base. Això va al gust.

És un plat tan exquisit que els veïnats s’assabenten
que ho cuinam i voldran ser convidats; i fins i tot els Déus
de l’Olimp segur que voldrien acompanyar-nos a taula.

Si aquest plat l’acompanyam d’un vi blanc intens
(zona d’Alaró), fresquet, gaudirem d’un plat únic, amb
sensacions mediterrànies insubstituïbles.

És un plat ben baratet i molt saludable; els
ingredients tots son mediterranis, per tant si menjam
llampuga feim salut i país.

* (Per fer un bon fumet de peix, aprofitarem
els cap de llampuga, mitja dotzena de caps de
gamba vermella, tres cranc peluts, dues
embostes de musclos, un cap de lluç i dues
aranyes; com veieu tot s’ha d’aprofitar).

EL REBOST DE FENT CARRERANY
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ELS DIMONIS NO TENEN LLEIS

El passat dijous dia 9 vaig comprovar que a
l’infern no hi ha lleis, i si n’hi ha els seus habitants
no estan acostumats a respectar-les.

Aquesta afirmació ve de l’actuació que
tingueren els dimonis al nostre poble.

Estava el vespre  esperant el correfoc al carrer
Quintana a l’altura de la sucursal del Banc Santander,
darrere una cinta que delimitava el recorregut  dels
dimonis, amb unes nines que no els fan gaire gràcia
els dimonis ni el foc, però jo els havia assegurat mil
i una vegada que allà on ens trobàvem no arribarien
ni els dimonis ni les espires. Però aquí em varen
demostrar que les normes del humans no són per els
dimonis, ja que es va acostar un diable d’aquells que
tirava foc per la boca i no es va acontentar just amb
el seu redol, sinó que va traspassar la cinta de
seguretat i entrant més de 5 mts entre el públic llança
una nova flamarada enmig de la gent. La reacció la
vos podeu imaginar: els infants cridant i els majors
entre els que m’hi incloc espantats. Si en aquell
moment hagués tingut els poders necessaris l’hagués
enviat de cap dret a l’infern.

Les nines que portàvem amb nosaltres no varen
voler veure mes dimonis ni dimonions i endemés
varen veure que les paraules de seguretat que els diem
els pares no sempre tenen força davant la caparrudesa
dels diables.

Per la  colla de Dimonis dels Infernets  cal dir
que el personatge que va fer aquests actes no era de
la vostra colla, però sí dels que vos apadrinaren. Anau
alerta amb l’exemple que preneu dels padrins!

Josep Genovard Riutort
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ORGULL DE POBLE
Em sent orgullós. I pens que ho he d’expressar i

compartir aquest orgull amb vosaltres.
Assegut enmig de més de mil dues-centes persones

sopant a la plaça tranquil·lament a la fresca. Una munió
d’amics, coneguts, desconeguts, mariandos, forans,
propers, llunyans,... l’omplen de gom a gom, a la plaça.
Vull fer una proposta que ja he anat estenent als qui m’han
volgut escoltar. Vuit dies abans de la Mare de Déu, ja ho
feien quan era petitet, col·loquen a la part de darrera de la
teulada de l’església, una bandera que ha anat canviant
de color segons l’època política que ens ha tocat viure o
del rector de torn, però que sempre hem anomenat LA
BANDERA QUE FA FIDEUS. El perquè d’aquest nom
no és ben bé conegut però corren dues hipòtesis sobre el

del Club d’Escacs de Maria, amb motiu dels 33 anys
d’escacs al nostre poble. Però és que a més hi ha el Club
Ciclista, el Cop de Gas, la societat de caçadors Sa
Guàtlera, la Tercera Edat, la Segona Ona, el Club de
Futbol, les Penyes del Barça i del Madrid, el grup d’esplai
Es Rebrot, l’Associació de Música, l’associació Wil-Mar,
la Mariatukada i Fent Carrerany que l’any que ve
complirem vint-i-cinc anys sense deixar ni un mes d’entrar
a les vostres cases, contant-vos, entre altres coses, el que
fan totes aquestes associacions.

I per acabar vull parlar de l’associació més jove de
totes, recent nada i ja ben adulta gràcies als amics de Santa
Margalida, la colla de Dimonis dels Infernets. He viscut
de prop la gestació d’aquesta colla ja que tenia un dimoni
boet hiperactiu durant tot l’estiu per dins casa sempre
cercant i pensant vestit, careta, banyes, etc. Cosa que es
deu haver anat repetint a totes les cases on hi havia
dimonis. I sobretot vull valorar i agrair l’empenta, la
il·lusió i el coratge que hi han posat un bon grapat de
mariers que han vist així complit així un dels somnis que
duien des de feia temps.

Ho torn repetir, estic orgullós del meu poble.
Magí Ferriol

seu origen: una, que la bandera no devia ser de molt bona
qualitat, era vella, i el vent l’esquinçava i en feia tires
d’ella semblant que eren fideus que voleiaven. L’altra
explica que en l’avior la gent del poble, la majoria pagesos
que treballaven el camp, s’alimentaven dels menjars
casolans que ells mateixos treien de les terres que
conreaven i dels animals que tenien al corral i a la soll.
Però en arribar les festes era l’ocasió de canviar la rutina
i menjar uns bons fideus. El que jo vos propòs és fer
tradició d’aquesta hipòtesi que més bé sembla llegenda. I
el dia del sopar popular, ja sigui com fins ara com si
s’organitza conjuntament, fer fideus per sopar, uns
FIDEUS DE BANDERA. Vos agrada la proposta? Idò
quedam per l’any que ve a la plaça.

Una de les frases que vaig sentir molt durant la
meva joventut, quan un comença a sentir inquietuds, era
que “Maria és un poble on no hi pot haver res”. Que les
coses no duraven, les iniciatives sempre eren tombades
per les crítiques i el negativisme predominant. Gràcies a
Déu això ha canviat i l’associacionisme de Maria té molta
força i empeny el poble cap endavant. Així durant les
festes poguérem escoltar el pregó en boca d’en Jeroni
Bergas, presentat per en Miquel Mascaró, president actual
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Estic parlant dels concursos televisius que,
normalment en hores de mitjanit, es poden seguir a una
sèrie de cadenes, algunes no molt conegudes i d’altres més
populars com a Tele 5

En aquests programes has de cridar a un número
(normalment comença amb 905). Es tracta de donar resposta
a una pregunta que sembla molt simple. Marques el número
905xxxxxx i, si pots connectar-te i sortir en antena, dónes
la resposta que creus clarament és la correcta i te responen
de forma no molt educada que has fallat (de vegades ni tan
sols ho fan, simplement tallen la conversa (?) i passen a un
altre ingenu que, com tu, intenta guanyar una quantitat
estimable de diners de forma tan senzilla (i inútil).

I cada vegada que crides pagues una quantitat que,
en els casos mes benèvols, suposa 1,30• cada volta. Te
contesta una màquina, normalment per dir-te que no has
tengut sort, que “aquest bloc” no és el que està en coa per
antena i que ho intentis de bell nou. I piques hi ho intentes
i cada volta són 1,30• (res important comparat amb el que
aconseguiràs si pots donar la resposta que estàs convençut
és la correcta), i per això no fas atenció als pocs que surten
en antena i donen la mateixa resposta que has pensat i que
ja els ha dit l’actor o actriu que fa de presentador que no és
la correcta.

I et poses dels nirvis perquè veus que s’acaba el
temps i no tens sort que t’agafin la teva cridada. I
miraculosament el presentador allarga el temps i admet una
sèrie de cridades més, però tampoc hi ha sort.

I si a la fí et toca, i dónes la resposta, et quedes amb
una cara digna de veure quan, indefectiblement, et diuen
que “Nanai de la Xina”. Si tens molta sort, no et mantenen
en antena, ja que cors un greu perill: pareix que les màquines
responedores estan preparades per fer una cosa increïble.
Mentre parlen amb tu, t’estan cridant a ca teva (normalment
haurien de trobar que està comunicant, ja que estàs parlant
al mateix temps) però no, i el que és pitjor, és que estan
despenjant cada vegada. En un període d’un minut poden
fer-ne (cridar i despenjar) unes 20.

I al final de mes, quan reps la factura de la línea
telefònica, de l’operadora que sigui, et sorprens quan veus
que, entre les 2 i les 3 del matí has fet un total de 160
cridades o més, la qual cosa representa uns 200• aquest
concepte. Tot l’exposat fins aquí ÈS RIGOROSAMENT
CERT. Com a àrbitre de Consum he vist el que he exposat
moltes voltes. Són moltes les persones que posen denúncies
per aquest fet. Moltes més del que vos podeu imaginar.
Gent de tot tipus, des de persones majors a gent jove, tant
homes com dones, i ara que la crisi fa que molta gent estigui
a l’atur, tenen temps per “veure la tele el vespre” ja que el
dia següent no s’han d’aixecar prest perquè no hi ha feina.

La factura corresponent, si no és pagada, la
companyia que l’emet la reclama un parell de voltes, la
remet a uns advocats que t’escriuen, te criden contínuament,

t’amenacen, i si
finalment no pagues
al cap d’un parell de
mesos t’inscriuen en
un llistat de morosos.
Moltes voltes te
n’adones de la
inscripció quan vas a
comprar una cosa a
crèdit i te diuen que no t’ho poden vendre a crèdit per la
teva inscripció al llistat esmentat. Evidentment te tallen la
línia.

Què pots fer?
El correcte és avisar la companyia que vols pagar la

factura però no vols pagar l’apartat denominat “números
de tarificación adicional”. També que presentes una
reclamació a Consum (directament o a través d’una
Associació de Consumidors, per exemple LA DEFENSA).
Aquesta reclamació impedirà que te posin al llistat de
morosos. Per tant és importantíssim que facis la reclamació
al principi, una volta hagis rebut la primera comunicació
de reclamació.

Quan es faci l’arbitratge normalment la companyia
telefònica acceptarà que paguis la part dels 1,30• de cada
cridada que correspon a la conexió, és a dir aproximadament
un 50% del preu (l’altra 50% el se reparteixen l’empresa
de televisió, l’empresa que posa els mitjans tècnics i de
vegades un altra més). Maldament no
hagis fet les 165 cridades existeix un document de la
Secretaria d’Estat de Telecomunicacions que certifica que
si Telefònica diu que has fet les cridades, és que s’han fet.

Què fa LA DEFENSA?
El que està fent LA DEFENSA és preparar una

denúncia en relació al fet que una màquina pugui cridar i
despenjar (si no despenges no se podria facturar).

També instarem la Fiscalia que actuï d’ofici contra
aquestes empreses que permeten allotjar als seus programes
un concursos tan poc seriosos i sense cap escrúpol.

Finalment recomanam a tots i a totes que se posin
en contacte amb la seva companyia de telefonia i que
demani que bloquegin els “Números de tarificación
adicional”.

I que per favor repassin totes les factures telefòniques
(fixos i mòbils) i davant qualsevol dubte es posin amb
contacta amb la Direcció General de Consum, la nostra
Associació LA DEFENSA o qualsevol altra. De forma
totalment gratuïta els assessorarem. Segur que s’estalviaran
molts diners i emprenyadures.

La Defensa, Associació de Consumidors i
Usuaris de les Illes Balears

ELS 905, SI NO SÓN UNA ESTAFA, S’HI ASSEMBLEN MOLT
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OBRES A SA QUINTANA
Moltes vegades hem

comentat des d’aquestes
pàgines els problemes de
circulació d’aquesta via
d’accés al poble, el carrer de
Sa Quintana. La gent sovint es
queixava que no podien anar
per damunt les voreres perquè
eren massa estretes.

Per tal de solucionar-ho,
el passat dia 14 varen
començar les obres de condicionament del carrer. Han
eixamplat les voreres i han llevat l’aparcament perquè
els vehicles més voluminosos puguin circular
tranquil·lament.

Pensam que és una molt bona idea, però hi ha dues
objeccions, la primera és que podrien haver fet les voreres
un poc més amples. La segona, és que els acabats, com
podeu veure a la foto, no són del millor.

De tota manera era una reforma necessària que els
veïns han acollit positivament.

MARIA A LA SEXTA!
Segur que molta gent ha sentit parlar d’un programa

de televisió que s’emet per la Sexta que es diu ¿Quién
vive ahí? Amb aquest programa tenim l’oportunitat
d’entrar dins cases que es consideren fora del normal. La
sorpresa va ser dia 23 de setembre quan el programa de
televisió va mostrar una casa de Maria. Concretament el
número    del carrer de Sa Quintana. El dia de la fira
tothom parlava tant de la casa com de la propietària. Si
algú se’l va perdre, té la possibilitat de veure’l per Internet.
No us el perdeu.

RENOVACIÓ DEL MOBILIARI URBÀ
Si heu anat per la plaça darrerament, haureu notat

que han canviat alguns elements del mobiliari urbà: els
bancs. A la gent del poble li ha agradat el canvi, ara només
falta que la gent no els espenyi.

UN NOU CURS ESCOLAR, UN NOU EDIFICI I UN

NOM NOU
L’Escola de Maria ja ha començat el que serà el

darrer curs que es farà als edificis escolars actuals. Amb
una plantilla idèntica a la del curs passat (15 mestres) i
163 alumnes, aquest primer trimestre encara es mouran
als edificis antics. Segons ens ha informat la Comissió de
seguiment de les obres, la data de finalització es mantindrà
i prest es podrà començar a netejar les aules, a connectar
tota la infraestructura informàtica, i el trasllat de mobiliari,
que permetrà començar el segon trimestre a l’edifici nou.

També relacionat amb el tema del nou edifici,
sabem que en aquests moments hi ha tres propostes per
posar nom a l’escola. El primer nom, CEIP Mestre Ángel
Madrigal, ve proposat per l’Associació
Com.fessió@maria.es, el segon, CEIP Maria de la Salut,
està proposat pel claustre de professors, i té el suport de
l’APIMA (Associació de pares i mares d’alumnes, i el
tercer, CEIP Mestre Toni Galmés, ha estat proposat per
l’agrupació local d’UM.

ENRIQUE POZO EN UNA PEL·LÍCULA
La vídua d’Enrique Pozo

ens ha fet arribar un escrit
aparegut a la revista de Manacor
Perlas y Cuevas del passat mes
de setembre on es fa referència
al lliurament d’una pel·lícula en
DVD Amanece que no es poco,
amb què el diari madrileny ABC
obsequià els seus lectors. En
aquesta pel·lícula rodada a
Albacete l’any 1988 hi té un
petit paper el seu marit Enrique
Pozo, en aquell temps destinat
a aquella província castellana.
Com que el tinent Pozo va estar
uns anys destinats a Manacor, la
publicació se’n fa ressò d’aquest
fet.

UN MES AMB MOLTS DE NAIXEMENTS
Tothom en parla i encara no s’ha trobat cap

explicació lògica. Enguany, a Maria, ja duim més de 30
naixements (i això que encara falta un trimestre per acabar
l’any). Però allò que encara ha sorprès més, ha estat que
en aquest passat mes de setembre han estat vuit els
naixements (entre d’altres, la filla del batle). Fent
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memòria, no recordam que les passades festes de Nadal,
Reis i Sant Antoni, hi hagués cap esdeveniment especial
que expliqui aquest sobtat “Baby boom”. Haurem de fer
una carta astral per veure què passà per trobar una
explicació lògica a tan sobtat creixement. Enhorabona a
tots els afortunats!

EL POLICIA PEDRO SUREDA, ÀRBITRE DE

SEGONA DIVISIÓ
Si vos parlam d’un

àrbitre de futbol de
Segona divisió és
possible que la majoria
de gent no sàpiga qui és,
però si parlam del policia
local, Pedro Sureda, la
majoria de gent ja sabrà
a qui ens estam referint.
I és que el nostre conegut
policia local, també és a
hores d’ara un conegut i reconegut àrbitre de futbol, que
enguany ha ascendit a la Segona Divisió del futbol
espanyol i que ja s’ha estrenat en aquesta categoria. A
veure si un dia d’aquests l’agafam pel nostre compte i li
feim una xerradeta perquè ens expliqui coses sobre aquesta
activitat que l’ha situat com l’únic representant illenc en
aquesta categoria de plata de l’arbitratge espanyol.

Enhorabona Pedro!

I TROBADA INTERNACIONAL DE GLOSADORS

A ALCÚDIA
Ens han fet arribar una informació sobre una

trobada de glosadors que tendrà lloc a l’Auditori d’Alcúdia
el proper divendres 8 d’octubre. Amb el títol de I Mostra
Internacional de Glosadors: Glosa Improvisada, i amb
la participació de glosadors de Mallorca, de Menorca,
d’Itàlia, i els repentistes de Cuba i de les Canàries pots er
una ocasió excel·lent de sentir i gaudir amb els artistes
d’aquesta mostra de cultura oral popular.

INFORMACIONS D’ESCACS
El Club

d’Escacs de
Maria a més de
ser el
protagonista del
pregó de les
festes d’enguany,
continua fent

activitats i generant notícies relacionades amb el món dels
escacs. Per les Festes de la Mare de Déu celebrà el XXI
Torneig escolar que tingué com a guanyador absolut el
jove Nadal Roig. Per al proper dia 3 d’octubre, la cita els
convocarà al Restaurant Cas Metge Monjo, on celebraran
la XXX edició del Torneig de Maria de la Salut.

UNA ADMINISTRACIÓ EFICIENT
Com a cosa curiosa, us volem citar el cas d’una

sol·licitud que enviada per la nostra associació a la
Conselleria de Medi Ambient, per demanar permís per
fer l’excursió al Torrent de Pareis, entrà a l’oficina de
gestió del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana un
dia després d’haver fet l’esmentada excursió. Una setmana
més tard ens informen ,diligentment, que havent-se
produït aquest desfasament consideren “desaparegut”
l’objecte del procediment i no caldrà emetre cap informe.

CONFERÈNCIA SOBRE EL MESTRE MADRIGAL
I L’ESCOLA DE MARIA EN TEMPS DE LA
REPÚBLICA I LA PUBLICACIÓ DEL TREBALL
D’INVESTIGACIÓ

La casualitat i altres compromisos inajornables
varen fer que cap dels membres del Consell de Redacció
de la revista poguéssim acudir el passat divendres 17 de
setembre a la conferència que l’Associació
Com.fessió@maria.es organitzà amb els responsables de
l’Arxiu del Museu d’Educació de les Illes Balears, els
quals han fet un magnífic treball de recerca sobre la figura
del mestre Àngel Madrigal, l’escola de Maria en temps
de la República i les depuracions de mestre en temps de
la guerra civil. Aquest treball que ja hem tengut a les
nostres mans i llegit, serà, publicat per la nostra associació
en forma de llibre i posat a disposició dels nostres
subscriptors properament. Esperam poder-lo presentar
aviat i que així, aquesta recerca, i el personatge, tengui el
ressò que es mereix. Ja us anirem informant.
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          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 divendres: de 10 a 13 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

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

TELÈFONS D'INTERÈS:
AJUNTAMENT                                        971525002
                                                        (Fax) 971525194
                                            Policia Local 971100112
BIBLIOTECA                                           971525688
UNITAT SANITÀRIA                              971525463
                                            (cita prèvia)   902079079
APOTECARIA 971525020
OFICINA DE CORREUS 971858061
ESCOLA DE DALT (telèfon i fax) 971525083
ESCOLA DE BAIX 971525252
LOCAL TERCERA EDAT 971525564
POLIESPORTIU MUNICIPAL 971525457
PARRÒQUIA 971525033
GESA: AVARIES 902534902
SOREA,                     Servei d''aigua 971644004
                                    Avaries 971644006
EMERGÈNCIES      112
BOMBERS            085
HOSPITAL MANACOR Informació 971847000
                                            Urgències 971847060
                                            Cita Prèvia 971847100
HOSPITAL D'INCA 971888500
AMBULATORI D'INCA 971502850
URGÈNCIES A TOTA L'ILLA       061
SON DURETA (Centraleta) 971175000
AMBULÀNCIES S.S. (Inca) 971502850
AMBULÀNCIES 971200362
RECAPTACIÓ TRIBUTS CAIB (Inca) 971505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA (Inca) 971505150
MANCOMUNITAT DES PLA 971830441

14

DEMOGRAFIA
BENVINGUTS:

N'Andreu Jaume Ferriol
Quetglas, va néixer el passat 6 de
juliol i és fill d'en Jaume Ferriol
Bergas i de na Catalina Maria
Quetglas Vicens.

Na  Caterina Agnès Mascaró
Bibiloni va néixer el passat dia 19
d'agost. Els seus pares són en
Miquel Mascaró Pastor i na Cata-
lina Ana Bibiloni Ribas.

En Tomeu
Quetglas Bergas vingué
al món el passat dia 3 de
setembre. És fill d'en Biel
Quetglas i na Cati Pilar
Bergas.

Na Yasmina El Abdellaoui va néixer el passat dia 7 de
setembre. Els seus pares són en Said El Abdellaoui i na Hnifa
Laksir.

En Guillem Pira Ramis vingué al món el passat dia 7 de
setembre. És filla d'en Guillermo Pira Colombram i na Catalina
Ramis Frontera.

Na Alexandra
Maria Mulet
Camacho va néixer el
passat dia 14 de
setembre. Els seus
pares són n' Antoni
Mulet Campins i na
Marcia Jhenith
Camacho Alvarado.
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El temps

BUS-TREN, DE DILLUNS A DIVENDRES
Maria -Sineu-Inca  - Palma Palma- Inca -- Sineu-Maria
06:25    06:40   06:54  07:28 06:09    06:44   06:57   07:25
07:25    07:40   07:54  08:28 07:09    07:44   07:57   08:25
08:25    08:40   08:54  09:28 08:09    08:44   08:57   09:25
09:25    09:40   09:54  10:28 09:09    09:44    09:57
             10:40   10:54  11:28 10:09    10:44    10:57
             11:40   11:54  12:28 11:09    11:44    11:57
             12:40   12:54  13:28 12:09    12:44   12:57   13:25
13:25    13:40   13:54  14:28 13:09    13:44   13:57   14:25
14:25    14:40   14:54  15:28 14:09    14:44   14:57   15:25
15:25    15:40   15:54  16:28 15:09    15:44   15:57   16:25
16:25    16:40   16:54  17:28 16:09     16:44   16:57
             17:40   17:54  18:28 17:09     17:44   17:57
             18:40   18:54  19:28 18:09    18:44    18:57 19:25
19:25    19:40   19:54  20:28 19:09    19:44    19:57  20:25
20:25    20:40   20:54  21:28 20:09    20:44    20:57  21:15
             21:40  21:54  22:28 21:09    21:44    21:57
             22:40   22:54  22:28 22:09     22:44    22:57
BUS-TREN, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS
Maria-Sineu-  Inca-   Palma Palma- Inca-  Sineu-Maria
            06:40   06:54   07:33 06:04   06:44  06:57
             07:40   07:54   08:33 07:04   07:44  07:57
08:25   08:40   08:54   09:33 08:04   08:44  08:57  09:25
09:25    09:40    09:54  10:33 09:04   09:44  09:57  10:15
             10:40   10:54   11:33 10:04   10:44  10:57
             11:40    11:54  12:33 11:04   11:44  11:57
             12:40   12:54   13:33 12:04   12:44  12:57
             13:40   13:54   14:33 13:04   13:44  13:57
             14:40   14:54   15:33 14:04   14:44  14:57
15:15   15:40   15:54   16:33 15:04   15:44  15:57  16:15
             16:40    16:54  17:33 16:04    16:44  16:57
             17:40    17:54  18:33 17:04   17:44  17:57
18:15    18:40   18:54   19:33 18:04   18:44  18:57  19:15
             19:40   19:54   20:33 19:04   19:44  19:57
             20:40   20:54   21:33 20:04   20:44  20:57
             21:40   21:54    22:33 21:04   21.44  21:57
             22:40   22:54   23:33 22:04   22:44  22:57

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

06:10 06:25 07:30 09:45 10:50 11:00 11:15
11:15 11:40 11:55 13:00 13:45 14:50 15:00    15:15

13:55 14:10 15:15 17:45 18:50 19:00 19:15
17:45 18:10 18:25 19:30 19:45 20:50 21:00 21:15
Diumenges i festius:
08:15 08:40 08:55 10:00 10:30 11:35 11:45 12:00
15:45 16:10 16:25 17:30 19:45 20:50 21:00 21:15

15

PLUVIOMETRIA
Dia 4 .............. 4 l.
Dia14 .............. 3 l.

TOTAL: 7 LITRES

Temperatura Màxima
34,9º C (Dia 26)
Temperatura Mínima
18,5º C (Dia 15)
Temperatura Mitjana
25,9º C
Mitjana Màximes
30,5º C
Mitjana Mínimes
21,3º C

MES D'AGOST

Enhorabona als seus pares i família.

En Joan Ballester
Socias i n'Eulàlia Maria
Carbonell Ferriol  es casaren
el passat dia 25 de setembre.

Que el vostre amor no
acabi mai

JA L'HAN FETA:

Na Isabel
Ribas Mas va
néixer el passat dia
16 de setembre. És
filla d'en Gabriel
Ribas Mas i na
Maria Antonia Mas
Gual.

En Biel Ginard Riu va néixer el passat dia 21 de
setembre. Els seus pares són en Gabriel Ginard Mas i na
Manela Riu González.

En Gorka Orfila Obrador vingué al món el passat
dia 24 de setembre. És fill d'en David Orfila Fernández i
n'Irene Obrador Marí.

Na Paula Font Carbonell va néixer el passat dia 24
de setembre. Els seus pares són en Simó Font Darder i na
Francisca Carbonell Rayó
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A la portada de la revista d’aquest mes hi ha la fotografia
dels guardonats amb la Pagesa de Fent Carrerany.
L’Editorial fa cinc cèntims de la celebració del número
50, però també hi ha lloc per a la política, fent referència
al canvi de batle.

Canviant a temes més culturals, en Jaume Mestre
ens conta que Can Font i Roig surt a la premsa nacional.
Per altra banda, l’actualitat política és present a la Casa
de la Vila, i la cultural a la Capella Fonda.

A la portada ja s’anuncia el que s’explica tot seguit
al Sopar de Fent Carrerany, una festa molt concorreguda
i participativa.

Giram pàgina i en Joan Gelabert ens diu que Qui
amb al·lots se colga... o crònica inacabada d’una
legislatura desgraciada, que molt bé indica el títol,
comenta l’actualitat política del poble. Per llevar una mica
de tensió, els Poemes i gloses d’en Joan Colombram i
d’en Jaume Santandreu.

Seguint amb els temes més distesos, el Bullit de
notícies. Si al número anterior el Cor parroquial se n’anava
de viatge, en aquest cas ho fan les dones de la neteja.
També sabem quines són les activitats que es duen a terme
a la Capella Fonda o la preparació dels nous catequistes
entre altres coses.

Com que setembre és el mes de les festes, a la
revista d’octubre trobam un recull de fotos dels diferents
actes i activitats. En Magí Ferriol segueix fent Memòria
R.A.M dels seus records d’infantesa.

A la secció de Correu Obert, en Magí Ferriol adreça
una carta als veïnats de Maria. Per la seva part en Jaume

Mestre ens dóna la seva Opinió sobre la situació política
del moment, la qual qualifica de remoguda.

Seguim llegint, en aquest cas la segona part de la
Problemàtica dels joves als Països Catalans, la qual ens
fa arribar na Francesca Font, na M. Margalida Jordà, na
Maria del Mar Ribas i en Gabriel Vanrell.

A la secció de Demografia, aquest mes ens han
deixat l’amo en Lluc Fiol, madò Antònia Pastor, na
Catalina Carbonell i l’amo en Joan Gelabert. Tampoc
aquest mes no hi ha cap Benvingut. Sí que l’han feta en
Guillem Ferriol i na Catalina Inès Galmés.

En el Carrerany Esportiu, Fonthisa ha començat
la temporada. En Tomeu Arbona ens relata quina ha estat
la participació d’un ciclista de Maria al Mundial, n’Antoni
Mulet. Per altra banda el Club d’escacs ha tengut una
activitat intensa, la qual ens conta n’Enric Pozo.

Acabam la revista i és hora d’anar d’excursió, en
aquest cas anirem al Castell d’Alaró.

FENT CARRERANY FA VINT ANYS
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La pitjor vocació és la de voler ser sí o no, ignorants...

La pitjor vocació és la de voler ser sí o no, ignorants,
perquè la ignorància és on s’aferren tots els mals endèmics de
la involució. És perquè crec que el rol vàlid de la gent d’un
poble petit és el de la integració: com més solidaris siguem
més oportunitats tendrem per entendre’ns i ser afins en les coses
que ens afecten i que són ni més ni pus les que fan el context
de Maria, quan accentuar les diferències per causes de partits
polítics o desavinences desintegradores sols duu a la diferència
que és insolidària, i, on sols hi ha la soledat més tancada i el
maldormir per menjades de cap en no haver xerrat a temps
dels problemes que ens afecten amb qui pertocava. 

Som a les portes del 2011 i és ben hora de sortir de la
cova i espavilar-se fins a adquirir la civilització com més
universal millor. Maria ha de ser europea i els joves ho saben,
però no és igual en les generacions anteriors que encaparrotats
en ignorar es pensen que des de la ignorància tot ho saben. Ja
no cal la rebel·lia en els joves per a trobar-se, cal tenir la ment
flexible i saber de bon de veres el que volen i esperen. Cal,
aleshores, fer-se una mica de programa i no perdre el temps en
desavinences diferencials que porten a enconar-se en si mateix
i amb molts d’altres.

Un s’ha de moure pels llocs allà on fomentin
l’autoestima i on les relacions socials es donin en la cordialitat
del supòsit que el sol surt per tothom. Pretendre el contrari és
destruir-se per conveniències que sols duen a crear-se un fals
ego que no toca a terra. Així, si adquirim personalitat des de
veure’ns com volem ser no caurem en la temptació insolidària
de creure que nosaltres som en Jordi de ses tallades que feim
els comptes a tothom, deixant-nos -dient la sencera veritat- a
nosaltres pel darrer capítol que mai arriba.

Comandera i ignorància van de la mà, perquè com més
ignorant és una persona sol només trobar la defensa en la
autoritat del voler protagonitzar en ordres i interrogacions tota
conversa o relació social. No n’hi ha més de fetes, però el
contrasentit és que els altres són els qui paguen la mala educació
i les limitacions dels qui tenen tanta comandera. Això es tant
així que si no basten les ordres i les interrogacions passen a
sumar l’agressivitat en la conversa o fins i tot la física. No són
amics del diàleg consistent en escoltar i opinar el moment adient
com a gent civilitzada. Sembla que els altres són els culpables
de les seves limitacions i desgràcies, quan en aquesta vida tens
el que poses sobre la balança i el que aconsegueixes en l’esforç
d’arribar on pots, triant-ho des de la voluntat d’aconseguir ser
el màxim feliç possible, perquè la vida són dos dies i els mals
rotllos i els malentesos no ens han de fer creure que aquest o
aquest altre són enemics pel que em digueren o em feren. Les
coses es xerren, es posen els punts sobre les is i si ens volen
entendre tant com la disposició nostra és la d’arribar a acords,
aleshores haurem aconseguit caminar cap a la civilització.
Emprenyar-se no comporta res bo, sols l’estar malsofrit negant-
se tot el temps que estàs emprenyat la progressió cap a moments
més satisfactoris i positius.

L’experiència a un el fa distint com les pedres que no
n’hi ha dues d’iguals, però sabent-se distint s’ha de ser el
màxim possible tolerant fins que la diferència de les pedres, a
través del diàleg, pugui veure’s com la semblança integral de
les gotes d’aigua que totes juntes fan el rius i la mar. Integrar,

perquè la integració és la força de la solidaritat, ja que és veritat 
que el context de Maria no ha de ser la selva on guanya sempre
l’ignorant que té més barra i que és més pocavergonya. Això
no tocaria valer a hores d’ara, però encara es duu com a moda
del fanatisme «d’insurrectos» que perden el respecte cap als
altres amb la facilitat de dir «som ignorant però comand perquè
tu ets beneit i et deixes dur per la darrera menjada de cap que
jo et peg». Amb aquestes, n’enganen bastants, però tanta sort
que de cada vegada són menys.

Un es fa home partint sempre d’un projecte que es
desenvolupa en un temps que sol ser ingrat, però s’arriba a
qualque dia on un sol creu en la realitat més ben mereixedora.
Tot arriba, el que cal és no perdre el temps en circumstàncies
externes que no depenen de la voluntat; un ha de sofrir per
arribar a les metes del programa i ha de seguir sofrint les
diferències amb els altres, però sent tolerant, educat i sincer es
té el camí obert a l’èxit en l’intent de trobar la felicitat, i, aquesta
meta, hauria de ser la programada per tothom, perquè si
intentam ser feliços arreglam el nostres problemes i sent feliços
es multipliquen les possibilitats de civilitzar-nos fins a arribar
a entendre que tots, del primer al darrer, tenen el dret de trobar
el camí que més s’atraca a sentir-se còmode en les
circumstàncies de la vida. I això és el que cal conèixer com a
felicitat, i, a més, la felicitat no és una utopia, no no ho és
perquè un la palpa quan veu que el que decideix és el que
s’aproxima el que fa.

Felicitat no és eufòria, no. Felicitat és seny, seny de
bístia vella, per no pensar mai que s’ha perdut el projecte i que
es va mans buides cap a la desgràcia. Un pot tenir problemes,
però no per això és un infeliç, perquè pretenent solucionar-los
ja camina cap a aquesta felicitat, que té la clau del desxiframent
en la visió objetiva de les coses, que té molt a veure amb
l’observació que se’n va sempre una passa més enllà de la
ignorància. Equilibri entre el jo particular i el món objectiu és
la principal definició de felicitat, perquè quan el trobam som
capaços d’amidar el més aproximadament possible les nostres
forces per a realitzar-nos en un entorn factible per a trobar-nos
en el mirall de la veritat que reflecteix sinceritat, força i
autoestima vàlida per a seguir caminant sense por ni manies
de cap tipus. Segurs d’això, ho hem d’estar i més segurs encara
de dir que el poble té la progressió necessària per no crear
frustrats reinvindicatius d’una bojor que sempre els porta a ser
aucells de la mala nova, i sé cert que la felicitat no
s’aconsegueix mai per cap dels camins gaudint dels mals dels
altres ni posant per sistema en evidència a tothom, simplement
perquè l’enveja pot més que el seny.

Aprendre per molt vell que un sigui cada dia coses noves
de tot i de cada cosa i persona i respecte als altres sense befes
ni comèdia de cova ignorant. Estimar i passar de l’odi i
relacionar-se amb tothom sense prejudicis, perquè tot ens
equivocam qualque vegada, però el temps és dinàmic i un no
ha de pensar sempre en les errades, sinó que ha de viure sabent-
se viu i en la força de poder triar decidint el que més li convé
sense ofendre els altres en cada moment vìu per a saber-se en
un camí on les decisions són mil a través de la reflexió
assenyada. Sols així Maria arribarà a l’objectivitat d’aproximar-
se a ser el que en potència podria ser, i podria ser molt si la
moda de la llengua llarga es convertia en bona intenció per
tothom i bona voluntat per un mateix i pels altres. 

Lluc MATAS
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Qui dies passa... setembre 2010
Dimecres 1: Un retorn amb un bon sabor de boca.
Entenem-nos, no penseu que habitualment començ de mal
grat la feina després del parèntesi estiuenc i que enguany
és una excepció. No, no és això. No som un amargat  (i
n’hi ha molts, en aquesta professió meva!) que aguanta
estoicament en una feina que detesta. M’agrada
l’ensenyament. Molt. Sense fer-ne cap mitificació
especial, m’hi sent còmode i pels resultats i el
reconeixement dels alumnes (és l’únic que compta, per a
mi) em sent mitjanament gratificat. No, no és això el que
em duu a començar el curs, a les vuit del matí, amb bon
sabor de boca. És que encara em dura la dolçor del
capvespre i la vetlada d’ahir a la nit.

l’any 1995) que en l’actualitat compta amb més de1300
figueres sembrades, de més de 350 varietats diferents, de
les quals més de 250 vénen de les Illes Balears i la resta
d’altres bandes de l’estat i d’arreu del món.

Les anècdotes, algunes d’elles antològiques, com
la que ens contà que li permeté aconseguir una branca
d’una figuera d’Olímpia (Grècia), arbre i fruit que apareix
citat a la història dels antics atletes grecs, o la també
històrica figuera que apareix vinculada a la història
sagrada, duita de l’Orient Mitjà en un altre viatge del
nostre amfitrió. La paraula apassionada i clara de
l’apotecari llucmajorer era tan fascinant com la primera
vegada que l’escoltàrem a Maria.

I arribà el moment de visitar la plantació. La colla
partí darrere darrere el nostre guia, el qual, armat d’un
bastó i d’una boina, ens informava  sobre aquells arbres
que tenien alguna característica destacable a ulls
d’inexperts com nosaltres. Tot això acompanyat del tast
de les figues, collides directament de les figueres, i que,
assaborides, ens permeteren contrastar gusts, dolçors,
textures diverses; acompanyades, sempre, de les
explicacions de l’expert. El nom de cada arbre, l’any de
la plantació, la procedència (ens en va mostrar una, duita
de la Xina), etc. il·lustrava el passeig pel figueral. La
vetlada, ja fosca negra, ens ajuntà tots en una taula llarga,
ben proveïda de coques, salades i dolces, de pa, de
sobrassades celestials, de tomàtigues, sal i oli i, no hi
podien faltar, una bona selecció de figues que arrodoniren
un capvespre i una nit inoblidable.

Realment la dedicació, l’afany, i, cal dir-ho, els
recursos particulars invertits en aquesta dèria, bé mereixen
el suport de les institucions. El patrimoni cultural, passa,
també, per la preservació d’aquells elements que l’han
configurat: paisatge, diversitat biològica (animal i
vegetal), gastronomia, llengua, etc. Preservant aquesta part
del nostre patrimoni, (sempre amb rigor científic) en
Monserrat hi aporta una part fonamental. Per la meva part,
i relacionat directament amb la llengua com a curolla
particular, sentir noms de varietats com: albacor,

Tots aquells que habitualment seguiu les notícies
que des de Fent Carrerany ens en feim ressò, potser
recordareu que l’any passat, pel mes d’abril, a Ca ses
Monges, organitzàrem una xerrada amb Montserrat Pons
i Boscana, apotecari de Llucmajor i expert (expert i
apassionat!) del món de les figueres i de tot allò que
envolta la història d’aquest arbre i el seu fruit, tan present
entre nosaltres, en èpoques passades i tan poc valorat, en
l’actualitat. Els qui assistírem a la xerrada quedàrem
fascinats pel personatge, pel seu coneixement científic i
alhora popular sobre aquest arbre (Ficus carica), i,
sobretot, per la passió que destil·laven les seves paraules.
A partir d’aquí i gràcies a la mediació d’una mariera amiga
seva, na Joana Maria, quedàrem convidats a anar un dia a
la seva finca de Son Mut Nou a Llucmajor a veure in situ
el camp d’experimentació que el bon amic Montserrat, hi
ha posat en marxa. Com que l’estiu passat no va ser
possible, la visita quedà postposada i enguany, el
capvespre de dimarts 31 d’agost, un bon grapat de
mariandos, feren cap a la seva finca llucmajorera.
Poguérem, així, tornar escoltar les seves paraules; ens
explicà algunes de les curolles i particularitats que han
envoltat la creació del camp d’experimentació (començat,
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martinenca, ull de perdiu, verdal, bordissot, andreva, coll
de dama, llimonenca, pèl de bou, tres esplets, bonjesusa,
etc. és un bé de Déu, de la nostra riquesa idiomàtica i de
la saviesa i coneixements dels nostres pagesos. Per molts
d’anys, Montserrat!

Dijous 9: Un Infern celestial. És cert que els Dimonis
dels Infernets sortírem de l’església, la qual transformàrem
(teatralment i esporàdicament, sense cap altra intenció,
cosa que tot d’una captà el nostre rector, que ens donà
totes les facilitats del món, i a qui cal agrair la seva
confiança) provisionalment en un cau infernal, però el
qualificatiu ve donat pel fet que acabàrem la festa sense
cap ensurt o problema seriós derivat de la nostra
inexperiència. I també és cert que els nervis i temors
inicials s’esvairen ràpidament quan veiérem la gentada
que ens acompanyà en el nostre bateig de foc. Vist
posteriorment —quan estàs enmig, no veus pràcticament

que viu amb un
altre familiar.
És fadrí. I
d’edat ben
avançada. Més
de setanta,
segur, i, potser,
més de vuitanta.
És menut,
magre i
e sca rda lenc .
A l g u n e s
v e g a d e s ,
poques, l’he
vist circular
sobre una
mobylette, però
gairebé sempre és una bicicleta (també històrica!) la que
el transporta per amunt i per avall. Sempre amb un
guardapits reflectant, el top moltes vegades per la carretera
entre Maria i Santa Margalida. Duu un caixonet a la part
del darrere tant del motoret com de la bicicleta, on hi duu
eines i, a vegades, un paraigua. Contravenint les lleis de
la física més elemental, la seva velocitat de pedalada li
permet avançar a poc a poc, lentament, sense arribar a
tombar per la pèrdua total de moviment. He de reconèixer
que més de dues vegades m’he returat darrere seu per
constatar que hi havia desplaçament, que la bicicleta
avançava, pensant que d’un moment a l’altre tombaria
cap a un costat o l’altre, en un equilibri impossible de
mantenir. Les petites elevacions que suporten els carrers
de Maria també se superen miraculosament en una
cadència impossible que encara accentua més aquest fràgil
equilibri. I arriba, sempre arriba. Xino-xano, tranquil,
immutable, sempre arriba. Difícilment trobaria un altre
exemple que il·lustràs millor aquest refrany tan popular
com savi.

Dimecres, 29: Animals i animalades.
Sense fer-ne comptes, i per compromís, em veig

obligat a cuidar d’un canet uns dies. No m’agrada.
L’animalet (més dòcil i carinyós, impossible) no es
resigna, però, a estar tancat i més d’un cop s’escapa del
lloc on s’està provisionalment. No menja gairebé res. Li
compr un sac de pinso, però ni el tasta. Li faig menjar
amb teca i pràcticament li he de donar a la boca. S’acota
i em mira amb cara de llàstima. I s’escapa. El lloc no està
preparat i em veig obligat a lligar-lo. I em sap un greu de
l’ànima. La seva mirada encara accentua més la seva
manca de llibertat. No m’agrada. Em sent incòmode,
encara que sigui cosa de dies.

Joan Gelabert Mas

res, ja que el moment i els cinc sentits han d’estar posats
en allò que fas— fa gràcia veure les cares (més que cares,
els gestos i moviments) inicials, que mostren uns dimonis
encara encarcarats, temorosos, vacil·lants i com al final,
la desimboltura, la gràcia i la llibertat de moviments
mostren uns dimonis envalentits, més segurs, adaptats a
les circumstàncies i al seu paper de senyors del foc i de la
pólvora. Si sempre es diu que la màxima energia s’ha
d’esmerçar per posar un objecte en moviment , ara que la
criatura ja ha arrencat, cal que no l’aturem, que intentem
millorar i fer les coses amb la màxima seguretat per a
nosaltres i per a la gent que ens vulgui acompanyar en la
festa del foc. Poder passejar el nom del nostre poble en
altres correfocs ha de ser un altre estímul afegit.

Dilluns 27: Piano, piano si va lontano. Aquest refrany
italià, popular entre nosaltres (jo sempre l’he sentit a ca
nostra), pot il·lustrar perfectament la figura del personatge
al qual em vull referir. Viu a prop de ca nostra. El conec
de fa temps, encara que sàpiga poques coses d’ell. Crec
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ÉS L’HORA DELS AGRAÏMENTS
És l’hora dels agraïments, i per molt infernals que

siguem, tenim molt clar que per arribar fins aquí on hem
arribat (tot just fer la presentació al nostre poble, amb un
correfoc que tancà les passades festes de la Mare de Déu)
són moltes les persones i entitats que ens han donat una
mà, a vegades celestial, perquè ens poguéssim estrenar
en això dels espectacles de foc.

Per començar cal agrair a totes les persones que el
passat mes de març compartiren l’arrossada amb nosaltres,
que ens compraren els números de la rifa del mè i es feren
socis de l’Associació Cultural Dimonis dels Infernets. La
seva participació va ser fonamental per envestir
econòmicament el projecte, ja que havíem d’afrontar un
bon munt de despeses inicials i necessitàvem fer un
raconet.

La següent passa, una vegada legalitzada
l’associació, va ser una altra oportunitat perquè molta altra
gent ens donàs una mà. Organitzàrem un Concert Infernal
al Poliesportiu que comptà amb la inestimable
col·laboració de molta gent per captar més recursos.
Gràcies a totes les persones que ens deixaren material:
neveres, torradores, equips de so, etc., i a les institucions
que ens permeteren fer-lo, als grups de música que hi
actuaren desinteressadament, a la gent de Mariatukada i
a tota la gent que hi acudí.

I abans d’arribar al passat 9 de setembre, dia del
correfoc, foren innombrables les persones, entitats i
organismes que ens facilitaren les coses. Sense voler
deixar res per verd, cal agrair la inestimable ajuda de na
Maria Antònia a l’hora de donar-nos un model de vestit
que ens dóna perfil propi i un “logo” que ens identifica, a
madò Margalida per facilitar-nos els patrons de la roba i
a na Xisca, pels seus cartells, oportuns i creatius. I darrera
d’elles a tantes i tantes persones de Maria (sobretot mares
i pares, padrines i padrins, amics i parents)  que han ajudat
a fer els vestits i a confeccionar màscares. Gràcies a tots.

Però per arribar a dia 9, calia que l’Ajuntament
cregués en nosaltres. I hi va creure, i ens va ajudar, cedint-
nos espais per treballar i fer actes i econòmicament
permetent-nos comprar el material pirotècnic a l’avançada.
I  també el rector de Maria que ens cedí generosament

l’església, l’església de Maria, per fer de punt de partida
de l’espectacle del correfoc. Però, sobretot, volem donar
les gràcies als Dimonis d’Hiachat de Santa Margalida.
Gràcies per tot el temps que ens heu dedicat, pels vostres
ensenyaments i la vostra “celestial” paciència. I dels
vileros,  necessàriament, ha de sortir el nom de Joan
Malondra, l’ànima dels dimonis de la Vila, que mai no ha
tengut un no i ens ha fet favors que mai no li ho agrairem
prou. Gràcies Joan!

I gràcies a la gent de Maria. Quan planejàvem el
correfoc mai no ens podíem imaginar la resposta que
tendríem. Els nervis, la por (dimonis amb por!) a quedar
malament, eren uns enemics molt potents que quedaren
esvaïts quan veierem la resposta dels mariandos.  Gràcies,
moltes gràcies!

I si amb la nostra actuació algú es va sentir molest
o creàrem algun problema demanam disculpes.

Ara, el futur ja depèn de nosaltres, de si serem
capaços de donar resposta a les exigències d’un espectacle
màgic i que voldríem que passàs a ser patrimoni de les
activitats culturals que es facin al nostre poble a més de
dur-lo a altres contrades. La gent de Maria, amb el seu
suport, ens donà cent cavalls de força per mirar el futur
amb optimisme. Les portes de l’Associació són obertes.
Com més serem més festa farem.

Gràcies!

ASSOCIACIÓ CULTURAL DIMONIS DELS INFERNETS
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Membres de la Junta Directiva d’APAVAL, el
president Pasqual Batalla i el secretari de l’associació
Miguel A.Bayarri, acompanyats pel responsable de
l’Escola de Reclam Vila-real, José Sebastià,  s’han
desplaçat aquest cap de setmana passat fins l’illa de
Mallorca on, a la localitat de Maria de la Salut, han
impartit classes de reclam a un grup de més de
cinquanta alumnes de totes les edats i condicions.

El curs estava organitzat, a més d’APAVAL,
per la Societat de Caçadors “Sa Guàtlera” de la
localitat de Maria (www.saguatlera.com) i  la Societat
de Caçadors “Monts Reials” de Sóller; amb el
patrocini de l’armeria “Punt de Mira” de la localitat
de Muro i de l’Ajuntament de Maria de la Salut.

Aquesta es la sisena vegada que membres
d’APAVAL es desplacen fins a Mallorca per portar a
terme cursos d’iniciació i perfeccionament del toc
de reclam per imitar el cant dels tords. Es tracta de
l’ensenyament i aprenentatge d’un art, perquè és tot
un art imitar el cant dels ocells amb el mateix

APAVAL IMPARTEIX UN CURS DE RECLAM A MALLORCA

instrument i la mateixa il·lusió que ho feien fa segles
els nostres avantpassats.

Les jornades, segons tots els alumnes
participants, han estan molt profitoses i al finalitzar
es va procedir a fer lliurament dels corresponents
diplomes a cadascun dels participants.

Vila-real, 20 de setembre de 2010
Gabinet de Premsa d’APAVAL
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MARGALIDA GUAL MATAS
HA COMPLIT 102 ANYS

El passat dia 23 de
setembre, la padrina de Maria, la
dona de més edat, complí 102
anys. La seva renetà ens ha
enviat la foto per a la seva
publicació i perquè vegem que
segueix amb bona salut.

Des de la revista també
vos desitjam que conserveu
aquesta salut i que en pogueu
complir molts més.

SOPAR DE L'ASSOCIACIÓ ESPANYOLA
CONTRA EL CÀNCER

El proper dia 29 d'octubre tindrà lloc a
Ses Torres el sopar anual que la junta local de
l'Associació Espanyola contra el Càncer
organitza. El preu serà el mateix de l'any,
passat, 20 euros.

Les nines saharauís acollides per famílies de Maria es despedeixen i esperen tornar l'any que ve a
passar l'estiu.



Octubre  2010 FENT CARRERANY -        (239)23

TEMPORADA DE FUTBOL 2010 / 11

CAMPIONAT DE LLIGA 2ª REGIONAL
JORNADA 1   05/09/2010
ALGAIDA – MARIA DE LA SALUT  0 - 1

JORNADA 2   12/09/2010, 17:00 h
MARIA DE LA SALUT – CF SINEU  0 – 2

JORNADA 3   18/09/2010
SANTA MÒNICA  –  MARIA DE LA SALUT  1 - 1

JORNADA 4   26/09/2010, 17:00 h
MARIA DE LA SALUT – VALLDEMOSSA AT.  2 – 1

PRÒXIMS PARTITS 2ª REGIONAL:

JORNADA 5   03/10/2010
SANT JORDI – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 6  10/10/2010, 17:00 h
MARIA DE LA SALUT – SANTA MARIA AT.

JORNADA 7   17/10/2010, 17:00 h
MARIA DE LA SALUT – F. BASE SANTANYÍ

JORNADA 8   24/10/2010
PORRERES – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 9   31/10/2010
MARIA DE LA SALUT – PILARES LA SOLEDAD

ALEVINS FUTBOL 7 (GRUP A):

JORNADA 1   09/10/2010
SALLISTA AT. – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 2   16/10/2010
MARIA DE LA SALUT – SINEU

JORNADA 3    23/10/2010
MONTUÏRI – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 4   30/10/2010
MARIA DE LA SALUT - SENCELLES

BENJAMINS  FUTBOL 7 (GRUP A):
JORNADA 1   02/10/2010
MURO – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 2  09/10/2010
MARIA DE LA SALUT – SPORTWORLD DEL A.

JORNADA 3   16/10/2010
LLOSETA – MARIA DE LA SALUT

JORNADA 4   23/10/2010
MARIA DE LA SALUT – CONSELL

JORNADA 5  30/10/2010
CONSTÀNCIA – MARIA DE LA SALUT

Equip femení de Maria de la Salut que s'estrenà per les
festes fent un molt bon paper

DIA 22 OCTUBRE, DIVENDRES.
PRESENTACIÓ A LES 15.00 AL PORT
D’ALCÚDIA
SORTIDA AMB ISCOMAR A LES 16.00 CAP A
CIUTADELLA.

DIES 22 I 23 OCTUBRE.
ALLOTJAMENT A L’HOTEL MIRADOR DEL
PORT. MAÓ.
INCLÒS EL BERENAR DE DISSABTE I
DIUMENGE.

DIA 24 OCTUBRE. DESPRÉS DEL DINAR.
TORNADA CAP A CIUTADELLA.
HORABAIXA LLIURE. “ ES PODRÀ TORNAR
A PUJAR AL  TORO”
A LS 19.00 EMBARCAMENT AMB ISCOMAR
CAP ALCÚDIA.
ARRIBADA SOBRE LES 22.00.

X VOLTA CICLOTURISTA A MENORCA. 2010
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FOTO ANTIGA: Cedida per Antoni Castelló Inglada. És feta per Pere Mascaró i els que hi surten són la família del
seu pare.


