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EDITORIAL
Dos mil onze: vint-i-cinc anys d’associació, tres-cents números
de la revista. Fites de somni i gairebé impossibles d’assolir quan un grapat
d’agosarats pioners mariandos posaren en marxa l’Associació i la revista.
Eren altres temps. Temps d’estrena democràtica que ens havia d’ensenyar
a viure d’una altra manera: en llibertat. Llibertat a l’hora d’opinar,
d’expressar idees, de compartir objectius. I si miram cap enrere i
analitzam, amb tota la humilitat del món, però de manera objectiva,
(canten papers i menten barbes) tot el que a través de l’Associació s’ha
anat creant, s’ha anat gestant, els resultats són, raonablement, satisfactoris.
Hi havia molts de buits per omplir i modestament, des de l’associació,
s’anaren organitzant moltes activitats que amb el temps s’han consolidat
o es donà aixopluc a altres associacions que nasqueren per aquesta mateixa
època. Els darrers vint-i-cinc anys de la vida del poble no es poden
entendre sense la presència de l’Associació. I com a eina de difusió de
l’associació i com a espai de debat, la creació d’aquesta revista ha estat,
potser, la part més coneguda. El proper estiu, si no hi ha res de nou,
arribarem al núm. 300. Hauran estat així tres-cents mesos sortint de
manera ininterrompuda. Milers de pàgines plenes de notícies, de
reportatges, de converses, de recerca d’històries, de pouar dins la nostra
història recent i passada. La crònica de Maria ha passat, inevitablement,
per aquestes pàgines. Naixements i defuncions, casaments i aniversaris
han mostrat com la població ha fet un canvi espectacular. De conèixernos tots, a veure com una gernació de nouvinguts (sobretot magribins i
equatorians) passaven a viure entre nosaltres. Canvis a la morfologia
urbana amb construcció d’espais nous, amb obertura de carrers, amb
infraestructures noves. Tot això, reflectit a les pàgines de la revista. Una
revista que físicament, qualitativament ha anant canviant també. Han
canviat les maneres de treballar, de preparar els articles, de reproduir les
fotografies, d’imprimir. La incorporació del color i la qualitat de la
impressió també han millorat substancialment el producte. Les eines
informàtiques han facilitat la feina i han permès que els col·laboradores
estiguin en contacte. I el repte és seguir evolucionant i oferir un producte
cada vegada millor i de més qualitat, sense oblidar aquells punts que
donaren sentit al naixement de la revista: fer un mitjà de comunicació
local, obert, democràtic, plural i compromès amb la terra, la llengua i la
cultura del país. I a això no hi podem ni hi volem renunciar.
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE A L’OMBRA DE LA PISSARRA: EL MESTRE MADRIGAL
El passat 28 de desembre, a Ca ses Monges, presentàrem
el llibre A l’ombra de la pissarra: El mestre Madrigal,
editat per la nostra Associació i que recull l’estudi fet per
membres de l’Arxiu i Museu de l’Educació de les Illes
Balears, sobre el període en què es construïren els dos
edificis escolars (de nins i de nines), la vida al poble i els
protagonistes d’aquell moment històric: polítics, mestres,
etc. L’estudi se centra, sobretot, en la figura d’un mestre
que exercí la docència a Maria en aquella època, don
Àngel Madrigal, la seva feina pedagògica renovadora, la
seva implicació en la construcció dels edificis escolars i
la seva vinculació a la vida cultura i associativa del poble,
així com els enfrontaments socials i polítics en què es va
veure immers. El llibre, una anàlisi exhaustiva i molt ben
documentada, aporta fotografies i documents que reforcen
i ajuden a situar l’època, els personatges i els
esdeveniments que tengueren lloc. El tràgic final del

N'Eulàlia Carbonell llegint el manisfest del 31 de desembre

Joan Carbonell, Jaume Serra, Antoni Mulet i Bartomeu Llinàs
mestre Madrigal, assassinat a les portes del cementeri del
Puerto de Santa Maria, on fou destinat, després de Maria,
en el començament de la guerra civil, marca el tràgic destí
d’un mestre que deixà una marca imborrable.
La presentació, comptà amb la presència del Conseller
d’Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs (autor del pròleg),
i dels quatre autors de l’estudi, que explicaren la gènesi i
el perquè del llibre. L’acte, que formava part dels actes
organitzats arreu de Mallorca per celebrar el 31 de
desembre, aniversari de la conquesta de Mallorca, per les
tropes del rei en Jaume, es va cloure amb la lectura del
manifest unitari i amb una xocolatada, per a tots els
assistents (una cinquantena) organitzada per la nostra
associació.
Ara, aquest llibre, amb què obsequiarem tots i
cadascun dels nostres subscriptors, aquest proper mes de
gener, es convertirà en el primer dels actes que tenim
pensat fer per celebrar els vint-i-cinc anys de l’Associació.

Tots els subscriptors que vulgueu el llibre del mestre Madrigal vos
heu de posar en contacte amb el vostre repartidor.
Manifest del 31 de Desembre
Dia 31 de desembre farà 781 anys que, amb la conquesta
de la ciutat de Mallorca pel rei En Jaume, “l’illa del mateix
nom” es va incorporar a la corona catalanoaragonesa. La
festa de l’Estendard, la festa que ho commemora, ho
recorda any rere any, i amb aquesta insistència s’ha
convertit en la festa civil més antiga d’Europa.
Enguany, la UNESCO ha reconegut el cant de la Sibil·la
com a patrimoni immaterial de la humanitat. Un cant
present en la celebració del Nadal de moltes de les nostres
esglésies. Amb una antiguitat, a la nostra illa, paral·lela a
l’Estendard, s’hi ha mantingut amb una vitalitat
extraordinària i, a pesar dels intents de prohibir-lo, gairebé

de manera ininterrompuda. Avui, al costat dels pobles de
Mallorca i de la ciutat de l’Alguer, on aquesta tradició
s’ha mantengut amb força, s’hi afegeixen altres ciutats
d’arreu dels Països Catalans que la recuperen.
Tots dos fets tenen un valor simbòlic impagable i són
mereixedors de tot el nostre orgull.
Però, hi ha també un altre fet que té semblants origen i
continuïtat, un abast i intensitat molt superiors i un valor
molt més que simbòlic: la presència del català com a
llengua de Mallorca. Milers i milers de persones amb el
seu ús ho commemoren cada dia, a tota hora, a tot el
territori. El més sòlid argument de la nostra identitat
nacional, de la nostra pertinença.
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Som part d’una comunitat lingüística que, al llarg de la
història, ha mostrat una força esplendorosa. Una esplendor
que explica per què –després de patir reiterades etapes de
repressió– és capaç de presentar una vitalitat, una potència
creativa i d’adaptació als avanços tècnics i científics que
cap altra llengua sense un estat a favor no pot presentar.
Una esplendor sostinguda al llarg del temps per la tenacitat
de milers de persones que, davant les dificultats, se situen
a l’avantguarda de la seva defensa, de la voluntat d’oferir
productes equiparables amb els que es generen en
qualsevol altra cultura, de lluitar per la seguretat dels qui
la volen usar amb normalitat.
Sobre el nostre país, avui dia, incideixen molts de factors
que fan més grosses les dificultats perquè la nostra llengua
mantengui la funció social que li correspon com a llengua
pròpia. I entre aquests factors la pluja constant de mentides
i informacions esbiaixades que –ornamentades amb falses
proclames de llibertat, igualtat o justícia– qüestionen el
dret de dotar-nos del marc social i polític indispensable
perquè el català es projecti cap al futur amb garanties de
mantenir-se com a llengua de Mallorca, com a llengua de
cohesió entre els qui hi vivim.
Després de quasi tres dècades d’haver recuperat
formalment l’oficialitat, encara hem de veure que n’hi ha
que defensen la legitimitat social de viure a Mallorca
ignorant la llengua territorial, que l’escola renunciï al

compromís de fer que els infants en posseeixin els
coneixements idonis, que hi pugui haver empleats públics
sense un domini suficient per poder exercir-hi les seves
funcions, que justifiquin que la llengua catalana i les
persones que l’usen siguin objecte de menyspreu i
d’agressió per part, fins i tot, de funcionaris de l’Estat...
que després de 35 anys de la mort del dictador continua
viva, en els mecanismes de l’Estat i en part de la població,
la seva obsessió de silenciar la pluralitat lingüística.
Els qui defensam la llengua catalana i la nostra cultura
mai no les hem plantejades com a mecanismes d’exclusió;
sinó d’inclusió, de suma i no de resta. És necessari
continuar oberts a incorporar en el mateix projecte totes
aquestes persones arribades, més que mai, d’arreu del
món. La plenitud del català com a llengua pròpia de la
nostra comunitat només serà possible quan totes les
persones que viuen a Mallorca comparteixin aquest
objectiu. Però no perquè n’hi hagi que no l’accepten hem
de renunciar a aspirar-hi. Podem estar segurs de tenir, en
aquesta pretensió, tot el dret al nostre costat.
Celebrem el 31 de desembre. I el reconeixement
internacional de la Sibil·la. Però en primera línia de les
nostres prioritats hi ha d’haver la d’assegurar que la nostra
llengua i cultura continuïn existint com a eixos de cohesió,
de prioritat i d’identitat a tot el territori.
Visca Mallorca! Visca el 31 de Desembre!

MARIA, MOSTRA ELS SEUS BETLEMS
Antoni Frau

Coloma Gual

Eulàlia Ferriol

Eulàlia
Torelló
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Francisca
Esteva

Jaume
Ferriol
Joan Bergas

Josep Ferriol

Miquela
Riutort

Pau
Moranta

Pep
Ferriol

Tomeu
Quetglas
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Margalida Agnès
Pastor

Joan Frau

Jaume i Joana Maria Bergas
Catalina Ferriol

Grup d'Esplai Es Rebrot

Agustí Obrador

Moltes gràcies per haver-nos ensenyat els
vostres betlems. Vos volem animar a
continuar amb aquesta tradició.
Molts d'anys i fins l'any que ve!
Església (Nadal Josep Ferriol)
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Benvolgudes
amigues,
benvolguts amics,
Diuen que en acabar l’any és
l’hora de fer balanç i que, en
començar-ne un de nou, és el
moment de compromisos,
promeses i també de desitjos.
Ara sortim d’un any difícil. La
crisi ho dificulta tot —no hi ha
dubte— i ens complica la vida.
I jo, com a president d’aquesta
Comunitat Autònoma, però
també com a ciutadà d’aquestes Illes, no podré estar
satisfet del tot mentre hi hagi persones sense feina.
L’atur és, sens dubte, una de les xacres més greus d’aquesta
crisi econòmica, que ha esdevingut una crisi de valors i
de principis. Per això, el meu desig per a l’any 2011 és la
recuperació econòmica i la creació de llocs de treball.
Vull posar les bases d’un futur sòlid que no tremoli quan
bufa fort el vent. Aquest també és el meu compromís.
Sé que vivim una situació complexa. Res no s’arregla en
dos dies. Però m’heu de creure si us dic que tenim motius
per a l’esperança.

Permeteu-me que us repeteixi ara el que vaig dir fa uns
mesos en el Parlament durant el debat de política general.
Aleshores em dirigia als diputats i diputades de la Cambra;
ara m’agradaria fer-ho directament a cada un de vosaltres:
tots junts ens hem d’esforçar per generar confiança i per
recuperar l’autoestima i l’orgull de país. Ho hem de fer
plegats, un al costat de l’altre.
La majoria de ciutadans d’aquesta terra treballau per
deixar als vostres fills una herència millor que la que vàreu
rebre dels vostres pares i, al mateix temps, conservar els
valors que configuren la nostra identitat: la feina, plantar
cara a les dificultats i el “siau qui sou”. Això és anar
endavant.
Per això, hem de seguir avançant, com han fet els països
grans i moderns en certs moments de la seva història.
Nosaltres també ho som i no tenc cap dubte que també ho
farem.
Bones festes i molts d’anys!

En moments difícils, hem de
seguir lluitant tots plegats

Consell de Mallorca, enguany més sensible que mai amb
aquestes necessitats, ha posat en marxa un pla especial
de nou milions d’euros destinat a donar major liquiditat
als consistoris de Mallorca.
Al Consell treballam per donar resposta a la
necessitat de millorar la xarxa viària de l’illa, amb
projectes més segurs per a la ciutadania, que milloren la
qualitat de vida, i respectuosos amb el medi ambient. Nous
accessos a Palma com són el tercer carril de la Via de
Cintura, la via connectora i l’accés a l’hospital de Son
Espases, o a la part forana, amb la construcció de variants
com la de Son Servera, Llubí o Porto Cristo, fan de les
carreteres de l’illa vies còmodes, segures i accessibles
per a tothom.
Per protegir el territori, i promocionar i conservar
els valors culturals i patrimonials de Mallorca, la institució
insular continua treballant perquè la Serra de Tramuntana
sigui declarada Patrimoni Mundial de la Unesco, única
candidata espanyola en la categoria de paisatge cultural,
després que el cant de la Sibil·la hagi estat declarat
Patrimoni Immaterial de la Humanitat. L’objectiu és
aconseguir el màxim suport perquè la Serra sigui
reconeguda per tot el món, i volem que el 2011 aquest
objectiu es faci realitat.
Es tracta, en definitiva, de seguir treballant tots
junts, amb il·lusió i esforç, per un futur que de ben segur
serà millor. Molt bones festes i un 2011 ple de bones
notícies.
Francina Armengol Socias
Presidenta del Consell de Mallorca

L’esperit de les festes de Nadal
és aquí, unes festes que obren
pas a un nou any ple de reptes i
d’il·lusions renovades. Des del
Consell de Mallorca som
conscients que, en un context
difícil com el que vivim
actualment al nostre país,
conservar aquestes il·lusions
resulta més complicat i requereix un esforç major. Però
pensam que és precisament ara quan hem de mantenir
l’ànim i seguir lluitant amb esforç, tots plegats, i treure
endavant el treball ben fet i fet a Mallorca.
El Consell de Mallorca, institució que tenc l’orgull
de presidir, també fa un esforç encara major a l’hora
d’ajudar els més necessitats. Ho feim a través de les
polítiques socials que impulsa la institució. Ens
preocupam primer per les persones i donam servei als
més vulnerables en situació de crisi, persones amb
dependència, amb alguna discapacitat o amb risc
d’exclusió social. Protegim els menors i treballam perquè
no manqui a ningú el dinar a taula, ni un llit on passar la
nit; cobrim les necessitats més bàsiques de les persones.
La institució insular, en la seva vocació
d’ajuntament d’ajuntaments, també vol ser a prop dels
municipis, especialment dels més petits, perquè sabem
que són els que més necessiten el nostre suport. Així, el

Francesc Antich i Oliver
President del Govern de les Illes Balears
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A la meva enyorada Lluneta:
“Te ofrezco luna, la totalidad de mi locura”.

LA CARA OCULTA
DE LA LLUNA
“La Terra ignora, el Sol sospita i la Lluna HO SAP.
Sí, ho sap i xiuxiueja: Airam, no tinguis por».
“Lluna blanca, absent, àdhuc xiuxiueges en la meva
ànima.
Revius en el temps, prima i silenciosa. Ah silenciosa!”
(Poema VIII, Pablo Neruda).

-Avi, què és un satèl·lit?
-Un satèl·lit?
-Sí, un satèl·lit.
-Doncs, satèl·lit és qualsevol objecte que orbita al voltant
d’un planeta.
-Sí, però natural. Què és un satèl·lit natural? La mestra
ens ha dit avui que fa molts d’anys la Terra tenia un satèl·lit
natural.
-Quan jo tenia la teva edat, ara fa quasi uns vuitanta anys,
la Terra encara tenia un satèl·lit natural. Oh, Lluna
preciosa, Lluneta meva, sospirà. Els satèl·lits naturals són
uns cossos celestes, generalment molt més petits, i
acompanyen el planeta en la seva translació al voltant de
l’Estrella que orbita, en el nostre cas, l’altiu Sol. Pobre
Lluna, la natura la va crear i els homes, tots solets, se
n’encarregaren de destruir-la. Oh, Lluneta, regna de la
nit, guardiana nocturna dels somnis, d’ençà que ens
abandonares no hem pogut tornar somniar mai més. Ara
ens hem d’acontentar amb envejar el pobre Endimion.
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-...
-Saps? La Lluna és, perdona, la Lluna era un
personatge fascinant, plena d’enigmes i llegendes. Per a
la Terra, des de l’antiguitat la Lluna representava el
principi primordial, el principi femení, i quan es descobrí
la seva influència sobre els fluids (provocava les corrents
marines i les marees, les marees, saps, eren els diferents
nivells que abastaven els mars terrestres) i la fertilitat, en
moltes civilitzacions fou elevada a divinitat, entre d’altres,
el cicle menstrual es manifestava paral·lelament al cicle
lunar, que eren els diferents aspectes que ens mostrava la
lluna. També determinava la duració del dia i influïa en
el caràcter de les persones, marcant en el seu pas els signes
del Zodíac. La Lluna era també la imaginació i la fantasia,
la nit i el somni, l’oblit i la memòria. La Lluna era sinònim
de pau i serenor, equilibri i estabilitat. Saps?, però... quin
era el fet més extraordinari? Doncs la Lluna girava al
voltant de la Terra i sobre el seu propi eix en el mateix
temps, fet que feia que ens mostrés sempre la mateixa
cara. En altres paraules, la Lluna tenia una cara oculta als
ulls dels homes. Però el fet més fascinant és que no era
desèrtica i deshabitada com la seva cara visible, com es
pensaven els homes, sinó tot el contrari.
En el començament dels temps, una adolescent
eternitat somniava nits, imaginava llunes i col·leccionava
aurores i quimeres. La Lluna primitiva gaudia d’una
atmosfera primordial, i en ella, a Selènia, la cara oculta,
n’hi havia qui hi situaven el sojorn dels personatges de
l’Olimp, altres parlaven de la localització de la misteriosa
i desapareguda Atlàntida, uns altres hi veien el món
quimèric de nimfes i follets i de la resta d’éssers màgics
de la nit, o fins i tot un món paral·lel en una altra dimensió.
Els més utòpics hi ubicaven el paradís de les il·lusions
perdudes o de les passions recobrades. El que és clar, sens
dubte, és que la cara oculta tenia vida pròpia.
Després de transcórrer mitja eternitat, un asteroide
va xocar contra la cara oculta de la Lluna, desencadenant
marees de magma que la negaren tota i, en retirar-se
parcialment el material volcànic, les restes que quedaren
la deixaren marcada amb múltiples cicatrius. Els efectes
postrems de la col·lisió provocaren la desaparició de
l’atmosfera lunar, i la vida per a poder perpetuar-se es
traslladà a la Terra.
Les primeres civilitzacions terrestres continuaven
mesurant el temps comptant les fases de la Lluna. Una
setmana representa el que durava cada fase, i un mes,
aproximadament, tot el cicle. Ja en el final de l’eternitat,
els homes se n’encarregaren de finar la Lluna. Però això
és una altra història. La vida era molt bella, tant a la Lluna
com a la primigènia Terra. Hi havia molts de boscos, rius,
mars, ...
-Boscos?
-Sí, boscos, agrupacions de més de tres arbres.

Gener 2011

FENT CARRERANY - 9 (9)

-De més de tres arbres? Avi, no diguis més bestieses. Quina
certesa tinc ara que m’hagis contat la veritat?
-Quina certesa et puc oferir, em demanes? La mateixa
que tu tens tots els dies quan puges a la superfície per a
gaudir-ne tres hores de l’esquifida atmosfera terrestre.
Plaer del qual no en podran continuar gaudint, amb
seguretat, els teus fills.
-... Avi, una darrera cosa. Ara que som a Nadal, de quin
Nadal tu més te’n recordes?
L’avi sospirà llarga i profundament i acotà el cap,
per a ocultar les llàgrimes que naixien. Com oblidar el
Nadal del 2011! Com no recordar la nit de Nadal més
blanca i trista de la seva vida, quan trencant els pronòstics
dels meteoròlegs que per res anunciaven neu, ni calabruix.
Però aquella va ser, tristament, la nit més blanca que
recordaria per sempre. Aquella nit la Lluna es desfeia a
bocins.
(Encara ara, anys després de desaparèixer el satèl·lit,
els astrònoms no saben explicar a les fotografies de la
Terra des del Hubble-5 la zona pixelada amb una tonalitat
més obscura que acompanya a la Terra en el seu passeig
al voltant del Sol, fet que ajuda que no es confongui la
Terra amb Venus o Mercuri. Una estranya ombra que
recorda a la Lluna).

SOMNI D’AMOR
ETERN
“Realment la realitat tan sols és
un malson de la imaginació”.
“Somniar ens farà lliures”.
A trenc d’alba trobaren els dos cadàvers als espais
del jardí botànic, sense cap rastre de violència aparent.
Dues formes barrejant-se. Confonent-se. Entrebesant-se.
Dos cossos abraçats. Dues ànimes bessones, agermanades.
Gebre als cabells i a les celles, restes de fullaca a la roba.
Entre les mans glaçades i entrellaçades d’ambdós fulles
de vesc i pètals de rosa. Un tel de boira i un silenci
còmplice al voltant, mentre la lluna, amb un lleuger i dolç
somriure, lentament s’ocultava.
Somniar els teus ulls. Navegar en el teu bes ...
Totes les parelles benaurades se semblen, però les infelices
ho són cadascuna a la seva manera. Quin és el veritable
estat de consciència dels homes? Nit o dia? Vigília o
somni?
La xerrameca del poble i encara més dels
companys de feina omplí les converses de dues setmanes.
Malgrat compartir feina eren pols oposats. Com el dia i la

nit, com l’aigua i l’oli. Mútuament es feien la vida
impossible. No tenien res en comú. Tret de treballar a la
mateixa oficina amb cinc despatxos de separació, i viure
al mateix carrer a mig quilòmetre de distància. Com a
molt ell li tirava floretes, per a després riure-se’n. I ella el
punxava en el ninot de vudú que guardava al calaix.
A la feina ells malparlaven d’ella, elles
l’afusellaven a ell. Ella era una ximple i una estreta, ell
era un dèspota i un sàtir. “Jo ja deia que aquests dos eren
una mica sonats; però, així i tot, no es podien ni veure!
Ningú es podia explicar el tipus de relació que mantenien.
Ell era el cavaller despietat, ella l’afligida
princesa. Ella era la humil súbdita, ell el sobirà altiu. Ell
era la ignorància, ella la saviesa. Ella era l’albada, ell
l’ocàs. Ell era la fortalesa, ella la tendresa. Ella era la
flor, ell les espines.
Però ara que ja no hi eren, eren l’enveja de tots.
Quin dret tenien a ser feliços sense permís aliè? En vida
no els suportaven. En vida no es suportaven de dia, però
ara dormirien per sempre el seu somni etern. L’amor és
mussitar, xiuxiuejar. Estimar és sotsobrar, embarrancar.
L’amor és ombra i oblit.
Ella, passada la mitjanit, ja no tornaria sortir al
carrer sota la llum dels estels, amb la complicitat de la
lluna i l’ombra protectora de les faroles com en els darrers
set mesos. No tornaria caminar portant els ulls blancs i
ennigulats i la mirada perduda. No tornaria recórrer els
cinc-cents metres de carrer que la separaven de casa seva.
Els estels no es tornarien ajuntar en esbarts per a seguirla. Ell no tornaria obrir la porta, esperant-la, un segon
abans que ella arribés, oferint-li un ample somriure que
il·luminava uns ulls cristal·lins i difuminats. Dues mirades
perdudes que es retrobaven. Es recobraven. Ella no
tornaria correspondre-li. No tornaria oferir-li la mà, els
llavis. No tornarien passejar noctàmbuls per tota la ciutat.
(Qui pogués somniar la vida, qui pogués viure
els seus somnis! Per si de cas, no us oblideu de guaitar
en el fons dels miralls).

OFICINA DE MARIA DE LA SALUT
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POEMES DE NADAL DELS ALUMNES DE L'ESCOLA
Ja ve el Nadal i els carrers,
s’omplen de felicitat,
també a les cases,
muntam l’arbre de Nadal.

a resar i escoltar;
lo be que pot arribar a cantar,
la nostra sibíl·la
Maria del Mar

“Bones Festes de Nadal!

El dia que Jesús va néixer,
moltes planten van créixer,
també els Reis hi anaren,
i regals li dugueren.

MOLTS D’ANYS I BONES FESTES
Àngels Torrens Vives

Si tu vols seguir llegint,
mira’t bé aquest document
i para-hi un poc d’esment
a això que hi vaig escrivint...

D’això 2010 anys fa,
encara que fa tants d’anys,
a nosaltres ens porten,
amb molta felicitat,
molts de regals,
el dia de Nadal.
Marta Ximenis Amengual
BON NADAL
Nadal ja ha arribat,
Jesús ja es nat,
a un gran poblat
tothom l’ha admirat.
Els Reis han arribat
carregats de regals,
amor i felicitat
i amb tres animals.
Un àngel el mira,
damunt la coveta,
i la bona cara,
que fa la vergeta.
BON NADAL I FELIÇ ANY NOU
Antònia Agnès Florit Ferriol
BON NADAL I FELIÇ ANY NOU!!!
El Nadal ja ha arribat,
Aquí, a l’escola
Per ajudar-nos a cantar
Nadales i cançons;
Però també
mengerem torró
Tranquil,
Et donaré
Un bosi
Petitó
Igual que així
com era Jesús;
Quan era un nadó!!!
A missa anirem tots,

BON NADAL
Aquest Nadal,
els reis en duran molts de regals,
també farem moltes postals,
per animar aquest gran Nadal.
Ens aixecam fent badalls,
i obrim tots els regals,
esperant que els pròxims Nadals,
venguin mes carregats
Maria Àngels Florit Ferriol
Bon Nadal
Nadal ja ha arribat,
després vendrà es gener
l’arbre ja he muntat,
i l’hem posat dins es paner.
Guillem Castelló Barceló
BON NADAL
ahir va creuar una estrella,
repartint molta il·lusió,
amb l’hivern i els reis,
amb regals, salut i amor.
Joana Francesca Ramon Mas

Que molts anys puguis gaudir-les,
tu i tothom, sí, mantenint-les,
lliures sempre de tot mal.”

Memòria, memòria
que passes, te’n vas...
Això ja es història
d’un temps que ha passat!
Diuen que molta de gent
va perdent tant la memòria
que s’oblida de la història
i no hi para gens d’esment.
Perquè això no em passi a mi,
me n’he pres molt bona nota
d’allò que per mi comporta
haver fet un llarg camí:
Veig que acaben tots en vuit,
dels quaranta i dels cinquanta,
dels seixanta i dels setanta,
dels vuitanta i dels noranta
fins que arrib al dos mil vuit.
Memòria, memòria
que passes, te’n vas...
Això ja es història
d’un temps que ha passat.
(Gloses recollides per en Bernat Mestre
Planas)
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FESTES DE NADAL I ALTRES

Imatges de la darrera festa de Nadal feta a les escoles velles

Els nins i nines de l'esplai
cantant nadales a matines

Madò Margalida Font Bunyola ens féu arribar aquesta
foto en la qual surt madò Elionor, a qui li agradava
desfressar-se i ballar. (Any 1997)

La Tercera Edat viatjà pels Pirineus el passat mes
d'octubre. Ens han fet arribar aquesta imatge dels feliços
viatgers
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BULLIT DE NOTÍCIES
FESTES PER A L’ANY 2011
El Govern Balear i l’Ajuntament ja han aprovat les
festes per a l’any 2011. Són les següents: dissabte, 1 de
gener, festa de Cap d’any, dijous, 6 de gener, festa dels
Reis Mags, dilluns, 17 de gener, festa local de Sant Antoni;
dimarts, 1 de març, dia de les Illes Balears; dijous, 21
d’abril, Dijous Sant; divendres, 22 d’abril, Divendres Sant;
dilluns, 25 d’abril, Segona Festa de Pasqua; dilluns, 15
d’agost, Assumpció de Maria; dijous, 8 de setembre, festa
local de la Mare de Déu, dimecres, 12 d’octubre, festa
del Pilar; dimarts, 1 de novembre, Tots Sants; dimarts, 6
de desembre, dia de la Constitució; dijous, 8 de desembre,
Immaculada Concepció i dilluns, 26 de desembre, Segona
Festa de Nadal.

camions que s’acostaren. Per sort tot va quedar en un
ensurt i no hi hagué danys personals.
MÉS MOBILIARI URBÀ
El carrer de Sa
Quintana a poc a poc va
canviant la seva
fesomia i per arrodonir
les obres que s’hi han
dut
a
terme,
l’Ajuntament ha posat
un banc, una mica
curiós (un marès gran ajagut i una fusta al damunt), a la
cruïlla amb el carrer Bartomeu Jordà.

Un camió canviant la pols de lloc al carrer Nou.

UN CABLE DE CORRENT PERILLÓS
Alguns veïns del Carrer Major s’han queixat d’un cable
de corrent que s’ha desenganxat i ha quedat penjat. És
molt perillós ja que es pot enganxar a qualsevol furgoneta
o cotxe una mica alt, sense tenir en compte els nins que
juguen per aquell carrer. Esperem que se solucioni abans
que passi qualque ensurt.
PROBLEMES D’IL·LUMINACIÓ
Seguint amb les queixes dels veïns, hi ha un fanal del
carrer Nou que fa més d’un mes que no funciona. Sabem
que a Maria tenim problemes amb la il·luminació del
carrer, però aquest és un problema de fàcil solució.
INCENDI A MARIA
El passat dia 19 hi va haver un incendi
al carrer de Deulosal. Sembla que la
propietària de la casa va deixar una
paella al foc i va prendre. Tot d’una
venguéren els bombers per apagar el
foc. La seva arribada fou una mica
espectacular perquè foren tres els

EL CARRER NOU
Seguint amb el tema de les obres, un dels carrers que més
canvis ha patit ha estat el Carrer Nou. Tothom sap que
quan plou és com un torrent perquè aplega l’aigua de
diversos carrers. Per tal de solucionar aquest problema
s’han fet unes modificacions a les voreres. Quasi ningú
entén com pot beneficiar aquest nou sistema a l’evacuació
de l’aigua del carrer, ja que molta gent creu que serien
més útils desaigües amb reixats. Les primeres pluges ens
donaran la resposta.
ENS HA DEIXAT EN JESÚS DEL CAMPO
En Jesús del Campo García Camba nasqué el 1924 a
Matute, La Rioja, i va venir a Maria amb la seva família
l’any 1932. Son pare era apotecari i va dur l’apotecaria
de Maria fins el 1942, primer al Carrer de l’Església (ca
l’amo en Toni Cotó) i després al Carrer Antoni Maura
(avui ca n’Antònia Torelló, pintora). Ja feia alguns anys
que no vivia a Mallorca ja que residia a Bilbao amb la
seva dona i el seu fill, però no passava un any que no
vengués a Maria a visitar els amics que hi havia deixat,
sobretot per les festes. El passat 2 de desembre finà els
seus dies després d’una malaltia. Que descansi en pau en
Jesús.
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BULLIT DE NOTÍCIES
TRASLLAT A SON ESPASES I... A L’ESCOLA NOVA
Durant aquest darrer mes de l’any la notícia més divulgada
arreu de Mallorca ha estat sens dubte l’obertura de
l’hospital de Son Espases i el trasllat dels malalts a les

El mejador de l'escola nova

noves instal·lacions. Sembla que els problemes amb què
s’han trobat usuaris i professionals del sector mèdic han
estat més que anecdòtics. Coses no acabades, falta de
previsió, instal·lacions no adequades, etc. Ara, el mes de
gener, el trasllat el tendrem a Maria, a l’escola nova, un
nou edifici que ha de substituir unes edificis escolars amb
vuitanta anys d’història. Esperem que en començar a usar
els nous espais escolars no es comencin a detectar
problemes com els que s’han trobat per devers Ciutat.
LA FEINA DELS QUINTOS
Sembla que això dels quintos deu dur implícit una sèrie
de “feines” que passen per fer coses banals, qualque
malifeta (considerable o no), algun divertiment i altres
que sí que es podrien considerar socialment modèliques.
Així, hem tengut un poc de tot: una empastifada de palla
i vàters per carrers i places, un bingo per recaptar doblers,
una festa de cap d’any, una organització dels reis i
repartiment de regals i uns foguerons de Sant Antoni.

DRET DE VOT PER A ESTRANGERS
EMPADRONATS
Aquests passats mesos de novembre i desembre es varen
poder veure uns cartells enganxats a l’Ajuntament, a bancs

i comerços on s’informava que determinats estrangers
sud-americans que duen més de cinc anys com a residents
legals a l’estat espanyol ja tenien dret a votar a les properes
eleccions municipals. Igualment, determinats residents
europeus, encara que aquests només necessitaven tres anys
de residència legal. Aquest fet pot suposar que el proper
cens electoral de Maria augmenti de manera considerable,
cosa que pot fer variar la intenció de vot per a alguna
formació.
EN JOAN MAS RECULL UN DELS PREMIS 31 DE
DESEMBRE
El marier Joan
Mas, com a
president de la
Fundació Teatre
del Mar, rebé
una de les
distincions que
cada any l’Obra
Cultural Balear, concedeix a entitat i persones que s’han
distingit en l’àmbit de la llengua i la cultura catalana al
nostre país. En Joan, al costat d’en Carles Molinet, gerent
de la Fundació reberen el Premi Francesc de Borja Moll,
en el transcurs de la festa celebrada enguany al Teatre
d’Artà i retransmesa per televisió.
AIXÒ NO ÉS MANERA DE DONAR EXEMPLE
Des de fa unes setmanes s’han pogut veure com
determinades bosses que es treien al carrer per ser
recollides pel camió dels fems, es tornaven deixar, això
sí, amb una ferratina on s’especificava que el contingut
de la bossa o l’envàs no es corresponia a allò que tocava
recollir aquell dia. Allò que ja no sembla tan lògic és veure
com els papers que desenganxaven de la ferratina eren
tirats per terra sense cap mania. Això no és manera de
voler canviar els mals hàbits de la gent. Donar fum en
lloc de donar llum.

FENT CARRERANY - 14 (14)

Gener 2011

DEMOGRAFIA
ENS HAN DEIXAT:
L'amo en Bernat Font Mestre va morir el
passat dia 1 de desembre a l'edat de 75 anys.
Vivia al carrer Nou, número 81.

Madò Elionor Estrany Castelló ens deixà
el passat dia 5 de desembre a l'edad de 90 anys.
Vivia al carrer Nou, número 72.
Madò Joana Maria Mas Carbonell ens deixà el passat dia 11
de desembre a l'edat de 77 anys.
Madò Francisca Dalmau Jaume va morir el passat dia 18 de
desembre, a l'edat de 80 anys. Tenia el seu domicili al carrer
Bartomeu Jordà, número 1.
Madò Margalida Sureda Carbonell ens deixà el passat dia 19
de desembre a l'edat de 87 anys. Vivia al carrer Església, número 19.

L'amo en Bartomeu Mascaró Socias va
morir el passat dia 25 de desembre a l'edat 67
anys. Vivia al carrer de Villalonga, número 9

L'amo en Joan
Colombram Mas ens deixà
el passat dia 29 de
desembre a l'edat de 86
anys. Vivia al carrer Plana, número 20.
Que descansin en pau

BENVINGUTS:
En Joan Tomàs Canyelles va néixer dia 28
d'octubre. Els seus pares són en Joan Francesc
Tomàs Gual i na Xisca Canyelles Capellà.

Na Clara Quetglas Mas va néixer el passat
dia 8 de novembre. És filla d'en Bartomeu
Quetglas Mas i na Margalida Mas Font.
Enhorabona als seus pares i família.

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 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
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MES DE NOVEMBRE
Temperatura Màxima
21,1º C (Dia 3)
Temperatura Mínima
5,9º C (Dies 25 i 26)
Temperatura Mitjana
14,2º C
Mitjana Màximes
17,8º C
Mitjana Mínimes
TOTAL: 89 LITRES 10,5º C
PLUVIOMETRIA
Dia 8 ............ 24 l.
Dia 19 ............. 9 l.
Dia 20 ............ 10 l.
Dia 21 ............ 15 l.
Dia 27 ........... 13 l.
Dia 29 ........... 14 l.
Dia 30 ............. 4 l.

POEMES I GLOSES

A MADÒ ELIONOR
Madò Elionor mos ha deixat,
una dona que com ella no n’hi havia,
una dona bona al·lota
feinera i divertida.
Totes les veïnades
la troben a faltar.
Perquè era una dona
que ens donava una mà.
Tot els temps que va poder
a sa Tercera Edat anà.
No n’hi havia cap de jove
que li guanyàs a ballar.

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

Tota sa seva família
la trobaran a faltar.
Perquè quan ella podia,
trobaven un bon sopar.
A JOANA MARIA MAS CARBONELL
Joana Maria tu has tengut
Una mort inesperada
Tota sa gent des poble
No se’n pot donar passada.
El teu home, fills i nets
Germanes, veïnades
I tota sa família
No te podran oblidar
Perquè eres a una dona
Bona al·lota feinera
I en tot podies donar una mà.
Margalida Font Bunyola

Maria-Sineu06:40
07:40
08:25 08:40
09:25 09:40
10:40
11:40
12:40
13:40
14:40
15:15 15:40
16:40
17:40
18:15 18:40
19:40
20:40
21:40
22:40

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

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

LÍNIA IB-14 CAN PICAFORT-MARIA-PALMA:
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
Començam un any nou i l’Editorial de la revista fa
balanç del que ha passat durant l’any que se’n va i del
que espera que passi l’any entrant.
Seguint amb aquest esperit nostàlgic, en Magí
Ferriol recorda a Memòria RAM com eren les festes de
Nadal quan ell era infant. Hi ha coses que avui dia encara
perviuen, com ara el ritual de fer el betlem. D’altres, en
canvi s’han perdut, com per exemple la representació dels
Reis o les trobades al Centro.
Però festes passades, coques menjades, i per això
comencen una altra vegada les activitats de l’agrupació,
com ara el III Certamen de fotografia Fent Carrerany.
Sa Xerradeta del mes de gener és una continuació de la
del número anterior amb l’amo en Joan Vives, en Joan
Burguet. Amb aquesta xerrada fem un recorregut pel camp
de diversos indrets, tant de l’illa com de fora.
L’Ajuntament no s’atura i en coneixem tots els ets
i els uts a la Casa de la Vila. Tornant al món del camp, en
Miquel Pastor fa una anàlisi d’Un problema ecològic: el
preu de les ametlles problema que avui encara perdura.
Giram pàgina i podem llegir que posaran en marxa un
PAC a Sineu, ja fa vint anys? A la secció de Correu Obert,
en Bartomeu Monjo es demana Què n’hem de fer amb els
capellans i també aprofita per contestar una carta d’en
Joan Gelabert de la revista anterior. A la pàgina següent
hi ha el Bullit de notícies, que com sempre va ben carregat.
Són protagonistes les festes de Nadal, molt més nodrides
que les actuals.
Pel que fa a la Demografia aquest mes passat ens
han deixat sis persones, i per contra només hi ha una
Benvinguda, na Catalina Carbonell Ramis. Ja l’han feta
en Juan A López i n’Eva Maria Pimienta.

Passam a la pintura perquè en Pere Alemany exposa
a Bisart. En Joan Mas, Colombram, ens canta Poemes i
Gloses. Igual que en Jaume Santandreu, però en aquest
cas són Poemes i Gloses a Sant Antoni.
Si no sabem què fer ens podem entretenir amb els
Passatemps o amb el Carrerany esportiu, que va ple amb
els Mariandos a l’indiot (a l’edició d’enguany només n’hi
ha hagut un), amb el Club d’escacs que és campió de 2a
de Mallorca o el futbol ja que Fonthisa segueix amb un
punt.
No podem acabar sense l’excursió d’en Nofre i un
resum de tot l’any que deixam. Com a acabatall no hi pot
mancar MOLTS D’ANYS A TOTS!
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La 2ona ONA passarà a l’edifici que ara ocupa el centre sanitari
Per al gener, fogueró amb torrada i pamboliada amb ball
Les activitats del mes de desembre de l’associació
de la segona edat de Maria de la Salut començaren el
diumenge dia 5 i el dimarts dia 7 amb dos tallers de cuina
nadalenca al local social. El primer dia, na Joana Maria
Pons va fer panellets de Nadal (coquitos i mantecados) i
el segon dia, na Margalida Obrador va fer tambor d’ametla
i ametles ensucrades (garrapiñadas), mentre que el dia
de la festivitat de la Constitució, el dilluns dia 6, es va
celebrar un taller de neules de Nadal al mateix lloc. Tres
activitats que foren gratuites per a tots els associats.

La segona festa de Nadal, el diumenge dia 26,
seguint la tradició dels anys anteriors, va arribar el bingo
i la xocolata amb ensaïmades, també al local social i amb
la participació de 62 persones que passaren un horabaixa
ben entretingut i agradable.
En referència a la loteria de Nadal, cal recordar
que les paperetes de la 2ona ONA amb el número 40.500,
tenen el reintegrament. Tothom qui en tengui pot passar
per l’oficina de la Caixa per recuperar els quatre euros de
cada papereta.
Pel que fa al vespre de cap d’any, la 2ona ONA va
organitzar un sopar i ball al restaurant Cas Metge Monjo
on es reuniren més de cinquanta associats a més d’alguns
afiliats de les associacions de Sineu i sa Pobla. Tots ells
pogueren degustar un bon sopar. Després de les

campanades, el ball va estar amenitzat pel Dúo Harlem i
a les dues de la matinada es va servir la xocolata amb
ensaïmada. La festa va seguir fins quasi les quatre de la
matinada.
Pel que fa a les activitats programades pel mes de
gener, el diumenge dia 9, a les 17 hores, hi ha una reunió
per a les persones interessades en fer una comparsa per
participar a la Rua de Maria. La setmana següent, el
diumenge dia 16, el vespre de Sant Antoni, a la Plaça des
Pou, amb la col·laboració de l’Ajuntament, la 2ona ONA
prepararà el fogueró i torrada de Sant Antoni. Com l’any
passat, l’Ajuntament donarà per torrar i beure, mentre que
al voltant del fogueró es podrà torrar, ballar i fer bulla.
No es necessita inscripció prèvia. Dins el mateix mes de
gener, el dissabte dia 22 a les 21:30 h. està prevista una
pamboliada i ball amb el Dúo Harlem al local social al
preu de 2 • per associat.
Tal com anunciàvem el passat mes, el darrer cap
de setmana de febrer, aprofitant el pont del primer de març,
s’ha organitzat un cap de setmana a un hotel, mentre
que els dies 25, 26 i 27 de març, hi haurà un viatge a
Galícia amb partida amb autocar des de Maria a primera
hora del divendres i arribada el vespre del diumenge.
Canvi de domicili.
Pot ser que la notícia més destacada d’aquest
darrer mes de 2010 sia el canvi de local social. La 2ona
ONA passarà a ocupar l’edifici que actualment ocupa el
centre sanitari ja que a final de gener els serveis sanitaris
passaran al nou edifici del carrer Pujolet.
El passat 29 de desembre, els membres de la junta
directiva de la segona edat hi feren una visita acompanyats
pel batle. Hi va haver unanimitat entre els directius a l’hora
d’acceptar la proposició de l’Ajuntament. Esperant una
propera reunió, es varen comentar les obres i
modificacions que s’hauran de fer.

FENT CARRERANY - 18 (18)

Qui dies passa... desembre 2010
Divendres, 3: El control dels controladors. Mare meva,
quin embolic! I no és per culpa de les cendres de cap
volcà, no. El problema és un cos de controladors aeris als
quals des de fa temps se’ls ha incentivat econòmicament
de manera exagerada (encara que amb unes condicions
de treball i exigència considerable) i que no s’han vist
sotmesos a les lleis del mercat lliure (és un cos restringit,
d’accés controlat), cosa que els ha situat en una posició
de privilegi i de força a l’hora d’exigir privilegis a
l’administració corresponent. Total, que quan han vist
aquests guanys econòmics i laborals en perill (si ens hem
de situar en una posició intermèdia, segons qui ho diu,
els sous es mourien entre els 200.000 i els 300.000 euros
anuals!) han optat per mostrar la seva força a la brava,
per la via més expeditiva. Així, a la mateixa hora i a tot
l’estat s’han sentit “malament” i han abandonat el seu
lloc de treball. Resultat: el tràfic aeri espanyol paralitzat;
centenars de milers de persones a terra sense poder
aprofitar aquests cinc dies de pont de la “Immaculada
Constitució”; i milions d’euros perduts. Aquesta maniobra
barroera i oportunista no ens hauria de sorprendre tant en
una societat com la nostra on aquesta classe de privilegis,
o d’altres semblants, són generalitzats, transversals
(abracen professions i classes socials ben diverses) i ningú
no els qüestiona fins que de manera directa o indirecta
ens toca el voraviu. Així, teníem, o tenim encara ara,
gent que gaudeix, en empreses públiques, o participades
dels poders públics, del privilegi de volar gratuïtament, o
de viatjar en tren, o en vaixell; accés a hipoteques sense
pagar interessos o a interessos gairebé inexistents,
matrícules gratuïtes, places reservades per als fills del
“cuerpo”, accés a negocis per concessions de l’estat que
passen de pares a fills, sense concurrència pública,
rebaixes substancials en serveis bàsics: aigua, llum,
telèfon, sanitat, etc. Privilegis tots ells; no quotes de
beneficiència, ni quotes per compensacions lògiques a
classes desafavorides, o situacions d’exclusió social.
Dimecres, 22: La vida, entre somni i somni. Vivim, entre
somni i somni. I no és cap metàfora. La vida funciona, a
nivell real, enmig de frustacions i moments meravellosos.
Contrast pur i dur. I per molt que corris, el teu camí, traçat
per endavant (supòs que un bon racionalista em faria
empassar aquest comentari) et duu inevitablement i
inexorable cap al teu port definitiu. Però entre i entre, el
somni, els somnis, aquell espai il·lusori on es creen les
ficcions. Somniant, desperts o adormits, cream universos
de possibilitats infinites. Ens veiem més joves (o més
grans, si és el cas), més guapos, més famosos, més rics,
etc. I cada 22 de desembre el somni, el mateix somni,
reapareix. La Loteria de Nadal. Recurrent i cíclic, s’enduu
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bona part de les il·lusions tardorenques: la cancel·lació
de la hipoteca, la compra d’una casa, unes obres més que
necessàries, un viatge, un regal generós a aquells que
estimes, etc. El famós “tapar forats” que apareix a totes
les entrevistes dels assortats afortunats en el sorteig. I quan
et despertes d’aquest somni il·lusori on has estat capaç
de convertir-te en el feliç protagonista del sorteig i
t’adones que allò era efectivament això, un somni, el que
fas és intentar tornar-te a adormir i recuperar un altre
somni. Així, un cop passada la loteria, sense que res es
concreti, el mateix somni queda citat per a l’any vinent.
La vida, entre somni i somni.
Dijous 23: Un passeig amb rerefons literari. Des de fa
més de trenta anys (primer a Barcelona, després a Palma
i ara a Santa Margalida), el darrer dia lectiu del primer
trimestre, tenc el costum de sortir a fer un passeig literari
amb els meus alumnes més grans. Es tracta de trepitjar
indrets, coneguts (la majoria), o no, que tenguin algun
punt de contacte amb la literatura (culta o popular). Així
el passeig es converteix en un intent de fer conèixer als
alumnes que la literatura no deixa de ser un producte
humà, fruit d’un intent de trobar una via d’expressió per
mostrar, estèticament, preocupacions, inquietuds,
vivències, temors i alegries. Racons que apareixen citats
en obres, espais habitats per autors citats o llegits a l’aula.
I per norma general l’experiència resulta particularment
gratificant i els alumnes s’adonen que aquella ciutat que
han trepitjat tantes vegades va més enllà de ser un espai
ple de botigues, de cinemes, d’espais lúdics. És una ciutat
plena de vida, d’història, d’històries, d’emocions, algunes
de les quals tenen un referent literari. Aquella escultura
al costat de la qual han passat tantes vegades, però que
mai no s’han fixat que deia a la peana o el personatge que
representava; aquella placa que cita un autor o autora;
aquella casa en què va viure i escriure la seva obra tal
escriptor; aquell sepulcre on reposa el patriarca de la nostra
cultura literària... Tants i tants racons associats al fet
literari. Potser a l’única cosa a què puc aspirar és que el
dia de demà quan tornin a passar pel mateix lloc, la seva

Maria del Mar Crespí Ferriol, la nostra Sibil·la
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mirada, el seu record, es lligui a aquest passeig. Només
s’estima i aprecia allò que es coneix. I el coneixement
crea dependències emocionals que asseguren el lligam
amb la tradició, amb el passat, amb els espais de referència.
I aquests lligams són els que conformen i cohesionen les
societats cultes i orgulloses d’elles mateixes.
Divendres 24: El cant de la Sibil·la. Ja ho he comentat
més d’una vegada. No som una persona creient lligada a
la pràctica religiosa, encara que sí que em sent hereu d’un
pòsit cultural i vivencial, on els referents religiosos han
estat molt presents, fruits d’uns moments històrics on
aquests eren omnipresents per tot arreu. I això m’ha donat
la possibilitat de comptar amb una cultura religiosa de
base que m’ha permès arribar a entendre i captar matisos
i referències en el món de la cultura literària (sobretot) i
artística, en general, que d’altra banda no hauria entès o
interpretat amb tanta intensitat. I això ho valor. I molt. I a
aquest llegat no hi renuncii. I periòdicament, cada any, la
vigília de Nadal, procur acostar-me a l’església a sentir el
cant de la Sibil·la, un cant que, des de petit, se’m presentà
entre la fascinació (per la bellesa de la seva execució) i la
por a allò que deia i anunciava. Aquell to apocalíptic “mar,
fonts i rius, tot cremarà”, em tenia atemorit, alhora que
embambat. Aquest Judici Final en què tots, deia, serem
protagonistes, tant si ens agradava com si no, ens
condicionava en tots els aspectes de la nostra vida (una
manera cruelment sibil·lina de marcar vides!). Tot i aquest
punt de morbositat reconeguda, repetesc el ritual d’anarlo a escoltar, any sí, any també. I com que la seva
pervivència a les esglésies mallorquines ha estat un petit
miracle, he estat força content que ara la UNESCO, l’hagi
declarat Bé Immaterial de la Humanitat.
28 de desembre: Un llibre més que necessari, un oblit
més que preocupant, i una absència del tot significativa.
Al darrer debat sobre l’estat de la nostra “comunitat”,
qualcú ja va fer notar que en el panorama que presentà el
president Antich no hi va haver ni una sola referència a la
paraula cultura. I el mateix passà amb l’actual conseller
d’Educació i Cultura quan aquestes passades festes va
fer balanç de la seva àrea de gestió. La salut cultural de la
nostra societat no va merèixer ni una sola menció en els
dos casos. I com és lògic (desgraciadament lògic!)
l’oposició conservadora no en va fer cap esment, a l’hora
de qüestionar ambdues intervencions. I així anam! Per
això, quan avui hem presentat el llibre dedicat a recordar
el període en què Maria va veure com es construïen els
dos edificis escolars (finals dels anys vint i començament
dels anys trenta), l’estat del poble en aquella època, les
tensions socials, culturals i polítics que s’hi visqueren, el
paper que jugaren uns quants personatges, entre ells el
mestre Madrigal, i la posterior respressió de què foren
objecte aquells que ideològicament s’havien mostrat
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contraris
i
Joan Carbonell,
diferents
al
un dels autors del
llibre sobre el
règim que sorgí
mestre Madrigal
de l’alçament
feixista del 36,
he estat content
de
veure
aparèixer el
conseller
d’Educació i
Cultura a la
presentació. I he
pogut constatar
una altra cosa.
Potser érem una
cinquantena els
assistents
a
l’acte. I comptat
i recomptat, crec que em bastaven els dits d’una mà, i
part de l’altra, per enumerar els assistents mariers que
formarien part del gremi de docents (si un es vol entretenir
a comptar els marieres i marieres que es dediquen a la
docència veuria com passen de la setantena), tema central
de l’estudi i presentat ara en forma de llibre.
Sí, ja sé que som un il·lús perquè som d’aquells
que encara crec que l’accés a la cultura, a l’educació, és
una manera de conformar persones noves, millors, més
tolerants, més solidàries, més compromeses, sobretot, amb
valors democràtics, i com és lògic, més preocupats i
sensibilitzats per la sort de la seva pròpia llengua, per la
seva terra, per la cultura. I massa vegades veig com la
indiferència, el passotisme, la comoditat de la
funcionariitis, l’absència de compromís, és la tònica que
marca el perfil d’aquells, d’aquelles, que haurien de ser
els primers, per coneixements, per formació, per lògica,
a agafar responsabilitats i fer-se veure i ser presents en
tants i tants fronts on cal ser, dia a dia. Culturals i no
culturals.
Potser per això, després de les intervencions dels
presents a la taula, vaig voler fer esment a una altra
repressió massa ignorada (volgudament ignorada o
incòmoda per a alguns), que anava més enllà de projectarse sobre un sol component ideològic, presentat en forma
de dretes o esquerres. La nostra llengua, la nostra cultura,
els nostres drets com a persones, com a poble, de viure i
projectar-nos al món en la nostra pròpia llengua va ser
brutalment eliminat, proscrit, castigat. Tot un poble, de
llengua i cultura catalana, de dretes i d’esquerres,
condemnat al silenci, a l’oblit. Una llengua que quedava
a les portes de l’escola, empestada, minoritzada. Les
persones, eliminades físicament; la llengua, prohibida. Un
país (la seva gent), en silenci.
Joan Gelabert Mas
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RECORDANT TEMPS PASSATS (II)
Continuació a l’article del mes passat
Pujàrem al carro; en “Moro” no devia anar molt cansat,
perquè tot d’una que tocà carretera va agafar el trot. Jo
me vaig posar la mà a la butxaca traient els dos bitllets de
100 pessetes i els vaig allargar a mon pare, ell va fer la
mitja rialla i va dir:
-Guarda’ls i en arribar els dónes a ta mare, veuràs que
estarà de contenta.
Arribàrem a ca nostra, ma mare i en Jordi havien sentit el
carro i vingueren a obrir-nos la portassa, record que el
nin quan me va veure va dir ben fort:
-Es padrinet!
Ma mare també se va estranyar que arribàs amb mon pare,
ella no s’havia moguda de tot el capvespre esperant que
jo arribàs. Va ser mon pare que li contà que jo havia
comparegut al Rafal, vorera torrent i amb una bona suada,
i que el sol s’acabava de pondre quan havia arribat. Ma
mare un poc abans d’arribar havia posat una olla d’aigua
al foc, perquè tenguéssim aigua calenta per rentar-nos.
Aquell dia jo vaig ser el primer, me vaig despullar de
cintura per amunt, vaig començar rentant-me el cap i ma
mare mb un pedaç ensabonat me va rentar l’esquena. Les
mans de ma mare eren d’una dona pagesa que treballava
a més de la casa al camp, les seves mans eren fines i,
comparades amb les Sor Dolores, hi havia una gran
diferència, però per mi, en aquell moment, representaven
les més fines i suaus del món. Quan vaig acabar de rentarme la part de dalt, vaig dur el ribell dins un quarto per
acabar-me de rentar, ma mare me va dur roba neta i una
tovallola. Quan vaig estar llest, que sortia del quarto de
mon pare i ma mare, amb el ribell per anar a tirar l’aigua
a la bassa, ma mare tenia el bolic que jo havia duit en les
mans i anava desfent peça per peça les dues mudes de
roba dels dies feiners per deixar-les preparades per rentarles i vaig sentir que deia:
-Crec que també li puc rentar el que avui duia posat.
Mon pare li va dir:
-Li has de mirar les butxaques ben arreu, meam si ja s’ha
fet fumador.
-No ho crec.

Ma mare va seguir butxaquejant i va treure un mocador,
que per cert era ben rentador, després provà l’altra butxaca
i va treure els dos papers de cent pessetes, ma mare va fer
la mitja, dient
-Quaranta llamps, quin cabalet haguéssim fotut, si que
les han de mirar arreu a les butxaques abans de posar la
roba en remull.
-No i jo els he hagut de suar.
Quan el sopar va estar llest, ens enrevoltàrem a la taula,
no record si hi havia totes les germanes, n’Antònia i
n’Àngela solien anar a qualque possessió per collidores
d’ametlla o d’oliva i na Bàrbara crec cert que aleshores ja
estava a ca madò Margalida des Pas i era més allà que a
ca nostra, així que ho deixàrem a l’aire, tanmateix no
afecta massa aquesta història. El temps que sopàvem jo
vaig contar que m’havia sortit un altre lloc de feina a través
den Rafel, vaig contar l’anada a Son Burgues i el tracte
que havíem fet i si no hi tenien res a dir, dilluns ja hi
podia començar. Mon pare i ma mare se miraren i mon
pare va dir:
-Hi pots anar, segurament deu ser bona gent, si dius que
en Rafel coneix l’amo. No te manaria a un lloc que no
fossin de fiar.
-Però com hi anirà si encara no hem comprat la bicicleta,
va demanar ma mare. I mon pare va respondre:
-Tornaré manllevar la de l’amo en Pere “Marget”, segur
que ens la deixarà.
-I si ell l’ha de menester? Va pregunta ma mare.
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-No l’ha de menester, té la d’en Nicolau aturada din la
portassa que no fa res.
En Nicolau era el fill de l’amo en Pere i la madona “Gual”
que estudiava a la Missió a Ciutat. Record que una vegada,
abans d’haver estat malalt, que ell era a ca seva a passar
uns quants dies, crec cert que eren les festes de Nadal,
havia sortit un dia guapo i en Nicolau va pujar damunt el
terrat que tenien al corral a prendre el sol amb un llibre.
Ma mare rentava al corral i jo era per allà, no sé que feia,
potser capolava llenya o potser estudiava. La paret
amitgera de ca sa madona, que era com anomenàvem tots
els veïnats a la madona Gual. Part damunt el terrat la paret
amitgera sols tenia dues filades i era estrany el dia que
ma mare i la madona no fessin la xerradeta, cada una dins
el seu corral . El mateix passava amb madò Arianyera
que també tenia un terradet ran de la paret amitgera i
nosaltres teníem el terrat del forn i més d’una vegada vaig
anar d’un terrat a l’altre, quasi sempre perquè la madona
me cridava perquè l’ajudàs a arreplegar les ametlles que
tenia esteses o qualsevol altra feina. Sempre hi vaig anar
de bon gust i en acabar sempre hi havia un parell
d’amargos que feia tan bons o una dotzena de bessons
d’ametlla torrats, que els guardava dins una botella ben
tapada.
Aquell dia en Nicolau havia pujat damunt el terrat, va
saludar ma mare, cosa que sempre feia, i li va moure
conversa, jo devia estar llegint i se va dirigir a mi
preguntant-me si m’agradava estudiar, jo li vaig respondre
que era el que més m’agradava, més fins i tot que jugar i
tot seguit va dir a ma mare que era una llàstima que no
anàs a escola, i ma mare va respondre:
-Nosaltres no ho podem pagar, just ens ve poder-lo
mantenir.
-I si jo vos dic que si ve amb mi no vos costarà cap cèntim?
-Jo no ho sé, ningú fa res per no res, va respondre ma
mare.
-Això és bo d’arreglar, va dir en Nicolau, amb qualque
sac de patates, una barcella de ciurons, un canastro de
raïm, etc. que tot ho teniu de collita pròpia, no me direu
que no ho podeu fer?
Ma mare que seguia al seu redol, va replicar:
-Tot això que dius està molt bé, però no es sobra res, les
patates que collim no ens basten per res i si ens sobren
ciuros i els venem feim qualque dobleret que ens cau molt
bé, tu no deus saber que és anar de net a net.
-Jesús madò Àngela, ara ho feis un poc massa gros, tampoc
no patiu fam i no me fareu creure que el que vos he dit no
ho podeu fer i si qualque any no n’hi ha, paciència, en no
haver-n’hi que no ni cerquin, per ventura un altre any
anirà millor, i una altra cosa es qui podem ajudam als qui
no poden. Joan tu que hi vendries a la Missió per estudiar?
Jo no coneixia res relacionat amb els col·legis sabia que
en Nicolau estudiava de missioner, però no sabia si a mi
m’agradaria, el que si sabia era que m’agradava molt llegir,
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anar a escola, sentir les explicacions de Don Joan
Mesquida, el descobriment d’Amèrica, la reconquesta de
la península Ibèrica, etc. Però vaig contestar que si els
meus pares hi venien a bé, hi podria anar.
En Nicolau i ma mare xerraren una estona més referent a
mi, però no es posaren d’acord. El vespre, ma mare li va
contar a mon pare la conversa que havia tengut amb en
Nicolau i record que mon pare va comentar que a les cases
que hi havia un capellà era la salvació de la família, a la
qual cosa ma mare respongué:
-N’hi ha que és just el contrari, perquè el capellà es fa tot
el de la casa seu, perjudicant els germans i en lloc de
salvar la casa l’ha duita al bordell.
Mon pare va dir:
-Si, també és vera.
Aquell assumpte va quedar tancat i mon pare el diumenge
dematí va fer de veure l’amo en Pere Marget, li va
manllevar la bicicleta per quinze dies i jo ja vaig tenir pel
se’n demà partir. El diumenge passà volant i dilluns
dematí, boliquet a l’esquena i cap a Son Burgues falta
gent.
Vaig agafar la carretera de Petra, quan vaig passar per
davant el cementeri vaig resar un pare nostre i tres ave
maries, que era el que fèiem sempre que hi passàvem ab
les persones majors, quan vaig ser devers el Rafal des
Pont vaig sentir una punyida d’enyorança, les vegades
que havia berenat i dinat davall aquella figuera roja, però
havia de pensar amb una altra cosa, remar i agafar fort el
manillar de la bicicleta, que ja tenia les voltes de Son
Bats pels morros i eren ben costoses, vaig pujar sense
posar els peus en terra. Una vegada dalt ja varen ser unes
altres cinc-centes, un replà i tot d’una una davallada que
ja donava per fer un alè i ja estava a punt de creuar la
carretera d’Ariany a Sineu, que aleshores era un com un
camí de carro i per descomptat, encara no hi havia el
restaurant Ses Torres.
Joan Ferriol Mascaró
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No estranya que l’home actual sigui cent per
cent egocèntric, ja que és des de creure en les forces del
«jo» que supera les situacions adverses i que es fa més fort
en el procès del temps. Asseure’s a la cadira i esperar que
l’esser trascendent ho arregli tot és un contrasentit i un
suïcidi. L’home i la circumstància comanden el destí que
es fa en cada fet que s’actualiza, sent l’actualització un
acte de voluntat que exigeix seleccionar, triar i finalment
decidir. L’home torna de cada dia més amic de la reflexió i
del diàleg i se’n tem de les diferències entre el que vol i el
que li deixa agafar el món objectiu. L’home no pot pretendre
canvis a curt termini, però ha d’estar disposat a adaptar-se
a un món on la dinàmica de canvi accentua el fet diferèncial
de ser «un» amb experiències singulars que el fan únic
enmig d’una munió de gent diferenciada. No cal cercar la
diferència i accentuar-la, perquè així ens constituiríem en
excepció. Cal tenir tendència cap a la solidaritat i cap a
edificar una consciència amb uns principis o valors útils
que donin gratificacions. Un no pot ser l’única estrella que
brilla en un cel immens: tothom és estrella i brilla amb llum
pròpia. Saber-ho és adonar-se de les regles del joc, que
comencen ni més ni pus que en el joc de la supervivència
per a trobar un lloc des d’on un pugui realitzar-se sent el
màxim feliç possible.
Un no és més feliç com més dependències té. No, serà més
feliç com més lliure se senti a l’hora de decidir, perquè la
dependència sols és el resultat de sometre la voluntat a les
exigències d’un «jo» que no és el particular, i el que fa és
debilitar la capacitat de decisió de l’ego en qüestió i deixar
la irritació com a camí davant possibles errades. Un es cura
en salut amb la reflexió i pensant, desprès l’inconformisme
serà la base per a trobar la felicitat a prop de cada decisió
encertada que comporta sens dubte una gran gratificació.
Amb el dia a dia un es fa conscient del temps i arriba a
saber que tota teràpia comença per un acte de voluntat i
que en acabar-se és un procès que sol ser més aviat llarg
que curt. No costa molt curar-se dels desenganys? No són
les idees fixes pernicioses per la nostra salut? Si es sí és
perquè almenys som critics amb el passat i constatam que
gran part de les equivocacions són per manca d’experiència
o de recursos o per haver-nos deixat assessorar malament en
haver de decidir
Un pot tenir qualitat de vida i estar a disgust per culpa de
les dependències mal establertes que no el deixen realitzarse amb l’espontaneïtat que voldria. Mal caminar desgasta
les cames i les obligacions mal assegudes per associacions
neuronals errònies duien al sentir-se a disgust amb tot.
Aleshores no pot menys que irritar-se davant qualsevol fet
perquè està ple de la migranya del tipus maníatic més agut,
i qualsevol cosa es constata com un contrasentit encara que
sigui d’allò més sencerament gratificant. Un no s’ha de
cansar mai de pensar per definir, perquè tot arriba i el que
toca és caminar per a progressivament veure-hi més.
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Obrir totes i cada una de les portes a la tolerància: el canvi
és un procès que vol dinamisme i adaptació per accelerar
aquesta dinàmica fins a fer-la àgil i estructurada i disposada
a una voluntat que s’adona que tot s’acaba en un procès
que pot durar ben bé tota una vida. Un pot sentir que devuit
anys han passat com una setmana i és perquè les pors, les
temences i les dependències no el deixaven viure amb
aquest fre frustrant. Cal lliurar-se al moment amb plenitud
i desitjar que tot sigui coherència en un vol de papallona
assenyada i plena de raó. Així tendrem el goig i la disposició
de voler ser feliços que és ni més ni pus el que tocaria
tornar tothom en intencions quan es té el cap sobre les
espatlles. L’home s’ha de saber projecte, un projecte ben
conscient del temps per a no oblidar que amb una mà sols
té l’altra.
Els capritxos duren sols unes hores i l’home sol ser
inconformista i cansar-se del que experimenta i veu cada
dia, però cal pensar que hi ha equivocacions greus que ens
han fet un moment o l’altre desgraciats en aquesta vida.
Fins i tot si són greus hi ha la convicció de passar primer
per la mort que per una experiència tan escarmentadora.
En arribar a certa edat, no valen les excuses amb uns
possibles altres per debilitat perquè un se sap pell i roba de
tot el que fa o diu. L’unica excusa que val és la de la pròpia
responsabilitat que és tota fil per randa fins a arribar si fa
falta al pensament, que és sovint el responsable d’idees
inadequades perquè no s’han reflexionades així com tocaria.
Les equivocacions estan a l’ordre del dia i qui no s’ha
equivocat mai és perquè diu mentides. Tothom que viu
s’equivoca i convé agafar aquestes equivocacions com a
corda i poal de la nostra vida. Hem d’aprendre a viure i a
conviure amb elles ara que ja no ens afecten. Hem de dir:
«Ha costat però finalment he aconseguit no tenir les
associacions malaltes pel mal temps que veia però que no
era ni molt manco real, perquè una cosa és el que pens i
l’altra el que passa, i cal diferenciar ben bé aquests dos
fets, ja que pensar-se no ha estat mai saber»
Lluc Matas
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IMATGES DE CICLISME

Trobada clubs Cicloturistes a Muro.

Joan Ferriol, del C.C. Maria de la salut, participà a la
cursa de s'indiot, el pasat diumenge 19 de desembre.
Nomès pogué tocar les plomes, va fer segon.

Fotografia dels participants de Maria de la salut , a
la trobada de Clubs, a Muro.
Salut i molts de kilometres per l'any que ve.
Pep ferriol
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CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY
DIA: 21 de gener de 2011
HORA: 19.00 Primera convocatòria
19.30 Segona convocatòria
LLOC: Escola de Dalt
ORDRE DEL DIA:
1r.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2n.- Informe i balanç d’activitats realitzades durant l’any 2010.
3r.- Informe de tresoreria de l’any 2010.
4t.- Previsió d’activitats per l’any 2011.
5è.- Previsió econòmica i pressupost per l’any 2011.
6è.- Precs i preguntes.
EL PRESIDENT
Miquel Morey Mas

PERSONES QUE SURTEN AL CALENDARI D’ENGUANY
És la quintada de l’any 1952.
Drets:
1.- Jaume Bergas Ximenis
2.- Miquel Torrens (Miretó)
3.- Joan Negre (des Recó)
4.- Toni Ferriol (Mancorer)
5.- Joan Quetglas (de sa Barrera)
6.- Joan Ferriol (del bar Son Monjo)
7.- Joan Quetglas (Pollet d’Ariany)
8.- Joan Vidal (Saliner)

Asseguts:
9.- Simó Seguí (Serra) Aguanta un
barral.
10.- Guillem Carbonell (Barberet)
amb un embut a la boca.
11.- Lluc Castelló (de Son Porret)
12.- Toni (Porxero)
13.- Esteve Mas Mas, aguanta una
corda de sa butilla.
14.- Joan (Ciutadà)

15.- Toni Sabater Bibiloni
(Llampiner) aguanta una corda desa
butilla
16.- Pere Mestre Font (Collet), amb
un cove sobre l’espatlla.
17.- Xisco Pons Mayol (Panxó)
mostrant una coca.
18.- Joan Mas (Mal·let)
19.- Toni Perelló Castelló (des
Molí)

