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A l'hora de parlar
de festes populars tenim
al davant un bon grapat
de camins a seguir. El
model que, ara per ara,
tenim vigent (basat més
que res en Ia pervivència
d'una sèrie de fets
bàsics: l'enlairada de Ia
bandera, l'empaperinat,
l'arribada dels fills del
poble que només vénen un
cop l'any, l'ofici major,
el dinar familiar amb el
seu component gastronòmic
tradicional, Ia revetla i
Ia comèdia), va perdent
el seu valor perquè els
temps van canviant i les
ocasions de trobar-se i
divertir-se han augmentat
considerablement; i de
cada any es torna més
monòton i repetitiu.

El model tradi-
cional, propi, genuí,
tampoc no existeix. A
Maria no disposam de cap
element festiu local amb
tradició, com puguin ser
els Cossiers d'Algaida i
Montuïri, els Cavallets
de Felanitx, les Àguiles
de Pollença, etc. que

s'han mantingut i reva-
lorat de cada vegada més.

D'altra banda, se-
guir l'exemçple de certs
pobles de Mallorca que
basen les seves festes
patronals en unes berbe-
nes espectaculars, en les
quals actuen els cantants
0 grups de moda, no
sembla tampoc un camí
massa encertat. No hi ha
res més anacrònic, que en
unes festes populars, Ia
part central de las
mateixes sigui veure en
directe aquella estrella
de Ia cançó (aquí hauríem
de parlar més bé de "Ia
canción"), que tant ha
sortit darrerament a Ia
televisió.

Parlar de festes
populars no és precisa-
ment això, no. Populars
vol dir del poble. Fetes
des de i per al poble.
Populars vol dir connec-
tar amb l'aspecte festiu
1 lúdic de cadascun de
nosaltres i treure'l al
carrer durant uns dies.
Populars vol dir cercar
dintre Ia tradició, Ia

nostra tradició, aquelles
coses que siguin assumi-
bles avui en dia i poten-
ciar-les encara més (a
mi, particularment no hi
ha res que em tregui més
de polleguera que veure
una desfilada de "majo-
rettes", un espectacle
tan a l'americana, en
unes festes • de poble a
Mallorca). Populars, fi-
nalment vol dir, que
siguin a l'abast de
tothom i per a tothom:
infants i grans, homes i
dones.

No és gastant molts
de diners com es fan unes
bones festes, ni tampoc
omplint de manera ruti-
nària uns dies amb actes
a Ia bona de Déu.

Hi haurem de posar
molta imaginació i ganes
si no volem que les
nostres festes acabin
per esser uns dies de
festa més al calendari,
sense cap classe de ressò
especial.

Joan Gelabert
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De tots és sabut es
trist esdeveniment que va
tenir lloc a es PIe de
s'Ajuntament que hi va
haver dia 29 de Juliol.
Encara que tots han estat
iguals o semblants en
aquesta nova etapa políti-
ca des de Ia transició
ençà, a mi, personalment,
m'ha fet reflexionar molt.
Sa primera impressió que
en vaig treure va ser que
ses persones que regeixen
es destí des nostre poble
estan espantats de sa
seva gestió municipal i
des bolic que deixaran a
es qui venguin darrera
d'ells. No haver posat re-
mei, a temps, a es proble-
mes de Maria duu això. I
no hi ha dubte que es més
greu i que condicionarà
tots ets altres serà es
problema econòmic. Crec
que ells són conscients
des problema però es veuen
impotents per arreglar-ho.
Ara intenten una sortida
municipal digna; intenten
blanquejar o disculpar.ets
errors presents i passats
amb una apertura a ets
altres que en certa manera
els fa mal; cerquen ajuda.

S'alegria que tenim
és que sa nostra petita
rebel.lió contra tot això,
durant tots aquests anys,
s'ha vist recompensada en
forma de nervis, òbviament
no es nostres. Ara sabem i
podem donar a conèixer sa
raó de sa nostra rebel.lió,
i s'ha vist que aquesta no
era ni infantil ni absur-
da. Es possible que tothom
no pensi igualment, pero
estam tots dins es joc de
sa democràcia i ses opi-
nions i preferències no
tenen perquè coincidir.

Ara bé, si jugam, juguem
net. Es poble té dret a
saber què passa a s'Ajun-
tament, i de cap de ses
maneres un batle no pot
treure fora des saló de
plens de sa Casa de Ia
Vila.Sa gent hi va preci-
sament per veure que fan
es regidors i de quina
manera duen ses coses des
poble. Si és cert que allò
que s'havia de parlar no
interessava es públic, sa
cosa més lògica hauria
estat que una vegada aca-
bat es ple, s'haguessin
reunit privadament per tal
de parlar d'allò que fos,
però de cap de ses mane-
res engegar sa gent de ca
seva, de s'Ajuntament.

D'altra banda crec
que s'haurien d'acostumar,
pes seu propi interès, a
donar compte a es poble
de sa seva gestió, què han
fet, què han cobrat de ̂
dietes, si és que n'hi ha ?
hagudes. Si no es fa així $
es corre el risc de sa *
sospita; una ditada de mel *
sempre és bona i s'enveja .
és mala companya, sobretot "
quan hi ha diners pes mig. f
Es trist dir-ho però $
desgraciadament és així. á

*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JT

Ens ha arribat a ses ?
orelles que cada divendres %
aquest home que s'Ajunta- jk
ment té contractat per ¿
netejar sa Plaça des Pou, J
en haver acabat, duu es "
fems a sa gravera des po- ?
ble a Es Puig.Es resultat $
de tot això és sa gran *
quantitat de rates que *
allà hi ha i que s'espar-
geixen per ses finques des *
costat. Sa solució d'aquest^

problema, i que està dins
es cap de sa majoria,no és
altra que posar es fems
dins bosses de plàstic i
aprofitar que es mateix
divendres a vespre passa
es camió de fems de sa
Aancomunitat des PIa. Com
es pot veure no cal ser
molt intel.ligents per
trobar una solució a un
problema que no té perquè
existir. I així almanco en
lloc de donar fum donarien
llum.

JMK MSWE LLOfíPART
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Comença un nou curs.

Es el moment oportú en
què els distints col.lec-
tius que formen Ia nostra
comunitat escolar refle-
xionin sobre el que és
l'escola, quin paper juga
dins el nostre poble,
quins objectius ha d'as- .
solir i després de Ia
reflexió actuar en conse-
qüència.

Quatre són els col-
lectius que s'interrela-
cionen dins de l'escola:
alumnes, mestres, pares i
entitats del poble, so-
bretot l'Ajuntament.

Perquè Ia cosa vagi
bé hi ha d' haver una co-
ordinació, un diàleg i
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Cçstoffi' ( Cjìsì
Pareix que la

"Cristiandat" assenyala
una època encontrada amb
una altra que es diu
"Cristianisme".

La Paraula
Cristiandat s'ha consa-
grada per dir que un po-
ble, una naçió, el món
són cristians, on s'han
pogut donar lleis, com
anar a missa, confessar-
se. . . , i culpar de pecat
els que no ho feien així.
S'han pogut organitzar
guerres santes, s'ha po-
gut col·laborar amb els
estats per condemnar,
cremar i matar persones
que no pensaven igual, i
s'ha fet per mediació de
tribunals conjunts com Ia
Santa Inquisició. Una
llarga llista d'equivoca-
cions que han enfosquit i
negrejat el Cristianisme,

S'ha arribat a fer creure
que Déu obra en l'home
com per art de màgia i
així s'han inventat tota
classe de bendicions,
quasí sempre acompanyades
de pagament o donatiu.

La paraula
Cristianisme vol signifi-
car seguir lliurement una
persona: JESUCRIST, assu-
mint personalment i comu-
nitària les conseqüèn-
cies. Sabem que aquesta
doctrina vol defensar o
salvar 1 ' home i apunta a
Ia llibertat, a Ia justí-
cia, a Ia igualtat, a
aixecar els més dèbils, a
Ia no violència, etc; no
amb conformismes barats,
sinó més aviat lluitant
sense por, cercant una
societat més justa, bor-
rant fronteres, escurçant
distàncies, mirant de

trobar Ia manera de viure
sense armes. Com diu el
profeta: "De les llances
se'n faran falçs i
arades".

La-Cristiandat creu,
com vengut de Déu, que
uns pocs ho tenguin tot i
les majories visquin
d'almoina o es morin de
fara. El Cristanisme llui-
ta contra aquest sistema
perquè creu que Déu i Ia
resta és de tots.

Pere Fons
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una col·laboració estreta
entre aquests quatre col-
lectius, tots ells repre-
sentats dins el Consell
Escolar del Centre. Però
amb això no n'hi ha prou.
Hi ha d'haver dins el
mateix col.lectiu una or-
ganització que funcioni,
que obri unes vies de
comunicació entre els
seus elements i Ia resta
dels col.lectius. Si això
no es fa, -les reunions
del Consell Escolar no
seran representatives, ja
que els pares i els alum-
nes no aportaran les ide-
es de Ia majoria o, al
manco, no sabrem si ho
són, únicament ho suposa-

rem.
El passat 11 de

juliol es promulgaren els
reials decrets d'Associa-
cions d'Alumnes i de Pa-
res d'Alumnes dins el
marc de Ia LODE. Es una
porta. CaI obrir-la, ca-
minar i participar. Dar-
rera Ia participació vin-
drà Ia responsabilització
de pares' i alumnes sobre
l'educació d'aquests.

Es molt important
que els pares se n'adonin
de Ia influència que Ia
seva idea del que és
l'escola i l'ensenyament,
té sobre el seu fill. Si
els pares es preocupen,
col.laboren amb l'escola

els fills en són cons-
cients i també es preocu-
pen i treballen. Si els
pares no es preocupen,
els nins se senten
recolzats dins el seu
"passotisme" ,

EIs qui treballam a
l'escola som conscients
de Ia poca col.laboració
que generalment hem tro-
bat en els pares, i per
influència d'aquests, en
els alumnes, i també, no
cal dir-ho, de l'Ajunta-
ment. EIs mestres demanam
ajuda a tothom i estam
oberts al diàleg per fer
una escola més responsa-
ble, efectiva, atractiva
i arrelada al poble.

Magí Ferriol
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Ld seva vida va estar
marcada en distintes èpo-
ques per constats desgrà-
cies. Així, al poc temps
d'estar casat, quan va
néixer el seu primer fill,
moria Ia seva dona. Més
endavant es va tornar a
casar i d'aquest segon
matrimoni naixeren quatre
fills.
Des de molt jove, ja podem
destacar Ia seva labor com
a glosador. Tenia una
enorme facilitat per
corapondre paraules i fer-
les rimar de tal manera,
que Ia gent es quedava
meravellada. No neces-
sitava pensar, les gloses
sortien de manera espon-
tània i ràpida.
Peró Ia vida el seguí
castigant, i el seu destí
topà de front, un dia com
tants d'altres de l'estiu
del 36. Anava a vendre
palla a Ciutat; quan va
esser a dalt de Puntiró es
va trobar amb tres homes
morts a Ia vora del camí;
es va aturar, mirà si els
coneixia i Ia seva sorpre-
Sa va esser doble: en
primer lloc els tres raorts
eren tres amics seus de
tota Ia vida; l'estat en
què es trobaven <el cap
ple de forats de bala) era
deplorable; però si aques-
ta feta no era prou gros-
sa, Ia següent encara ho
va esser més. De darrera
una paret, va guaitar un
jovenet del seu poble que
Ii va dir: 'Si no voleu que
D 'hi hagi per vós, ja
sabeu que beu de /er".

Tot aixó Ii produí un
esglai molt gros,i Ia seva
sang Ii va quedar presa.
Va arribar a Ciutat afer-
rat en un braç del seu
carro.
A Ciutat el medicaren un
poc, però poc temps des-
prés va esser airat, i
estigué invàlit durant 21
anys assegut a una cadira.
Les següents gloses són
d 'aquesta època :

Oa*unt Costes de Puntiró
jo e» vaig despedir un dia
de tres atics que tenia,
les vaig dir adéu aquell dia,
però ja no e» varen sentir.

Jo voldria que bufàs
fins que sa terra fos plana
i Sant Coste i San uatiana
¡ es sant que estigués de setaana
sj òufeta s'esclatJs
i en el cel que no hi quedàs
cap boc: de paret sana.

EIs pares »issioners
avui vénen a i1aria
però tolt ses convendría
que duguessin blat i farina
per poder pastar es forners,

El que més Ii molestava
era que Ii demanassin per
fer una glosa; i si insis-
tien les solia fer verdes
i grosseres. Així tenira:

Vui fer una cançó lletja
i si ne surt be des cugul,
anit s'ha a*ollat es tul

i ha anat a donar pes cul
a sa senyora des tetge,

Jeroni, Jeronions
Jesús i que ho ets de purificada
ets tan guapa per sa cara
cot un verro pes coions,

Ara estaa en tetps de guerra
i no és tetps de fer cançons
pagaria dos vellons
que a tots voltros es coions
vos cresquessin fins en terra,

També va tenir més d'una
aferrada amb altres glo-
sadors. Aquí en tenim una
que va tenir, amb en Damià
des bous, Quan aquest Ii
va dir:

Ets petit co» una puça
que no paga s 'aixecar,
s'altre vespre et vaig trobar
aferrat atb una cussa,

L'amo en Toni Bielet Ii va
respondre:

Ets un hone gran i gros
gran esglesi i pocs perdons
atb s'excusa de fer cançons
te 'n vas per ses possessions
per buidar platets d'arròs,

D'una vetlada que es va
reunir amb els seus
germans, per enviar unes
gloses a un germà seu que
vivia a Amèrica, n'hem
resumit les següents:
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Oh Santissi» $agra*ent!
un do vos vui detanar
psr quatre cançons cantar
per enviar a un gena
que està de noltros absent
i si per sort surt »alaaent
ara ni »ai torn cantar.

Quan en Fere tirarà
des seus gertans es retrates
dirà quin ra»ell tan guapo
jo sols devia faitar,
hasta hi ha un català
que sense caaia ya
que pareixia un »orraco,
fa cara de s>oniato
Io'»és asquerós que hi ha,

Quan en Pere »irarà
sa nostra fotografia
dirà cot així a Haria
n'hi ha que van sense cuia
perquè poca roba hi ha
i aI »anco disfrutará
de sa nostra grosseria,

Es parlar fa converserà
i es caIlar és co» ss aeJ

saps que te vull dir Biel
que si en Ufol se'n va en ei cel
jo hi puc amr 3»b sa sotera,

D'entre les gloses políti-
ques hem recollit aques-
tes:

Fer aïrar d'on ve es vent
s 'han de posar a sa pista
paraven pes co»unista
i ara ha entrât es feixista
que encara és »olt »és dolent
i a»b so coranta per cent
het perdut es pa de vista,

£n Franco és victoriós
perquè sa guerra ha gonyada
i sa paga J 'ha donada
a capellans i senyors
i voitros pobres conredors
coiu i duìes-ie s'anyada
i si aquest fi no vos agrada
a ca 'n Hir o penjau-vos,

Des seus darrers anys
n'hem resumit aquestes
altres:

HiI gràcies senyor rector
de venir a fer-ae visita
que això és sa cosa »és rica
per un pobre pecador,
i a tots vos deaan perdo,
persona gran i petita,

Fare, segui un totent,
que aib vos volia parlar
¡i volia de»anar
si e» volia confessar,
que si puc voldria salvar
una aniaeta que tenc,

Tonina prenda estitada
Jo t 'esti» que no té fi
basta que siga es padri
que a ses fonts t 'hagi servada
voldria que focis sortada,
i si te veus a ser 'casada
tenguessJs una criada
que es café i s 'ensaitada
no te faltàs cap vegada
cada dia es deiati,

Pere Sureda Ribas.
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La redacció de FENT CARRERAHY fent-se ressò
dels comentaris que els dos primers números
publicats nan provocat dins el poble de Maria, creu
oportú deixar un espai obert a l'opinió de tots
aquells que tenguin coses a dir, i les vulguin
expressar a través de Ia nostra revista.

Contrastar les idees públicament pot ser una
bona manera de conèixer-nos i aprendre a viure
democràticament dins el nostre poble.

Com que Ia revista s'imprimeix a finals de cada
mes, hauríeu de fer arribar les vostres opinions a
Ia redacció abans del dia 15 de cada mes.
****************************************************
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Hi ha llibertat
sense repressió.
Es palpa s'amor,
ha guanyat a s'odi,
Es veu sa igualtat
fora corrupció.
Hi ha pau
sense por.
Es nota s'alegria.
No hi ha temor,

Biel
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iAi ja vë ¡a tíars de Oéu
i noItros volsffi ballar
i taube vole® aienjar
un tassonet d'aigo a»b neu!

Acabava de tombar
Sant Bernat i Ja havien
posat el "senyal"; és a
dir, el sequer. Les figue-
releres Ja començaven a
preparar els canyissos,
les casetes i el sequer.
Començava una altra tasca,
Ia mès important després
de les messes de segar i
batre. Les eres, ja ben
torrades, estaven a punt,
així com les carreres dels
porxos, per. rebre els
canyissos fets d'albons
tallats per Ia lluna vella
d'abril i, una vegada secs,
es lligaven amb corda
d'espart i garrots d'ullas-
tre.

Aquestes dues set-
manes llargues que hi ha
entre dia vint d'agost,
Sant Bernat, i dia vuit de
setembre, Ia Mare de Déu,
eren jornades dedicades a
preparar les figues seques
que tan bon rebost havien
de suposar per a les per-
sones i els porcs el llarg
"hivern. CaI tenir en comp-
te que fins a mitjan segle
XIX no trobam ametllers al
terme de Maria; l'ametller
serà el cultiu substitutiu
de Ia vinya a finals del
XIX i principis del XX a
les terres bones i dels
pinars i garriga a les ,
terres primes; terres gua- »
nyades als pinars i
garrigues ( Sa Rota des
Pinar n'és un exemple ). A
part de preparar el se-
quer, cada dia es collien

S
o arreplegaven figues ver-
des per als porcs (roges,
alacantines, algerines,
paratjals,...). Per al con-
sum humà les preferides
eren les paratjals, bor-
dissots, martinenques, coll
de dama, de Ia senyora,...
Al sequer cada dia s'este-
nien els canyissos i els
vespres els entraven o
apilaven a defora. Per
apilar-los, entre i entre,
hi posaven dues barretes
de pi. Aquest procés es
repetia durant set o vuit
dies, fins que les figues
eren ben seques. Durant
aquest temps les anaven
aplanant i girant, al ma-
teix temps que seleccio-
naven les millors per
pitjar.

Tot aquest llarg
procés tan sols quedava
interromput els dies de
pluja (les normals ruixa-
des entre les dues Mares
de Déu) i per les festes
de Ia Mare de Déu dels
Missatges. Una setmana
abans de les festes, feta
una repicada de campanes,
havia quedat col.locada "Ia
bandera que fa fideus",
perquè aquests dies de
festa els dos trets que
més ressò tenien eren els
fideus i el tassonet d'ai-
gua amb neu, el gelat del
segle XIX i primer terç
del segle XX. La neu duita
dels pous de muntanya era
col.locada dins portadores
de veremar i rebaixada
amb aigua de cisterna.
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Dins les feines del
camp, les úniques exis-
tents al segle XIX, en
trobam de dos tipus, les
de temporada com eren les
de : eixermar, veremar,
collir figues, exsecallar,
fer formiguers, fer mar-
ges, segadors, roters,...; i
les feines de durada
anual: missatges de pos-
sessió, pastors, porquers,
euguers, garriguers, para-
llers,... llogats tot l'any
en una possessió moltes^1

vegades de fora -terme, les ¿i
diferències entre un tipus v
de feina i un altre eren J
que mentre els treballa- *
dors eventuals cobraven TT
per jornada de sol a sol, ̂
els permanents, per dir-ho ¿¿
en termes actuals, anaven w
mantinguts i cobraven una J
volta l'any Ia soldada.

Era per les festes ff
de Ia Mare de Déu dels^
Missatges quan els treba- ¿¿
lladors fixos es llogaven w
i cloïen de paraula les?;
condicions per les quals1*
es regirien tot l'any.ff
Llogar-se en una possessió'̂
(i si a més podieniii
emportar-se qualque fill
per a porqueret o ajudant
de pastor, millor que
millor) suposava tenir les ?Ç
llesques assegurades i un ̂
estalvi per a Ia família Í¿
si el fill també hi ü
entrava. A les possessions[J
Ia dieta alimentícia era a.*
base de llegums cuinats,<7r
sopes, figues seques, paJ^
olives, i les produccions|ii
pròpies de l'explotació. w

La bulla de les fes- ?J
tes, que ja havia començat *
als sequers ( el ball de7T^

K
*

sequer ), es feia més pa-
lesa el dia en què després
de Ia sortida de missa i
havent fet l'oferta a Ia
Mare de Déu, els missatges
i jornalers fixos cobraven
Ia soldada anual i aparau-
laven amb el senyor Ia de
l'any vinent. Després d'un
dinar especial, el capves-
pre, a Ia Plaça de
l'Església s'hi ajuntava

tota Ia gent del carrer de
Sa Quintana, del carrer
des Pou, de Ses Corbades
(per les corbes que te-
nia), del carrer de Ro-
queta (avui carrer Major),
i del carrer de Sa Raval
(tot això amb dades de
1799) i,... el ball de bot
començava.

BARTOHEU PASTQR SUREDA

PEMQGRAFIA

BESTVIETGUTS
Margalida Torrelló Cifre, nascuda el passat 31 de
Juli.ol i per ara viu al Carrer Nou, 57.

Jaume Bergas Amengual, que va néixer a Ciutat el
passat 11 d'Agost.

Bàrbara Jiménez Alomar, nascuda dia 18 d'Agost,
Viu al Carrer Major, 62,

FRIMERES CQMU^IQ3TS
Margalida Ma Quetglas Mas Catalina Bergas Bauzà
Pep Lluís Mas Mestre Pere Morey Font
Guillem Mayol PoI

EKTS fLAN PE I 3CAT
Miquel Perelló Mestre, de 68 anys morí el passat 29
de Juliol. Vivia al carrer Morell.

Miquel Ferriol Tugores, que vivia al carrer Villa-
longa,.n2 58, morí dia 8 d'agost. Tenia 81anys.

I *t*
Pere Negre Carbonell,
morí a l'edat de 82
anys el passat dia 12
d'agost. Vivia al car-

» rer Major, 49.

Joan Tugores Ferriol, amb domicili al carrer Nou, 9,
morí a l'edat de 19 anys, dia 12 d'agost.

Rafel Bunyola Perelló, que a l'edat de 51 anys ens
deixà dia 21 d'agost. Vivia al Carrer Santandreu
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Es ben sabut ( dissorta-
dament per moltes cuineres
que no ho són de grat,
sinó per íorça ), que men-
jam tots els dies de l'any,
tres o quatre vegades cada
dia, però no tot l'any em-
pram els mateixos ele-
ments per tal de satisfer
les nostres necessitats.
La cuina de cada regió o
país, varia amb el pas de
les estacions, té uns ci-
cles marcats pels produc-
tes que dóna Ia terra ( i
Ia mar ),es veritat que
les noves tècniques de
conservació dels aliments,
des de Ia congelació fins
a l'enllaunat permeten a
tota hora menjar fruita
fora temps, però entre
nosaltres encara predomina
<per sort) el consum dels
aliments en estat natural,
La cuina mallorquina d'es-
tiu és una cuina rica i
crec que els dietistes
estarien d'acord en afir-
mar que és una cuina sana
pel clar predomini de les
fruites, les verdures i
hortalisses que entren en
Ia seva elaboració. Pensem
en un dels plats més sen-
zills, però no per això
menys apreciats com ès el
trempó; tot sol o amb tots
,els acompanyaments que hi
vulgueu posar és un plat
ple de vitamines, de mine-
rals, nutritiu i refres-
cant, segurament emparen-
tat amb el gaspatxo que
porta quasibé els mateixos
components però triturats;
naturalment l'oli ha de
ser d'oliva, pel seu bon
gust i també per allò del
colesterol.
Seguint amb les verdures
també mereix una conside-

OL í'&teuL

ració el tumbet que és un
excel.lent acompanyament
per a Ia carn, el peix, i
també per als ous. El
mateix hauríem de dir dels
pebres torrats amb alber-
gínies i tomàtigues o bé
acompanyant el bacallà en
l'esqueixada.
Les albergínies mereixen
un tractament a part.
Farcides, són un menjar
exquisit i -és curiós com-
provar com cada família en
té una recepta diferent;
mai no tenen el mateix
gust quan es mengen a
cases distintes. Frites,

entrada Ia tardor i els
millors melons fins a les
matances; el raïm, final-
ment, acompanya el pa amb
sobrassada vella i el for-
matge maonès ben curat
que en aquests moments
està al seu punt. I dins
aquest apartat de les pos-
tres cal tenir un record
per al bon gelat d'amet-
lles crues, fet amb Ia
bomba antiga i acompanyat
de coca de quarto i gató
d'ametlla, un dels nostres
pastissos a conservar.
Hem parlat només d'alguns
plats de vegetals i de les

bollides, al forn, amb
salsa, sense salsa, però
sempre gustoses. També
hauríem de considerar Ia
granada d'albergínia, plat
antiquíssim i segurament
una mica oblidat entre
nosaltres.
Ara podríem veure alguns
exemples de les postres
pròpies d'aquest temps
d'estiu, fruites de tota
casta, començant per les
cireres,els albercocs, fi-
gues, peres, melicotons, i,
arribat el calor fort, els
melons i les síndries, que
ens acompanyen fins ben

postres, però hauríem de
parlar també del peix, de
Ia carn, de Ia caça, que
ara comença; potser un
altre dia en parlarem. Per
acabar, ara que vénen les
festes de Ia Mare de Déu,
recordar només que a totes
les cases dinarem del
mateix: arròs, porcella
rostida ( també segons Ia
recepta de cada família ),
fruita i gelat amb coca,
ensaïmada o gató. Que en
tenguem tots un bon
profit.

MAKGALIDA MAS VICESS
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Â les nostres illes, la
guitarra i el guitarró són
documentats almanco des
de mitjan segle XVIII, i
també el violí i Ia man-
dúrria. També el flabiol, o
Ia flauta, i el tamborí,
situats en Ia classifica-
sió universal dels instru-
ments d'En Curt Sachs en
un estrat mitjà; això vol
dir que han estat trobats
a més d'un continent en
excavacions neolítiques
(com Ia trompeta) i que se
troben estesos per tota Ia
Mediterrània,
isTl flabiol presenta cer-
tes diferències formals i
funcionals a cada una de
les nostres illes.
A Menorca és de canya,
de devers un pam de
llargada i sol tenir set
forats (o cinc, també); se
fa servir a La Colcada, a
S'Aigo-Ros i a Es BaIl
d'Escòrsil.
A Mallorca el flabiol és
de fusta: gingoler, cire-
rer, alzina,.., reforçada
als extrems amb dues
virolles de llautó, amb
cinc forats hàbils (tres
anteriors i dos poste-
riors). Se toca, com en
general a Ia Mediterrà-
nia, amb Ia mà esquerra
mentre amb Ia dreta se
pega al tambor; poques
vegades se toquen el
flabiol i el tambor tots
sols sense les xeremies.
El grall, amb canyeta
doble, fa Ia melodia de
les xeremies, i Ia trompa,
amb una bruma o canyeta
de llengüeta batent sim-
ple, fa Ia pedal -el gruny
continuat i característic
de l'instrument-; Ia flexi-
bilitat de l'odre o sarró

</ U 3̂

permet que el grall i Ia
trompa sonin al mateix
temps i sense interrupció.
L,'us d'aquests instru-
ments és molt més estès
que el dels seus parents
menorquins; s'usaven al
segle passat, a Ia major
part dels balls de plaça i
a molts de balls privats i
s'usen encara en el ball
de bot, a les corregudes,
en el cercavila, per fer
ballar els cossiers i els
cavallets... Polques, val-
sos, masurques... han estat
integrats en el repertori
dels xeremiers.

TOTES SES DONES CnSMES
WE VAN A VEURE BALLAR
ELS HAURIEN DE DONAR
CONFITS I HETLES TORRADES,
FERWa SI DIC BASTONADES
NOSE'NSOLENA6RADAR,

ES CAN-CAN BALLARIA1

ES CAN-CAN BALLARÉ,
SES SABATES DE 60HA
I ES VESTIT DE PAFER,

m n t- o n i u m m n » g r »

Sarro

&£,

CawÇWWk

UiWx teV àt\ U'>b*
"/«feMiers",

d'uftYff*; Aft(<jue*.
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Devers l'any iy78,
quan sortí Ia nova llei de
creació dels vedats soci-
als,es donà una passa de
vital importància per a
les creacions de societats
de caçadors populars. Ob-
tenint l'autorització del
60% dels propietaris de
les terres d'un terme
municipal, es podia vedar
tot el terme del poble, és
a dir que quan es creà Ia
societat de caçadors de
Maria, només Ia gent de
Maria podia caçar dintre
del terme, abans murers,
poblers,sineuers.,., caçaven
principalment sa guàtlera
dins S'Alqueria Blanca.

Partint d'aquí, quan
ara un pagès veu un caça-
dor passar per les seves
terres,sap que és un cone-
gut,un veïnat o quan no un
familiar.

Be és veritat que
qualque marge s'esboldre-
ga, que s'escapa algun tro
pels arbres, i fins i tot
alguna esquitxada de per-
digans s'escapa per les
cases de possessions i
clar està som els caçadors
de Maria els responsables
d'aquestes cosetes.

Malgrat allò que
abans he dit, estic con-
vinçut que Ia societat de
caçadors a Maria fa més
bé que mal, i si em perme-
ten pens que avui Ia seva
presència és necessària.

Hem de recordar que
el nostre camp no el guar-
den des de fa bastants

SOOeTAT T>G C4CAOOR^>

M ÇA r \\
OA qUATLERA

d'anys, el darrer jurat,
" l'amo En Joan Ximenis ",
fa anys que està jubilat, i
ès el guarda de Ia soci-
etat qui donant voltes i
voltes ,guarda les terres
del poble.Si veu qualque
cosa estranya per casetes,
sementers,..., avisa les
autoritats. Aquest guarda
solament amb Ia seva pre-
sència és una seguretat
per al pagés.

Per altra banda els
conills des de fa temps
estan afectats per Ia
mixomatosi "es mal des
conills". La societat, quan
amolla animals, tots estan
vacunats i des d'aquí posa
a disposició del qui vul-
gui, Ia nova vacuna de
LABORATORIOS QUEJERO,
considerada com Ia millor
per lluitar contra Ia pla-
ga de Ia mixomatosi.

Be és veritat que tot
canvia amb el temps, els
caçadors veterans com
l'amo N'antoni Carabassó,
N'Antoni Fiquet o En Pere
Morey,ens conten com era
Ia caça fa 40 anys i no té
res a veure amb l'actual.
Abans eren pocs caçadors
i molta caça, avui som 120
caçadors i poqueta caça,
per això, avui es neces-
siten bons cans, molta
paciència, un poquet de
sort i experiència -per
esser bon caçador.

Sense cap mena de
dubte el furtiu ès l'enemic
del caçador organit2at, el
furtiu ès considerat un
delinqüent, "va contra Ia

llei", no tè escrúpols a
l'hora de matar espècies
protegides i caça per Ia
nit que és el delicte més
gros que pot fer-se.
Desgraciadament a Maria
en tenim un parell
d'aquests senyors, que per
cert són famosos ja, pels
pobles voltants al nostre.

La societat de caça-
dors de Maria, es posa a
disposició del poble pel
que pugui ésser necessari,
i al mateix temps expres-
sa el seu agraïment a tots
els propietaris de les
terres de Maria per
deixar-nos caçar dins
caseva.

ANTONI LLUC MAS NEGRE
Secretari de U Societat

"Sa 6uatlera"

*3 •

*
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CISTERlA DE LA KpÇTOBTA
La Comissió Econòmi-

ca Parroquial ens ha in-
format que s'ha picat to-
ta Ia cisterna i s'ha
revestida de bell nou.
També se Ii ha fet un
coll nou i unes voreres
al corral per evitar Ia
humitat a Ia casa.

S'han pagat en efec-
tiu 122.101 ptes. i s'han
regalat, entre feina i
material, 20.844 ptes. La
Comissió vol donar les
gràcies a tots els qui
han apartat alguna ajuda.

DOES DE QUIITQS
QUINTADA DEL 50: El
proper dia 27 de setembre
tenen previst celebrar un
sopar al restaurant "El
Cruce" de Vilafranca. Que
no en falti cap i alerta
al mal de panxa!
QUINTADA DEL 54: Aquests
altres tenen previst el
proper dia 7 de setembre,
a les dotze del migdia,
reunir-se al Centre Par-
roquial de Ia Plaça des
Pou per posar-se d'acord,
per tal de fer un dinar
tots plegats. Ens han dit
que les dones, "les
quintes", també hi estan
convidades.

Si feis arribar
qualque fotografia de Ia
menjada a Ia redacció, Ia
publicarem a properes
revistes.

PAPERERES I PLAQUES
A Ia fi! Ja són aquí!

No sabem ben bé perquè
però ja tenim col.locades
les noves plaques dels
carrers i tres papere-
res. Ens alegram. . . però,
com diu l'Evangeli: Crei-
xeu i multiplicau-vos.

ocuparà el seu lloc, En
Nofre Sureda Ribas. EIs
desitjam sort i _encert a
tots dos.

f«r*l

TOEBARA* LES MDlGES?
Si així fos, FENT

CARRERANY ja els dóna Ia
benvinguda.

CURSET DE HATACIó
Donada 1'escassa ac-

tivitat cultural i espor-
tiva estiuenca que hi ha
dins el nostre poble, ens
alegram de l'èxit que ha
tingut el ja finalitzat
Curset de Natació, orga-
nitzat per Ia Mancomuni-
tat del PIa de Mallorca.
Esperam que no sigui
aquesta, Ia darrera ini-
ciativa d'aquest tipus.

Güxp.ßUxp.glup.
JA ïr'HAW nBKPT

Des de principis de
mes, les activitats sani-
tàries del nostre metge i
practicant es duen a
terme al prematurament
inaugurat (però no obert)
Centre Sanitari. rîT̂

4ĵ  AOXiU
CAJVIS DE MESTRES

Amb dues novetats,
han començat les activi-
tats escolars al C.P.
A.Monjo des de dia 1 de
setembre: Es baixa del
Claustre del curs passat,
Na Joana Maria Seguí i

GUAKDERIA IJFAJTIL
A Maria hi ha pares

amb infants petits inte-
ressats en dur-los a una
guarderia, per motius de
feina o perquè el nin es-
tigui amb altres infants.
Per fer això possible han
d'agafar el cotxe i dur
el fill als pobles veï-
nats que en tenen. Ningú
s'anima a organitzar
aquest servei dins el
nostre poble? Ens podem
posar d'acord els pares
interessats en organit-
zar-lo?

PRQGRAMA DE FESTES
La nostra intenció

era parlar aquí de Ia
programació de les festes
d'enguany. Però com cada
any, quan just falta una
setmana encara no tenim
cap programa. Per tant no
podem parlar ni dels
actesque hi haurà, ni de
les faltes ortogràfiques
que normalment surten en
aquests programes, De tot
això ja en parlarem al
proper número. Que passem
unes bones festes i...
a arraconar els melons.

AJUJTAMEJT
I com que estam en

temps de festes, no direm
res més de L'Ajuntament.
Au!
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KAFEL FERRIOL," El sacrifici i l'estimació per Ia bicicleta"

La vida d'un home comença
quan ell personalment es
proposa aconseguir uns
objectius i utilitzant Ia
humilitat, Ia senzillesa i
el treball com a signe de
Ia seva existència, idees
que són reflectides p'En
Rafel Ferriol Bauza,
damunt Ia bicicleta, el
corredor més important de
Ia nostra història, avui
emulat per n'Antoni Mulet.
En Rafel, de petit, nomès
coneixia Ia feina i Ia
bicicleta, volia esser un
corredor d'èlite, però ha-
via d'ajudar- a caseva, eren
els anys de Ia postguerra
i En Rafel havia nascut
l'any 34, els temps varen
esser molts difícils, i
havien de menjar deu per-
sones" .
Però, el seu sacrifici i
esforç, sense tenir entre
nador,son Ia base per
intentar arribar al màxim
i quan té 21 anys(1955) ja
és una realitat del
ciclisme balear.
" L'any 1960 arriba Ia
consagració i Ia seva
desesperació "
Ja tè 26 anys,un equip
asturià el crida perquè
vagi a córrer Ia volta al
Principat d'Astúries, i ell
no decepciona, guanya una
etapa i queda 15è. El
mateix any competeix en el
cinturó de Catalunya amb
corredors de primeríssima
categoria: Pérez Francés,
Alomar,Tortella,Ventura
Diaz...i aconsegueix el
tercer lloc del Premi de
Ia Muntanya i tercer d'una
etapa.

A Mallorca ja és respectat
per tothom, els éxits són
nombrosos, però, desgra-
ciadament els interessos
d'unes persones fan que no
es proclami campió de
Balears:" Quan ho tenia
tot guanyat una decisió
injusta i premeditada fa
campió En Martorell i a mi
em releguen al tercer lloc.
Tot Mallorca parlava d'En
Rafel Ferriol, el corredor
de Maria de Ia Salut, tots
esperen que els pròxims
anys ja corri Ia Volta a
Espanya, el Tour de
França,... Però el destí va
esser injust, i una malal-
tia pulmonar acabà amb
una brillant carrera que
tot just s'havia iniciat.
Es retira indefinida-
ment,"Els metges me varem
prohibir agafar alló que
mès estimava: LA BICICLE-
TA.
" Però l'any 1981 torna s
Ia competició dins Ia
categoria de Veterans "
Desprès de 21 anys
d'haver-se retirat,torna a
Ia competició de vete-
rans(Categoria B)i demos-

? ̂ l
tra a tothora que és el
millor,i sinó, observem
l'historial d'aquest dar-
rers cinc anys:
- Guanyador de tres voltes
a Mallorca
- Una etapa de Ia general
de veterans de Ia Volta a
Mallorca
- Campió de Balears fons
en carretera.
-Tercer a Ia Muntanya de
Balears
- Tercer en el campionat
d'Espanya(1984) celebrat a
Calatayud i 8è de totes
les categories de vete-
rans.
- La darrera Volta al PIa
de Mallorca(1986), primer
de Ia seva categoria,segon
de Ia general Absoluta,
segon metes volants...i
molts d'altres premis que
podrien ocupar un caramull
de pàgines.
Quan vàrem anar a caseva
a fer aquest reportatge,
quedarem sorpresos quan
vàrem veure els centenars
de trofeus, l'orgull
(esportiu)i l'estimació de
Ia seva dona per les
carreres d'En Rafel.
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ANTONI MULET USA PROMESA DEL CICLISME

Va néixer a Maria de Ia
Salut un dia de febrer de
1969,i als onze anys va
començar a córrer en bici-
cleta una mica seriosa-
ment, "és un espart que
requereix molts de sacri-
ficis", diu ell, "però com
més corrs més t'agrada.

" El primer any que va cór-
rer aconseguí el tercer

* * * * t * ^ K * * * * * *
En Rafel va relatar mol-
tes anècdotes i a més ens
va fer recordar que: "A
Maria hi ha dos corredors:
els germans Mulet,que
poden arribar molt amunti
crec que no se'ls ajuda
suficientment, jo perso-
nalment els puc oferir Ia
meva experiència; a ells
i a qualsevol al.lot que
tengui ganes de practicar
aqauest esport.
EIs que feim " Fent car-
rerany ", ens sentim
satisfets en veure que
encara queden persones
com En Rafel Ferriol,un
home que estima l'esport i
ès capaç d'oferir, modes-
tament, tot allò que sap
de ciclisme. També ens va
dir que se sentia trist
quan ens recordava que
probablement enguany no
hi hauria carrerans de
veterans per les festes
del nostre poble
En Rafel Ferriol mereix el
suport d'un poble que ell
estima. La revista "Fent
Carrerany " té obert
sempre les pàgines per a
persones com En Rafel.

ENRIC POZO MAS
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lloc de Balears de Mun-
tanya, l'any següent, dins
Ia categoria d'alevins,
aconseguí tres subcam-
pionats:el de Balears de
Fons en carretera,el de
Mallorca de Ia mateixa
especialitat i el de
Balears de Muntanya.
"Ara tenc 17 anys i he
d'estudiar Cou, primer són
els estudis, més endavant
ja veurem si me dedic
completament a Ia bici-
cleta; està clar que
m'agradaria dedicar-m'hi,
si pot esser ".
L'any 84, essent infantil
aconseguí el segon lloc a
Ia Challenger,despres de
guanyar moltes carreres en

diferents pobles, també
aquest any va fer quart al
trofeu Reynolds.
" L'estudi em pren molt de
temps,i de forma especial
al començament de tempo-
rada,ja que no puc entre-
nar tot el temps que
voldria.Tenc un germà un
any més jove que jo que
també corr i m'ajuda molt
en tots els aspectes.Hi ha
molta de gent que m'ha
ajudat molt.Vull citar els
meus pares, perquè mai no
m'han posat cap pega i
sempre m'han aconsellat
que estudiàs i que no
abandoni Ia bicicleta, A
més ells sempre m'han
acompanyat en els meus
desplaçaments.Els estic
molt agraïts, vull que en
quedi constància".
Arriba l'any 1985 que és
quan obté els majors èxits
esportius; en Ia categoria
cadet aconseguí el campio-
nat de Balears de Fons en
carretera,tambe el campi-
onat de Fons en Pista i el
tercer lloc en el cam-
pionat de Balears de
Muntanya.
"M'agraden tots els
esports, però és que Ia
bicicleta m'entusiasma,el
meu ídol és n'Hinault".
El vaig deixar.En Toni
tenia molta pressa, encara
havia de fer molts de
quilòmetres.És el present
i el futur del nostre
ciclisme.

ENRIC POZO MAS I BIEL
BERGAS MAS
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La confecció de tapissos és una de
les activitats més antigues de l'home; n'hi
ha prou recordant que Homer, dins
1 'Odlssea. ens parla del vel de Penélop i
Ovidi a Ia MfttÀmnrfnKlr ens parla d'Aracne
que desafià a teixir, Ia deessa Atenea, a
Ia qual vencé i aquesta per despit es
venjà convertint-la en aranya.

Dins les societats primitives tengué
un sentit utilitari, però a mesura que
aquestes evolucionaren, el tapís adquirí un
sentít decoratlu, d 'ornament.

Actualment es considera tapís, tota
obra ornamental o pràctica que inclou tot
tipus de teles, fibres i materials
diversos que conjugant formes i colors
donen plaer estètic o són portadores d'un
missatge.

Crec que un bon tapís ha de tenir
les següents condicions: esser portador de
bellesa; ha de donar plaer en contemplar-
lo i ens ha de dir qualque cosa, Ja que
tot autor empra Ia seva obra com a mitjà per comunicar el que ell sent.

Esper que en contemplar aqueixa petita mostra de tapissos que fa l'Associació "Fent
Carrerany", per les festes de Ia Mare de Déu, vos transmeti el mateix plaer estètic que jo
he sentit treballant amb els fils de color i donant-los forma.

ANTuNIA Ma GASAU
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HORARI:
DUl 6,

DU 7,

DU 8,

DB 12 A 14 HOKBS
DE 20 A 22 HORES

DE 11 A 13 HORBS
DB 20 A 22 HORBS

DB 11 A 13 HORES
DE 20 A 22 HORBS
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ORGANITZA: ASSOCIACIÓ CULTURAL FENT CARRERANY




