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[ EDITORIAL J
QUASI MAIEN UNA EDFTOWAL ENS HEM REFERTTATEMES QUE

SURTINDEL NOSTPIENTOPK DELANOSTRACXDMUNrTATAUTONOMA
0 DE MAR& EN AQUESTAOCASIÓ CONSIDERAM QUE UNA GUERRA LA
DEL GOLF PÈRSIC EE MEREIX UN COMENTARI. A FIMALS D'AQUEST
SEGLE ESINCRÉÍBLE QUE LES DISTINTES FORCES INTERNAQONALS
NO HAGIN SABUT 0 VOLGUT DONAR UNA SOLUQÓ PACÍFICA I Dß-
LOGADAA UNA STTUACIÓ PROVOCADA PER L1ACTTTUD AGRESSWA I
FANÀTICA DE SADAM HUSSEIN EL QUAL TAMBÉ HA OBLIDAT NORMES
DE COMPORTAMENTIS'HAAVENTURAT EN UNAIRRAQONAL ODISSEA,
DUENT GENTINNOCENTA UN AUTÈNTIC CARNATGE. ARA NO ES HORA
DE CULPARA UN 0 ALTRE BANDOLISIDE TREBALLAR DINTRE DE LES
NOSTRES ESCASSES POSSIBLTTATS PER TAL QUE LA PAU REGNI EN
AQUESTA IALTRES STTUAQONS PARESCUDES. UNAVEGADA MES S'HA
VISTQUE LA COMUNTTATINTERNAQONAL NO RESPON DELAMATEIXA
MANERAASTTUAQONS SEMBLANTS I SEGUEIX LESINDICAQONS DELS
PAÏSOS MES PODEROSOS ILES SEVES CONVENIÈNQES ECONÒMIQUES.
AL CARRER ENTRE NOSALTRES, LES POSTURES PASSEN PER DEMANAR
SENYALS DIRIGENTS DE LES DISTINTES NAQONS, ENTRE ELLES ES-
PANYA I NO PARTIQPIN EN AQUESTA GUEPM PERÒ TAMBÉ HI HA
CONSQÈNQA DE LA STTUAQÓ QUE HAVWPROVOCAT L'OCUPAQÓ DE
KUWATT PER PART DE L'EXÈRQT DE L'IRAK LES REACQONS DAVANT
AQUESTA NO VAREN TENIR LA MATEIXA RESPOSTA QUE HA TENGUT
ARA LA PARTIQPAQÓ INTERNAQONAL EN EL CONFLICTE, DINS LES
SEUSDELS COLLECTIUS PAQFISTESQUESEMPRETENENTENDÈNQA
A POSAR-SE DE PART DE L'APARENTMENT MES DÈBIL. L'ESPERANÇA
QUE TENtó EL QUTADÀ NORMAL QUE, AL FINAL, IRAQ RETIRAS LES
SEVES TROPES NO VA TENIR RESSÓIARA GENT INNOCENT PAGA AMB
LASEVAVIDAELS DISBARATS DELS POLTHCS. LESVALORAQONS QUE
DAMUNT LA STTUAQO ES PUGUIN FER SON MOLT DTrôRSES, PERÒ,
UNES I ALTRES HAURIEN D1ANAR ENCAMINADES CAP A UN FINAL
FELIÇ DAQUESTA HORRIBLE HISTÒRtó.
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ELSFUNERALS
La mon, a Ia nostrasocietat, sempre

ha anat acompanyada d'una parafemàlia,
bona o delenta segons ek cassos, que
l'envolta. Aquestavanamoit segons l'edat
0 lacausa de Ia defunció. Una altra vanable
important és el rol personal, social o
econòmic que ei difunt desenvolupava en
vida. Però si l'observador de tot aquest
quadre, amb ek seus deferents mansos, és
un infant, lainterpretació queda diluïda en
una mescla de reaiitat i conte fantàstic.

Quan era escolanet, ek funerak
constituienles funcions reügioses més sol-
emnes, si deucam de bandalesgrans festes.
Però no tots eren iguais: nfti havia de
pnmera, segona, tercera... potser hi ha-
gués més categories, depenent de Ia pos-
iaòeconorrucadelfinat. Peraixò, envoltant
les cames que havien d'aguantar el taüt o ei
túmui, s^i coi.locavenmés o manco pareUs
d'uns pilars negres, en forma de tronc de
piràmide, dek qual no he pogut trobar el
nom, amb les seves respectives atxes enc-
eses.

També notàvem k diferent classe
amb el que cobràvem. Perquè, això si cosa
que ens alegrava molt en acabar el funeral,
1 menrres ek assistents donaven ei condol
aà famüiars, el senyor rector ensposava en
fúa india. i ens repartia una, dues, tres
pessetes, un duro, acada un. Era lapnmera,
podríem dir, feina remunerada que fèiem.
Desitjàvem trebaUar més amb Ia mateixa
força que no voüem que es morís rnngü.

Abans de Ia funció acudíem a casa
del difunt, en processó, a resar el rosari
vestits amb el ruquet i Ia sotana Portàvem
dosciriak. Encaranohaviaviscutcapmort
acasainoharavistcapcadàver.Aixíque,
de reuil, des de ia sala de lacasaintentava,
amb unvoler i no voler, veurel per entre el
badaU delaporta. Eraunamorbositat infan-
til que, com mes envant he pogut observar.

moits d'adults practiquen amb molta
devoció. AUi ek famüiais i veins feien un
repàs de Ia vida del difunt, mant les
anècdotes més importants o més recents
del difunt.

Fmaützat ei rosari, sortíem al carrer
ordenadament i seriosos. Fora ens
esperaven ek homes amb les atxes enc-
eses, conversant. Era un moment, per a
nosaitres, esfereidor: sentíem ek forts cops
de marteU, tancant Ia tapa del taüt, en un
moment que s'havia fet un silenci total,
entremesclanrse amb ek plors i gemecs
dek famüiars. Menrres, ek escoianets que
havien quedat al campanar, en divisar
l'acompanyament fúnebre, començaven a
tocaramort.

Ek funerak eren quasi sempre de
cospresenticantats. Avegadesveraencors

omúsicsdefora: jahe dit que eraunafunció
solemne. En el moment del responso, ei
capeUà, ambunacasuUanegra, encemsava
el difunt que en aqueUs moments es tro-
bavaenvoltat detots ek escolanets, itambé
essentiades delcampanar, eitocar demort.

El campanar era una de les altres
obsessions: lamescla desig-temortambé hi
era present, especiaiment aquests vespres.
Record haver pu|at sempre amb ek uils
ducs per por de què les òlibes "ens ek tre-
guessin". Ek més grans aprofitaven
aquests temors per assustarnos i divertir-
se.

Hpasddtempsenshacarmatak
funerakianosaltres.

Magí Fernol.
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L1ESGLESIADE MARIA
APRQXIMAQÓ A LA HISTÒM DE L'ESGLÉS^ DE
MAM

l.INTRQDUCQÓ:
L'esglèsia de Maña es construí a Son Puig, un deb quatie

turons que configuren l'actual perfil del terme. Es tractarà d'un
punt estratègic físicament, però també socioeconòrrucament. Era
l'indret oncuirddientresgranspropietats: Roqueta SonRoigiles
propietats i cavaUeria del Comte de Formiguera

Les primeres constatacions documentak de construccions
de cases, aI punt anomenat sa Plaça de DaIt i voltants, són de 1578
(1). Hi havia un total de 22 cases sense comptar les que estaven
disperses (possessions). Això ens donanaunapoblaciò agrupada
aproximada ales 100 persones; si bé el fort creixement poblacional
tendra lloc a partir del segle XVlII. Es el moment de k gran
expansió demogràfica deguda a l'accés del jomaler a Ia petita
propietat.
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(l)ARM.D-1252
(2) Volem agran Uidocumentació que enshafacffitatlmvesogador
AntoruMasdeStiMargaïdi
Anau de Sta. Margalida. LKbre de Consefls de U vüa de Sti Margarida.
15777-1602.
(3) MUNAR, Gaspar: PanoquJaysarttuariodeNtta.Sra.delaSataddeU
VJadeMarkPatoaJ965.

2. CQNSTRUCaÓ DE LA PRIMERA CAPELLA PÚBLICA
Laphmera referència documental a l'església de Maria és

de 1592 (2). Es tracta de Ia construcció d'una capeUa per te que
rebran un ajut de 10 Ulures del ConseU de Santa Margalida

De moment, i fins que no trobem més documentació,
mantenim que aquesta capeUa podria coincidir amb l'actual
sagristia L'estructuraintemai Uursituació, alcostat delcementm,
enshofapensaraua.

Posteriorment, l'any 1597, en ocasió de ta visita pastoral
feta pel bisbe Vich i Manrique a Sta Margaüdahi ha una petita
referènciaaaquest petit oratori (3).

L'any 1638 ek conseUers de Sta Margahda donaren 10
lliuresakobrersdela"Mare de DéudelaSautdelUcc de Maria
peraferuncàlcer [calze]... queseràfer-neunsemciaDéunostre
senyor" (4). Aquest document és molt interessant, ja que és U
primeravegadaenquèapareix "MaredeDéudelaSalutdelpoble
de Maria". El document continua dient "...aquest calze permetrà
dir ">jga a Maria i no haverse de desplaçar a Sta Margahda".
Sabem per tradicions orak que Ia gent també anava a missa a
Roqueta De fet, encara es podria reconstruir un caminet que
enUaçava el carrer de Sa Raval i l'esmentada possessió".

3. SEGLE XVII; INDEPENDENOAECLESÁSnCA
A l'acabament del segle XVIL concretament dia 8 de

setembrede 1696s'rnmstal.lalaReserYadelSantissunilaFontdel
Baptisme (5). Jaabans, l'any 1686, dia 18denovembre tenim una
visita del bisbe Pere d'Alagó i de Cardona (6), que va manar que es
fes un 'lavabo" a l'Altar Major. També hi haun inventari de robes
iomamentsdelasagristia

AlsegleXVIïresglésiarepunafortaempenta L'any 1677
(28 de desembre) es beneeix elcemenün, alcostat de l'església on
romandrà fins a U benckió del cementiri actual (26 de juny de
1887). D'aquesta manera ek difunts de Maria ja no havien de ser
trasUadats i enterrats a Sta Margau'da Posteriorment, l'any 1696
s'inaugura k font de Baptisme i el sagrament del matrimoni.

AlsegleXVUU'any 1740s'aconsegueixcTeartacapeUania
(7). Lasenyora EUsabet Suredai DesbruU (de Roqueta)fundauna
capellanía, "coMcia". ElcapeUatenial'obhgaciodeceIebrarcada
diaunamissaperalafundadoíaiperakdelpobledeMana Estava

(4) A.M. Sta. Margahdi Ab 14 a 1638 foL 22. AjunUmott de 1637 fins 1654,
dtvbióprimeraai
(5) ROTGER, Mateo: Nuestra Senyora de Ia Sahid del puebto de Maria.
PabUL 1898.
(6) Arxiu Diòcesi Alagóa Visites Forenses (168H7. Maria (18-XI-1686 p.
164v.).
(7)AnduDtocesiliy23
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dotadaamb 100 Uiures decens. ElcapeUà-vlcari eramossènBemat
Malonck Tenim cosntàrna que a aquesta època hi hará a Ia
capeUaniauntotal de i99famflies, 4o8persones de comuniói 85
de confessió.

EJTicariJaume Negrefouelgranimpubordefóconstruccló
de l'actual església Eia natuial de Maríai va essei Ticari alasegona
meitat del segJe XVIII (de 1753 a ?).

L'acabament de l'església és de 1786 i lavicaria de 1760.

4. INDEPENDÈNOAADMINISTRAWAAL SEGLE XIX.
Aprincipis delseg|e XIX, l'Ajuntament deMariasol.Ucita

el nomenament d'un vocari o rector al que se U ha d'assignar una
tercerapart deI territori i dek fruits de Sta. Margaüda. (8).

EI mateix any de k constitució de Maria com a municipi
trobamunapetició, perpartdelvicariTomàs Company, al bisbeper
tal que doni permís per a eixamplar l'esglesia(9).

Ahvisitapastoralfetapelbisbe Rafel Mansoel 31demaig
de 1849 (10) hi consta una relació dek eclesiàstics residents a
Maria, i, que eren

- D. Tomàs Company, prevere, exdaustrat de l'orde de
Predicadors. Vicari de l'església des del dia 30 de Maig de 1844
Tenia 44 anys.

- D. Josep Carreras, prevere, natural i vei de Maria
- D. JuUa Qfre, prevere, exdaustrat de l'Orde de

Predicadors. Tenia 52 anys.
Aaquesta mateixavisitahihareferènciaales capeUanies i

oratoris de Maria:
- Una solacapeUania fundadaper EUsabet Sureda, vídua de

D. Francesc DesbruU, senyor de Roqueta.
- Al predi de Roqueta hi ha un oratori privat.
L'any 1850 es vafer lareparaci6 delateulada de l'església

(11).
L'arry 1852 constaunareparació de labòvedade lasagnstia

i es comença a eixempkr l'església (12). Es designat com a
arquitecte Antoni Sureda i ViUalonga, essent vicari Tomàs
Company. Hbatüe eraSebastiaCarboneU, elTrnentdeBaüleJoan
CarboneU i regdors: Francesc Bunyola, Joan Quetgks, Pere
Antoni Mas, Pere Ribas, Pere Mas; regidor Síndic: Josep VanreU
i. Secretari, Antoni Nadal.

Dia 15 d'agost de 1855, a l'església de Maria, es fan unes
rogatives per tal d'aturar k còleramorbo (13) molt estesa per tota
l'ük

L'arry 1856 trobam una petició per part del vicari de Maria
al bisbe, per tal de poder començar les obres d'eixample de
l'església, ai» com per poder treballar en diumenge: "... ja que
moltagenthavia d'oirmissades delapkça" (14). Aquestadarrera
ampUació éslade les dues darrerescapeUes i del cor quehihaal
portaldelesdones. Bastanxarc'hiiprenÉetírnarespeciealacasa-

(8)ArxuDiocesfMariaIW132m
(9) Arxiu Diòcesi Maria 11^132/35
(10) Arxiu Diocesà. Visites Passtorab 1849/16
(ll)ArxiuDiocesiMariaIW132^3

( 12) Arxiu Diòcesi Maria IW132A24
(13)ArxiuDiocesiMariaimi63/122
(M) Arxiu Dioce$i Maria IW132fl5
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vicanaper adonarsen que ientrada de les dones sobresurt ai mig
del carrer

El 1860 el vicarí de Maria remet al bisbat el pressupost del
mestre picapedrer i del fuster (15).

El 1861 tenim k construcció de l'escala del portà Major
(16).

El 1871tenun documentacióreferidaareixubat delesdues
bòvedes interior, frontis, parets laterak i cor (17).

L'any 1876 tenim una obra de mÜlora del portal major, així
com d'altres parts de l'església (18).

Alavjsitaquefaal'esgtésiade Mariael bisbe MateuJaume
Garau l'any 1877, a part de confirmar 328 homes i 326 dones, es
desplaçafins a Son Perot Qapés acompanyat de 19 carruatges. La
visita era per a confirmar 5 homes i 4 dones (19).

Dia 15 de maig de 1878, essent batUe Rafel PereUó i vicari
Bartomeu Jordà, es col.locaal portal deb homes el reUotge actual
(20).

L'any 1878, segons indica Rotger, foubeneida l'actual font
de Baptisme.

L'any 1879hihaconcessiodepermisperarreglarlavicaria
(21).

L'any i88L sobre el portalmajor de l'església, s^i col.loca
una Mare de Déu regalada pel Vicari BartomeuJordk Es tracta
d'una escultura de pedra caüssa, obra de l'escultor Marc Uinàs.

L'any 1882, dia31demaig, sóntrasUadatsdesddcementiri

(15)ArxiuDiocesiManaIiyi32/48
(16)ArxMDioce5iMariaIItfl32rtO
(17)ArxuDiocesiMariiIim32/6?
[li)ArauDiocejiMariiIiyi32rt2
( 19) Arxiu Diòcesi Vtótes Pastoríb, 1877.
(20)ArauDiocesiMariaIiyi32W

a l'església les despuUes de Joaquim ViUalonga DesbruU (22).
El temporal inevada de dia 12 de gener de 1891 obhgaren

a reparar ta bòveda (23).
Dia 8 de setembre de l'any 1906, festa de Ia Mare de Déu,

foubeneïdaunanovacampana, essent-ne padrins D. Perei Dona
Francesca MoreU i Fortuny, de Son Roig (24).

Hihaunplanoldel"esglesiadel"arquitecteOuulemReynes
(anyl920)(25).

El cambril de Ia Mare de Déu es començà el 1928 i fou
beneit el 1930 (26).

L'Oratori deles Franciscanes, al carrer de Sant Miquel fou
beneit el 1948 (27).

L'any 1949 hi ha una petició al bisbat per acabar les obres
de Ia CapeUa Fonda que havien començat entre 1890 i 1900 (28).
Hi ha un Uistat de 530 famíües del poble que contribuïren amb
donatius per tal de poder aixecar Ia CapeUa, querestà enUestida en
temps de D. Miquel Estades LJadó

Ja l'any 1990, i essent rector i vicari Pere Fons i Jaume
Santandreu Ia CapeUa Fonda, l'antic Cementin, ek voltants del
campanar... han estat objecte d'una reformaper aconvertirlos en
un espai destinat a usos culturab.

Bartomeu Pastor Sureda.

(21)AnouDioceaMtfUlIM32ft5
(22)AmuDioce$aMariiIW132ft7
(23)ArauDiocesiMariiIHn3242
(24)ArauDioc8siMarUIiyi32/107
[25)ArxmDwcesiMjri4liyi32/121
(26) Arxiu Diocesà. Mana 11̂ 132/122
p7)AnnDtocesiMtfUHHCftl)
(28)AnauDiocesiManaIIL/132/13?
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CASA DE LA VILA
COMISSIÓ DE GOVERN DE Dtë 27 DE DESEMBRE

Sessió ordmàna, ala qual hi assisteixen tots eis seus compo-
nents. Es prengueren ek següents acords:
l.-Aprovació, perunanimitat, del'acta delasessiòanterior (22-11-
90).
2.- Concessió, per unanimitat, de les següents subvencions de
l'exercici de 1990:
A) Aprovades per ja estar compromeses per l'anterior baüia
- Club d'Escacs 50.000 pts.
-QubQdista 85.000 "
- Grup d'Espbi "Es Rebrot 50.000 "
-FCMariense 30.000 "
B) Aprovades per l'actual equip de Govern
-CPAntoniMonjo 100.000pts.
- Escola de Música, 200.000 "
-Qubd'Esc<Es 25.000 "
-Grupd'Esplai"EsRebrot" 25.000 "
-ACFentCarrerany 100.000 "
-FCManense 100.000 "
-ATerceraEdat 200.000 "
-AssociaciódePares 150.000 "
3.- Aprovació, per unanimitat, de Ia proposta del regidor Delegat de
Cultura de concedir ek següents premis a Ia Desfilada de
CarrossesdeSantAntoni: 1er: 25.000ptsitrofeu 2on 15.000pts.

i trofeu. 3er: 10.000 pts i trofeu 4t: 5.000 pts. i trofeu. Tots ek
participants seran obsequiats.
4- Aprovació, per unanimitat, de Ia proposta de Ia Badia de
sol.hcitar ala ConseUeria d'Agricultura lasfahat dek camins des
Gassons, Son Rebassai Banderola

PLEDED&28DEDESEMBRE
Sessió extraordinària, a Ia qual hi assisteixen tots ek seus

components. Es prengueren ek següents acords:
1.- Aprovar, per unanimitat, el caràcter urgent de Ia convocatòria
2.- Aprovar, per majoria absoluta amb 7 vots a favor (PP-UM-
IDM) i 2 vots encontra(PSOE), laproposta de laBatüa de requerir
notariakent a Meridional MaUorca exigint el comptonent del
conveni subscrit entre ambdós, posant com a termini Ia data de 31-
1-91.
3- Aprovar, per unanimitat, l'expedient de modificació de crèdit,
incloent dins el pressupost de 1990 l'obra d'Abastament i
Sanejamentintegral delpoble, quedant condicionatal'entregadeb
30 müions de pessetes per part de Meridional Maüorca o en cas
contrari, cercant el finançament oportú.
4- Aprovar, per unanimitat, el Compte General del Pressupost de
1989.
5.- Aprovar, per unanimitat, el Compte d'Administració del
Patrimoni de 1989.

pL PQU DE RQQUETA JA RAJA

Les obres de perforació del pou que ha d'abastir d'aigua â nostre
poblehannnaützatambèxit. EnelsolarqueenelseudiaYacomprà
l'Ajuntamenta Roquetai que téunasuperfíciedeuns 2.500mts2.
per Ia quantitat de 500.000'-Ptes. s'hi ha torbat un cabdal de

100.000 ütres^iora Segons ek responsables de l'empresa "Perfo-
raciones Bennassar", que ha realitzat el sondeig el cabdal és
suficient per lesnecessitats de Maria Les obres peralarealització
dekcaptaciói elevació d'aiguapotablei dipòsitregulador tenenun
pressupost de 34000,000'-Ptes. El projecte està inclòs en el pla

d'obres i serveis pel passat exercici 1989 i està
subvencionat en ta sevamajor part pel ConseU tasu-
lar de MaUorca

La perforació haarribat fins a 201 mts, de profun-
ditat dek que 170tenenun diàmetre de 32'5cms. i eb
31 restants de 28 cms. El tipus de terreny trobat ha
estat pedra dura excepte en as 10 darrers metres i ja
sha.reaützat Iaprova oficial de 72 hores amb una
bomba de 60.000 litres. Dins pocs dies es
començaranles obres decanahtzació des de Roqueta
finsalescasesdes PouNou L'empresaadjudicatòria
delesobreséstólocalTecnosporttatemacional, S.A
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SA XERRADETA
XERRADETAAMB GABRIEL SERVER CAPO

L'altre diavengué avisitar lapanòqmail'exposició "Nadal
de terra", DonGabriel Server Capó, que fourector de Mariapek
anys 1933. Tenia 28 anys.

Encara que tengui més de 80 anys, és un home jove, de
conversaagradable,demiracbamistosa d'intel.Hgènciadespertai
cor giaa..

ConversàremambeUiavlatsortíeltemadeMariaenaqueU
temps.
* Com era el poble de Maria en el vostre temps?
* Era un poble senziU, de gent trebaUadora
* On trebaUaven normakaent?
* Lamajoria. enel camp. Mots s'ocupaven debocinets seusi altres
es Uogavenales possessions. El dia 8 de setembre, dia de ta Mare
de Déu venieneb amos, bastants deforapoble, per aUogar lagent..
* Què diríeu del poble potíticament?
* Uns pocs manaven i ta majoria es deixava embetumar, eren
vençuts fàcüment.
* Hi havia gent de ta dreta i de l'esquerra?
* No, no, no... tothom era de Ia dreta.
* Voleudiique només hlhaviaunpartit?
* No, TÍh havia dos, però tots dos eren de ta dreta
-1 com era tot això?
* Idò molt senzül: uns eren ek cacics i eb altres ek carameUers.
* Quins eren uns i quins eren ek altres?
* Se podriadir, nototahnent, que ek cacics eren ekacomodats i ek
caramel.lers eren eis altres, però ni uns ni altres tenienidees poH-
tiques ni de Ia dreta ni de l'esquena
-1 a niveU nacional, com es menjava aquest buUit?
* A niveU nacional a aqueUes hores, tots s'ahneaven a l'esquerra
uns eren d'Azañai ek altres de Lerroux.
-1 el clergat local com es desenvolupava?
* Hi havia a Maria dos capeUans: Don Bartomeu Perelló i Don
Francesc Jordà, un era cacic i l'altre caramel.ler.

Ara Don Gabriel vd recordar alguns detaUs i ho diu sense
maHcia Ens conta que quan eU ambà vavisitar lesfamüies i per a-
questa primera vislta convidà ak capeUans del poble.
* ! com fouaquestavisita?
*AnkemayeurelesfamüiesmésdormnantsialUoconerencacics
només entravaelcapeUàcacicil'ahre quedavaforaiatacasaque
erencaramel.lers entravanoméselcaramel.ler. D'aquestamanera
vaig poder conèixer Ia gent.

Unaltre dia els doscapeUans, que erentots dosbenamics
meus, m'acompanyaren a visitar tots ek malalts del poble.
M'aconseUavabastant l'amo En Gaspar Jordàt que viviaa laptaça

dedalt.
-1 com fou Ia seva arribada a Maria?
- L'església es posà de gom a gom tothom voüaveure el capeUà
nou. Aleshores unservidor tenia 28anys. Jo ja estavaunpoc xiutat
dek moviments que hi havia a Maria i vaig comença d'aquesta
manera "I ara tots voltros direu.. de quin partit deu esser aquest
capeUà tan jove. Voleu que vos ho digui?

... Ho voleu? (Alguns ja deien Si diu de quin partit és jata
cagada)(Hi havia l'ajuntament en ple).

Ido,voshodire: SomdelparatdeJesusfTothom esvaposar
afermambaUetes)".
- La gent anava a l'església en aquest temps?
- Tothom venia a l'església uns i altres, aUà slü trobaven tots.
- Qui era el batle?
*Norecordelnom. EraunqueteniauncafèalaplaçaiunafíUa
monja

Recordquel'ajuntament, queesdeiadel'esquenavengué
a l'ofici del dia de Ia Mare de Déu i ek aptaudiren dins l'església
Ltavorsnohihaviaodi.AvegadesaMarianoespodienveure,pero
Uavors a Qutat dinaven plegats.
- Recordau qui era el metge?
*Enaquesttempsntohavtatres:uneraelfamosmetge Monjoque
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DON GABRffiL SERVER CAPO,
RECTORDEMARU,AL33.

eraunpocmetgeparticdar. NfàhaviaunahrequeüdeienMateu
i un altre Sion. El Mateu era el metge titular i era dek cacics i ek
caramel.lers en feren venu un altre que era aquest tal Sion
* D'organista, nfà havia?
* Ho era un que nomia Sebastià, a qui popularment deien
s'Organista Vivia a sa Pkça des Pou.
* Recordaualgun detaU o coses curioses que vos passaren?
* Per donar a entenent que aquí no sabiengaire de potítica vos diré
queundiacantàvemaqueUacançóencasteUà: "QuevivamiCïisto,
que vivami Rey" i em cridarenal'ordreperquè haviaanomenat el
rei.

També record que el dia del ram, quan feien ek dotze
sermons, sortiael SimóGrineuieljovertfdeia "Moix,meu meu"
i jo eb vaig dir: No se nhan de riure de voltros, és Simó Qrineu i
no moix, meu,meu, i no ho digueren pus.
-1 de les monges que ens contau?
* Qec que nhi havia A o 5. Recordunaanècdota Hi havia una
monja que era mestra i trebaUava a l'escola de baix. El batle Ü va
piohibu-queanasvestidademonjaieUaesvavestudepagesa:feia
unamalaferistea Johvaigdirqueseriamulorqueesvestìsdedona
normalinodepagesaialafiesvavestudesenyoraJoüvaigfer
donarunavoltapelpoble, lagent lavayeurei totromangué normal,
sense més problemes.
* D'escdà, nià havia?
* Hoeraunal.lotjoveanomenatToni,quemoritubercul05. També
hi morí ta seva germana. Vivien al carrer Major.
-1 l'escob?
* Jo vaig beneir l'escota graduada de dalt.

'Uavors no hi havia odi."

?z>

"Ni ds cacics m eis carameLicrs
tenien idees poütiques ni de Ia dreta
ni de l'esquerra."

* Aquesta divisió entre cacics i caramel.lers era molt forta?
* Ho era forteta Basta dir que hi havia cafès, botigues i foms per
uns i altres. També hi havia qüestions amb l'escola
* Més coses, D. Gabriel?
* En aquest temps enpassà unaun poc trista: unmal mati, el capeüà
Jordàsortia de4ctrlarrussais'aturaaunaeasadel carrer de Ca Ses
Monges i a Ia sortida, un que tenia les facultats mentak un poc
perturbades, ü pegà una guinevetada al pit i el capeUà va caure
quaamort. Totdunahemcridareni el vaigsacramentar. EU vafer
testament, era el senyor de Roqueta Eb dobbers ek me va donar
perquè ekhiguardàsi quasivaigtenirpor; recordque erendeumil
pessetes. Però lacosapiengué per bé, el capeUàJordà es vacurar
i encaravisqué molt de temps.

Ara Don Gabriel en ek seus 87 anys deixa sortir deb Uavis
unsomriure serè i amb aquesta mirada d'infant ens dóna a entendre
que vol afegir alguna cosa En Bartomeu Pastor i un servidor
l'escoltam atentament
* Record que per Ia Pasqua un any, en el sermó, vaig fer aquesta
glosa

Les campanes han tocat
EbarbreshantretafuUa
cantem germans AUeluia
que Qist ha ressuscitat.

Quanjano estavaaMaria vaigvenir de Muroper comprar
cloveUes per cremar i una dona em va recordar aqueUs sermó.

Don Gabriel troba que és hora d'anarse'ni U feim ladarrera
preguniaperavui.
* Què diríeu ara del poble de Maria?
* Que per mi ha tomat un poc revducionar, que ha avançat molt.

Pere Fons Pascual
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ingènua- ment, que sortiria ben Mrat d'aquesta polèmica, que

C O PINI ô seguesc pensant és fruit de les pressions de grups de dins el partit
* a Maria VuU destacar una vegada més que just pos en entredit a

Rafel Oliver potític i mai a Rafel QUver persona i amic. Això no
tothom ho ha sabut veure i alguns han mostrat Ia sera més forta

Des de lameva darreracartapubhcadaaaquestarevista les pas- intolerànciacapala meyapersonaisi bé són Uiures de comportar-
ses que he anat donant en tomaaclarir el fet de lacontiactacio de se com 6^ <Fe 5^611 ° 70^n, consider prou significatives del seu
quatre trebaUadores per a reaiïtzar trebaUs d'ajuda domicuiàriano ff3" de civisme i normaÜtzació democràtica les seves actituds.
han estat del tot positius. No ho han estat per dos motius; un per Ia Aquestes persones mton defraudat. Ara em va al cap el dubte de
mancadecol.laboracióeneltemaperpart deRafelOHver, queno comhaguerenreaccionatsihaguerensofenpressions,insultsoodi
ha vo^ut, con ja diré més endavant, aclarir el que va passar i en com nem so^ert ̂  ^embres dek hdependents de Maria per part
segon Uoc pel desencant que a niveU personal tot aquest embohc dekquimaihansabutteniradavant aalgú quenopensaomalpensa
m'ha pro- com 6^- Emperò aquest serà el tema d'unaaltre escrit d'opinió en
duít. Pas a expbcar un i altre. 3^revista "FENT CARRERANY" que ara és prest per ferlo.

Vaig duigí un escrit a l'Ajuntament on demanava tota h docu- Sobre. el 0P16 P355* d3tP ^1 ̂ 3*** "^0"*1*les contractacions
merHació oficial que havia sortit des de les dependències rmr taH>^e P605 ̂  el que sera.
nicipak per tal de fer b convocatòria de les places i el resultat de
les proves. En el seu defecte, demanava que em fos contestat per Jaume Mestre
escrit sobre Ia determinació presai en el menor temps possible per ~
tal d'escriure un article d'opinió en un o altre sentit. No va esser
gairegrossakmeyason^esaquanvaigcomprovaTquelesmeves
sospites, per altra part enboca d'altre gent de Maria, erencertes i
per escrit tal com jo demanava l'actual bade em contestava en el Ambl'ànim desuscitar unapredisposraó racipnali humani-
sentit de què nohihaviadocumentació emesades delaCasadek tariendefensapeilapauenl'areaconnictivadekpaisosarabs. Ien
VUa sobre el que jo demanava i em feia referèrcia a que el cas MsKA *les m&[& d'unpoble en escoUir el seu propi camí i a
havia succeit en el mandat com a batle de Rafel OÜver. Davant <^0531 totes les 'e*micacions que en són pròpies de h seva
aquestasituació emvaigtrobar enque jonopodiarecórrer osol.üci- cultura.
lar informació oficial d'unacosa que com a tal no havia passat Unn'estàesbaMtiprofundament consternat davantlaquasi

Com espot veure, l'assumpte estavaunamicamésdar ial mateix è61161310P^0 ¡ decissions d'enfrontaments bèl.hcs entots aquests
temps més embrutat queabans. Bmeusegüentpas vaesser enviar P^505 cccidentak ipro-occidentak, enquè ekgovemants des dek
unaltre escnt mitjançant el qual demanavaal baÜe Miquel OÜver seussitiak depoder dicteniUancenksevapotíticaenso deguena
oservís elmateuc escritperfer-ho,queconvocasal'anteriorbade Una ̂ 6"3 ̂  ciènciaficció per a cinèfik i per ab mitjans de
Rafel Oüver per contestaralesmeves peticions en ek termes del comuracació, totscontrolatsperaassabentarakpobles enUvereió
primer escrit. LasegüentsorpresavaesserquanenRafel Ohverno ^™5 ekconvé. Totunalardo de tecnologiacom asignifu^ció
vavoler fumar el rebut de kdocumentació queb eraentregadaper ¿elseuprogrési commanera de dominar unmóntot diferent al que
part de l'Ajuntament a damunt les passes que jo havia segult no P6™6160 participar dek drets que ek corresponen per nanr
Resulta curiós que Ia persona o partit que fa "alarde" de raesaidesenvolupar^echreur^coœepcioredistintesqueelseu
traraparènciainformativa, de planificació, de trebaU, d'anarafavor P10P ̂ 3S31S6 cultural {fonamentahsme ek dóna.
dekinteressosdelpobleiqueconvocarodesdepremsaaQutatper ^ veritablement de rebutjar tota opressió i denunciar
comptarksevaversió de kvidaenaquestaocasió desprecias aun o*>ertament l'sbsurd i inexistent lògica de h guerra i Ia prxlama
ciutadà que podia adarir a tot el poble el que havia estat de b duna"113^ *60 W*6111P160ksevamesura[de la ̂ ^1 fan

contractacióqueeUmateixhaviaposatendubte.AniveUinformatiu ^ demagògia per a domini i defensa d'uns interessos i per a
puc dir quealaredacció d'ULTIMAHORAestécòpiadecadaun P1016S* conveniències i el consum desmesurat del seu món que
dek escrits i contraescrits sobre el tema i a Ia propera roda de volenunposariestendrealaforçaltotenunabúsdesproporcionat
premsa que es convoqui a Qutat un redactor o jomatew, poguem 1531731S6 ̂ recursos "3^315 monopoützanHos baix mesures
demarar a Rafel Oüver el que no havolgut contestar aquía Maria més P10P* de *ctadures sangnants i mjustes que de democràcies
iabmanandos. bberak

AniveUpersonal elmeudesencanthaestatgrosperadir-hocbr. Pertotsaquestsconceptesiperl'escànddiprovocació que
Degut a Ia meva armsiat amb Rafel Ohvei pensava, tal vegada m fan enceg315 Per ^ mercaderia i ek injustos beneficis que
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obtenen 5'ha arribat irracionabnent a un conflicte que només Ia
bona voluntat del diàleg pot resoldre

Prou debravejades mw'tars! Unno, taUant, alesguerres tan
fredescomcalentes! Unsíalconsensmtemacionalperkpauentre
ek pobles i entie les cultures, i enormes despeses en armament
softsticats i a unatecnologia al servei i recerca d'unes alternatives
d'energia més sanes i barates.

Ningú té dret a imposar mòduls d'ordenament social i
manipular fórmules de domini econòmic per a protegir interessos
unüaterak enrecursos extems.

N'és tot una clara resposta de üderatge i indigne protag-
onisme d'una nació incapaç de veure's el seu propi Uombrígol, en
un excés de prepotència i vanitat, de poble egòlatra, perdut en
l'engreiment que el seupropi destí h confereix i que enfa tribuna
per a dirimir conflictes que no b corresponen Prou d'ingerències
imperiaüstes!

N?és d'inconscients i cecs no voler acceptar el que és una
permuta d'interessos econòmics per vides humanes com espantós
ntus de condemna al ser humà i respecte muní

Demandesdelanostratribunapacificadorade Fent Carre-
rany i faig cridada de solidaritat davant totes aquestes
interferències, com a denúncia de tota mena d'atemptats ala vida

Paupertotelmón
Tomeu Monjo

D'AlXQ QUE TANT SE'N PARLA

Moltes sónles pàgines que s'han omplert as distints mitjans
de comunicació escrits de les nostres üles, així com, també, molts
són eb minuts que Ia ràdio i Ia televisió han dedicat al tema Em
referesc al trist, denigrant i lamentable assumpte de Montblanc.

Si anteriorment no havia donat Ia meva opinió, de manera
escrita,noerapermancadeganes,sinoperqueeraundetantsque
pensava que això seriaunaflor estiuenca i que en passar lacalor i
lafebre, jano se'nparlana més. Però desgraciadament no ha estat
així, i pel que es veu sembla que encara correrà mdta tinta.

S'ha arribat a l'extrem que ja no són sok ek regidors que
defensen el projecte, eh qui han fet el ridícul una vegada i una
altra, sinó que el més lamentable és que estam consentint que uns
certs personatges que intégrenla vida potítico-especulativa, que
inventensxietatsanònimes sense tenirunduro, s'estiguinrient de
tot el poble. Desgraciadament pens que ho estan aconseguint de
ple.

Sivergonyosafoul'excursió queferenalgunsmembres del
nostre consistori a Madrid -amb despeses pagades, és clarK m'es
ho ha estat Ia segona visita que el batle actual i el secretari de
l'ajuntament feren a Barcelona, fa unes setmanes, quan anaren a
cercar, no se sap exactament el què, i després de moltes promeses,
tomaren amb les butxaques buides i ek uUs plens. Ah, hi per poc
que no hi deixen Ia peU, quan en un revolt el cotxe ek féu un
estrany. Tot això sembla de peltícda Però com que sabem que és
real, semWa més típic d'un poble tercermundista

Si ambtots aquestsanys de democràciaibaldor nohanestat
capaços de dotar el poble d'aqueUes infraestructures tan
elementak, com poden ser Ia canalització d'aigües netes i brutes,
entre d'altres, sabent el greuproblema que patim; com ens poden
fer creure que són capaços de construir i conservar una
urbanització, pràcticament unpoble nou, atres quilòmetres Uuny
del poble?

Tot això només cap dins el cerveUet d'uns quants ingenus,
0 dins les males consciències o entranyes d'uns quants
especuladors.

Però elmés trist, és el desconcertantpaper que hanjugat i
juguen alguns dek potítics autonòmics, sobretot l'eclesiàstic
Govem Balear, predicant aUò que no creuen i fent el que ek dóna
Ia gana Per una banda es declaren amants i conservadors de Ia
natura diuenprouciment, que sobrenhotekiapartaments i que cal
fer una reconversió del sector, que hi ha crisi turística etc., etc.; i
Uavors, per altra banda no miren gens prim a l'hora d'aprovar
projectes urbanístics de molta envergadura que l'únic que fan ès
agreujar més ek problemes que ja patim.

Si ens queda gens de vergonya o dignitat, crec que ja és
hora de dir basta de dir-ios atotaaquesta gent que mana que jan'hi
ha prou. CaI adoptar mesures de força i Ja que vivim en
democràcia pens que Ia primera cosa seria d'aquí uns mesos, fer-
los-ho sebre; que comptin ek vots depositats dins les urnes, que h
gent no vol que se'n riguin més d'eUs, ni que ek prenguin el pèl,
1 que ja basta de mantenir i aguantar poca-vergonyes.

Pere Sureda
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FEIM CARRERANY: EXPOSICIO DE PINTURAi

EXPOSiaOCüLLECnVADE PINTURAALA"CASADE
LAVILA"

Organitzat per 'FENT CARRERANY" i amb el patrocini de k
Delegació de Cuhura del nostre Ajuntament, es va celebrà del dia
16 al 27 de Gener una exposició col.lectiva de pinturaacàrrec de
tres pintors de SóUer; ríUmbert Bronsard en Fèhx Llorca i en
Melchor Sampol (MEL- SAM). Esvaren exposar un total de vint-
i-nouobres, totes eUespaisatges, obsi aquarel.les que teniencom
atemes principab Ia mar i lamuntanva Com ja és habitual, lanosira
Assxiació es va quedar amb una de les obres exposades i
l'Ajuntament, comhapassat entotesles exposicionscelebrades en
aquesta legislatura, va adquirir un quadre.

L'Ajuntament va patrocinar l'exposició amb una subvenció de
55. OOO'-Ptes que ha de rebre de k ConseUeria de Cultura per una
activitat d'aquesttipus. Ambla quantitat, "FENT CARRERANY"
va pagar el cost del petit catàleg que anunciava l'exposició i que
reproduïm al marge.

FJ dia de l'inauguració, que coincidiaamb ek foguerons delanii
de Sant Antoni, va esser nombrosa Ia gent que acudí a Ia Casa de
Ia ViIa i va donar bon compte de Ia "picadeta" que hi havia
preparada. Entre ek assistents, amés de membres de l'Associació,
el batle de Maria Miquel Oüver i el regidor delegat de Cultura
Antoni Morev.

EXPOSICIÓ COL·LECTIVA
DE PINTURA

a Ia «CASA DK LA VILA»

DeI 16 al 27 de Gener de 1991
acàrrecde:

FELIX LLORCA
MELCHOR SAMPOL (MELSAM)
HUMBERT BRONSARD

ORGANITZA:
ASSOCIACIÓ CULTURAL «FENT CARRERANY»

PATROCINA:
DELEGACIÓ DE CULTURA de
L'AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT jft,

Inauguració: Dimecres, dia 16 de Gener, a les 20 h.

L_
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LA SITUACIÓ DE L1AMETLA A MALLORCA
El cultiu de l'ametier a MaDorca es

presenta a Ia prehistòria: és un arbre ben
adimatatalescondiciones delazonaiiano-
mediterrània Laseva utüització és impor-
tant dins ek costums gastronòmics de Ia
nostracuma Laimportànciad'aquestarbre
va créixer molt a finak del segle passat i a
principis d'aquest quan, degut a
l'arrasament de les vmyes per Ia fdoxera, es
sembraren grans extensions. L'aprofita-
ment de rametlerar era global, ja sigui
perquè aprofitaYaterres marginak, ja sigui
perquè el seuconreuestaYacombinatamb
Ia ramaderia; sobretot perquè era un cultiu
rendible, bona part de Ia producció d'a-
metles era exportada cap ak mercats eu-
ropeus.

Amb l'arribada del boom turístic a
MaUorca hi hagué un trasvasament de
població activa del sector primari al turístic,
sobretot de gent jove, que ha causat
l'enveUiment progressiu de Ia població
agrícok Larendibüitat debcultius desecà,
majoritaris a MaUorcaa, rrtinvatant per fac-
tors interns de tipus estructural com per
factors extems d'economies d'escala, mil-
lores as cultius o certs tipus de protecció de
l'agricultura a d'altres indrets.

El cas de l'ameda és un exemple
clar del que ha passat a Ia immensa maj oria
dek cultius de secà; problemes estnrtu-
rak,compodenser:

- gran varietat en les classes
d'arbres cultivats,

- excessiva parcel.lació de les ter-
res,

- utüització de terres margmak,
- escassa o nul.la mecanització dek

cultius,
- Uargacadena d'intermediaris,
- deficient comerciahtzació cap a

l'exterior,
- veUesa dek arbres cultivats,
- inadecuada potítica estatal en el

sector,
- poca formació tècnica dei pagès.
En aquests problemes s'afegeixen

ek causats des de l'exterior, com és ara
- aparició de nous productors, com

Turquia o ek països del nord d'Africa amb
costos més baixos de mà d'obra

- descuidada negociació amb Ia
Comunitat Econòmica Europea en aquest
camp, que permet l'entrada d'ametles
americanes o turques en mülors condicions
que les mateixes d'aquí.

- l'afluència massiva d'ametla caH-
fomlara seleccionada genèticament,
produïda amb sistemes de cultiu mecanr
itzats, competint enek tradicionak mercats

"Tots aquests factors han
duit el preu de les ametles
a una xifra que fa inviable
el sistema de cultiu tradi-
cional."

proptf.
- Ia utüització de tàctiques de

"dumping" per part de les autoritats ameri-
canes per afavorir l'exportació del seu gra
d'ametia D'aquí que el preu de l'ameda
està relacionat directament amb Ia co-
titzaciódel dòlarakmercatsinternacionak.

Tots aquests factors han duit el preu
de les ametles a una xifra que fa inviable el
SBtema de cultiutradicional.

Aquesta situació comporta
rabandonamentd'aquestconreu. Hprocés
és simple:

1. ekpreusnobastenperatarecol-
üda no ja per a Ia mülora de l'arbrat, Ia
mecanització del conreu o lamodemització

de l'explotació.
2. Ia demanda de Uenyaper afoga-

nyes, Ia bona quahtat de Ia d'ametler, posa
preuak mateixos arbres, que es venenper
esteUes, primer ek arbres morts 1 Ia llenya
d'execaUar, Uavors ek arbres més veUs i
finahnent aneu.

Aquests arbres no es substitueixen;
Ia situació no és cap amenaça per a
l'economiaülenca, perquè el pesrelatiu de
lapart que romanaragriculturaés ínñm. La
desaparició definitiva d'un sktema tradici-
onal, deconrarperòtambé deviure, queno
ha fet poc per Ia únatge que sTa venut de
MaUorca Tanmateix no és de més terúrne
consciència veure quuies mesures
s'hauran d'envestir:

- mecanitzacióiracionaiització dek
sistemes de cultiu.

- creació de societats de comercial-
ització més directa entre ek matewos pro-
ductors.

- seleccionar i tipificar les classes
d'ametlers, per obtenir espècies benadap-
tades i productives.

- enUestir potítiques adients de
marketing del producte autòcton, com per
exemple l'existència d'una sola empresa a
Gaüfòmla, que comercialitza Ia major part
de Ia producció (com sis vegades
l'espanyola) 1 garanteúc ek preus 1 submirr
istre a quakevol Uoc del món.

- preslonar les autoritats per a
obtenir condicions d'igualdat en Ia
competència amb les ametles americanes.

- estimular, entretant, el nostie
mercat 1 el consum de lapròpia producció,
tradicionalment utihtzada quasl en tota
classe de reposteria 1 apta per consumir
abans, en i després de quakevol menjada

Manca voluntat de ferhl fema de
part de les autoritats 1 dek propis pagesos;
tot sol no s'aneglarà.

MELISUCRE, Sant Joan
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DE NOT C
^JRS D'AGRICULTURA ECOLOGICA

Organitzat pel Grup d'Agricultura Ecològicaa MaUorca es
va celebrar a Santa Maria el passats dies 18, 19 i 20 un curs
u'agricümSa ecològcaacariec de José Maria Leiva, unagriculîor
peninsular amb 10 anys d'experiència en aquest camp.

H curs consta de dues parts. El divendres es va reaUtzar a
laCasa dekVüaunaconferènciaapartir deles 20'30 horesi el dis-
sabte i el diumenge classes pràctiques sobre associacions de
cultius, adobs verds i compostatges (elaboració dftumus) a una
finca del poble del Raiguer.

obertacaseva alcarrer de Ses Corbatesiprecissament ambaquest
nom, des del començament del nou any. AUa podreu trobar el
servei que us donaval'amoEnTomeu Senyoret, al qual desitjam
una feliç etapa com a jubilat.

HA MORT MADO JOANA CARTERA

Molts laconeuceu, encara que no era del poble. Així hi tot
aquí l^em sentida glosar. Juntament amb l'amo EnJoan Colom-
bram i altres glosadors, ha participat i animat moltes vedades aneu
de tot MaUorca. Ek mateixos glosadors diuen que era tamiUor. Era
de Búger i fa uns aes que ens ha deixat. Que descansi en pau!

NQU ORDINADOR PER FER "FENT CARRERANY"

Compodeuveureperlespàginesque duisUegidesfinsara
una novetat molt important és Ia nova tipologia i estructuració de
"FENTCARRERANY", gràciesalnouordinadormarcaElbeque
hemcomprat. Aquest ens pemetràreaützàunamiUor revistaamb
un format distint i més atractiu a Ia vista El programa, és el mateix
que tenen altres pubÜcacions de Premsa Forana i Ia capacitat de
l'ordinador és de 640 de memòria RAM i un disc dur de 30 megas.
MoIt més gros que el veU, que no deixam aunracó ni molt manco.
Lacompraha estat possible gràciesauncrè dit de 300. OOO'-Ptes. fir-
matamb"SANOSTRA".

1REMISPREMSAFORANA

Enguany hem participat en dues convocatòries de premis
de Premsa Forana Alade Persones de Poble, destinat areconèixer
Ia tasca fetaper dgú i no reconeguda oficiahnent, hi hem presentat
a N'Esteva Mas, "Es Mister". I ab premis periodístics, el trebaU
"Les Messes d'Estiu" d'En Pere Sureda Ara a esperar i desitjar
que hi hagi sort.

fiUAESCQLAR

EI dijousUarder, dia7deFebrer, tindràUocunaruaescolar,
desfressats, que es té previst recórrer tot eI poble.

Sortirà de l'escola de DaIt devers de les tres i mitja de
siiorabaixa amb el següent itinerari: Escola de DaIt Carrer Nou,
PlaçadesPou. RamonLluU, EscdadeBaix(ambrecoUidadebnins
petits), Antoni Monjo, Sa Quintana Ca Ses Monges (recoUidadek
més petitons), carrer de l'Esglésiai pkça des Pou onhi tendràUoc
una festa amb l'actuació del grup d'animació infantil PAMIPIPA

Col.laboren entafesta el CP. A Monjo, l'Associació de
Pares i l'Ajuntament de Maria

pAPEREPJA "SESCORBATES"|

Si necessitau revistes, dians, papers i altres coses, les
podreu trobar a Ia nova papereria que En Toni i Na Franciscà han
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W
PURSETDECUINA|

Comjastofet durant ek dos darrersanys, i davant l'èxit ob-
tingut, enguany es tornaràrepetir el Curs de Cuina. Aquest tendrà
Ux al Local de Ia Tercera Edat, des de dia 12 de Febrer a dia 28 de
Maig, ek dimarts de 20 a 22 hores. H professor tomarà a se En
Jaume Dam de Petra Esi interessats es poden posar en contacte
amb ek professors de l'Escola d'Adults.

NOCESAROQUETA

pUSICAAL SANTUARI DE CURA

Hem rebut el programa "MUSICA EN FAMILUV Con-
certs deJoYesintèrprets", consistent enllconcertsquetindranUoc
al Santuari de Cura (Randa), quinzenahnent, ek diumenges a les
12'45 hores, fins d mes de Juny. Les dates sónles següents: 27 de
gener, 10 i 24 de Febrer, 10 i 24 de Març, 7 i 21 d'Abril, 12 i 26 de
Maigi9i23deJuny.

toMtoAfti oc
CUM (Ranrfa)

Gener - Juny

1991

Diumengesales 12'45

fiuflTiia
CONCERTS DE JOVES INTÈRPRETS

E*EVKTA"SrAEUGEMA"

Hem rebut una carta de D. Nadal Trias, rector de Sta
Eugènia des que deixà Ia rectoria de Maria Ens comunica les
dificultats que hantingut per a dur endavant lasevarevista Des de
Fent Carrerany ek volem animar i ek seguirem enviant Ia nostra
esperant quesiguH'estímul esperatperarecomençarlapubücació
de "Santa Eugènia".

Hpassat dissabte, dia 19 degener, tinguerenUoc,alapetita
capeUa de Roqueta, lesnoces dek nostresamics Guülemi Margal-
ida Les cases i Ia capeUa agafaren un aire distint al dek altres ¿es
per aacoUir a tots ek convidats en un diatan especial. El marc, com
podeucomprovar eniafoto, incomparable.

Entre moltes altres anècdotes, destacarem l'ase que rega-
!arenak novis. La festacontinuàal Motí d'En Sopa Just ens resta
desitjarvos que es compleixin totes les vostres il.lusions.

ELAPLUJAQUENQACABA

En d moment de montar aquest número de Fent Carre-
rany està ploguent sense aturall. Un dek redactors que venia de
Ciutat ha hagut de canviar de carretera per arribar a Maria i es
veu tot el pla de Son Perot i S'aqueria Bkuxa innundat. Es veu
que enguany és un any de pluges i que ek pagesos ho tendran
molt difícil per a fer Ia seva feina molt poques terres són les que
ja estan sembrades i molt poques més seran les que es podran
sembrar.

El pagès espera com sempre, que tot el feix H caigui
sobre les seves espatUes. No seria hora de cercar solucions?

ELS PROBLEMES DE LA BIBLIOTECA MUNIQPALl

Moltes queixes es reben de les molèsties que provoquen
ek visitants de Ia bMoteca municipal que no hi van per fer-hi
consultes, sinò per divertirse i molestar. Seria convenient posar-
hi remei, trasUadanHa a Ia seva ubicació definitiva Uoc més
cèntric i més concurrit per gent major.



FEMTCARRERAMY-It(^) Febrer. IMl

)emoPTafia
ENS HAN DEKAT:

L'amo En Josep Bunyola VanreU, que morí el passat dia 7 de gener a
l'edat de 86 anys. Viviaalcarrer Ponent, n'umero 19.

Madò Franciscà Bergas bglada, que morí el passat dia 18 de gener a
l'edat de 87 anys. ViYiaalcarrer Major, número 140.

Què descansin en pau.

BENVINGUTS:
Pedro Ignacio Font Oual, que Ya néixer dia 6 de gener de 1991. Ek seus

pares són En Bartomeu Font i Na Franciscà Aina Gual.

Maria Antònia Mestre Qespí, que va néixer dia 14 de Gener de 1991.
Ek seus pares sónEnJaume Mestre (el president de Fent Carrerany) i Na
Pedrona Qespí.

Enhorabona ak pares i demés famflia

JAL'HANFETA:
En Guülem Jordà Bauzàt de Roqueta, i Na Margaüda Maria Carboneü

Bergas, que es casaren a Ia capeUa de Roqueta a les quatre i mitja de
l'horabaixa del passat 19 de gener de 1991.

Que el vostre amor no acabi mai!

TKlJTONS PWERES

AJUNTAMENT
Fax

METGE
ÀPÔTECÁRIA
ESCOU DE DALT
ESCOLA DE BAlX
CA SES MONGES
LOCAL 3fi EDAT
PARRÒQUIA
GESA INCA: AVARIES
BOMBERS
AMBULATORI D1INCA
SON DURETA
AMBULÀNCIES S.S. (INCA)
AMBULÀNCIES

525002
525194
525265
525020
525083
525252
525144
525564
525033
500700

085
502850
239447
502850
200362

SgRVHS SANFTARIS

A partir de les 15 hores, totes les urgències
mèdiques quedenconcentrades al PAC (Punt
d'Atenció Continuada) de Sineu, al carrer Ponent, 3.

Aquest servei està disponible tots ek dies dek les
15 hores fins a les 9 hores del dia següent.. Ek
festius, dissabtes i diumenges estarà disponible les
24 hores.

TELÈFONSDESINEU: 520818
520292
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emps

GRÀFICA DE TEMPERATDRES MÀXIMES I MlMIMES

PLOVIOSrrAT:
Dia9—lflfitres
DiâlO—6 *
DUIl—2 '
Dial4—2 '
Di4l6—2 '
Diai9—15"
Du23—IV
Dia27—2 •
TOTAL 40'5titres

pLUvrosrrATANYi
Gener 81'5titres
Febrer 7 "
Març 61'5 '
Abrfl 72 '
Maig 33
Juny 1'5 "
MoI 0
Agost 33
Setembre.... 81'5 "
Octubre 211'5'
Noveabre... !fl4
Desembre 40'5 "
TOTAL 727 LTTRES

PLUYIOSTTAT DELS DARRERS 4 AMYS
1917 19» 1919 1991
ilfftres Olttrei 5ll'5Wres 727titres

Çiempspassatj
FEBRER de 1.987
-Parts i quarts subvencionant.
-L'aigua.
-Sa candidatura progressista ja està en marxa.
-La Llei de Normaützació Lingüística.
-EkestudiantsaIcaner.
-Carrerany Esportiu: "II Festa del PedaI".

FEBRERdel.988
-Un exemple de labonositat.
-Safarinera
-La columna de Ia Uengua'De baix a dalt, del més petit almés
gran".
-Lasalut ho és tot: "Ek antibiòtics".
-Sa Xerradetaamb l'amo En Magí "Nadal".
-Correu Obert: Sr. Baüe iaixí no anam!.
•Lacafeïna,

FEBRERdel.989
-Lasocietatconsumista
-Ek Reis, foguerons de Sant Antoni i Sant Sebastii
-Sa Xanadeta amb l'amo En Lluc Fiol.
-Les Beneïdes de Sant Antoni.
-Ek escolars de Maria
-PàginasanitàriaElgrip.
-Ditinofet.
-Caneran7 Esportiu Perico Delgado ak cidistes de Maria de k
Salut.

FEBRERdel.990
-Codi europeucontta el càncer.
-Sobre les Normes Subsidiàries a Maria i l'impacte ambiental a
Montblanc.
-Festes de Nadal i Sant Antoni.
-Sa Xenadeta amb l'amo Andreu Forteza "Es Marxandet".
-Repercussions detaurbanització de Montblanc.
-Carrerany Esportiu: Campionat d'Espanya de trial junior i juvenil
BaMaria
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|POEMKS I GLOSESJ

JA NQ HIHA TEMPS QUE NQ TQRN

Quanjoeiajovenet
vivíem a Sa Raval
teniemunabotiga,
cosa nonna!.

JaqueeracomUavors
tots necessitam pei viure,
treballar;
iambsasuoi
segur el camí endavant
que ens marcà Nostre Senyor.

Què diferents que ren d'ara
es costums d'aqueUs moments!
Com record ses arengades
dins sa bota en es portal
es bacaUà penjat per una cordeüa,
fannaperferpanades
espardenyes per calçar es peus.

També veníem fideus, anòs
i cordeUa per fer empelts,
fil d'empalomar i també
gules i sena-poUeres,
aiguardent i xocolata,
cordaperanaragarbe)ar.

Coses que ara ja no s'empren,
ni per fer feina ni per menjar
i que per tant passam d'eUes.

Arasónsupermercats
i et serveixes a tu mateix.
Ompk el "carrito" de coses,
una bona i s'altra mülor.
Tot embohcadet
guapo i amb so preu marcat.

Però Io que vos vuU dir,
i que és motiu d'aquest "poema",
és que avui, com ahir,
anc que pareixi mentida.
unacosatanantiga

com pugui ser es pastar,
no l'hem sabuda canviar
i encara està de moda
avuicomestavaahu.

Isiemseguiuveureu
iemdonareusaraó,
que coses que Uavors passaven
araestomenrepetir.
Nocalcades,niexactes,
però, parescudes sí.

Lo que no vos he contat
parlant de sa botigueta
és es costum que hi havia
avegadespercomprar.
Nosempieerapagai
es gènere a madò Cuqueta,
no! avegades s'emprava
es sistema de trucar;
osiadebaratar
unacosaperunaatoa.

VuU dir que, veïnats hi havia,
que venien amb dos ous,
per durse'n tres arengades;
isihaviendeferpanades
duen un poUastre mig gras,
que canviaven per farina.
Què deis; què això és retràs?
no, amics meus de Mana.

Aquest costum encara perdura
i tu el podràs veure si vas
qualquediaalmen)ador
per ajudar, i veuràs,
quepersafeinaquefacis
aUàtuhidinaràs.

¿Quinohatengutunapadrina
que per aHò de preveure
eralomiUordelmón?
Unaialtravegada
H sentírem repetir:
"AUotets, escoltatrme!

ja no hi ha temps que no tom"
i recordant sa sentència,
emposareflexionar
-Sapsqueteraaraó,
aqueUa padrina nostra?
No ho creis?
Idò escoltau, Io que ara seguit:
AMariafapxtemps
ques'obriunmen)ador,
popular., diuenuns quants,
social, diuen ek altres.
Entre "moros i cristians"
jo no mTü vuU ficar.
Enloqueafectaabhabitants
del nostre poble estaré,
sempre al costat del germà
que no es vulgui aprofitar
de quakevd situació
dient que només eU té raó,
encaraquesasituació
demosthquevaerrat.
No fa molt que m'han contat
comesduuesmenjador
dluen que per fer un favor
quakúhlvaaajudar,
i pes sol fet de posar
taula, o rentar es plats
té dret a ompUr sa panxa
des menjar que han pagat tots.

Jo dic: -A qui va a ajudar?
sidina,jaestapagada
safemareaützadä
No és així? 0 és que som boig?
Per això és que tom dir,

recordant aqueUa padrina
quan es cap jakanava entoin,
ho dic i ho repetesc:
"Ja no hi ha temps que no tom"
VuU fer una declaració:
No vegi rangú, per favor,
mala intenció en Io que dic
sotement cont Io que he vist
i em prest a comentar*ho.
No ho trob bé, ni malament.
No és cap jutge l'autor.

Mlquel Oüver
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ROMANÇ DE LA TERRAIEL HLL

JXWANT L'AMETLER FLQRFT

Tanmateix, Mare Tena,
noengosparélanit
abans de confessar-te
laculpadelmeucrim.
Alaterceraronda
de soledat amb Tl
escaidaié, eixorcs,
eb ponedors del pit.
Confessaré el dia,
ai tas, l'instrument precís,
enquèm'enamorares. ,/ . ^¿W¿«9
Tamare;ijo,elteufiUJV^ *.f/A* #sfsC*
Tu k gran Mare Tena f ¿Sf** 'l '
ijo,dteufulpetit. || *V
Després deb anys vaig saber
queesdiucomplexd'Edip.

Recordaqueüatarda
d'amorosit febrer.
Elsolcapalaposta
besava eb ametíers,
que amb k seva florida
albaven el coster.
El fanatge del bruU,
a Ia clova deb mens,
trenavatacatifa
dek nostres sentiments,
ontotjoembolcava
foU d'anemorament.

AqueUaverdor,Tena,
entendrint eb sembrats,
com si les mans de l'home
haguessinUauratpau
AqueUaalbada Mare,
d'arbres agosarats,
com si ab uUs de les branques
riguessin eb infants.
AqueUarepicada
d'esqueUes de mulats,
comsiatoteslesvües
trencasslncampanars.
Aqueüabruixeria
emdeixàanemorat.
AmblatevabeUes4

amb tot el seu esclat
de tenÉeses florides,
vaig romandre encisat.
Des d'aleshores, Tena,
moncorodiaelmar.

Des d'aleshores. Mare,
sé d'on neix el meu plant,
que, engelosit, gemega
quan em tens allunat,
Séd'onbrostalaràbia
que mossega el meu cant
quannogosabesar-te
ton esclafit de sang,
perquè em manca el coratge
de capgirar tomaUs
que em portin k innocència
deb veUs interrogants.

Sijatéelveldenoces _
l'ametler florit
què espera per casarse ~
sielcamphhaparatUit,
amb cobertors de randes
i matalàs de brins?

Què és el núvol que baixa
avestirdespuUats
negres troncs d'hivemada
oes,encanvU'eixam
delafloridaquealça
sonvolencomiat
del sol que se retira
fredorenc cap al tard?

Tanmateix, Terra Mare,
noengosparélanit
abans de confessar-te
que és el mateix deüt
quesuaracongria,
per les reb de l'edip,
engatat de beUesa,
amb l'ameder florit
i Tu entendrint l'estora
del verd amorosit.

DeI Uibre de poemes "Nissaga de Sen"

d'En Jaume Santandreu Sureda
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IMATGES DELS REISIDE LA FESTA DE SANT ANTONI

ELS RElS

Com cada any, el passat 5 de Gener a
entrada de fosc arribaren al nostre poble
S.S.M.M. ek Reis Mags d'Orient acom-
panyats dek seus patges, renou de cohets i
carregats de juguetes.

Foren esperats amb espectació a k
Plaça des Pouper un numeiosíssun púWic
enlasevamajonarans. Ambatsalaplaçaes
presentaren a les autoritats locak fent cap a
l'Ajuntament on eren esperats pel Bade i
Regidors. Més tard apeu, es dirigirencap
a l'església on oferiren ek seus presents a
Jesús nin i pronunciaren un breu parla-
ment.

El Diumenge dia6 de Generi després
d'assistir a l'Ofici, comerrçaren a repartir
les juguetes ak nins del poble.

Enhorabona atots ek qui feren possible
un any més Ia "Diada dek Reis" ja que es
superaren respecte d'anys anteriors i
d aquesta manera contnbuuen a mantenir
taü.lusiódekmenute.

SANT ANTONI: FOGUERONS I
BENEIDES.

Com en anys anteriors, Ia nit del 16 de
Gener, dissabte de SantAntoni, capales 17
hcomençàlanit defocambelfogueróque
muntàlAP.A. del C.P. A. Monjoal'Escda
de DaIt convidant a berenar ak alumnes i
paresqueenvolguereri

Mentre Ia Uenya es tomaya cahu ek
nins i nines que vana '^aU de bot" es treien
el fred baUant al so desl boleros i jotes di-
rigits pel seu mestre, En Biel de Llubí.

Cap a les 20 h. començaren a prendre
ek dos foguerons que ek quintos i quintes
havien preparats ala piaça onlA|untament
haviaconvidatasopardebotifarronsiUon-
ganissa torrada, pa i vi atots ek veins del
poble.
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Cap a les 21'30 h. un grup de persones
que vana aprendre de bator 'teU de bot"
feren Ia classe damunt Ia plaça per espai de
quasi dueshores deleitant alagentamb eLs
seus baUs i sons de les boleres i jotes. Es
veu que Ia gent anava freda i s'estimaren
més mirar des de vora el fogueró que sortu
abaUar.

Ja el Dijous, dia de Sant Antoni, cap a
les 15'30 h,comencarena ta Pkça des Pou,
davant l'Ajuntament, les tradicionab
'Tjeneides" amb Ia participació de car-
rosses, una dotzena, i genque duiaabeneir
ek seus animak.

L'Ajuntament havia establert quatre
premisperalescarrassesmésbenpreserr
tades, queconsistien el 1er. 25.000pts. iun
trofeu2oa i5.000pts.itrofeu, 3er. 10.000
pts.itrofeui 4art. 5.000pts. itrofeu Perla
resta de participants hi haviauna ensaimada
i una boteUa de xampany.

Després de donar bastantes voltes a Ia
plaça i carrers dek vdtants el jurat otorgà
els premis esmentats a les carrosses
següents:
-lei.premi: "Caragoladade SantAntoni".
-2on premi: 'Tercera Edat".
-3er. premi: "
-4art. premi:'Vacances deb dimonis"

A ta plaça i eb seus voltants shi arribà a
concentar una gentada i més d'un se n'anà
dutxat ja que com ve essent norma ete
quintos l'armaren i com que enguany
l'aigua va barato Ie donaven a ríbeUades.

Onofre Sureda Ribas.
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JaumeVidaliAlcover,enelrecord
Evocado de Jaume Vidal i Afcover akimmortaütat-tanavorrida!

El 3 de gener d'enguany vamorir
a Barcelona l'escriptor Jaume Vidal i
Akover, ak 67 anys. Deixa darrera seu
una producció Üteràriamolt extensa com a
poeta, narrador, autor teatral crític i
historiador de Ia Üteratura Per damunt de
tot, però, resta Ia seva imatge dtome
culte, bonconversador, incisiu divertit i
polèmic que més d'una vegada va fer
trontoUar ek nostres petits i alguns cops
claustrofòbicscerdesÜteraris. M'és difícil
ara, amb aquests mots d'urgència,
sintetitzar tot el que ha pogut significar un
home d'una formació cultural tan vasta i
d'unes inquietuds estètiques tan diverses
com va esser eU. Tampoc no vuU fer un
inventari de les seves obres i de les dates
en què es pubkcarea VuU només evocar
uns pocs aspectes del seu tracte amb k
Uteratura que ara se'm fan especiahnent
presents.

Per exemple, aqueUs versos que
va escriure cap al 1956-1957 i que va
pubÜcar, molts anys després, inclosos al
Uibre Tres suites de luxe (Manacor 1979).
Em semblen ara d'aUò més escaients:

Un dia em cansaré d'escriure versos
insistint sempre sobre el mateix tema.
La gent, k tendré ja tan anostrada,
que, en veure un Uibre meu ak
mostradors,
"Mira", dirà, "un Uibre nou d'en Jaume"
(això ek amics) o "Una obra nova" (ek
altres)
"d'en Vidal Ateover". El compraran
Naturakent, ni en taUaran tes fuUes.
I faran bé: prou feren de comprar-lo,
i el Uibre sempre és el mateix. Però
serà que jo, aleshores, ho sabré
ja tot, tan bé i de tal manera, que
no tendré més remei ni altra esperança
que Uiurarae, ek uUs clucs i somrient

I en efecte, ara Jaume Vidal ja ho
sap tot i sfe Uiurat "uUs clucs i somrient",
discret i sobtat, a Ia immortahtat. Han
passat, però, gairebé trentaanys des que
es donà a conèixer amb el seu primer
poemari, Lfroraverda (1952), unUibret

I

que, junt amb El coral i l'espiga, de Bkd
Bonet, pubbcat l'any anterior, significava
unarenovació radical en el panorama de
lapoesiamaUorquua No és d'estranyar,
per tant, que més d'un benpensant
d'aqueUs moments se n'escandaUtzàs fins
al'extrem, rigorosament documentat,
d'estripame ek fuUs. I és que Ltoa
verda eraunUibre amarat de García
Lorca, de Runbaud i Verlaia juganer i
Uuminós, intencionadament frívol i
exultant. La poesia com una festa de
joventut -aquesta és Ia "verdor" que
piegonitza el títol- en una mena de jardí
extraordinàriamentsensual. Bena
l'inrevés del rigor formal k contenció
emotiva i Ia gravidesa que demanaven ek

deixebles de k veUa "Escok
MaUorquina". No seria aquesta l'única
vegada que Jaume Vidal obriria camins.
El 1957 repetiria Ia jugada amb El dolor
de cada dia Uibre amb el que s'inicia a
MaUorca un altre corrent titerari, el de Ia
poesia reabsta, sovint entesa com un ctam
de denúncia. El poeta baixa delseu refugi
i s'enfronta amb Ia reaütat de cada dia. I
el que troba és, entre d'altres cbses, el
queexpücaenaquestaCançóque
pertany al recuU Terranegra, premiat amb
elCarlesRibadell967:

Cançò

SoI entre ek pobles,
tu poble meu
vius sense vida,
vius de manUeu

SoI entre ek pobles,
totrtrchannegat:
fóveutaràbia,
fins el combat
(...)

Poble de penes
isoUtud
tensendavada
lajoventut.

Però no cerquis
lamàdeDéu
ja et darem vida,
oh, poble meu!

No és ara ltora de veure si k
poesia pot acompÜr Ia missió que U
demanava, massaingénuament, aquest
corrent hterari. Constatam simplement
que caracteritzà ta Uteratura dek anys 60 i
que Jaume Vidal hi va fer una contribució
important. Com també Ia va fer a Ia
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poesia intimista, amorosa o angoixada I
ara he de citar alguns deb Uibres més
reeutits de Ia seya obra ek Sonets a
Eurídice (1962) oBfiUprodig(1970l

Tanmateix, una de les coses que
mülor exphquen Ia hteratura de Jaume
Vidal és que aquesta ho va ser tot per a
eU. VuU dir que el Uigam que separarà k
vida de l'escriptura era sovint tan tènue
que es feia difícil de destriar. Les seves
converses sempre giraven entom de
temes hterans i en ta seva obra
difícilment podem saber què és invenció i
què trasUat literal de l'experiència
viscuda A les novel.les i a l'obra
narrativa això es fa molt evident. Tertúha
aQutat, ara reeditada per exemple, és
una noveLta ben interessant com a tal,
però al mateix temps és un dxument
imprescindible per conèixer Ia vida social
del cercle d'escriptors maUorquins més
actius durant eb anys 50. Per raons
personak, no sé estar de referirme
iguahnent a Dido i Eneas, pubhcada el
1980. Es tracta d'una narració muntada
com tantes altres, sobre un triangle
amorós, resolt, i això és més nou, afavor
de Ia fidehtat i no de Ia temptació; però,
per ak que vàrem viure l'ambient de ta
Universitat de Barcelonaales portes de
Ia mon de Franco, amb les manifestacions
multitudinàries i Ia presència constant de
Ia poücia estatal entre les aules, Didoi
Eneas és sobretot Ia novel.la que ens
salva per sempre més aqueUa època

Hauria de parlar de moltes altres
obres. De les narracions breus de MiraU
detaveuielcrit(1955)i de Les quatre
Uunes (1969), de l'obra teatral tan px
coneguda, d'altres novel.les i poemaris.
No ho faré, però. Reprendré el poema
amb què començava aquest comentari i
us demanaré que no escolteu el poeta
que obriu eb seus Uibres, en taUeu els
fuUs i us atreviu a descobrir-lo
íntegrament, sense mediacions tan pobres
com Ia d'aquestes tínies. Vosaltres hi
sortireuguanvant.

Joan Mas i Vives.

Lfexposició "NADAL DE TERRA"
tingué una acollida extraordinària.

L'exposició que, amb el títol de NADAL DE TERRA s'rnugurà després de les matines
a SA GAPELLA FONDA ha tengut una resposta que podem quaMcar, sense exagerar..
d'extraordinària
La crida que Ia comissió, que es va posar al davant de l'exposició, va fer al poble de
Maria ,va trobar una resposta immediata SA CAPELLA FONDA es va anar ompUnt
d'emes, estris i apareüs vmcutats al trebaU del camp, al més sagrat i autèntic dxument
que un poble pot presentar a Ia història i al seu futur. Aquestes eines arraconades,
ignorades i fins i tot despreciades o malvenudes, anaren arribant en forma d'aUau. L'espai

i,
?

que de bon començament s'havia pensat per a l'exposició ben prest es va veure petit i
ctarament superat. Frnaknent es decidí amphar l'exposició al jardinet que hi ha tot just
darrere Ia capeUa i al passadís que comunica el campanar i el jardí de Ia rectoria La gent
gran retrobava un món gauebé oblidat; el més joves varen veure per primera vegada
emes que formaven el mónmés quotidiàiusual dek seus avantpassats.
L'exposició que s'havia d'acabar per Sant Antoni, finahnent es va haver d'aUargar una
mica més ja que fins i tot les escoles del PIa volgueren dur ek seus alumnes a v^itar una
exposició que ha merescut ek elogis de tothom que l'ha vista
Encara que només sigui perquè el poble de Maria aprengui a valorar l'enorme tresor que
eb seus avantpassats eb deixaren ta mostra exhibida ja s'ho haurà valgut. Es bo i tícit que
un poble aspiri a miUorar el seu futur, però és nefast que no conegui i fins i tot desprecü
el Uegat dels seus avantpassats.
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£1 passat diumenge dia 30 de
desembre,ungue llxal'esglésiade Maria
n n i ^ C " ^ i i T * mmt^in^-Jn**imJi*i*,fimsuc ia kXULU, ciiocooiuiu uc uu^uia i r c5pic,

les actuacions de l'Escola de Música de
Mana delaSalut i de Ia CoialVeige dela
Salut.

Cap a les onze i mitja començà el
concert de piano a càrrec dek alumnes de
i'Escola de Música que toquen aquest
instrument.

A l'acte hi assistí un nombrós
púbüc que animà amb entusiasme ab
jores concerüstes. Esperem que ala
Uarga arribin a traspassar les fronteres del
nostre municipi. Estam segurs que si son
constants i perseveren ho aconseguiran.

Cap a les denou hores i trenta
rrunuts tengué Ux, també a l'església, el
concen de Nadal de cant coralacàrrec de
laCoraVergedelaSalut.

A l'església s'hi arribà a
concentrar un nombrós púbüc que l'omptí
degomagom, nobastantebbancsi
molta el va haver de veure de dret.
L'esmentat concert fou patrocinat per "Sa
Nostra" Caixa de Balears a Maria de Ia
Salut.

Onofre Sureda.
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3QRIS ZLQNfTK (URSS). CAMPIQ DEL WTORNEIG DE
3EMIRRAPIDESD'ESCACS

El club d'Escacs de Ia nostravüa organitzà un any més, el
Tomeig de Nadal i amb lamodahtat de semi-ràpides a 15 minuts per

Aquest any, s'obrí lainschpció atots eh escaquistes illencs,
jDterant una gran repercussió entre tots eDs.

La demostració és el récord de participants (26), i per altra
•aoresència de iugadors d'èlit, com eb insulars Toni Pont, Miquel
ronzaiez,... i ei mestre internacional Boris Zlonittk, a més de
margaiidans, bimssalemers i eh miUors de Mana.

Les SK rondes distribudes en dos dissabtes, varen estar
pienes d'emxió, i am, en el primer dissabte, EnToni Ponti En
Víiouei Gonzalez encapçalaven Iadassificació amb 3 punts, degut
al sorprenent empat del mestre soviètic davant el marier Jeroni
3ergas.

.'.questestaules donarenuna emocióindescnptible, perquè
3n uss ronaes Docna passar quahevol cosa

! ie i'et í'interès en el darrer dissabte no defraudà ah
afeccionats. Pnmer En 3oris guanyàfàcümentan'Enric, s'imposà,
en Ia xxx ronca autontàriament a n'En Miquel Gonzàlez i en Ia
darrera ronca en un partit d'infart davant el n9 3 de MaUorca, En
ToniPontiCataa), aconseguieltítoldecampió, deprés d'estarales
cordes, deçut a qué EnToni tenia totafavor per guanyar. Però en
ei darrerrrunumeimatxno vapoderconservarl'avantatgequetenia
i en Bons es prociamà campió.

2nc^iantabescacpsteslccah,caldestacarel3erUocdek
promesa ae i'escacs marier, En Xisco Mestre i el 5è d'En Gaspar
Mas, sense obÜdar les sensacionah taules d'En Jeroni Bergas
davant ei mestre rntemacional jugador del club d'Escacs Sta
Margaúda. Eh altres compbren el pronòstics.

Bons zlorutk (URRS-Su Mtfgafidà). c«pió del
rv Torneig de Sewnàpides de Nadal
El tomeigva esser arbitrat per Josep Ferriol que ]untament

amb l'orgaratzació varen ratUar Ia perfecció, donant en aquesi
tomeig una quahtat i categoria dificü de superar en anys vuients.

Aquesta va esser Ia dassificació final:

1er Boris Zlonitk (URSS-Sta Margaüda). 5'5 punts.
2on Miquel Gonzàlez (Son Oüva) 5
3er Xhco Mestre (Maria de Ia Salut)... 4'5 "
4t Antora Pont (Calvià) 4
5è GasparMas(ManadelaSalut) 4

(Fms a 26 participants)
Enric Pozo Mas.

^OTA: Peh aficionats a l'escacs, cal dir
ruecadadunartsenueies 14iles 15hores
i'Enric Pozopanicipacomacomentarista
ie les novetats d'aquest espon a Ia sin-
onia d'ANTENA 3 Comarcal des de
ipdepera en ei 99.2 del cfial de tó
reqüènciamoddada

M. Gonzilez. T. Pom. Boris Ztonift.
Enric Pozo i Jeroni, itents è U jugada
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isportiu
LA VOLTA CICLISTA A ESPANYA PASSARÀ

PERMAMA
La temporada cichsta maQorquina pei a l'any 1.991 seià

mdt més intensa que en anys antehors per k presència de dues
imponams prores de cidisme professional a k nostra iUa

Una d'eUes serà k Volta a Espanya, eb dies cinc i sis de
Maig, a dues proves que seran de ruta i contra-reUotge respecti-
vament. La primera d'eUes passaràmoli prop de Ia nostralocatitat,
ja que el croquis assenyalat marca el tram Petra-Santa Margahda,
ambkqualcosalacaTavanacicüstatransconeràperhcarreterades
Rafal. LÍtinerari complet de l'esmentada jornada és el següent:
Pakna, Son Ferriol, Algaida Montuïri, Vilafrancai creuer Petra,
Petra, Santa Margaüda, Can Picafort, Pon d'Alcúdia, Port de
PoUença, PoUença, Puig Tomir (premi de muntanya de % catego-
ria^ Lluc, PuigMajor (premi demuntanyade2categona), SóUer,
CoU de SóUer (premi de muntanya de 2? categoria), i arribada al de Muntanya de 1* Categona), SóUer, Puig Major (Premi de
Passeig Marítim de Pabna, després dtover recorregut 188 MumanyadeliCategoria^QeuerdeLluc,Caimari,Selva,bKai
quüòmetres, ^ ^~^ Sineu MAPJA DE LA SALUT, Petra, Manacor, Vikfranca,

Monruiri,Algaida. Llucmajor, S'Arenaliarribadannalalrestaurant
Brasüia.

PLADEMALLORCA

Una vegada més, ek clubs cídistes de Ia nostra Comarca
estantrebaUant perknova edició, Ia setena del "Pk de MaUorca-
Oran Premi La Caixa" que començarà el diumenge dia 28 d'Abril,
peraconúnuar el mes de Maig, ek dies L IZ 19i26, i ek 2 i9 de
Juny, amb el sopar i entrega de trofeus que es celebrana el 14 o 15
de Juny. Una prova que no tendrà diferències importants respecte
dek anys anteriors.

CALENDARI DE COMPETOONS

El nou calendari de competicions de k Federació Balear de
Cicüsme contempk com a proves organitzades pel nostre club
cidista les següents: düluns dk 1 d'Abril segona festa de Pasqua
(totes les categories^ dissabte dk7 de setembre, festes patrorak
(totes categories). Diumenge dia 22 de setembre (Campionat
Balear d'Alevins, hfantüs i Sxiab).

Qub Cidista de Maria de k Salut.

XALLENGE DE PROFESSIONALS

La segona de les proves importants de k temporada
d'enguanyserak"XaUenge-Voltaa MaUorcaper a Professionals",
k quaiescelebiarà entre ei diumenge dia 3 de Març i el dijous dk
7. Prova que constarà de 5 grans prerrus, que, conjuntament,
formaran k "XaUenge" o classmcacio per punts acumukts.

Una de les etapes, k quana que es desenrotUarà el dimecres
dia 6, tenia previst passar en direcció bca-Petra, per k qual cosa,
el Qub Ciclista va fer algunes gestions, aconseguint que des de
Sineu es desvíi cap a Maria passant per Ia Plaça des Pou i
continuantcapalRafaiPetra. ünajomadaquetendràuntotalde
163 quilòmetres i el seguentitinerari: Pakna, CoU de SóUer (Premi
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CARRFRANY
^a seguera excursió oue teram programada és aI TORRENT DE

2DANEGRA.
_ excursió no és Uarga ni pesada, ni fastigosa; pot ferse per tant

per quaisevol persona que tengui una mica el costum de caminar,
iviés delameitat delrecorregut es faperamplesi suggestiuscamins
ie carro de muraanya, entre agradables i silenciosos ohvars amb
:aconsdebe- Uesperspecuves.

Tot en aquest reconegut és senzül i sense comphcacions. Es
podria du que es tracta d'una excursió en to menor, plàcida.

atractivaisug-gerent.
Lapartida, com sempre, serà des de k Plaça des Pou a les 8'30

h. del Diumenge dia 10 de Febrer.

ES COMELLAR DE COANEGRA

Aquesta vaU sestén des de Son TorreUa fins a Orient. Envoltat
per elevades muntanyes, entre eUes el Puig de Sa Comuna de
Bunyola i el de Na Marit. Compta aquesta vaU amb vàries coves
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molt notables. L'anome-
nada Avenc de Son Pou o
Cova dek Coloms fou
conegudaantigamentcoma
cova d'En Botó.

Abans de Ia Conquesta de
MaUorcapel Rei Jaume I ja
existia una població àrab a
l'entrada de k vaU, anome-
nada "Abdak", no Lluny de
SonTorreUa

Nosabemresdel'origen
delseunom:COANEGRA
TaI vegada eis moros ja
!'anomenavenam i d'eUs el
prendrien ek cnstians,
traduinHo. CaI pensar que
l'inspirana l'especial corr
figuració de k sinuosa vaU.
Des de So N'OHver fins a
Son Pou, esva estrenyent, i
les penjes pre- senten una
torahtat negrenca, en de-
sembocar enunangost freu
(desfiladero), d'important
altura, pel que pasa ei tor-
rent.

(DeI Corpus de
Toponímia de Mallorca
JMP).

Onofre Sureda Ribas.




