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[ EDITORIAL ]
Visi des d'enfora, que és d'on es veu millor el conjunt, el poble de

Maria bull. En un mes s'han generattot un munt de notícies que han tengut
a Maria oa mariers com a punt de referència. Fent un petit repàs ens trobam
amb activitats que abracen els diferents aspectes de b vida d'un poble:
cultura, esports, esdeveniments religiosos, lúdics, etc. Tot plegat dóna
compte d'una activitat intensa i, tot s'ha de dir, productiva.

Començant per b referència que a b GRAN ENdCLOPEDIA DE
MALLORCA es fa de b nostra associació i d'aquesta revista, tenim, entre
d'aHres, dues exposicions que a b CAPELLA FONDA -pmtures de Jaume
Falconer- i a b Casa de teVite -3r Certamen de Fotografia Fent Carrerany-
són difícilment trobables en unaltre llocde Mallorca. Aquest mes també s'ha
presentat el llibre INVENTARI DE L'ARXIU MUNICIPAL DE MARJA DE LA
SALUT de na Laura Marcús que ha de facilitar l'accés a qualsevol estudi que
a partir d'ara es faci sobre el nostre poble Un aHre personatge il·lustre de
Maria, l'amo en Xesc de Son doquis, va ser protagonista, també, de b
vetbda en b qual el Grup Serra atorgà els seus Siurells de Ptata.

La Processó dels Rams i b del Dijous Sant han conegut una revrta-
Irtzaaó quefa uns pocsanys ni sospitàvem, llunydels convencionalismes
i de b folklorrtzació de determinades processons mallorquines.

Esportivament,tampoc no ens podem queixar, ja que elsafeccionats
a les motos,a les bicidetesials escacstenen motiusa bastament per estar
contents. La prova d'Enduro Pb de Mallorca que organitzàCOP DE GAS va
sertot un èxit, així com b 1 - prova del Pb de Mallorca de Cidisme, b primera
etapa de b qual haurà tengut l'arribada al nostre poble. A més el dub
d'Escacs de Maria segueix recollint els fruits d'una bona planificació, com
ho demostra el títol que ha aconseguit en Jeroni Bergas com a Campió de
Mallorca de 1? Categoria.

Vet aquí, doncs, un poble que bull. La vitalitat d'un poble es mesura
per b vitalitat dels seus habitants, i Maria demostra, dia a db, que b seva
gent és viva, ben viva, i que vol anar endavant, passi el que passi.
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D.MIQUELESTADES,ESRECTOR
Ara que ja duim més de mig any

d'aquests records de ma infantesa per dins
aquest poble pagés, vull fer notar, siés que
ja no ho heu fet vosartres, que rnofts d'ells
envorten un mteix eix: l'església.

AIs de tei nostra generació ens ha
tocat viure una part de fe història en te qual
l'església ha tingut una supremacia i un
poder damunt nosartresque sobreeixia per
damunt el polític, almenys dins el camp
educatiu. Així com hem anat creixent hem
comprès que era el mateix poder, amb
distint braços per a arribar per tot.

I el front de b nostra parròquia, des
del meu naixement fins que vaig començar
a trebalbr a l'escob, sempre hi tinguérem
te mateixa persona, ES RECTOR per
excel.lèncta: D. Miquel Estades Lbdó.

Per a mi, fou una d'aquelles per-
sones que, amb el pas del temps, es con- '
verteixen en un personatge mític, un heroi,
una figura imborrable, del qual ens queden
tots els valors positius, deixant-se de banda
les seves debilitats, les seves baixeses
humanes que, com qualsevol arlra per-
sona, devia tenir, passant a ser un mode! a
seguir.

Fins i tot això fou te causa de que
passàs tres anys de te meva jove vida
encfeustrat al Santuari de Lluc, amb fe
intenció d'estudiar "de capellà". De1ots els
joves de Marfe que començàrem estudis
religiososenaquelfeepoca,justarribarena
portenJaumeRibasienSimódeSonRoig.
Jo vaig arribar a 'Texcfeustrament" amb
l'arribada de l'adolescència i els primers
amors.

D. Miquel no era gaire aH, amb una.
panxa bastant grossa, els cabells talfets
mort curtets, fe cara ample i, enmig, un nas
afavorit. Tenia un caminar ben viu, com si
semprefrissàs. La seva veu,forta, segura.

Just una vegada el vaig veure sense
sotana. El rector ens convidàa passar unes
vacancesambella fe seva casa d'Esporles,
d'on era natural. Aquesta estava situada a
fe sortida del poble en direcció cap a fe
.lranja, vora el torrent, a fe falda de fe

muntanya. Des d'allí fèiem excursions per
dins i per fora del poble. No record mort bé
ni quants ni qui érem: d'entre ells en Pep
des Forn, un Romera que vivia devora
l'esglés»,... Idò bé, un vespre, per dins fe
casa vérem a D. Miquel en camieta: fe
nostra sorpresa fou majúscufa!

Na BeI, fe seva germana, re-
molesta, viviaamb ell a fe rectona. Més
d'una vegada, de moRjovenet, vaig pensar
que era te seva dona. Una foto dels seus
pares dins el seu despatx fou te resta de te
seva família que vaig tenir l'honor de
conèixer.

Fou el meu mestre, un bon mestre.
M'ensenyava gramàtica i Ibtí. Assistia a
ctesse a ca seva mentres preparava
l'ingrés. No es queixà mort de mi, ja que
crec que també em considerà un bon
alumne. Anà creixent fe confiança i em

movia per aquelte casa com si fos ca meva.
Es veu que això de tenir coloms és

cosa de rectors. D. Miquel tenfe un colomer
alcorral,alqual vaigajudar moKesvegades
a netejar.Aquesta iartres petitesfeines ens
feien estar més units.

El que mésm'irrtranquflitzava era ei
haver-me de confessaramb ell. Sitrobava
altre confés, l'elegte. No m'agradava gens
conviureamb un superior el qual coneixtots
els teus secrets mitjançant fa confessió:
això encara el fa més superior, més
poderós.

De les misses, el més destacableés
fe parsimònfâamb què les dea resuKaven
excessivament lfergues. I dels sermons
("estimats germans") no en parlem. EIs
soleaprofitarperaqueixar-sedelspocsdo-

blers que deixaven els feligresos dins Ie.
bacina i del moH que xerraven els ocupanu-
dels bancs de darrera.

I com que estam en temps de
Pasqua, no puc oblidar "els billets que ens
donava per a poder menjar panades"
Encara ara no entenc aquel! muntatge,
però crec que es pot recordar com un&
anècdota graciosa.

El meu padrí, entre a"aftres, íi
dedicà aquestes gloses.

Me contaren un exemple
no vaig dir que no ho cregués
que es capelfens vertaders
i ltevors es missioners
fraresitotsesdemés
per guanyar mo&s de doblers
han de tenir interès
i tenir sa gent contenta.

Pa ¡ cireres vermelles
ja no hi ha menjar millor
diuen que es nostre rector
ni pren igual que un pastor
que aferra es ca a ses ovelles.

EnacabaresmesdeMarç
entram en es mes d'Abril
i vostè ha de ser humil
i ha d'agafar un estil
de no fer es sermons lfergs.

Perquè si fa es sermons lfergs
al punt senten ei borino:
"Estant a dins es casino
no eis hi ve de quatre quarts".

3a gent ha agafat un punt
que se creu que jo no ho vegi!
Que tenen por que l'Esglèse
no els hicaiga damunt.

Me conten qualque vegada
coses del senyor redor
perquè es bon predicador
aiferga molt es sermo
i de tant de sentir-lo
sa gent ja n'està cansada.

Magí Ferrio!.
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INVENTARI DE L'ARXIU MUNICIPAL
DE MARIA DE LA SALUT

ElpassatdijoiJE/diar2ide Març, a les dotzè del migdia,
tingué Ucc a Ia seu deí Centre Coordinador de BMoteques, aia
Mtfericòrdia deQuiat la'"presentad6 delUibre "hventari de -i>iimavmiaC>- •-
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-^-,;'^l'ac^.hia5aure;i elCooseller de Çulîwa del QM, Sr.
„MonsSa^adp.. eL^èctgr del &noeCoordinador de Bibliot«-

ques..Si;.JrraflEesGBiera, el regidor Magí Feraol enrepresentació
de l'Ajuntament de Mariarde laSalut/,Lauraivlarci3,autora de
I'mrentaiiiiEartameu Paaor, aütor de les noteshis<anquesmie-
precedeixenl'in^eraa7ii3^--pe Kt>w

EllBfee; *'lS2 l̂pies, començaaraB'aM^re^^fe^
taci6pei;'pari^e'aMona^^ado ondiu: %rab:àquestsîibrel
intentamaportar:urigràumés'de sistematitzaciódela Història;de
Mallorca, col|aBora^t^aiia"eriuna empresacomüna'quiB esel ' '
coneixemenrdel riostte ^frponi. En aquesi,cas,:çlassifjçant f f

donant llum als documents;delpoble de Mar;ade Ia Salut'',j,-
Acontinuació unes.,notes històriquesde BartomeuPastor

Sureda sobre l'evolució del municipi, una anàHsi demogràfic^
economia i societat i restructura urbana

üseguaxuna mooducció de l'autoráde Kadenació, Laura
Marcús Maimó, on exphca el procés i temporaützació seguit, així
com una descripció de l'arxiu "Les tasques d'organització de
rarxiumunicipal de Maria de Ia Salut s'iniciaren el mes d'Octubre
de 1989. dintre el PIa d'Organització d'Arxius Municipab del
Consell hsular de Mallorca, i ?aren concloure el mes de Març del
1990. L'arxiu es troba dins el mateix edifìci de l'Ajuntament,
ocupantunaextensiód'uns 56metreslineabiladocumentacios'ha
condicionat en 721 unitats d'installació. La documentació es troba
en bon estat de conservació. El document més antic és un Uibre de
clavaria de l'any 1729 i ek més iecents arriben fins a l'actuahtat."

I, finahnent, Ia part més extensa correspon al quadre de
classificacó amb uncocfc seguint les pautes d'organització d'arxius Publicacions del CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Sèrie Arxius: Instruments de Descripció Documental
Director de Ia col·lecció: Francesc Riera Vayreda

-"£-"-'•'••--"•

~^·^^^r^^^~^^y^^^^^~~:^^:^^"·'^i^'"·~l^:
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INSULAR DE MACLORCA

*; . 'V/^ V

MARCÚS MAIMÓ, Laura
Inventar i de l 'arxiu municipal de Maria de Ia Salut / Laura Marcús Maimó. — Palma de Ma-
llorca : ConsellInsulardeMallorca, 1991. — 102p. ;22cm. —(PublicacionsdelConsellIn-
sular de Mallorca. Sèrie Arxius : instruments de descripció documental ; 7)
Referències bibliogràfiques, índex. — Inclou: Notes històriques / Bartomeu Pastor Sureda
ISBN 84-87389-50-3
DLPM. 145-1991

1. Arxiu Municipal dc Maria de Ia SaIut - Inventaris
I .Mal lorca .ConselI Insular II.Títol IlI.Col·lecció

930.25 (467.51 Maria de Ia Salut)

municipas elaborades per l'equip tècnic
del Consell tasular de Mallorca, l'inven-
tari pròpiament dit (cada arxiu té el seu
nom, el seucodi, Ia datai Ia signatura) i un
índex alfabètic.

Magí Ferriol
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ESCOLES VUTGERES: RUTA DE SARAGOSSA
,-• ¡ft

EL NOSTRE CENTRE HA ESTAT SELECOONAT

Enguany el nostrecentre, el Cbl.legl PúbhcA. Monjo, ha
estat seleccionat per a participar al programa Escoles Viatgeres,
organitzatpelMinisteri d'Educaciói Qencia, encoUaboracióamb
diferents comunitats autònomes amb competències educatives.

Malgrat lapetició de participacióla féiem cada any, fins ara
no ens ha estat concedida- Am hi tot som el primer centre de
Balears querepetim lexperiència jaalany 1985, i7aiumnes de
sisè curs Tiatjarena Madrid on conviviren amb alumnes de dos
centre i regions distintes, de fòahemado (Caceres) i Penafiel
r/aüadohd).

Viejo". Continuació cap a l'embassament "El Grado" i dmar d
MoriUo Tou Continuació cap al Pirineu visitant Ainsa i Boltana.
AUotjament a Ia "Escuela Hogar" d'aquest poble pirenenc.

Quart dia: VisitaaJanovas, Torla, Parc Nacional d'Ordesa,
Biescas i Sabmànigo. Tornada a Zaragoza pel pon de Monrepós

Quint diä Visitaal Museu Provincial i recorregut pel o3sc
veü fins ala Plaza del Pilar. Liiorabaixa, visitalliure per Ia ciutat.

Sisè dia: Sortida cap al Sistema fòèric, Aturada a Borja i
continuaciófìnsalafaldadel Moncayo. VisitaaVeruelaiTarazona.

Setè dia: Tomada, segons lftorari de tren i avió.
Això és, a grans trets, el programa de Ia ruta. que es farà

entre el 22 i 28 d'Octubre, però segur que en torrar us podrem
contar moltes més coses.

Ek alumnes seleccionats per areatitzar el viatge son els se-
güents: Bemat BunyolaUadó, Mariakabel Font Mestre.. Catahna
MestreQuetglas, MariadelaSahjtMonjoBaUestei, CataünaRibas
Mas, kabel VanreU Mascaró, Maria kabel Carbonell Font, Maria
MagdalenaMiraUes, RafelAdetGaknés, MariaFerriol Mas, Pere
Antoni Bunyola Sinkkonen de setè niveU i Jaume Bauzà Ferriol,
CataÜna Bergas Bauzà, Margaüda Bunyola Pons, Joana Maria
Capó Gelabert, Margahda PereUó Salom i Damià Quetglas Bun-
yola de sisè niveU.

Magí Ferriol

Grup d'alumnes de Maria, Penafiel i lbahemando, l'any
1985, davant Ia seu del Ministeri d'Educació a Madrid.

M£

L'experiènciaconsisteix en reaützar unviatge per unaruta CSp&Hcl
establerta, duent a terme una sèrie d'activitats per a conèixer Ia
realitat de Ia regió visitada juntament amb dos centres escolars
d'altres comunitats. La ruta ja Ia coneixem: és Ia de Zaragossa. Ek
altres centres amb ek quak hem de conviure encarano.

No just visitarem Ia ciutat (Cortes de Aragoa Palacio de Ia
Aijaferia, PlazaiBasüica del Pilar, etc.)ja que es té previst recórrer
quasi tota Ia província de Zaragoza i també Ia de Huesca.

El programa de Ia ruta de l'any passat fouaquest i previsi-
blement serà el mateix d'enguany:

Primer dia: Recepció al'estació de Renfe de Zaragoza (El
Portülo) i trasUat al CEI (Centro de Enseñanzas titegradas) per a
preparar raUotjament (H trasUat de Pahna a Barcelona o Madrid es
farà amb avió i després amb tren fins a Zaragossa).

Segon dia: Visitaal C5alacho de JuÜsbol perareahtzar activi-
tats sobre laflora i Ia fauna del lloc. Després del dinar, visita a Las
Cortes de Aragóa Palacio de Ia Aljaferia i Basíüca del Pilar.

Tercer dia Sortidacap a Huesca per a vtàtar "San Pedro el
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Viure sense Nudears" és el nom de lacampanya més
ambiciosa empresa per Ia majoria dels grups del moviment
ecologista i pacifista a l'Estat. Es tracta de fer arribar al
Congrés de Diputats un projecte de llei, en el qual es demana
Ia renúncia a Ia producció i importació d'electricitat d'origen
nuclear a tot e! territori de l'Estat Espanyol, i a Ia vegada
exigeix al govem central que en el plaç de sis mesos un pla
de tancament i desmantellament de les nou centrals nu-
clears que actualment estan en funcionament., així com les
de Lemóniz I i II, Valdecaballeros I i Il i Trillo Il sotmeses
actualment a moratòria.

La v1a que hem escollit per a què el Parlament de-
bateixi i es pronunciïsobreel desmantellamenturgentde les
centrais nudears és la"lnicJativa Legislativa Popular(I.L.P.),
actualment l'únic mecanisme que tenim els ciutadans per
exercir i gaudir d'una Democràcia directa i sense intermedi-
aris.

La"lniciativa Legislativa Popular"bàsicamentconsis-
teix en Ia possibilitat de què qualsevol dutadà^a que pre-
senti 500.000 firmes de persones amb el dret a vot i com-
provades per lajunta electoral i recollides en un espai de sis
mesos, pot presentar i defensar des de Ia tribuna del
Congrés de Diputats el projecte de llei pel qual s'han ar-
replegades les signatures.

La campanya no es vol limitartan sols a Ia recollida de
les firmes, ni en denunciar els perills que comporta tot el
procés: ja des de l'extracció de l'urani, el seu transport, Ia
preparació per convertiHo en combustible adequat per a un
reactor nuclear i Ia certesa de què no es descartable cap fuita
ràdio-activa com va passar a Txemòbil, a més del gran perill
per a futures generacions que suposa enmagatzemar per
segles els seus residus.

També es vol que sigui motiu de debat al si de Ia
societat posant de manifest el problema global d'energia. I
així a més d'esposar que és urgent i possible abandonar
l'energia nudear.. apuntamiproposam encaminarlos cap a
un model energèticartematiu deiversificat, estaMadori basat
en els recursos renovables i les tecnologies dolces.

La Comissió Promotora a Balears (el GOB i Ia Cam-
panya per Ia Desnudearització de Ia Badia) més tota una
sèrie de grups, assodadons, sindicats i partits pofrtics, acor-
darem que malgrat Ia proximitat de Vandellòs, Ascó i Cofren-
tes, que en cas d'acddent seriem dels primers en rebre les
seves conseqüèndes. A més de recollir signatures volem
enllaçar el problema energètic específicde les Illes amb les
centrals tèrmiques, que ni propfertìi són inòcues: Ia crema
de combustibles fòssils sòlids (carbó) Es Murterar, Alcúdia o
íquids (fuel) Sant Joan de Déu, CoII d'en Rebassa, pro-
dueixen emissions de diòxid de carboni i de diòxid de sofre..
essentunade les prindpals causes de l'efecte hivernade i de
laRujaAdda.

Passant per el projecte de construcció d'un port car-
boner i una central a s'Estalella i l'ampliació d'Es Murterar.
Realment aquestes noves tèrmiques són necessàries si el
que volem és sostendre el model actual de creixement
urbanísticalesllles.

Un nou model energètic hem d'exigir, comencem per
tancar les nudears, per això és necessària Ia participació de
cada un/ade nosartres en Ia difussió de Ia Campanya, en Ia
recollida de firmes i en l'estaM energàtic i aplicadó en el
nostre abast de fonts energètiques menys agressives.

La Comissió Promotora a les Illes
VIURESENSENUCLEARS

VIURE SENSE NUCLEARS

WICUTrVA LEGISLATIVA POPULAR PER A L'ABANDONAMENT
URGENT DE L'ENERGL4. NUCLEAR

C/Veri,l-3 * Pakna
Telèfon 72 1105



Abrfl. 1991 mrr CARRERAKY - 7 (37)

ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ DELA
PREMSA FORANA DE MALLORCA

Ei passat dia 15 de Març, a les 21 hores, tingué lloc a
Vilafranca, al iocal de l'antiga escolaparroquial l'assemblea
general ordinàriade íassociadóde Premsa Foranade Mal-
lorca.

Seguint l"ordre del dia.. Onofre Arbona llegí l'informe
de secreteria i Maria Galmés l'informe de tresorera.

El Vicepresident, Gaspar Sabater, informa de les
gestions fetes
sobrefranquíciade les publicacions ques'envien percorreu,
però datant les dificuttats per a obteniHa es proposa de-

manar una subvenció per a rebaixar aquestes pespeses.
El President, Carles Costa.. presenta el projecte de

l'arquitecte de Ia remodelacióde lanovaseu soaal, passant-
se a debatre les pos-sibilitats de finançament, aprovant-se
fesr un estudi per a Ia seua finanoació i tarnbé Ia de Ia
propaganda bancària.

S'aprovà celebrar una diada de Premsa Forana a
Calvià, el proper dia 28 d'Abril a Calvià.

L"acte acabà amb un petit resfresc per gentilesa de
l'ajuntament de Vilafranca.

TROBADA DE LA PREMSA FORANA AMB AL PRESI-
DENT CANYELLES A MONTISSION DE PORRERES

Dia 26 de Març, el president del govern balear, Sr.
Gabriel Canyelles, convidà atotes les revistes que formam
l'Associació de Premsa Foranade Mallorcaaun soparal puig
de Montission de Porreres.Aquestatrobadaacostumaafer-
Ia cada any.

Després dei sopar, que consistí en un bufetvariat. fred
i calent, el president de l'Associació, Carles Costa, dirigí Ia
paraula als assistents fent saberal Sr. Canyelles les neces-
sitats econòmiques que es tenen per a acondidonar el local
queseràlaseu.

El sr. Canyelles pronuncià un breu discurs i donà Ia
paraula a les revistes per a què Ii plantejassin les qüestions
oportunes: els PACs, el tema de les carreteres, les

competències en Sanitat, Educació iAigües, lallei d'Espais
Naturals, els metges forasters i l'hospital de Manacor, de!
qual afirmar que el PSOE no el vol fer, foren alguns dels
temes generalstracíats entre altres més concrets a algunes
localitats. Fent Carrerany Ii demanàsi des del govern volien
o podien fer qualque cosa per a què a les Illes hi tinguéssim
un diari en Ia nostra llengua, a Ia qual cosa contesta que eí
govern no n'ha de fer res sobre aquest tema, que ha de ser
cosa de Ia iniciativa privada.

Tancà l'acte d'aquesta freda nit com podreu com-
provaralafoto de El dia 16, el batle de Porreres que expressà
Ia seva satisfacció per haver elegit Ia seva localitat per a Ia
trobada.

Membres de les
revistes de
l'Associació de
Premsa Forana
amb el President
del Govern Balear,
Sr. Gabriel Ca-
nyelles.
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S A X E R R A D E T A A M B

En Joan Mestre és fill de Pere i Francesca, nascut
l'any10.

Avui, diavint4sis d'Abril, compleix 81 anys.
Confessa l'amo EnJoan que nasqué aquí on araviu,

que ¡lavors es deia carrer Bosquet i ara es diu carrer de Ses
Corbates. Hi va viure fins els 14 anys, o sia, flns l'any 1924.

-On anàreu tan jovenet, als 14 anys?.
* A França, a un poble que es diu Peoenàs. Hi vaig estar
quatreocincmesos.
* Qui vos va acollir o on quedàreu?
* A Ca'n Nadal Batle, pare dels dos capellans anomenats

]o tenra madrastra i no ens enteníem;
"Batle",queerendeSoiler.
-Crec, l'amo EnJoan, quehideu haverunmotiu peranarwos
en de cavostratan petrtet...
* Elmotiués quejoteniamadrastraino ensenteniem;novaig
poder aguantar pus i vaig pensar d'anartne'n.

De Pecenàs vaig passar a Montpeller, on el mateix
Batle hi tenia una botiga de menjar.
-1 llavors?
* Ja tenia setze anys, m'enyorava un poquet i vaig tomar a
Mallorca. Em pensava que tot hauria oanviat, i tot fou igual o

més malament i en vista
d'això, em vaig embarcar cap
a Barcelona.

L'amoEnJoantornaa
agafar el boliquet amb tristor,
sol, cap a Ia Qutat Comtal.

•t

-Contau què vos passà a
Barcelona.

* Ernvaig llogar amb En PereValls, que teniaun magatzem
on rebiapollastres, gallines, ous, etc., de Mallorca. Només hi
vaig estar dos mesos. Em donaven una pesseta cada dia i
mantingut. Eramassapocelque guanyavai me'nvaigtomar
a Franca.
* Tomàreu a ca'l senyor Batle7.

Només duia un boliquet de roba.

* Si, però el meu lloc de treball ja estava ocupat i vaig estar
amb un de Uoseta que venia fruites, cafè, etc. Em donava
360francs,menjarijeure.
* Realment, lavostra vida és d'aventurer...
* Una vegada fuit de Mallorca, havia de trescar cercant Ia
vida. M e'nvaig anar cap a Tours, sense sebre on. N omés duia
un boliquetde roba. Em present auna botigade mallorquins,
de Deià, Ca'n Gabriel Arbona. Només hi havia Ia dona i em
digué que esperàs ¡'home, però crec que Ii vaig caure bé.
-1 què va passar?.
* Amba l'amo amb un camió carregat de coses i, abans de
saludarHo em pos a descarregar el camió. Jo estava a punt
de fer denou anys i no em fattava força El senyor parlà amb
Ia. seva dona i Ii diu:Qui és aquest bergantell que s'ha aferrat
al camiótan aviat7. EIIaIi contàel benrfetiellve i em diu: Has
caigutbé, ahirse'n anàel queteniem. I tot d'unaem donarem
dinar. Aquí vaig estar un any i mig i cobrava fres^ents
setanta-cincfrancs i les propines.
* Contau, l'amo En Joan.. què és força interessant Ia vostra
història.
* Procurava gastar el mínim, i jatenia un parell de doblerets i
ganes de tomar a Mallorca. Torn a ca nostra i no
m'aoceptaren. Mon pare tenia fom, botiga i negoci d'alls.
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L'AMO EN JOAN
MESTRE MAS

VaIg armar un poc dembull amb Ia madrastra i mon pare em
pegà unallenderada que, després de setanta anys, encara
Ia duc marcada a l'esquena.

Realment, el jovenet Joan estava travessant rnals
moments i glops amargs.

* Què féreu davant aquesta srtuació?.
* Tom agafar el boliquet i cap a Ia Casa de Ia ViIa. Allà hi va
haver el secretari Joan Necto. Li vaig contar el succeït i que
lamevaintenció erasortir d'Espanya. El secretari escriu uns
papers i els du a ca nostra perquè mon pare els firmàs.
* Tot això es va fer en un dia?.
* Un diafou llarg. Jo esperava que el secretari sortís de ca
nostra. Quan vaig veure que sortia Ii vaig córrer darrera, em
donà el paperfirmat i, cametes me valguin, cap a Sineu, per
agafar el tren. Arribat a Palma, compr un billet per Barcelona
i a Ia matinada era al port d'aquella ciutat. Allà cerc maneres
pertrobar un passatge per l'Argentina.
* Com fou aquest llarg viatge?
* Això era l'any vintfnou. Tardàrem vint4-tres dies. El vaixell
es deia "Reina Victòria Eugenia".A Bons Aires vaig anar a
oa uns parents de mon pare, que vivien al carrer Cachimayo,
812.
-Arajasoual'aJtrapartdelaTerra..enforadeMana,aunpas
diferent.Quèféreuallà?.
* Em vaig posar a fer feina a través d'un anunci en el diari
anomenat"LaPrensa".
-Entrobareu,defeina?.
* Em cridaren a unapastisseria. Hi vaig anar i em donàrem un
platetotde tallanns mal cuits. En vaigmenjar dues cullerades
i elvesprejanohivaigtomar, nopercobrareljomal. Després
de quinze dies
d'estar a casadels parents em top amb un mallorquí, un tal
Sebastià Ramis, de Maria. LJ cont lamevasituació, i l'endemà
em dona feina. Fou a un bar automàtic del carrer Carios
Pelegrini, n0.222, enfrontdel mercatdel Rata. Lamevafeina
erafer el bar net. Guanyava 50 pesos al mes, menjar i jeure.
Hi vaig estar un any i llavors mig any a una confiteria de
Miraflores.

Corrien els anys 30-31,; el Joan nin i jove ja s'havia fet
gran. Tenia vint+tres anys i amb unes bones ganes de nor-
malitzar Ia seva situació, cercà una mallorquina que

ip

l'estimàs, casaree i deixar descendència.

-TomàreuaMallorca?.
*Torn a Mallorca.. sempre amb Ia idea.de que lafamíliaestana
millorada. Era l'estiu i batien a l'era. Jo vaig agafar una pala
per ajudar a palejar i tomàrem discutir amb mon pare. No em
quedà aJtre remei que partir attra vegada cap a Bons Aires.
- Attra vegada a l'Argentina?.
*Sí.VaigcomparèixeraunacasaonhiviviauntalJoanMonio
i NaCatalina Cordada. Tom cercarfeina i un tal Paieres me'n
troba una per fer de porter a ca uns milionaris. Aquí, bona
casai ben vestit, guanyava cent pesos i propines per jo. Hi
vaigestarfinsrany33.
-Mlavor,l'amoEnJoan?.
- La darrera vegada, per sortir d'Espanya havia hagut de
dipositar 1000 pts al banc, per motiu del servei militar. Em vaig
decidiravenirpercompliHoiaKÍnormalitzarlamevasrtuació

noteniaesperitmilitar.

Arribat a Espanya, em tomaren les rnil pessetes i vaig servir
un any a Ia pàtria.
- El jove Joan torna a ser a Espanya, ha complit el servei
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milrtariara,quepassa?.
* Em Hog a laferreteria de Ca N'Albertí, al carrer del Sindicat
de
Palma. Hi vaig estarfins l'any 36, any que em cridaren a ia

guerra.
* Be, l'amo En J oan, Ia guerra és mala cosa no convé a ningú
i ho passarem per damunt. Però per ventura teniu alguna
anècdota curiosa.
* Vaig passar tota Ia guerra. Espinosa i Carrascosa de
Henares...A mí, com que sempre m'ha agradat fer coses,
resuttà que feren un ours de sergents i ja ho orec, que m'hi
vaig presentar!.l vaig treure el nO. 1 !.
-Ah!Duguereugalonsitot!.
* Però no amb galre sort,ja que, per unagatera amb un parell
de soldats i per una acusado envejosa d'un oabo inquer,
anomenat Gabriel Ferrer, m'aousaren de 'Rojo Peligroso" i,
en un Consell de Guerra, em sortiren nou mesos de presó.
Però enoara vaig aoabar Ia guerra de sergent.

abd i abd, i que per ventura m'agradaria.
-1 com començàreu aquestfesteig?.
* EIIa vivia a Sa Raval. Vaig anar a saludar uns parents de
davant oa seva i els vaig demanar on era Ca'n Batlet. Estava
porta perporta. EIIa estava damuntel portal, me'n hivaig i Ii
don les notícies de Bons Aires i Ii dic si hi podria tornar el
vespre. EIIa em digué que sí.

Aquí Ia senyora Isabel diu: "Atura't un poc. No et pas-
sis, que jo no et vaig dir el Sl tan aviat". EIIa té 79 anys, és
simpàtica i diu
"Mon pare no volia que festejàs i només ens podíem veure
pel oarrer".

-Quanvosoasàreu?.
* AIs quinze dies d'estar llicenciat En Joan. Férem un re-
íresquet amb galletes i paciències, anàrem a LJuc i elvespre
ja venguérem a dormir a Maria.

M*4

*w** No et passis, que jo
noetvaigdirelSltan
aviat

* Perquè no seguíreu, si ja éreu sergent?.
* Perquè no tenia esperit militar. El Juny delt39 em vaig
despedir, i cap a Maria fatta gent, on en tenia una
d'enamorada i crec que m'esperava des de ja feia uns sis
anys.

Aral'amo EnJoan canvla de conversa, es posatendre
i, de per dins Ia cuina, com si ja ho sabés o ho pressentís, surt
lasenyora
Isabel Carbonell Mas, s'asseu a Ia camilla I somriu.

-1 com Ia coneguèreu, a aquesta pitxorina?.
* Un talJoan Galmés, al'Argentlna, quan em preparavaper
venircapaMalloroa, emdigué queaMariahi haviaunaatlota

* Ara ellavol recordar un detall d'abans de casaree i conta:
* En Joan Duia una galleta d'aquelles d'un temps i a mi no
m'agradava, i Il valg dir: "Sl tomes amb aquesta galleta, no et
vull". EII no va tomar pus mal amb te galleta.
-Akò vol dir que vos volia de bons I deveres. I què me'n deis
dela nova vlda de casats, de família etc.
* Tenim quatre filles i néts i n'estam mott contents de tots.
* On féreu feina de casats?.
* Duguérem 40 anys Ia botlga de Sa Raval, els dissabtes
anàvem a fer plaça a Palma i el dijous a Inca.
-1 aquesta casa?.
* Aquesta casa Ia férem l'any 50, on també hi tenguérem una
botlga. EIIa duia Ia de Sa Raval i jo aquesta. Fèiem motta de
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feina. Les quatre filles ens ajudaven.

Em conten que quan morí l"amo En Pere üarboneü,
pare de Ia senyora !sabel, els deixà l'empresa de trsnsports
anomenada "Fires i Mercats" Anaven els dissabtes a
Palma, els dijous a Inca, els dimecres a Sineu i allà on els
llogàssin. L"'amo EnJoanvamanteniriaugmentarrempresa
fins la|ubilacio. Quan Ii arribà Ia paga, ho deixà tot. .Ara, en
companyiade lasevadolçai estimad'amuller,viuenfelicosen
el nO. 1 del carrer de les Corbates.

Ul

Gràcies per
haver volgut dia-
logar.Quelavostra
vida sigui bona i
llarga.

Pere Fons
Pascual

IHHHHD!«liiiiiillAiiïiiaiiiliiliil
El passat 28 de Març s'inaugurà a fe Oasa de b Vife

l'exposició de fotografies que optaven al 3r Certamen de fotografe
que fe nostra Associació convocava per tercera vegada.

L'èxit defeconvocatòre (83fotografiesa l'apartat general,
21 al local i 4 al juvenil) es demostra a bastament. La Safe de
Sessions, el vestíbul d'entrada i l'escab d'accés eren plens de
fotografies de temes i formats diferents.

El jurat format per un fotògraf del diari "Utoma Hora",
DamiàQuetgfes, del "Dferi de Mallorca",Antoni Morey regidor de
cuhura i dos representants de l'Assoctadó, en Miquel Ginard i en
Joan Gefebert, tengueren fe responsabilrtat de deddir les obres
premiades.

Després detres quarts de discussions deadiren amb el seu
veredicte premiar les següentsfotografies:

PREMI QENERAL
1r. Barreig Mateu Barceló Pastor
2n. Mirar Joan Reus i CoII
3r. Hueltes Fina Vázquez
PREMILOCAL

1r.Monestir AntoniFiol
2n. Moix at sol Jaume Mestre
PREMI JUVENIL
1r. Desproporció Pere Ribas
2n. Abandonant el far Antoni Font
El Premi "Mestre Pere des Retrats", concedit a fe millor

obra que reflectís te vida de les persones i del poble de Maria, fou
concedit a l'obra: D'enfora, Maria d' Antoni Fiol.

La proposta d'en Damià Quetgfes de dedicar el nom d'un
carrer de Maria a Mestre Pere des Retrats, fou benacollida per tots
els membres del jurat. La nostra Assocfedó, recollint aquesta
iniciativa, té previst fer una petició formal per tal que l'amo en Pere,
"'Mestre Pere" vegi recompensada, anys després de fe seva
anònima mort, fe sevafeina com a pioner de fe fotografia a Mallorca

Recordau que l'exposició serà oberta fins al proper dh
umenge dfâ 7 d'Abril. No us fe perdeu!

Associació Cuhural FENT CARRERANY
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EL BISBE NO VOL COSTEJAR SA REFORMA

El Bisbe de Mallorca, Teodoro Ubeda, no vol cos-
tejar Ia reforma de "Sa Rectoria" que tenien pensat
dur a terme els dos capellans de Ia Parròquia.

Oesprés de Ia reunió que l'esmentat càrrecvatenir
amb els mestres de les escoles de Ia comarca, cel-
ebrada a "Sa Capella Fonda", i Ia visita pastoral,
missaindosa, mantingué unaaltrareunió amb tots els
sectors que participen en les activitats realitzades
des de Ia Parròquia per tal d'assebentaMo de les
necessitats que segons ells tenen. Una d'eiles era
prioritaria, lareforma de "Sa Rectoria" i les converses
sostingudespel Bisbeamb lacomissió econòmicade
Ia Parròquia acabaren a no res. PeI moment, l'obispat
no pareix decidit a ajudar econòmicament en el pro-
jecte i aquest ha quedat aturat.

"FENTCARRERANY"ALAGRAN ENCICLOPÈDIA
DE MALLORCA.

El passat diumenge dia 24 de Març, a Ia Gran
Enciclopèdia de Mallorca hi aparegué "FENT CAR-
RERANY". La referència és Ia següent:

FENT CARRERANY Associació
creada a Maria de Ia SaIut el febrer del
1986. Impulsà l'emissora local Ràdio
Maria (1986-88). Des de juliol del
1986, pubUca, en català, Ia revista
mensual d'informació local Fent Carre-
rany, que pertany a l'Associació de Ia
Premsa Forana de Mallorca. Atorga,
sense periodicitat fixa, el premi Pagesa
de Fang que, el 1990, va recaure en
Pere A Serra Bauzà per Ia direcció edi-
torial de Ia Gran Encictòpèdia de Ma-
Uorca. Ha estat presidida per Rafel Oli-
ver Mas (1986-88), Gabriel Bergas
Mas (1988) i Jaume Mestre Llompart
(desdell989).

A partir d'ara, Ia nostra Associació es pot dir que
formapartde lahistòriade Mallorcaiquedareíeréncia
d'ella per a Ia posteritat en un treball documental
reconegut per prestigiosos personatges del món de
les lletres i de Ia cultura en general.Això ens fa sentir
mort satisfets de Ia mateixa manera que ens hi fan
sentir els quatre volums de Ia revista, que ja va cap al
cinquè aniversari. Enhorabona atots els qui ho hanfet
possible.

L'AMO EN XEC FOU FINALISTAAL "SIURELL DE
PLATA"

Portadaoel número

especial de FentCarrerany

El passat dia dijous dia 21 de Març al Casino
Paladium Mallorca es va celebrar l'entrega dels
"Siurells de Plata" que com cada any atorga el Grup
Serra. La vetlada s'inicià amb un sopar per arribar a
Ia mitjanit, hora en què es va fer l'entrega de les
esmentades estatuetes. com a novetat en relació a
les edicions anteriors, l'acte va esser transmès en
directe per ANTENA3 TELEVISION. El representant
de tots nosattres, els mariandos, va esserun person-
atge que reunia tots els requisits i més per esser
guardonat a tal trofeu. El jurat no ho va entendre així
i l'amo en Xesc de Son Cloquis, amb no tan de nom
com els guanyadors, just va rebre un diploma í una
medalla com a record de Ia gesta. Una llàstima que
s'hagi pogut fer poble fins a Ia fi. Enhorabona a l'amo
en Xesc. malgrat tot.
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LA CURVA DELS INFERNETS

Pareixia cosa de bruixes. No podem confirmar
quants cotxes sortiren de Ia carretera arrassant
pràcticament Ia paret del veinat, però des de Nadal
ençà han passat latrentena. Ara des de que han posat
els discs senyalitzadors, diuen que gràcies al Diario de
Mallorca, no n'ha sortit d'attre. Ens indinam més bé
que Ia culpa era del desconeixement del perill per part
del conductor i de l'excès de volocitat en attres cas-
sos més que de les bruixes.

HEM REBUT

Ja sabeu que rebem Ia majoria de les revistes que
formen l'Associació de Premsa Forana, entre les
qualsfeimintercanvi. PeròamésIaConselleriaens ha
fet arribar un lot de llibres. Són els següents: Pano-
rama amb home de Miquel Angel Riera. Blai Bonet a
l'ombra de l'esperit (antologia). Aventurers i desven-
turais (Cristòfol Carrió), Manyoc de fruita mallorquina
(J.Rosselló de Son Forteza), Andreu Crespí, Apro-
ximació Biogràfica (Joan Martorell), Esglésies dels
segles XVII i XVIII a Ciutat de Mallorca (Antònia M*
Perelló), Vida Endins (Caries Duarte), Al Marge (Ponç
Pons). Rondalles pels qui els agrada Ia Història (Pere
Morey), Contes del CaII (Miquel Ferrà), De tot vent
(Miquel M.Serra), La bruixa que va perdre Ia granera
i altres contes (ElisabetAbeyà), Arlequí, el titella que
tenia els cabells blaus (G .Janer) El llaüt de vela negra
(P.Morey) En Tupac i els fills del sol (M.Rayó), Cens
d'espais escènics.Cens de grups teatrals 1989, Cens
d'autors i obres teatrals, Kristian Krékovic (G. Sa-
bater) i CeIa en Mallorca (G.Ferret i F.Gonzàlez).

S1ACOSTEN LES ELECCCIONS

Les eleccions municipals ja han estat convo-
cades peral dia 26 de Maig. Poc renou es sent encara.
Just els rumors de les llistes i dels candidats. Solsa-
mentel PSOEpareixqueté eInúmero 1 clar Repetirà
el batle dimissionari, Rafel Oliver, el qual també es
rumoreja que està a Ia lista del Pariament.

CASES I COSES DE MALLORCA

Des del Col.legi Oficial d'Arquitectes de Balears,
ens fan a saber que des de dia 9 d'abril, que tindrà lloc
b inauguració, i fins dia 30 del mateix mes, podreu
visitar l'exposició de dibuixos de Joan Marí i Vidal i
Margarida Nicolau sobre Cases i Coses de Mallorca.

El lloc és al carrer Portella de Ciutat, número 14 i
l'horari, tots els dies feiners de 10 a H hores.

EXCURSIÓ ESCOLAR AL TORRENT DE COANEGRA

Ben cansats arribaren els al.lots del Cide Mitjà i
Superior de b nostra escota que el passat dia 15 de
Març, anaren d'excursió a b VaII de Coanegra, b
mateixa que feu b nostra Associació el mes de Febrer.

El cansament ve de que feren l'excursió més
lbrga del que tocava. Aquesta vegada no hi va haver
sort i no pogueren entrar a l'Avenc de Son Pou.

Aquesta excursió havia estat suspesa una set-
mana abans a causa del mal temps.

ELS POLLS JA REBROTEN

Amb l'arribada de b primavera i l'augment de b
temperatura els polls dels carrers de Maria s'omplen de
fulles. Prest ens donaran ombra i verdor.
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ENS HAN DEKAT:
L'amo en Mateu Montamarta Rlgo, morí el passat dia 11 de març a

l'edat de 81 anys. Viriaalcairer Cerrantes, número 4

Madó Margalida Bergas Gelabert que morí el passat dia 12 de març
a l'edat de 87 anys. Vivia al carrer Ponent, número 19.

Què descansin en pau

JAL1HANFETA:

En Martí Colombram Font i n'Apolònia Quetgtas Jordà es casaren ei
passat dia 24 de març a l'església parroquial de Maria de Ia Salut.

Que el vostre amor no acabi mai.

pNVINGUTS|
Na Xamena Maria Ximenis Barrera que ya néixer el 16 de febrer de

1991 a Mèxic. Ek seus pares són n'Andreu Ximenis i na Blanca Barrera

Enhorabona ak seus pares i demés família

>mi^&mm^$m&iffiffi&mmm
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AJUNTAMENT
QNS DINTERES

Fax
525002
525194
525265
525020
525083
525252
525144
525564
525033
500700

085
502850
239447

METGE
ÀPOTECAR1Á
ESCOLA DE DALT
ESCOLA DE BAIX
CA SES MONGES
LOCAL 3e EDAT
PARROQUIA
GESA INCA: AVARIES
BOMBERS
AMBULATORI D'INCÀ
SON DURETA
AMBULÀNCIES S.S. (INCA) 502850
AMBULÀNCIES 200362
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE
LACAIB (INCA) 505901
ADMINISTRACIÓ D'HISENDA
DINCA 505112

505150
SERVEIS SANITARIS

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

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

TELÈFDNDELPACDE SINEU:

520292
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ßJ tempsj

GRÀnCA DE TEMPERATURES MÀXIMES I MlNIMZS.

PLUVIOMETPJA
dia2 301itres
dia5 1 "
diall....4 "
dial3.... iT'
dla 14... 18 "
dial7.... OV
Aa 19i20. 35 "
Ea28.... 7 "
TOTAL: 97Htres

Temperatura màxima:
155C(dies21i24)
Temperatura mínima:
2C(diaHneu)
Temperatura rrutjana:
10'3$C
Mitjana màximes.
122C
Mitjana mínimes
8'62C

Çlempspassatj
ABRILDE1.987
-I si parlàssim d'autoritat?
-Càmares agràries: Lallet preocupa.
-A l'ombra del Palau de Sineu
-H turisme a les les Balears.
-Població de Mariaal2-3-87.
-Eleccions.
-La salut ho és tot: La febre.

ABRlLDE1.988.
-Estatut, Parlament i Autonomia.
-Jornada gran per Ia 3* Edat.
-Sa Farinera.
-Sa Xarradeta amb En Pere d'Es MoH.
-La Columna de Ia Uengua: Normaützació üngüística
-# trobada d'escoles maUorquines a SóUer.
-UnreUotgedesol.
-Feim Crrerany: Excursió al PuigTomir.

ABRlLDE1.989.
-I Concurs de Fotografia.
-Arees Naturak Protegides.
-Nutrició: LalactànciaMatema.
-Des del Bakó de fe SakEk projectes municipak.
-BuUit de notícies: Sembrada massiva d'arbres.
-Sa Xerradeta amb l'amo En Xesc de Son Qoquis.
-Autogorem ple, ara
-EnJaume BauzàFerriol segonpremiat al N Concurs de Redacció

Escolar.

ABRlLDE1.990.
-II Concurs de Fotografia "Fent Carrerany".
-Projecte de reabüitació dek antics camins de MaUorca.
-Pasqua.
-Ek moüns de vent a Maria
-CasadelaVila PIe extraordinariamb larenunciadel Sr.Batleiele-
cció de Nou Batle.
-Sa Xerradetaamb Rafel Ohver, Batle.
-TaI com havia de ser.
-Elvirus.
-Amnistia htemacional.
-Carrerany Esportiu:Pla de MaUorca i gran premi Ia Caixa"
-Feim Carrerany: Excursióal'Ofre.
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El Diumenge, dia24 de Marc,fesMat commemoretivade
i'entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, començà amb Ia
benedicció dels 'rams i palmes" a Ia Raça del Mercat pels
capellans de Ia parròquia (Foto Portada ) a les 11 h.

Encara que el temps no acompanyava feia brusqueta i un
vent moltfred, s'hi arreplegà una gentada.

EIs catequistes i els nins que assisteixen a Catequesi
s'encarregaren de ter les pancartes i de donar color a Ia
festa. Un nin, En Martí Gual, va esser el que representà el
paper del Bon Jesús muntat sobre un aset, recordant
l'entradatriomfal de Jesús a Ia ciutat de Jerusalem.

La processó tingué el següent itinerari: Raça del Mercat,
Carrerde Ia Mare de Déu, Carrer Majori Raça de l'Església.

El temps, que en principi semblava acompanyaria, ja que
haviasortit el sol.. ens deixàacabar laprocessó eixuts apesar
dels núvols que amenaçaven amb Ia pluja d'un moment a
l'arfre, encara que les pancartes quedassin a bocins quasi
abans d'esser desplegades ens podem donar per satisfets
ja que en alguns pobles això no fou possible.

La processó, que anava encapçalada per Ia banda de
tambors i cornetes amb i'amo En Tomeu al front, semblava
en algun moment transcórrer pels mateixos carrers de
Jereusalem jaque lagent amb els rams anava acompanyant
amb els seus cants, rams, palmes i pancartes al nin que
represntava el paper de Jesús el Diumenge de Rams.

Dins
l'església es
con t inuà
amb l'ofici
deldiaonels
protagonis-
tes foren els
catequistesi
els nins de
catequesi
que amb els
seus cants,
lectures i
pregàr ies
dugueren el
pes de Ia
diada.

Onofre
S u r e d a
Ribas.
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EN JAUME FALCONER EXPOSAAL NQSTRE
POBLE

En Jaume Falconer, un algaid, inaugurà el passat Dh
umenge dia 24 de Març una mostra de Ia seva obra pictòrica
a La Capella Fonda. L'esmentada exposició, que consta de 14
obres, es mantendràfins el dia21 d'Abril.

"EnJaume Falconer, a més de mostramos Ia sevaforma,
personal i coetània, de tractar Ia bellesa, ens acara amb un
dels desafiaments més profunds de l'home modem a
l'Esglésianostra.

EIs homes d'avui encara som uns animals religiosos i
contradictoris.

Fins aramatebd'Esglésiahaviaassimilat diferitidirigitles
expressions artístiques de l'home de tottemps. Tot art havia
acabat sempre damuntels attars. Però als nostres dies s'ha
divoraat de l'art i més directament de Ia pintura
d'avantguarda. L'única cosa que ha consentit l'Església ha
estat modernitzar les formes dei passat.

Lhome modemté dretapregar.. arelacionar^e amb Déu
amb el seu llenguatge.

Dos colors nus, despullats, purs, atrevits, gairebé insul-
tants, essencials, essenciafíssims, el BLAU i el VERMELL,
com una remenbrança de l'encamat-i-blau de nostra història
mallorquina, plasmen el crit de dolor i el dam de vida que..
talment un salm de Ia tarda, brosta de l'ànima de l'home
d'avui, engrunat entre Ia impotència i Ia llibertat, entre
l'angoixailatendresa.

I una palmera. Eixa palmera mediterrània i bíblica. Eixa
palmeraascètica queviu de puntes i que es davaal nostre pit
entre el desig de ser arbre i el destí de voler ser àguila".

(Fragments extrets del full de presentació fet penJaume
Santandreu Sureda).

A l'acte d'inauguració assistí un grup bastant nombrós de
gent ja que tingué lloc poc després de ia fi l'ofici.

Onofre Sureda Ribas.
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A G R I C U L T U R A E C O L O G I C A

TREBALLAR LA TERRA.

La terra es va formant a partlr de i'acció dels fenòmens
atmosfèrics i dels elements vius més primaris sobre les
roques i, més tard també a partir de Ia descomposició de Ia
matèria orgànica animal ivegetal, en un procés continuat. La
capa més superficial de Ia terra és un lloc on Ia vida bull; on
gràcies a l'acció de oerts bacteris i fongs es produeixen
transformacions fisiccKjuímiques, les quals permeten que
les plantes puguin assimilar els elements minerals i motts
d'attres, com antibiòtics, vitamines, enzimes i attres. Aquesta
capa té un gruix d'uns 20 cms. El cuttiu de laterra tendeix a

tructura.
Es cert que Ia giradora permet aconseguir uns resuttats

espectaculars els primers anys que s'utilitza en el terreny
gràcies a Ia reserva d'elements que conté Ia terra. Peró,
després Ia producció disminueix a mesura que Ia terra es va
esgotant. També té un attre inconvenient, sobre tot quan Ia
terra és argilosa i té tendència a compactarle o quan està
excessivament humida; es formen llavors en el sutrsòl una
sola impermeable que arribaaimpedirfins i totel pas de les
arrels; lesterres s'embassen ambfacilitat i les aigües de pluja
no arriben al sub^òl, sinó que s'escorren per Ia superfície
arrastrant amb elles les capes superiors de laterra. Pertot

descompondre Ia seva estructura i si cavem en profunditat,
Ia capafèrtil pot quedarenterrada i els microorganismes que
necessiten oxigen moren. Al mateix temps, es du a Ia
superfície una capa de terra en Ia qual viuen micro-
organismesadaptatsalafaftad'oxigeniquepertanttambé
desapareixen. Per això, l'agricuRor ecològic evrta el màxim
vottejarla terra per no atterar Ia seva composició natural. Això
és mott important en el moment de comprar les eines. Es
desaconsellen les arades, giradiscs i fresses. Les dues
primeres, perquè voftegen Ia terra i l'úftima perquè Ia fa
bocins molt petits. Les cuttivadores i les grades, en canvi,
permeten treballar per ablaniHa, sense invertir Ia seva es-

això, Ia giradora és una eina que s'està abandonant fins i tot
en l'agricurturaconvencional. Segons estudis de Ia FAO, Ia
producció agrícola està baixant en el pai"sos més mecan-
itzats.

Com arrastre podem utilrtzar animals de tir o tractors de Ia
menor potència possible per evitar que el pes i Ia força
excessius de Ia maquinària compactin les capes intermrtges
del sòl, tenint sempre en compte el tlpus i l'estat de laterra i
els resuttats que volguem aconseguir.

EIs animals ens donaran també fems, adobs que no hau-
rem de comprar, si bé necessiten evidentment unes aten-
cions extres.
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Dins íagricurturaecològicaihacorrents quesustenten que se'l treballa. EIs solcs paral.lels a lapendent permeten que
laterrano s'ha detreballar i de fet aquí a Mallorca, abans les l'aigua de Ia pluja arrastri amb ella una capa important de
eres no es llauraven sinó que es cubrien d"un bon gruix de terra. Pertant, llaurem en horitzontal o segons les curves del
palla (suposem que desordenada per deixar passar l'aigua). terreny, tal vegada en diagonal.
Així dons, ens hem de demanar que volem aconseguir quan En parlar del treball de Ia terra no pot mancar una menció
Ia treballam. especial a un treballador incansable de Ia mateixa: el cuc de

Podemvolercontrolarlavegetació espontània. Segons en terra(lumbriousterrestris)que, enferpassarlaterraatravés
Jean Marie Roger, un dels pares de l'agricuRura ecològica del seu cos no para de fabricar humus, de fer galeries, de
actual, per aconseguirfio s'ha de començar amb un treball barrejar Ia matèria orgànica i Ia terra, de produir nrtrogen i
leuger quan comencin a brotar i a continuació fer unes artres elements en formes que les plantes poden assimilar,
passades més espaides i cada pic un poc més fondes, per En una bona terra n'hi ha tants que es pot escoltar Ia seva
acabar amb un llauratjust abans de sembrar i sense arribar feina incomparable i gratuïta,
mai a més de 20 cms. de profunditat. Esperem que el que heu llegitvos serveixi d'alguna forma.

Quan laterraestà massacompacta, jasigui perquè s'ha Però no oblideu que l'agricurtor ecològic escolta, llegeix,
emprat maquinària excessivament pesada o degut a les comenta, contrasta, sense oblidar mai els seus propis
tècniques utilitzades, convé orejaMa i afavonr així Ia vida coneixements i experiències, i adaptael que ell sap que pot
microbiana i Ia descomposició de Ia matèria orgànica. Per anar bé a les seves circumstàncies personals i a les neces-
aconseguir-ho, s"han d'emprareines que perforin laterra, en sitats del moment. La terra està en les vostres mans.
BiII Mollison recomanaaprofundirpnmeruns 10 cms. i de 15
a 22 en les passades següents Núria Noqareda.

El remoure Ia terra activa Ia vida que hi ha en ella i suposa
tambeunaperduadelcontingutd'humus.Pertant,tmtsols BIBLiOGRAFIÀ:
s'hadellaurareljustienelmomentindicatEltreballarlaterra
de forma adient ajuda a feHa més resistent als canvis -Jean Marie Roger: El suelo vivo. Manual práctico de agric-
dimàtics. Una terra equilibrada, orejada i rica en humus urtura natural. Editorial Integral,
resisteixbelacalorielfred,induslesgelades;escapacde -Joaquín Araujo:Qjrtivarlatierra. Penthalonediciones
retenirlahumitatalasuperfície, amorteixelscops de l'aigua, - BiII Mollison: Permacurture two. Tagari books.
no se l'emporta al vent, està ben drenada i en ella no es -André Birre: L'umus,richesse etsane delaterre. Lamaison
formen bassiots. L'aigua que latravessa queda recollida en rustique.
el sub-sòl i brolla en fonts. Laterra que conté humus ésfàcil - Calendano y almanaque religioso, instructivo, cronológico.
detreballar irequereixmenysforçamecànica. histórico, profético, satronómico y popular para las Islas

Es importanttenir en compte el pendent d'un terreny quan Baleares correspondiente al año 1991 Hora Nova, SA

La revista Fent Carrerany fa saber a tots els grups poiítics locals
que les pàgines d'aquest òrgan de difusió resten a Ia seva disposició
perquè puguin expressareis seus programes en vistes a les pròximes
eleccions municipals.

Es convenient que presentin els escrits abans del 20 d'Abril.

Equip de Redacció.
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UGELADA

La nitfesteja, calma,
e! cel tot estelat.
En llunyania els núvols,
densalres de vels blancs,
ballenlafarandola
pels pasturatges blaus.
Soplujats pels ullastres
¡ pels revelis boscans,
rumien pellucades
els mens adormissats.
Daftlafigueraborda,
pel curull del cimal,
elvellgalljapregona
amb els tons escardats,
Ia naixença de l'alba
a l'era del llevant.
El silenci bressola
elsressonsdelapau.
El ventall del calistre
roman extasiat.
La matinada estrena
llençolsdejovençans.
LJavors mon oor les portes
t'obri de bat a bat,
creient que és Ia rosada
que petja mon portal.
Et convit, dins ma cambra,
al llit d'amic i amat,
on t'ofrèn Ia besada
d'amorós embriac.

Quandeslluclatraida,
ailas,jaesmassatard.
Tu, malanada gebre,
dimoni renegat,
botxi, gelada negra,
ja m'has assassinat.
Ton espasí de plata,
amb besllums de mirall,
naburxatlesninetes
3ls ulls de mos brostams.

Co'ítja rabiüda,
verinosadeglaç,
gelebroroorrosiva,
pitjorquesaJíumant,
noperdoneslavinya,
nilaflordelfavar,
ni l'ametlló que acaba
totjustd'envellutar.

Tafredasocorrada
silent, com d'amagat,
ambtaníamalabava,
fatangrossosdestralls
que mereb( prodamar-te
l'enemigadelcamp.

DeI mal de Ia gelada
sols se sa^en els macs,
els còdols i les roques,
les rates dels palaus,
les genetes pofrtlques
i els mostels de forat.

Catfred d'esgarrifança
punymoncorvegetal
davantelpanorama
de ton alou de danys,
talment com si matassis
lajoiadelssegalls.

Però l'esgarrifança
és, encara, més qran,

quan medrt que tes manyes,
filles de falsedat,
es presenten hipòcrites,
disfressades d'amants.
Quanveiglafellonia
quealambinatonart
de trair amb besades
laseddelsconfiats.
Sequeres,nisalsides,
nimancadefemats,
nieixutors,niventades,
mai no em fan tant de mal,
perquè sempre es presenten
davant mi com estranys
adversaris, safratges,
enteres, durs i allunyats.

Vosattres, tots vosattres,
si compartiu mon plany
de tendrors socorrades
per gebres dels enganys
de tots aquells que un dia
em digueren company
o, mort pitjor, encara,
sense unirnos Ia sang,
em dreçaren paraules
comamicigermà.

Vosattres, tots vosattres,
arbres escalivats,
oliveres cremades,
animalons de cam,
bestioles calentes,
gorrions humans,
vigilau Ia gelada
quearribatotbesant,
talmentcomlarosada
que perlen els amants.

DeI llibre de poemes "Nissaga de Serï
d'En Jaume Santandreu i Sureda.



A*rillffl FEMT CARRERAMY - 21 (101)

1 2 3 4 5 6 7 ar 910

v»

g

00

HORfTZONTALS.4- 1: Serrell que adoma un vestit 2:
Eina de fuster per aWusar. Part de darrera del peu. 3:
Varietat d'àgata pera ter camareus. Escriptor espanyo(.
autor de Los Des etceteras de don Simón y Mis almuer-
zoscon gente impórtame. 4: Conjunció cooutotrva. Cas-
tefl deMallorca. 5: tros de suro que cobren un pot o bc-
telfc. Dígraf. Slgui. 6: Fa renou un anima). Símbol quimic
del radó (al revés). 7; Nom d'una cala de MaUorca, a
més llunyana de Palma.Slgtes de ü desapareguda Unió
Democrat>ca de teslltes.8: Coure treoaUat en ftxma.de
xapa. Antiga dtvisk5 administrativa espanyoa. antenor a
tescomunitatautonomes:-S:Se'nvad'unltocal'attre.

VERTICALS.- 1: Músfc maKorquí del segte passat
que va ser mestre de cambra d'lsabelll.2: Retxa.ratila.
Pintura, arguitectura. muaca.3: RIu de I1URSS Oemés
de 4.000km. Anar per amunt. 4: Artiajacx5del'anca.
Senyora prinopal. 5: Uetres de tes matricules de Ba-
lears, a més de PM. Broll, raig d'algua (al revés). &
Comtat pinnenc. entre els dos nus Noguera, que en el
segle VIII no va sw ocupat pete sarraïns. 7: Matnu,
ctaustre matem. Exciamactó. 8: Novel.lista brasiter de
pnnape de segle, autor de Sant Bemat i VUes seques.
Central sindical. 9: Extremitat supenor de tos aus. Pate
asiàtK. 10: El més petit dels grup deb Grans Uacs, en-
trèCanadèiEE.bU
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isportiu
VlI PLA DE MALLORCA GRAN PREMI "LA CAIXA",
PATRQCINAT PEL CQNSELLINSULAR DE MALLQRCA

El proper diumenge d» 28 d'Abril, començarà una nova edició
del trofeu cidista Pb de Mallorca£ran Premi "La Caixa", b qual
estarà patrocinada pel Consell lnsubr de Mallorca. Saben els
lectors de FENT CARRERANY, que aquesta competició ha tengut
sempre una destacada actuació dels representants del Qub Ci-
dista de Maria de b Salut, els quals, hanaconseguit imposar-sea
b cbssiiicaaó general absoluta de les quatre darreres edidons a
més d'aconseguir artres primers llocs a les dassrlicadons
complementàries; muntanya, metes vobnts, regubrrtat o equips.

La partiapaaó de cidistes marbndos serà, previsiblement, b
més nombrosa de totes les edidons. A més dels participants de
l'any passat; Joan Estarelbs, Pep Payeras, Pere Ferriol Roig,
Tomeu Arbona, Manuel Fernández, Simó Darder i Pere Ferriol
Colombram, i haurà artres cares noves com Joan Castelló, el
president del Qub, Antoni Font, Antoni Mas Bergas, Sebastià
Salom i alguns que s'animaran al darrer moment d'entre el quals
podçm dçstQGQr â Mique! Sdom, Qnoíre So!er, Bie! Vanrell, Emi!i
Riu, etc... i alguns més que estan en condidons d'afrontar
qualsevol competició.

La jornada inaugural, programada com ja hem dit pel diumenge
dia 28 d'Abril, estaràorganitzada pel nostre Oub Cidista i serà una
competició contra rellotge individual de sis quilòmetres. La partida
serà des de b Pbça del Mercat de Sineu i l'arribada a b Pbça des
Pou, aquí a Marb. EIs partidpants iniciaran el seu recorregut en
intervals d'un minut entre cadascun d'ells. Aquesta etapa estàpa-
trocinada per l'Ajuntament de b nostra localitat que, com cada any,
ens ha ajudat i recolzat. La resta de jornades seràn organitzades
pels dubs ddistes de Sencelles, el dia 1 de Maig, Lloret, el 12 de
Maig; Petra, el 19 de Maig; Sant Joan, el 26 de Maig; S ineu, el 2 de
Juny i Muro el 9 de Junya b que serà b jornada final de b Vl edidó
del Pb de Mallorca.

L'ade protocobri de presentació als representants dels mrtjans
de comunicaaó de b nostra ilb es desenvoluparà" a b seu del
Consell ¡nsubr de Mallorca el proper dia 22 d'Abril, amb b
presèncb dels màxims responsables de "La Caixa" i dels ajun-
taments, entitats que faran possible aquesta nova edició. CaI
resartar, que les cbssrficacions generalabsoluta i demetes vobnts
estaran patroanades pel Consell lnsubr de Mallorca i b general de
b regubrrtat, enguany, pel restaurant "El Cruce", de les Basses de
Vibfranca. Aquest serà ¡'escenari del sopar d'entregament de
trofeus i doenda de b que serà b setena edició del Gran Premi
Cidista Pb de Mallorca.

Tot segurt, incorporam un croquis de les carreteres per les quals
passarà b caravana ddista, destacant que, b primera, contra rello-
tge, i b segona,aSencelles, marquenbdrfetènoa respecteal cir-

cuit de les edicions delsanysanteriors. La de Sencelles, passarà
per b carretera de Sineu, "Sa Llimonera", Sineu, Lloret, Cruce de
Pina, i b mateixa carretera deSineu, en una etapa que podria esser
cbu per anotar diferències degut a b duresa que presenta el
recorregut. . ^\ Muro

Qub Qdista Maria de b

StNCELLE

PlNA

VlLAFRANCA

L'ENDURQ PLA DE MALLQRCA E5 CELEBRAAMARIA.

El passat diumenge db 24de Març, es va celebrar al nostre terme
munidpal una edidó més de l'Enduro Pb de Mallorca, que com les
artres vegades va esser tot un rotund èxit de COP DE GAS.

El maltemps no va ser motiu per una suspensió de b prova, si bé
va esser un enemicpels pilots. La plup va deixar mort humrtsalguns
dels trams pels que es desenvolupava b prova i les derrapades
varen esser constants al lbrg dels dnc trams que havia dispost
l'organització.

La llurta per b primera posidó a b categorb dels 2500 cc. al final
va quedar reduïda a dos pilots, en Jaume Roig i n'Antoni Sacares,
després de b no participació del "petrer" Mateu Riutort que es
queixava d'una lesió.

La sorpresa va succeir al final de b cursa quan en Juan Sànchez
amb una Honda 600 de quatre temps guanyava per poctemps i
aconseguia anotar-se b seva primera victòria scratch.

A b categorb de 125 cc. el guanyador ve esser n'Antoni Bonafè
i al vuitè de litre, amb poc partidpants en rebció a les aKres si bé
destacable, b victòriavacorrespondreaFrandscoMadrid. Sense
cap dubte, és necessàra l'organització de més proves en
aquesta cilindrada per podercompetir amb els millors pilots
espanyols de l'espedalítat. Es mott més bona Ia participació
a una prova d'aquesttlpus que qualsevol entrenament.

El tram més esoectacular de Ia orova fou el auint. amb ur
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recorregut de 16 qms. ¡ que era el darrer de te cursa EIs piiots de
les motos més rapides varen poder desfogar les seves màquines
després dels primers trams molt més lents. Terra humida, els rails
detrenialguna quearlra sorpresa, com el pas per dostorrents plens
d'aigua, varenesser suficients perassustaraalguns delpilots més
novells. Travessar per dins elstorrents va esser tot un probiema per
a alguns que varen veure com les seves motos quedaven enmig
dels mateixes.

Al migdiaa b Pteça des Pou, tots els qui havien acudit per tal de
fer temps per arribar al dinar varen poder gaudir amb te contem-
ptedó de diversos models de cotxes antics. Així, ambs els Citroen,
Ford, etc... dels primers anys de te història de l'automobilisme,
alguns dels presents varen poder recordar els seus anys de
joventut i aftres vàrem poder acostarlos a unes imatges de les que
n'havíem sentit xerrar i veureJes poques vegades.

Extret del Diario de MallorcaJaume Mestre.

JERQNI BERGAS.CAMPIQ DE 1* DE MALLQRCA.

Fetenitxha estat te seu dels Campionats Individuals de Mallorca
d'Escacsa les categories de Preferent, 1 -12ona. que s'han disputat
els mesos de Febrer i Març.

EIs nostres representants, Jeroni Bergas, Xisco Mestre, Miquel
Mascaro,A. Ballester,M. Munar, PereA. BunoteiPereA. Bunote
Sinkkonen, hantengutan'aquestscampionats unabonaactuadó.

jsportiu
La gran figura del nostre Qub, ha estat en Jeroni Bergas (l'any

passat campió de Mallorca de 2 ona. ) que sense perdre cap partids
haassolit elCampionat de1-demostrant unatotalautoritatdamunt
tots els seus rivals.

L'actua.ció del número 1 de Mare és digna de destacar, perquè
guanya consecutivament dos campionats de Ma!lorca a distintes
categories no estàa te m à de qualsevol escaquista. Ara el seu repte
serà el proper any te màxima categoria: Preferent.

En te categora d''honor, en Toni Pont revalidà el seu títol de cam-
pió de Mallorca. Recordem que en Toni va dirigir el curset d'àrbitres
d'escacs celebratalnostre poble el passat mes deNovembre i que
participàal IVTorneig de Ràpides de Nadal, a on aconseguí el %rt.
lloc després de realitzar una èpica partida davant el Mestre Inter-
nacional soviètic Boris Zlonrtk.

Des d'aquí volem donar l'enhorabona al Oub d'Escacs de Feten-
itx per l'excel.lent organització del campionat i desenvolupar tan
artruistament te tasca de l'escacs.

ELESCOLARSDELCLUBD'ESCACSDEMARIACOPARENELS
3 PRIMERS LLOCS A LA FASE COMARCAL DE MONTUIRI

Sensacional l'actuació dels 3 escaquistes que participaren a te
categoria cadet-infantilateFase ComarcalcelebradaaMontuïri.
En Xisco Mestre, en Pere A. Bunote Oliver i en Pere A. Bunote
Sinkkonen no perderen cap de les seves partides i com a bons
companys d'equip entaubren en les seves.
Ara disputen el Campionat de Mallorca Absolut Cadet-lnfantil a!

quala te 2ona. jornada,Xisco Mestre i setjugadors més lideren te
cbssificació. Dins l'apartat femení de te Fase Comarcal, na Catal··
¡na Bunofa aconseguí el 2on. lloc de te seva categoria iara tarnbé
partidpa a Ciutat al Campionat de Mallorca.

EL MES DE MAIG S'INIQA EL IV CURS ESCOLAR I JUVENIL
D'ESCACS.

Hem rebut te grata notíoa de que el proper mes de maig el Club
d'Escacs de Maria amb te col.teboraaó de b Direcció General
d'Esports organitzarà un curset d'escacs dirigit a joves menors de
20 anys. Hi haurà dos grups, un de menors de 14 anys i l'attre de
jugadors de Ha 20anys. EIs requisits per poder-se inscriure en
aquest curset són el següents:

lnscripaons: Jeroni Bergas, Gaspar Mas i Pere A. Bunola 0Iw
o a qualsevol membre de te Junta Directiva del Club.

Preu: Gratuït.
Lloc: Local del Club d'Escacs de Marte.al carrer Sant Miquel,

11(Lterdete3*Edatj.
Pteç d'inscripció: Fins al 5 de Maig.

Enric Pozo
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ANAREM A SA CANALETA DES MASSANELLA

El passat diumenge dia IO de Marçférem SaCanaleta de
Massaneila.

Partírem de Maria passades les 8'30 h. des de Ia Raça des
Pou amb autocar, ja que érem un grup bastant nombrós,
arribàrem a ser 37, arribats a Inca en recollírem 7 que venien
de Palma.

aprofitaren per a anar a prendre cafè i artres s'aproparen a
l'autocarperasseure's.

ANiREM AL MIRADQR DE SES PUNTES

La properaexcursió seràel properdiumenge dial4 d'Abril
i el lloc ES MIRADOR DE SES PUNTES aValldemossa.

L'itinerari i l'horari aproximat seran els següents:
rnNERARI: Son Gual, Sa Font de s'Abeurada, Es PIa des

Pouet, Es Mirador de ses Puntetes, caseta-refugi,
S'Estret de Son Gallard, Es PIa des Pouet, Sa Font
de s'Abeurada, Son Gual.

HORARI APROXIMAT:
• • Son Gual

15 m.
• • Sa Font de s'Abeurada

• > Es Mirador de ses Puntetes

• • caseta-refugi

• S'Estret de Son GaUard

• Es PIa des Pouet

• • Sa Font de s'Abeurada

1 h.

20 ra.

15 m.

20 m.

20 m.

Des d'Inca ens encaminàrem cap a Escorça i baixàrem de
l'autocar al costat mateix de l'Embassament del Gorg Blau i
a peu anàrem a agafar Ia canal que duu l'aigua de
l'embassament cap a Palma. Aquí berenàrem.

Seguint Ia canal cap a ponent en un moment el grup es va
separar de Ia resta i per dins un paratge de carritxeres,
argelaques i orenyers fins a Sa Fontd"Es Prat, perdé totcon-
tacte amb l'attre grup.

Seguírem fins a Sa Font de Massanella, font aquesta que
neK dins unavofta artificial fera de pedres amb una barrera
de ferro des d'on comença Ia canaleta. EIs seus primers
metres són soterranis però aviat es deixaveureiantic qanat
àrab per dins el qual, l'anyl.983 s'hi col.locà untub per a dur
l'aiguafinsaMancor.

Seguírem fins al CoII de Ia Canaleta i després de passar
per dins un forat i sobre l'aqüeducte i safrar uns grans
desnivells, que són les drficurtats més grans que té l'excursió,
ens aturàrem a dinar ja que vérem que era impossible que
ens duguessin tant aventatge.

Efectivament aixíva ser, i al cap de mitja hora d'esperar
arribarenelsprimers

Després de dinar seguírem cap a Ses Cases des Bosc,
Can Bajoca i ses Cases de Massanellafins arribar a Mancor
de l'Avall cap ales 17 h. on ens esperavaja l'autocar.Alguns

15 m.
• Son Gual

Total 2 h. 45 m.

La sortida serà des de Ia Raça des Pou a les 8'30 h.
Onofre Sureda Ribas.

n.
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