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AMB AQUHST NÜMERO DK NOVHMBRF ENC3ETAM
UNA SÈRIE D1ARTICLES SOBRE LES POSSESSIONS
DEL NOSTRE TERME QUE EN BARTOMHU PASTOR.
COL.l^ABORAI5OR HABITUAL DII LA REVKTA HA
ANATTREBAL.T ,ANT DHS D'UNS ANVS ENCA.
T A IMPORTÄNC :iA CTANT DES DEL PUNT DE VISTA
HISTÒRIC, CULTURAL, SOCLAL, ECONÒMIC, DEMO-
GRÀFIC, ETC.) QUE LES POSSESSIONS HAN TINGUT
EN HLTRANSCURS DH LA HISTÒRLA DEL NOSTRE
POBLE, ES UN PATRTMONI QUE NO PODEM PHR
MHTRK QUE HS PHRDI PER IGNORÀNCLA O PER
DESlDLA.
ELS ASSENTAMHNTS DE LES ACTUALS POSSES-
SIONS TENEN MOLTAVEURE AMB EL PRLMfIlU
REPARTIMENT DE LES TERRES DE MALLORCA
ENTRH ELS CAVALLERS CATALANS QUE AJUDAREN
EL REIJAUME IEN LA SEVA CONQUESTA LAI USTO-
RLA DH LES NOSTRIiS POSSHSSIONS ES EN BONA
PAKl LA NOSTRA HK*TORLA COM A POBI .E FT A
PRTVTLEGIS DHLS SENTYORS, ILASEVAVINCULACIO
AL POBLE, EL PROGRESSIU DESMEMBRAMKNT DE
LES TERRES EN PElTTS PROPIETARIS, LA HISTORLA
DELS SEUS CULTIUS, L'ARQUTTF,CTURA DE LES
SHVES CASHS O CONSTRUCCIONS DIVERSES,
LTTTLTvIOLOGLA DELS NOMS DE LA SEVA CONTRA
DA. TOT CONTRIBUELX A FER DE LES POSSESSIONS
UN VASTTERRTTORI CULTURAL QUE NO ENS PO-
DEM PERMETRE EL LUXE DE PERDRE PER NEGLI
GHNCLA O DESCONEDCEMENT. TOT EL QUH SlGUI
CONÈLXHR HL NOSTRE PASSAT DE MES A PROP, ES
CONELXER-NOS DE CADA VHGADA MES, SABER
D1ON VHNIM, QUISOM.
NO HI HA DUBTE, DONCS, QUE AQUESTS TRHBALL,S
SOBRE LES NOSTRES POSSESSIONS HAN DIi CON
TRIBUIR A AQUEST CONETXEMHNT.
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En un moment en què
s'està retent homenatge a Ia
memòria d'aquest person-
atge, que amb el seu art i per
ell, quefer de cada dia, hn escrit
una pàgina gràfica de Ia nostra
història, jo també hi vull apor
tar el meu gra d'arena.

VivIem molt a prop, en
carrers paral.lels, l'Antoni
Nadal i el Femenia, al
Bosquerró. Per anar a Ia plaça,
lloc d'eixida del correu que el
portaria a Sineu, Petra, Artà, o
a qualsevol indret de Mallorca,
preferentment a Ia comarca de
Llevant, passava per davant ca
nostra. Caminava amb un pas
pausat i, a les darreries, coixe-
jant, amb una bata marronen-
ca que cobria \a seva vestimen-
ta, carregat amb Ia camera al
coll, un trípode de fusta a
l'esquena i, en bandolera, una
hossa on hi duia els rodets de
fotos i ves saber que més. I
mentre caminava, distret, mas-
tegava. Mastegava tabac. Mai el
vaig veure fumar.

Però, per a nosaltres, els
al.lots, mestre Pere, a part de
ser el fotògraf, era l'objectiu de
les nostres bromes, burles i
trastades. Crec que ni férem de
tot color, aixI com a Ia seva
darrera i petita dona, de Ia qual
no sabíem el nom. Tots
l'anomenàvem "Botilleta".
Era de Muro. AixI, una vegada,
riientres un l'entretenia de-
manant-li coses, o fent-se una
foto, ek> altres Ii treguérem les
persianes i les hi deixàrem dins
els ullastres de Son Monjo.
Una altra vegada férem les
riostres necessitats sobre
l'estora.

Una broma molt

* .1 V JL <>

comuna, i que quasi tots en
fórem protagonistes, una ve-
gada o altra, era presentar-nos
a ca seva per a què ens fes uri
retrato. Ens colocava davant Ia
càmena al seu estudi, mesurava
Ia distància amb el gaiato sense
aturar-se de mastegar, aficava
el cap davall el pedaç negre i,
quan encenia amb el peu les
grosses bombilles que ens
havien d'il.luminar, com si fos
l'atsús d'una carrera de velo
citat, desapareixíem de davant
ell, i fotografiava Ia paret. EIs
renecs que deixava anar no són
reproduïbles.

Quan començà el rneu
iriterès per Ia fotografia fou el
meu primer proveïdor de
pel.lIcula fotogràfica. Però no
record bé se les me revelava.
També proveïa al poble
d'altres productes. Per ex-
emple, jocs de cartes. I preser-
vatius. Encara que quasi no
sabiem que eren. Jo no n'hi
vaig comprar mai i supòs que
molts dels ciui ho feien, no era

perquè en tengiiessiii necessi-
tat

A Ia seva rnort, es pot dir
que els seus bens "fotogràfics"
foren saquejats. I.a seva dona,
Ia darrera és clar, ja no vivia
ambell, peròcoritenquese'n
dugué un carro ple d'estris.

Passat un temps i degut al
meu interès» per Ia fotografia,
vaig trobar dins fa bassa del seu
corral, bruts i molts d'ells rom-
puts, un bon grapat de
"clixés" de vidre, quu.vi tots
retrats de persones. Alguns
d'ells han estat publicats
alguiiu vegada en aquesta re-
vista..

El meu desig és que quan
hi pugui dedicar un poc de
temps? i si qualque entitat ens
ajuda, reproduir-los i r-xposar-
los, i aixI nnnr completant
aquesta recerca i conservació
de l'obra de mestre Pere.

MagI P"erriol
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TÊSNQSTRËS""
POSSESSIONS(I)

J - L·QcjaJttzscjó.-
Situat entre Es Pujolet, Es Puig, Ks

Rafal, Ses Tarragonès, Ks Rafal Roig, Es Pujol
» Hs Oassons. D'una superficie aproximada dc
91 qunrterndcrs:.

Hl trobam grafiat, a través dels docu-
ments, coiTi Deulosal, Deuslosate, Deu-lo-sals,
Oeulosalv,... (1)

Segons el Diccionari Català-
Valencià-Baleard'Alcovier-Moll: "L·linatge e-
xistent a Balaguer i Mallorca en l'edat mitjana.
Htimològicarnerit podria procedir de "Déu el
salvi".

2. Origen i evolució historica.-
Ja a l'època talaiòtica hi havia habi-

tatges i, pertant, pobladors. Hi ha senyals de
construccions talaiòtiques a Ia pleta de Ca'n
Malondra (talaiot quadrat del qual només resta
l'eiitrada i part de Ia base) i al costat de l'era <Just
devora les cases de Deulosal.

NbwniK;199L

MostedehcutuatabaMraResfesdtanrnuada.

Aquest darrer deu ser segurament una part de
les murades d'un poblat. Ambdós estan rnolt u
prop del poblat de Ia pleta d'Hs Pujolet i del ta
laiot de Ses Tarragonès.

A Ia Carta Arqueològica de Maria,
realitzada per Ia Conselleria de Cultura del
Govern Balear, es fa referència a dues troballes
arqueològiques que no sabem ben bé si coin--
cideixen amb les que acabam d'esmentar.

Durant Ia dominació islàmica de
l'illa de Mallorca, Maria i Santa Margalida res-
taren intep,rades dins el districte arabig de
Muro.

Després de Ia conquesta catalana de

DEULOSAL

mm¿*¿i.Al̂ i*»
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1229, el districte de Muro passà a mans del
Comte d'Empúries baronia del Comte
d'Empúries), que donà en emfiteusi l'actual
terme de Maria als seus col.laboradors. Per un
altre document de 1231 (2), sabem que el rei
Jaume 1 donà en aJoji franc a Mateu Sabadell
l'alqueria Maria, terme de Petra... Aquest docu-
riieiit crea una certa confusió, ja que Pany I ??Q
el trobam dins Muro i l'any 1231 a Petra. La raó
podria ser que una part del terme de Maria
fonrias part de Petra i l'altra de Santa Margalida.

Per Ia documentació que hem pogut
consultar hem arribat a Ia conclusió quc els
topònims Deulosal, Montblanc i Ses Tar-
ragonès obeeixen al Repartiment, que el
Comte d'Empúries realitzà entre els seus
col.laboradors. Eren nadius de Tarragona (Ses
Tarragonès), de Montblanc (poble de Tar-
ragona), de llinatge Deulosal (llinatge del Prin-
cipat) (3).

La documentació més antiga on
apareix el topònim Deulosal és de 1275 (4). Per
Ia seva importància n'hem fet un extracte:
"BerenguerRobert i muller Ramoria venen a
Ouillem Casesnoves Ia tercera part que tenen a
l'alqueria dita Sanceres, també dita Io rafal dels
Deuslosals, tenguda en nom del comte
d'Empúries a dclrue. i tasca dels fruits: pa, vi, oli,
Ui i cànyom. Confronta amb alqueria Colum-
bars (es tracta de l'actual Rafal Roig), tenència
alqueria Maria, alqueria dita Kepta, alqueria

Ct)RGEf3?J[j£irj IITíRASJtWN: ̂ spo&nñsde
tAn*ipo9DqpUdeSkLanr.2^otLDuc&61IUSB
C2)ADauEfcxxsihdeBtaKXÍana.RxKShLAnM.CtepeftBi
Xpe^gprtS.O>xaxmrrtoanKL4hrtperRnmcxiRasidto
Vtepe0
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H_ANn .EESrnjAOCk 1 Or^tdeksœesCsXVFXX)
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Deulosal entre els
segles XV i XIX,
tenia arrendades
les terres per les
que percebia al se-
gle XVII: 1OO
quarteres de blat, 5
quarteres de xeixa
i cobrava 1OO lliu-
res de moneda.
Això arribava rno1-
tes vegades a
endeutar els emii-
teutes.

L'establit de
Oeulosal és de
1843. Hi ha un
plànol topogràfic
aixecat per Antoni
Bisquerra, agri-
mensor. Deulosal
restà dividit arnb
una propietat de

que tc en Ricolf. alqueria d'en Carbonell i d'en
Oarcia; amb casals, horts, arbres i plantes
diverses, aigUes, prats, pastures, llenyes, gar-
rigues i caça, terres cultes i ermesr vinya i hort,
emprius. etc. per preu de lOOO SQUS- Li donarà
també anualment sis quarteres de blat i dues
d'ordi, i es reserva Ia terra suficient per poder
sembrar-hí mitja quartera de blat i mi'ja de llL
Aixo ho ha de donar a sa sogra Maria PoIa,
només de vida seva".

Per aquest document i els confron-
tants, Oeulosal inclouria l'actual Pujolet, Hs
Rafal, SesTarragones. Que el PIa de Oeulosal
era prat on sfhi collia Hi i cànyom. Que ja tenia
cases, hort, vinya i oliveres, a més d'arbres i
garrigues.

Al segle XFS era propietari del dom-
ini directe de Oeulosal el burgès Francesc Font
el qual ho tenia donat en emfiteusi a Berenguer
Robert (S).

Ja al segle XV i segons Josep Maria
Quadrado, Ia meitat de Ia possessió de Oeulosal
fou comprada per Ramon Zaforteza i I.loscos.
Es tractava de compres per part de ciutadans a
forans.

Entre el segle XV i l'any 1843 Deu-
losal serà a mans de Ia família Zaforteza, que a
partir del segle XVII obtindrà el títol de Comte
de Formiguera.

L'any 1578 Ia possessió de Oeulosal
estava valorada en 3.6OO lliures i l'any 1694 en
583O lliures. Al segle XVIH (any 1727) l'esti-
mació era de 11.5OO lliures (6>.

El Comte de Formignera, propietari de

37 quarterades i 2 quartons en mans de Miqucl
Pastor Roig (7), i les 55 quarterades restants en
parcel.les de dues quarterad^s., Aquestes
propietats més petites eren les terres millors (PIa
de Oeulosal). Les cases es dividiren en tres parts,
dos portals a llevant i un a migjom.

HnesttodefaMnCHfEJeXVT)

C3)AnduRE^nedeAA**ca^S^mCL>3Cumertque
faKfc*enciaaNicntJsnc.
(̂ AJRKCRc*3^Cl49<PcxunK9rtfKflttpv
fíAftariMafi)
C9ARMJ*42U142.
49ARM.SfcntSq^ExtXVp<VniXVn:TOntesun
wA^Ka3BHfcsl"<Apfiode 1^tl^iiArrJfapggMgd rt^ X8fi3
CO^JoBLArtmZafcxfczBi&fQOQtoan*edeSnta
MandeFcn^gyxmL-dfineienesUbirnenlaMkpKl
PBBtCTfldbHreiArtnEiRb^rafuaUvcfdeMni2O
quarteiades;unquart&i73eEEacis;Ganaf^iKhaipanio
qipfiMjapjyKaElr^^^CT^JJP^Bnff*P- T,^flpOP^*^0*^j^*iy^MT

totahcasaipritaesdcTcsnKnEatpvedia
^a.y^KÍiSdeia\wtanÉdcdavuiUíkK>aban.j;(aKaJcs)i
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3.CpnstrucciQ_ns.
Fins a Iu sejr<pria meitat del segk; XiX,

com ha quedat apuntat anteriorment, Deulosal
formava unagran pos^*_Asio-piopietat. JIi havia
un sol casal docurnentat al segle XlII. L'edifici
que actualment té forma d'ela, i, que està dividit

sifó, un gran safareig, ...

ArcirrtpncYqL^re^tape*desprësdebidHAsiodelXrX

en tres propietats manté elements estructurals
dels segles XVI-XVII (algunes finestres,
finestrons defensius, arcs de rnig punt a les plan-
tes baixes i a les sales, etc.) EIs arcs rodons que
separen els aiguavessos a les sales són grandio-
sos, fets de marès. Es de ressaltar l'arc de mig
punt i el brancam de Ia casa de Ia família Car
bonell-Estèlrich. El material emprat a l'edifici
és Ia pedra, el morter, el mares, Ia teula mora, el
trespul,... La coberta és a dues aigUes sense
canal a tramuntana i amb carial de teula i zinc a
llevant i migjorn. Hi ha dos patis oberts, orien-
tats a llevant i migjorn. Tres cisternes
s'encarreguen de recollir l'aigua de Ia gran teu-
lada. Dues portes són de llenya d'alzina.

Afegits del segle XTX i posteriors són
els canvis de portals i finestres, ampliació dels
finestrons, el gran arc de pujada al sostre, Ia
torre del rnolf fariner i que també servia per
extreure aigua. Aquesta construcció té Ia pecu-
liaritat d'estar separada del pou. Altres con-
struccions que formen part del paisatge de
Deulosal són unes altres cases començades
l'any 1931, els sestadors de pedra dins ta pleta. Ia
caseta del sequer, casetes de motor, una torre-

h*elqi^srrvrixcfc-r*iBpr(sof*m)que*&kiTrM*eixH
OaqgpnaiamptadaquekiditavertenÇmeiatdcIpau
d*a^ncp*cNtaalcsvniquewafescasesdeLfeukaaBl
qnchnadqumtJbanNadel,fb^Aenakaipdssuroes-
soBdcOuikxnTbnckiKfiqpKlJucndeSeatJuan_EI
taH^9Faorrje^^anuaknentcada2SdeJlJfrdunQens
uaenfdiuLde*^&fiuR%;6sausfinsauntotcddc'2UR7
KunesWsous;dcsGcrnptantksduesrni&Bes
dVzrirataqt^jatuipq^aBarkxrKuTisfc%a(xvna
pnxnjnxicx-ddsenycrI<BnKxiBu^jesZjafcrteza".

^RVLlfipnfeqireOvyia44>pf*>2^>

4. Eaisatee_rjuralLajdtiujs.-
PodrIem ressaltar dos tipus de

paisatge: un obert, sense tancaments de pedra
(FIa de Deulosal) i un de tanques de paret seca
(Ia resta).

Ja fora de les cases és molt interessant
i únic dins eI terme de Maria el pou empedrat
ovalat que hi ha al costat del molí i que està
erirevoltat pel cintell. Aquest pou és, segura-
ment, d'origen àrab. Al segle XITT, a un docu-
ment assenyalat anteriorment, es parla de l'hort.
Fou ernprat fins al segle XEX com a sinia (8), i
posteriorment funcioriA amb el moli i ja al scgle
XX fou motoritzat. Rl cintell, l'empedrat,
l'amplitud, Ia forma i Ia profunditat .són mostra
d'una època llunyana on Ia mà d'obra i el temps
iio comptaven gaire.

També forrnen part d'aquest
paisatge rural les manades, sobretot Ia que hi ha
a l'era de Ia famíl ia Carbonell-Hstelrich amb
una escala de pedra única per aqueUs indrets.
Aquest, com tants d'altres obra d'"Es SoHeric".

Quant a cultius, a Deulosal trobam
ben diferenciades les terres primes garrigues,

• ^yr^^^* •^jHl IBBLa^^M

:|QM9VP •

P^pM
*t , .i*M

S9nainu$aAiMrMa(anEencralse^eXUl>itmedeinoll
ddsXDC
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pletes, tanques,...) dels comellars, de terres argi
loses i gruixades. Hi ha una trinxa pròxima al
Puig que és de terra prima i gravosa. I ̂ a majoria
de pletes, tanques i algunes garrigues, se con-
vertiren després dels estabKts de 1843 en rotes i a
finals del s>-egles XDC en arnetlerars, figuerals,
garroverars, ... Segons l'Amillarametit de 1863
dins el terme de Maria no hi havia «metiers. RIs:
primers ametlers documentats scm de 188Ü. A. Ia
segona meltat del segle XrX els cultius domi-
nants a Deulosal eren els cereals, Ia vinya i Ia
figuera, ... Figueres albercors, roges, martinen-
ques, perajals, bordissots, porquenyes, de Ia
tira, de to roca, coll de dama, ... omplieri el PUi de
Deulosal. A l'acabament del segle XIX i
començament del XX Fametler creixerà dins
terres més primes que havien estat guanyades a
les garrigues. Arbres com els Pou, Pons, de Ia
canal, vinagrillo, Vivot, menut, salero, Ramis,
... i alguns garrovers canviaran el paisatge de les
pletes de Deulosal.

El boom turístic dels anys seixanta i
l'escassa rendibilitat de l'agricultura han con-
vertit el paisatge de Deulosal i el de Maria en
general, en un espai distorsionat si el com-
param amb el descrit anteriorment. A Deulosal
queda un PIa cereattcola cada vegada més aban-
donat; unes terres primes que ja tornen esser
invadides per lagarriga i unes construccions
que se procura mantenir més o manco dre;tes.
(8)Uanyl881 tnc4TannA**fi*uparf*>-faefy*^t*9*rrm*-

r4rfan<»TW>«4gpr»»g*»<iregffc»TViJr«aal

VQCABULABI
ALOi; O LLUïSME: Era el dret que tenia el
senyor del domini directe de cobrar una part del
domini útil quan aquest era venut per

Pemfiteuta.
CENS O CHNSAL: Dret reial que es paga al
senyor de Bens immobles, sobre els fruits
d'aquests, en diners i en espècies.
CENS EMFTTEUTIC: Cessió perpètua o per
llarg temps, d'un immoble, compensada pel
pagament d'un canon anual al que fa Ia cessió,
conservant-ne ell el domini directe.
CENS RESERVATIU: El que se reserva el
transmissor d'un domini útil, amb Ia
independència del gravainen de censos aiiteri-
ors.
DELME: La desena part de Ia collita.
DOMFNI niRECTF. O AL.LODTAL: Consistia
en una sèrie de drets que es reservaven el.s
senyors d'aquest domini, com l'alou o lluïsme,
fadign, delme, censals, ...
EMPRIU: Terra comunaL
TERRA ERMA: Terra no conreada.
FADIGA: Dret de prelació que té el senyor di-
recte d'adquirir Ia cosa emfitèutica quaii el
senyor útil Ia traspassa a un altre per títol oneros,
és a dir, Ia ven. Oeneralment aquest dret té un
termini de 3O dies.
TAi>CA: Onzena part dels fruits.
1 LLIURA: 2O sous.
1 SOU: 12 diners.

Bartomeu Pastor Sureda
(Aquest article participa de l'acord sobre Nor-
malització lingüística amb Ia Premsa Foraria i Ia
Conselleria de Cultura, Educació i Esports)

CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I ESPORTS

GOVERN BALEAR

ïtafahocfetnfednÉdidDwJks
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SAXERRADETA
AMB ...

Rl personatge entrevistat és conegut
popularment per En Joan Rumbo. RH naixé dia
28 de Maig de Tany 1936. '

Ens ha paregut que en Joan se n'ha de
recordar de quan era ben petitet i per això Ii
demanam:
- A què jugàveu els nins de Maria, quan eres
petit?
* A bolles, a baldufa, a sants,...
- A bolles i a baldufa, més o manco, sabem que
és, però això de sants...
* Posàvem una capsa de rnistos dreta cn terra i
damunt hi posàvem forros de capses de mistos i
de llibrets de fumar. Aquests com a cartonets es
deien es sants. Llavors, amb una pessa grossa
d'aquelles negres, que solien esser del rei
Atfons, tiràvem a Ia capsa i quan Ui tomàvem els
sants s'escampaven i eren de Ia pessa que estava
més prop.
- Jugàveu a doblers?
* No jugàvem a nes. L'únic que guanyàvem eren
es sants. Llavors, quan començaren a entrar les
pesses blanques, ja posàvem doblers damunt Ia
capsa de mistos i els se'n duia el qui els
guanyava.
- Recordes qualque fet concret que et passàs
dins Ia teva joventut?
* En els devuit anys mtfn va passar una de grossa
i trista. Vaig caure del camió carregat de palla i
me vaig rompre Ia columna. Vaig dur el cos
enguixat devuit mesos. Cada mig any me
canviaven el guix. En els vint anys vaig tornar a
caminar un poquet. Gràcies a J3eu vaig
aprendre a caminar una altra vegada, no gaire
bé, però em conform.

.

En Joan Manuel Vanrell
Mercader

- Massa bé camines, Joan. Havies perdut les
esperances de caminar?
* Sl, no me creia tornar caminar pus mai.

En Joan creu que va tornar néixer i està
content de ser aixi com és. A en Joan Ii agradava
i Ii agrada el futbol i una vegada estar bo, volgué
fer un servici al Mariense.
- Com va ser tot això?
* Durant quatre o cinc anys vaig esser el
massatgista. Anava a tots els partits i
entrenaments i duia el "botiquI".
- Recordes alguns jugadors d'aquell temps?
* En Jordi Pastorera el president, en Miquel
Cating l'entrenador. Record també en Tomeu
Pastor, en Damià Menut, n'Esteve Banderoler,
n'Esteve Mas i en Jaume Pastor que solia ser el
porter. I n'hi havia més però ara no me'n
record...
- Quin creus que era el rnillor del Mariense en
aquell temps?
* Hn Damià Menut.
- Com has dit abans, anaves amb ton Pare amb
un camió de palla. D'on i on duien Ia palla?
* AquI, a Maria, nosaltres batfem per sa palla i
fèiem pallers en es camp d'en Jordà, i llavors, a
poc a poc, Ia venIem.
- I on Ia dúieu?
* Quasi tota Ia dúiem a Sóller. Servíem palla de
dues classes. De bona i de millor. A Ia bona Ia
tiraven per davall els peus de les vaques i Ia
millor Ia se menjaven.
- I qui Ia se menjava, Joan?
* Jesús, i qui ha de serl No eren es soUerics. La se
menjaven ses vaques.
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* Després de l'accident seguires anant de palla.
Recordes alguna cosa curiosa que us passas
amb ton pare?
* Bastantes vegades espenyàvem el camió i
havíem de romandre pel cainI fins que un altre
dia podiem aconseguir un mecànic.
-1 on us aturàveu a menjar?
* A Can Topa, a dalt del CoIl de Sóller. Me
record que menjàvem molts de fideus i a mi no
m'agradaven massa. No en somgaire afectat
dels fideus. Si érem a Sóller a l'hora de dinar,
anàvem a ca Madò Oaliana i solia fer llenties i
tampoc m'acabaven de passar. El que més
m'agrada és l'arròs i en feien poques vegades.
També anàvem a menjar a Can Coixf.
* Què costava, Joan, un dinar en aqueU temps?
* Com que mon pare pagava, no sé ni que
gastàvem.
* Aquest oflci de palloler, venia de ton pare o ja
del teu padr1?
* Hl meu padri Pep també anava de palla, però
ell Ia traginava amb un carro i un mul. També Ia
duia a Sóller.
* Com era el teu padrí?
* Hra un home grasset. Tenia dues vaques i un
ase amb un carretet petit i es mul per a traginar
palla. Me pareix, si no m'equivoc, que a les
darreries Ja va comprar un camió.
* Aqui on vius, al carrer de Sa Tanca hi havia un
botiga...
* Quan jo vaig néixer, ja hi havia botiga a ca
nostra. Ma mare era Ia botiguera.

Hem sentit parlar de què te'n cuidaves dels
Reis.
* Vaig començar a cuidar-me'n en temps de
E>on Miquel, en el saló parroquial, damunt Can
Jordi. Jo me cuidava de cercar els cavalls, de les
selles, dels tres reis, carro o remolc.
Normalment jo era es conductor.
* I les joguines?
* Les rebíem damunt el saló parroquial i el se'n
demà les repartíem a les cases.
* Tots els nins tenien joguines?
* Normalment sí.
* Vares veure plorar algun nin perquè no tenia
joguina?
* Sl, i me feia molta pena. Veure que els seus
companys en tenien i ell no, me feia una cosa al
cor.
* Hs diu pel poble que en aquest temps,
representàveu Ia comèdia del rei Herodes.
* Jo tenc ete llibres a ca nostra. La representàrem
quatre anys.
* En recordes alguns, dels comediants?
* Hri Pere Salvadorfeia de rei Herodes, un tal
Toni feia de majordom, en Miquel Blaiet feia de
rei Gaspar, en Gabriel Mancorer feia de patge.

en Sebastià Ram;s, de secretari, en Nadal, es
ferrer, feia de doctor, n'Andreu Alcover, de
consell, na Catalina Mancorera, de Sibil.lu, en
Toni Ramis, de General, en Joan Lau, de metge
i jo solia fer de cabo. N'hi havia més molts però
ara no me'n record.
- On representàveu el rei Herodes?
* A Ia plaça de OaIt, devora l'església. Sortíem
de dins l'església. Fèiem rifes i llavors tot
acabava amb un sopar i una excursió.
- Series capaç, Joan, d'organitzar aquesta festa
una altra vegada?
* Llavors érem més joves. Ara ja no és igual. Hi
hauria un poc de feina per a trobar Ia gent. Han
de ser vinti-dos. Ara hauria de ser Ia gent més
jove.

* Te'n recordes, Joan, que hi hagué un Teleclub
aMaria?
* Sf, però acabà malament.
-1 atocò?
* Mos prengueren el televisor i altres coses i en
quedàrem en un en darrer.
* Hi havia molta de geiit eri el Teleclub.
* Si, però a poc a poc va acabar a zero.
* Tu creus que és veritat que les coses a Maria no
duren?
* Jo crec que si n'hi ha un parell que aguanten,
les coses duren. Hl que passa és que un tot sol no
pot fer res. Ha de ser amb grup.
* Quin capellà et convidà per fer d'escolà?
* Don Nadal Trias Orell. Me digué per esser
escolà i Ii vaig dir que sl tot d'una.
* Qui ho era abans que tu?
* En Miquel Estanyer.
* I corn aix! aquest canvi?
* No ho sé.



FBsTTCAKPtKANY-^266) Noven**xlW1

- Quants d'anys, Joan?
* Ambdon Nadal n'hi vaigestarquatre, amb
don Mateu, tres. amb vós, un i ara torn seguir.
- Què recordes dels quatre anys amb don Nadal?
* Record que posarem Ia instal.lacióelèctrica
per damunt les voltes de l'església. Don Nadal
era el mestre i jo l'ajudant. E>on Nadal, per jo fou
una bona persona, no me va barrejar rnai.
Sempre me va fer mala cara.
- Quines eren les teves feines com escolà?
* Cada dia, devers les sis de l'horabaixa, pujava
a l'espJesia. A l'hora precisa, tocava Ia campana,
preparava les hòsties, vi, corporal, llibres i feia
sortir el rector cap a l'altar. No era com ara.
L·lavors tots els diumenges i festes hi havia altar
fumat i havlem de preparar el foc i els ensems.
- Conten per aqul que quan hi havia don Mateu
Ii fèieu animalades. Es vera això?
* Només és vera en part A mi també me'n feren
moltes. Quasi cada dia m'espenyaven el
Mobylette, me buidaven ses rodes, me tallaven
ses gomes i n'havia de comprar de noves.
- Mai saberes qui era el delinqüent?
* No, però me vaig sospitar fort ferm.
- L'autoritat municipal no s'hi va ficar mai?
* S!. Hl batle posa un municipal per a vigilar,
però no va veure res i si ho va veure no ho va dir.
- Diuen que a les dotze de Ia nit tocaven de mort.
* Això sl que és vera. Jo ho vaig sentir i me vaig
aixecar. L'endemà trobàrem una escala de
picapedrer, de ferro, dreta a Ia paret del patiet de
darrera el campanar.
- I per dins Ia sagristia que no hi tinguéreu un
poc de trull?
* Hn aquest temps no hi havia capellà a Maria i
jo, que era s'escolà, a les 6'3O vaig anar a
preparar per Ia missa i quan vaig entrar a Ia

sagristia quasi em vaig acubar. Tot estava per en
terra: casulles, robes, trastos, Uibres, etc. Tot
d'una ho vaig dir a madò Maciana. Aquesta anà
a dir-ho al batle i aquest a Ia Guardia Civil i
llavors tots vingueren a veure l'endemesa. Jo ja
río sé res pus ni me digueren res més.

Aquest vespre havia de venir a dir missa el
Vicari Episcopal, don Llorenç Sastre, i mos va
trobar amb so trull.
* Més coses Joan?
* Me'n record que teníem els doblers dins un
caixonet i el capellà tenia Ia clau i un bon dia,
sense espenyar res, es va obrir el caixò i
desaparegueren els doblers. El rector dormia
aqul on ara és Ia saleta d'estar i guardava els
doblers davall es llit i les hi prengueren una
guarda de vegades. A l'escal Ii pegaren foc i Ii
mascararen Ia paret. Un diavaigveure com Ii
havien posat tatxes al cotxe, de tal manera que,
tant si caminava per endavant com per enrera,
havia de foradar les rodes.
* I com així te n'anares d'escolà?
* Perquè ni va haver un que va dir que no
tancava l'església bé i el capellà me prengué les
claus.

I ara ja tomes a ser escolà?
* SL Ara me sent milfor que abans. Ara no me fan
animalades com me feien. Ara estic tranquil i
content.
* Be, Joan, aterraremja perquè l'escritja serè
llarguet però, seguint el refrany popular que
dlu "De consells no ne vagis fart", te
demanaríem que en donassis un al poble.
* Ara sf que m'heu taUat. No és gaire bo de fer
donar consells al poble. Diria que Ia gent fes
bonda i no fessin massa animalades i que tot
anàs damunt rodes.

AixI acabam Ia
xerradeta amb en Joan
Vanrell, tot un
personatge del nostre
poble. Gràcies per
haver-nos volgut
contar-nos tantes
cosetes. Que sempre
visquis aixf de feliç,
atent i amable amb
tothom. Si hi ha una
persona a Maria que no
ha ofès a ningú mai, és
ben assegurat que és en
Joan Manuel.

Ptere Foris.
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EXPOSICIO DE PERE MASCARO A
"SA CAPELLA FONDA".

Com ja anunciàrem en el darrer mírnero de Ia
revista, del 31 d'octubre «I KJ de novc-mbre es-
tnra cxposada a "Sa Capella Fonda'7 Ia Col.lec
oio Pere Masraró <1888-19/3) de Ia Biblioteca
Gabnel Llabrcs de l'Ajuntament de Ciutat.

1 .n mos*tra que podrfem anometiar fixa, està
t'onnada pe« IW fotografies 3U x. 4O ems. emrnar-
cades i que reprodueixen paisatges, imatgi*s: re-
Iigioses, fotografies de contingut etnologie o
d'actualitat i retrats de persones, algunes de
Mtiria. que encara só'ii vives.
Les fotografies de paisatges són les mes ubuii

dants i responen, segons njmors, a una original
manera de n-partirsc: l'illa de iYlaJiojiii amb un
altre fotògrafde l'època. El tema mes repetit és
Ia imatge de places, esglésies i algun can^r. Kis
pot destacar lambé Ia s:erie dVstacions del tren.
Dins HH p,rup d'imatges reliof>io<ies, cal destacr
Ia combinació que feiade lavista d'un poblc i
d'una imatge de sant, Orisf o Mare de Déu al ce
L

T.es iristíintanies dH tercer <'ipinr<it rr-p>v^
dueixfc-ii olicis, pagesos, procexsons i una de l*-s
exposades pertany a una proceys-ó celebrada a
Marin.

EL» retrats, si bé no nombrosos a Ia coLlecció,
nl no.'>trc cnr? seran cls qui c-ompletaran
l'expONicio, grãcjt;.^ u l.t col.laboracitì de Ia gent
de Maria i aquest apartat anirà muntat a dins uns
panells de vidre.
Le« folo^yafiei» de l¿t CToLleccio r^;re VIasc¿iix)

duen una informacirt al peu que en primer lloc,
indica el municipi (dada aportadu per Iu iiibli
otcca Ouillcm L·lahnf-s),; « contínuncio r-l tTtol.
pres de Ia mateixa obra i mantenint l'ortografia,
el lcxic i Ia llengua originat 0«1 inft>ininoio que
ha afegit Ia Biblioteca figura entre claudàtors);
desprès, es descriu el suport original (ncgatiux,
postals) i se'n donen les midcs en centímetres
teostat esquerre x base); en darrer lloc hi figura
el nümero de registre per Ia seva localitzaeio a Ia
Biblioteca. Les fotografies es varen fer entre els
any*ia?7i lOSO.
Fent un repas p*^r Pexposieio i comparant les

irnatges, sobne tot eis paisatges de llocs turístics,
amb 1es que podríem fer en l'actualitat ens ado-
iiuii del caiivt expeniiieiiitit. U'uque^l.i monnu
pod<-if afirin;ir que lcs fotografies de Pcrc
Mascaró ^x*>n un necord i un base sòlida |jfi eii-
tendrel'evolticio deJa riostra comunitat eii el
temps. L'obra de JVre Mascar6, ara aixi ho rc

I*ae Mascanoa lîons Aines(oedkJa perJoancÉna 'MirwtTaii>)

coneixen, es alguna cosa mes que Ia imatge
d'un home que estava al nostre costat el dia d'uu
esdeveniment fnmil iar o popular i que cs
desplaçava de poble en poble en un modesi
carruatge. T\s l'obra d'una persona avançada ¿*1
seu temp*i. que vivia pel que renlmr-nt Ii n^>.ra -
dava i res tenia a veure amb el tracte de Ii daivii
Ia majoria dels seus conciutadans. T..-i seya in
quietiul i lei. ̂ aiies de &*Jpeiai^se en Li sc:va pix>-
fessió aviu en dia han tengut el premi del r-.- -
coneixement a Ia feina ben feta. Les seves foto-
grafies formen part del nostre pasquí cultural i
ensajuden a entendre urra mica més el rnon. I ,es
seves plaques són el record d'un pasat no molt
!Iunya cinpero que no tornarà. Rn elles seran
moltes les per&oiic& de Vlaria que s'hi veuran o
coneixeran algú debí qui hi apareixeu. Serà eI
petit homenatge d*aquest petit home cap als
seu.S pui>'^u:;. !ii ri*p: ocIuCCti'< í- d n > r : u u l piij.-t::
d'un temps i unes cares que no tornaran ser
ij>uals i que ara causeri l'admiracio dcl^ qui les
contemplen.

íj* inai^>:uracio swrt H dia 31 a les 7(r^V> hores i
estarà oberta fins el IO de novembiv. Ain*m tot^
n "Sa C-aprlI«", !'«mo en F*prr *>ns hi rsprra. No
falteu.
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LAPARROOUTA
Ja ens acostarn a Tots Sants. Segons diuen

les històries, era aquesta una festa celta. HIs cel-
tes tenien dos dics que no figuraven al calendari.
Eren dos dies de llibertat pels difunts. Aquests
aprofitaven les 4S hores per escapar-se d'aquest
món, dels esclavatges i les misèries. L'esgtésia
cntòlica ha seguit arnb aquesta festa: una festa
seriosa, dc silenci, pensament i amor.

A Ia parròquia us convidam a fcr ne una
reflexió i tal vegada, una reconciliació. Serà el
dia de Tots Sants, 1 de novembre, a les 7 del
vespre.

ESQUERRA REPUBLICANA _E>E

CATALUJ^YA
A sa Capella Fonda hi va haver una

Assemblea d'ERC. Parlaren En Jaume
Santandreu, qui féu un desglosament de les
activitats del partit. Ara ja és un pnrti t polític.
S'ha quatrupHcat Ia militància i ja és necessària
una organitxació i una coordinació. En Jaume
fou votat per regir com a president de les Illes.
Fou nomenada secretària de Ia presidència Na
Magdalena Torelló, de Can Sorto. En Joan Mir
segueix de delegat.

A Ia diada de Barcelona hi hagué forç
presencia de les Illes (JERC).

AJUDANTS PABROjQy_JALS_
El coro parroquial visità el restaurant

"Pep Noguera", on pogueren sopar i provar els
saborosos plàtans sembrats i collits allà mateix.

l^es senyores de In neteja, moltes amb el
seu marit, anaren al port de Sóller, barca fins a Ia
Calobra, Lluc, Pollença,... En Jaume
Santandreu els acompanyava. Diuen que no
havien disfrutat tant mai.

STOT TTKS RRT FTRS

Ara que jr fa un any de les fortes pluges i
innundacions de Pariy passat, encara podem
veure siquies perdins el pla de Son Perot que
estan plenes de terra. Si les precipitacions es
tomen repetir, ja em direu per on han d'anar les
aigües.

Ora .OSTA A T .'KS<T-QT .A

Al llargd'aquest mes d'octubre, els dos
peon de Tajuntairicnt han susbstituit les reixes
roveUades i espenyades que donaven al carrer, a
l'edifici nou de l'escola de dalt per una gelosia
de rruiterial de construcció.
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SUBVENCIU PER A APQUEMR MATEFMAl,
DJU2ACTIC

La Conselleria de Cultura, Educació i
Esports ha concedit al nostre centre, després de
presentar-li Ia corresponent sol.licitud i
pressupost, una subvenció de 2OU.OOO pts per a
l'adquisició de material didàctic que tengui
refació amb Ia nostra llengua i cultura.

Aixi mateix el Ministeri d'Fducació i
Ciència i seguint Ia tònica de cursos anteriors ha
ingressat 2.62.OOO pts. que s'han de justificar amb
Ia compra de material imprès (llibres,
diccionaris, etc), sense tenir en compte Ia
llengua.

KSCQLHS VIATGERES: BJJTA D*E
SARAGOSSA.

En els mateixos moments que aquesta
revista sigui a Ia imprempta, també els 17
alumnes del col.legi públic acompanyats pel
professor Mag| Ferriol, seràn viatjant per dues
de les províncies aragoneses: Saragossa i Osca.
En tornar ens contaran les seves experiències.

ESCOMS VLVTGERES
JV Ji fL·

o o o o o o o

V /

RUTA DE SARAGOSSA^
OeI 22 al 28 d'Octubre de 1991

QUADKRN DH CAMP

DE:

Col.legi PuMc i Monjo
Mariade!aSaht BALEARS

T .T .mRE I FCrrOGRAFIES PE PERE MAS-
CABdI

Com un alicient més a Ia magna exposició que
pretenem fer a "Sa Capella Fonda" honrant a
Pere Mascaró, es posaran a Ia venda uns llibres
editats per l'Ajuntament de Ciutat damunt Ia
seva vida i obra. D'aquest llibre ja en xerràrem a
les pàgines de FENT CARRERANY allà pel
mes de Juny. En un principi, disposarem de SO
exemplair i els vendrem al preu de l.OOO' l*te,>,
pels socis de FENT CARRERANY i de 1.3OO'-
Ptes. als no socis. EIs podeu retirar, previ
pagament, a qualsevol membre de Ia Junta Di-
rectiva o del consell de redacció de Ia revista.
D'igual manera, de les fotografies que surteri
publicades nl llibre podeu fer-vos amb una
còpia de 3O x 4O al preu de 2.OOO'Ptes, també
previ pagament de cada una de les que desitgeu.
Si no eiis eiigaiieri, eri 15 dics les podreu tenir.

PENYA BARCELONISTA
DE

MARIA DE LA SALUT

NQTA DE LA PENYA BARCHT .ONtSTA DF!
MAEOA.

Davant les inquietuds dels membres de \<\
Penya Barcelonista de Maria de Ia Salut, entom
a l'admissió de nous socis, Ia Junta Directiva es
va rcunir cl passat dissabte 12 d'octubre i
prengué Ia següent decisió que ens han prcgat
que facem púbÜca a traves de Ui revista: "Perad-
quirir Ia condició de nou soci, l'aspirant ha de
tenir 2 avals de membres ja afiliats i sentir efc; uol-
ors blaugranes del nostre estimat F.C. tJarce-
lona".
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Antoni Márquez Espinosa, que mort el passat 11
d'Octubre, en accident de circulació. Vivia a Ia recto-
ria.

Que descansi en pau.

paENVF*3LTC3

Na Franciscà Pastor Caldenteyva néixer dia 14
d'Octubre. EHs seus pares són en Jaume Pastor Sureda i
na Carrrie Caldentey Pascual.

Hnhorabona als seus pares i demés famflia.

[jMJHANrara:

N'Aritoni Bergas Mas i n'Antònia Quetglas Past<
es casaren a l'església parroquial de Maria de Ia Salut
el passat dia 5 d'Octubre.

En Miquel Julià Pont i na Franciscà Ferriol Pons
que es casaren a l'església parroquial de Maria de Ia
Sa!ut, el passat dia 12 d'Octiibre.

En Pere Payeras Mas i n'Antònia Morey Ferriol
que es casaren a l'església parroquial de Maria de Ia
Salut, el passat dia 12 d'Octubre.

En Sebastià Perelló Serra i na Franciscà Mestre
Mas que es casaren a l'església parroquial de Maria d<
Ia Salut, el passat dia 19 d'Oc-tubre.

N'Andreu Jaume Riutart i n'Antònia Morey
Bunyola que es casaren a l'església parroquial de
Maria de ta Salut, el passat dia 19 d'Octubre.

Que el vostre amor no acabi mai.

THiFONS D1UiTERES

AJUNTAMENT
Fax

METGE
APOTECARlA
ESCOLA DE DALT
ESCOLA DE BAIX
CA SES MONGES
LOCAL 3e EDAT
PARROQUIA
GESA INCA: AVARlES
BOMBERS
AMBULATORI D1INCA
SON DURETA(Centraleta)
AMBULÀNCIES S.S. (INCA)
AMBULÀNCIES
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS DE
L A C A I B (INCA)
ADMINISTRACIÓ D'HlSENDA
DlNCA

SERVflS SANITARIS

525002
525194
525265
525020
525083
525252
525144
525564
525033
500700

085
502850
175000
502850
200362

505901

505112
505150

PUNT D1ATENCIO CXlNTINUADA
DKÍaNEU:
Carrer Ponent, número 3.
- Per demanar hora alservei dePedia-
tria hcu decridarde8 a 14h. albS5D43l
- Per urgències, a partir de tes 15 hores
heudecridaral £202921
- Preparació pel part, postpart, con
de gestació i informació sobre anti-
conceptius hcu de cridor al.
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CtltenpT)
HJJVCMEIFS^
DbS 2fces
Efa7 91

Efa9 11

Dfal2 71

DfaL3 14'
nfa^fS Í61

Ffa3R 1"
Efa29 W
TOTAL- 64LHRES

IfempartmaMààm
29*C<Dfa^
IfcínqppíHiiiHrrÉ dnin
18f<pb28i30>
IfefHjaetuaMjgia
3*3">C
MS^Enoiriícdmcs
2ö7°c
tVS|anan**nes
22f>C

GR^EOVDEraVffoi^mJRffiIv#kXK*fflEaMfc>aMffi

Ciencsi
NOVEMBRE DE 1986:

-Cultura talaiòtica a Maria.
-Critica o denuncia: reflexió.
-Les activitats culturals.
-Mariense F.C.
-Lluc Bunyola, campió de caça de Maria.

NOVEMBRE DE 1987:

-Centenari del cementeri.
-La donació d'òrgans i els transplantaments.
-Sa Xerradeta amb n'Isabel Mestre.
-ftx>jecte Home.
-Pagina bíblica.
-Poemes i Oloses.
-Correu Obert.
-E>es del Balcó de Ia SaIa.

NOVI;MBRF: DE 1988:

-Pàgina sanitària: hipertensió.
-El poder telefònic de Mndriz.
-Casa de te ViIa.
-Des del Balcó de Ia S«la: discurs
d'investidura d'en Magi Ferriol.
Sa Xerradeta amb Miquel Torelló "ex-batle".

-V Trial Indoor Mare de Déu de Ia Salut.

NOVEMBRE IDE 1989:

-Segueix Ia polèmica eritorn a Montblanc.
-Montblanc a debat.

tt
V- -

Hl.

-Sa Xerradeta amb D. Joan Carbonell.
^3orreu Obert.
-A revuere: adéu d'en Pere Fons.
-Carrerany Esportiu: L'amo Antoni Torelló i
l'amo En Tomeu Carbonell socis d'honor del
Club.

NOVEMBRE DE 199O:

-Agricultura Ecològica.
-Imatges d'ahin enrajolat de Ia Plaça des Pou.
-Problemàtica dels joves als Països Catalans.
-Sa Xerradeta amb na Franciscà Ferriol.
-Fbtos escolars curs 199O91.
-Correu Obert.
-Fent Carrerany celebrà reunió de Junta Direc-
tiva.
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Pascati» ja mês iieLs lÜO dics dc confiança que
jvfTcortc:sia os doncri a un nou ajuntament o
govern després de Ia pnesa de possessió, ì des del
meu lloc de membre noelegit d'una candida
(urn po1ftic:n Hnrament dermt<id<i, vuíl feri inn
aiialisi de les- coses que no m'han agradat fins
ara d'aqucst ajuntament socialista que cns
govema. Oic de les coses de no m'han agradat
fins ara amb dues intencions; una com a mem
i > i i d u n a força politicaquc nohagauditd'uri
ampli re.i;ol-¿ame.nt popular qutn Ii Im vatgut el
pw|jtii- de iiioiiibre de Foposieió, no (eiic el per-
què alabar Ia gestió politica dels qui i m gover-
nen, tan sols ajudar-los en el que pugui a real
itzar Ia seva labor i l'altra, com a critica que
pretén ser constructiva, si c.s que es te a be ser
tenguts en compte alguns punts.

No em vuIl posar en una positura frontal coit-
tra Ia majoria municipal, alguna cosa ha fet bé,
ja que cn carn viva he sofert aquesta política
"d'estar en contra de tot el que no siga nostre".

Fins ara no havia expressat públicament Ia
meva opinió damunt les darreres festes de Ia
M'arft de Deu. Caincidesc amb moltes de les afir-
macions fetes en aquexUi revista el n*es passaL Hl
cert, es que tan sols- vaig assistir a tres activitats.
Una Ia inauguració de l'exposició de "FHNT
CARRERANY" a Ia Casa de Ia VUa, Fahra te del
pal i · i iL^ihonat i Ia tercera, l'entrega de distin-
cions a persones de Maria. Les dues primeres
em pareixen bé i he de dir que el batle va assistir
a Ia inauguració de l'exposició de J. Miquel
T..lndo e-n representació de l'Ajuntament. L'únic
punt que no em va agradar va esser el que estant
ariurK-indn a damunt cl progmma de festcs i arnb
el patrocini municipal no es respectas el ca-
lendari publicat. Quan al tercer acte, baix el nieu
punt de vista, acte de partit, no comprenc Ia
presència de Fraricesc Obrador, personatge
que a nivrll institucional no representa el poble
de Muria i si els que el votareu com a candidat a
president del C3overn Balear. No va obtenir el
suport d'un quantitat més grossa de gent i es
quedà com a cap del partit més votat de
Foposició, que no és poc, però sí pens qué in-
suficient corn per a fcr una eritrega de distin-
cions de l'Ajuntament de Maria a persones de
JVJLaria. A mes, no estava anunciada Ia sc-.va pivïsè-
ncia al programa i pcl que tenc constància, no
tots els distingits estaven assabc-ntuts del seu
premide forma "oficial".

Quan es varen convocar amb temps suficient
els ix-prescntuts de les distintes assockicions i
clubs deJ riostrt puble, vai¿> veure molt bé Ja
proposta i Ia resposta, encara que una mica
'VnntHdn". i esperava que In improvitzaoió no
estas a l'ordre del dia. Algunes queixes hc escol-
tat damunt altres punts, emperò no puc opinnr
ja que és problema dels afectats i río vull sortir
per ells.

A Ves distintes àrees de govern municipal tenc
una sèiie d*objeccions, que cornja he dit, inten-
taré fer urrib un to constructiu.

La de cultura per ara no ha realitzat molta
feina que diguem i s'ha basat en un patrocini o
subvenció a les entitats que han organitzat ac-
tivitats. Pens que si bé això no és negatiu, des de
Ia Cas« de Ia Vil« s'ha d'assumir l'organització
d'alguries d'aquestes activitats i millor si són
diferents a les ja existents. Una vegada dins Ia
roda de Ia cultura, pens que r>'ha dc fer moneda
comú dins el nostre poble. Ànim a Ia majoria
municipal a augmentar el dipòsit cultural del
poble amb Ia incorporació al seu patrimoni,
d'obres d'art i d'infrnestructura cultural. Hl pa-
trimoni cultural rebut no és cap ofensa i s'ha d'i--
ncorporar a Ia decoració de Ia Casa de Ia Vila o
altres dependències. IIodic pel fetque si uriu
vcgada, en ocasió d'una exposició, es des-
perigen els quudres de Ia CJasa de Ia Vila i si
I*organitzador no hi torna, les parets cstan
plenes de fils de cadena, i no em pareix bé.
Alp;uns ho agraïrem.

Quant a l"esport, consider positiva Ia last_-a eii
general i l'estat i manteniment del poliesportiu
s? bé esrtn pendent d'alguns retocs en els terrenys
de joc que cada vegada son més necessaris.

La part d'urbanismc està coixa. Hl gran cavall
de batalla de to campanya electoral socialista i Ia
i:au.sa de Ia dimissió de Rafel Oliver, Mont-
blanc, pareix que continua en el matcix purit
que abaris. S'ha fet feina, deman, per requalifi-
car els terrenys dc Montblanc? Consider que el
temps que es duu degovem és més que .-.uiicK-iii
per haver fet i donat a conèixer al poble les
pass*rs dades. FVr ara, els ecologistes locals no
hari obert Ia boca i ja és hora. D'igual manera
pens que en altres temes que haguessin estat
rnotiu dc critica si cls dirigents o responsables
haguessin estat altres, s'ha guardat silenci mo!t
eloqüent.

Per altra banda, les obres sense permfcs muriici-



NawamfaK*1991 H?NîlX^ARFERANY-17(:>73)

pal i algunes d'elles sense projecte tècnic, sóri
notòric-s. No c-.ulp al* propietaris, sinó al& re-
sponsables municipals per deixar construir en
vixle_N a una política que perjo és de quedar bé
amh tothom. Km pr>snr^ d'exrmple. A sa Pobla,
poble que no destaca precisament per Ia seva
correcta trajectòria urbanistica, i a on faig una
casa. al mateix moment de presentar Ia docu-
mentació per obtenir el permís municipal
d'obres vaig haver de fer efectiva Ia quantitat de
348.OOO' Ptes. &ense sabersi me'l doriarieri i
sense hnver tocnt cap pedra, f7aloulant cl volum
de Ia meva obra i compaarant-lo amb les que es
fari a Maria, pens que es deixen de recaptar pel
poble una bona quantitat de diners del que les
arques municipals estan oscas&t-s i que eiec
seran necessàries per l'execució dels projectes
del govem municipal, que ara surten als papers.
Modestament, pens que això no és administrar
bé eLs diners de tols. Alguns podeu pensar que és
el rneu problema si he pnp,at una, per mi. impor
tant quantitat a l'Ajuntament de sa PoWa, i sepu-
ramc-nt és veritat però les ootiseq'ènc-ies serari
vostres i meves. Potser hagués pogut pagar
Pununciada reforma de les dependències muni
eipals, quejo també crec necessnria, i qur per
ara és just un projecte en espera d'ajut.
PeI que fa a les obres de sanejament, s'ha de

conseienciarlageiit deMaria queseran cos-
toses i llargues. L'Ajuntament haurà de fer-se
càrrec d'un 259& del total, i el ball de xifres que
diu que les contribucions especiate just serviran
per cobrir cl 9O9& d'aquest 259fo i Ia resta les
posarà Ia caixa fHUiiicipaí no cm <juiivcric. ' • '
lO9& restant, 8.752.511'Ptes, si és amb un crèdit,
ho haiiià de pagar, al final, el poble amb altres
partides pressupostàries, o un remei d'última
hora que no descart, i si no al temps. I ̂ i majoria
s'ha de moure per complir el que va prometre a
l'electorat. Estam xerrant de pnp,ar 3O.CVKl.iV>.0'-
Ptes. a Ia prirnera fase i de 32.784.88'Ptes. a Ia
segona, en principi.

Altres àrees com Ia de Sanitat i Assumptes
Socials rebeti uiiu gran cura per purt de Ia ma
joria municipal. Hn ella té un bon brou de cultiu
i vcuen molt necessari l'abonament. 1 ,a tercera
edat, gaudeix dc l'atenció socialista fins al punt
d'"ohservar" de prop unes eleccions entre gent
rnajor corn si de. nins es tractàs o esser el centre
d'atenció d'una jomada festiva a Ia que tots els
regidors, en aquesta ocasió, es deixaren veure.
Pensque ésconvenientclarificarsituacions i
actuacions dius el ool..let. tiu. CJuan al servcí de
"meirjadorsociaI", desempre leri lesestruc
turcs actuals, cm pareix un servei de restaurant
pergent que cerca dins ell una manera de viiux

no tan fatigós i ostalviai se Ia tasca de fe i^c : el
rncnjar. DeR del meu punt de vista, s*han Hr-
definir millor els criteris d'accés a aquest servei
que pagam entre tols.

També vull íer referència al tractament que es
fu de* de Ia Oisn dc Ia Vila /il oi*j>itcI -îc Ia infor
mació. Si abans es tenia l'ordre de fer veure que
tot aiiava malament i es feien vertederes virguer
ies- per treure-ho H In llum. ara es trai-ffi ae l«rr t-i
coiiirari. aquí río pa^sa rcs. 'Iot et> una &icdu i
tothom e.xtà content. Heu rcpan>t que en aquesta
nt:vista. obc:rta a tothom, des de fa quatre mesos
no in ha cíip pàgiruí tlt^ Ois« dc 1<» ViUi i nixò > j i u -
al primer contacte oficiaí amb el nou consiston,
i t.-u iic>rn dc l"A,ssociucio, vuigoferir l'espai quc
fev falta al mateix batl<" i nl regidorde cultuni i
esports. Que no surt el iiorn de. Maria laa l a¡
periòdics, o ja no es reparteixen fotocòpies per
ies cases. Ois qui freqüenten Ia plaça, no el.s
cafès, poden veure com els caps dc sclruan<i o
després de Ia jornada laboral a les dependències
municipals, hi ha uria activitat intensa, peraltra
bnnda Iloab!e. i que no té com a un dels fruits
informar al contribuent del que es prepara o cs
fa. Com a convsponsal de premsa, he d'anar Qa
i . j i i passava abans), a cercar les informacions.
Per nra no m'han envhit m<ii uria convoeiitv>ci:i
de plenari o comissió de govern. El mateix dia
m'he assabentat per contactes particulars. En
descàrrec, he dedirque Rafel Olivorde*>pres
quan Ii he preguntat rri'ha passat mtormacio
sense posar pegues.

Per acabar, vull fer Ia petició pública que es
tanqui Ia Plac« des Pou e.ls dies de fest;i ¡ di
umenges. Segue*^e pensnnt quf estnKna molts
de mals de cap al pares quc hi duen els :cus filis
i aI mateix temps ajuda que sig.ui un lloc de
trobada i a conservar un ciicanl que no totes lt;s
plaes de Mallorca tenen.

Hn cap mornent he volgut ataear ningú, ni
danyar Ia imatge del I^SOH. Uo vull deixar ben
elar pels que s'agafen els interennvis pnblies
dopiiiioiis, una de les esKencics i dels drets de Ia
democràcia, com a guerres pnrticulnrs Just in-
teiit obrir un debat on tots hi podem participar i
del que tots hi haurien de sortirguanyant..

HIs papt.rs s'han canviat i aia laiti ía iapae.ttai
de critica al governants coin Ia dc rc^cepció de Ia
mateixa han de respondre a les necessitats d'un
poble quc ha demostrat que espera molt dcls
seus dirigents. S'ha acabat Ia demagògia i ha
arribat Fhora de fer feina, bona feiria. Tots hi
xortirern guanyant.

Jaume Mestre.
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CARREKKNY, ungrup dc mariers anaren a
passar uns dies a Llue, a les jornades organ-
iU:udes. ptl Crup Blunqucnia. Jo personalment
vn'ß gandir d'aquests dies de conferencies,
debats, tertúlies, trucsi bauxaal moriestirde
T.Juc. un dels llocs més preciosos de TiIIn.

El titol del seminari d'aquest any, el setè, era
"L'esperit d'Europa" i va tenirUoc dels dies 26
al ?Ç) de setembre, comjahe dit a L·liu:. Ks diOcil
reflectir en un paperel que va passar durniit
aquests 4 dies, per cert ben fresquets.

Arribàrem a I .luc el dijous dematf, a l'entrada
de Ia Plaça del Monestirja es podien contenplar
un bon grapat d'estelades que penjaven per les
finestres, senyal que ja havien arribat els altres
companys. Passats els tràmits burocràtics de Ia
iiiscripcíó ens allotjaren en una ceLla amb vistes
al misteris. Quina tranquil.litatt. Al corredor
principal del Monestir hi havia una cjiuitribar
rada amb els noms dels pobles de tots els assis-
tents al seminari, naturalment hi huvia el del
nostre poble, Maria de Ia Salnt.

Fer un repàs a totes les conferències i demés
pot resultar pesat. Jo destacaré les conferències
que vaig trobar més interessants i que a Ia ma-
joria de Ia gent Ii deixaren un bon gust a ki boca.
Hl prior de L.hic, Josep Amengual, va par!ar de
cristianisme i identitat, i va manifestar Ia neces-
sitot que tot poblet«? de poderexercirel lliurc
dret a l'autodeterminació. Isidor Marí,
sociolingüista eivissenc que treballa a Ia Gene-
ralitat de Catnluiiya. ens va fer una xerrada sota
el ütol d"'Identitat. cultura i llengua"; el perio-
dista Vicenç Partal, especialista en temes de
politica internacional, va parlar de l'"Europa a
fros-Nox", va fer un recorregut perT"OTtiS les
nacions d'Ruropa, explicant problemes i
anècdotes de cada una d'elles. Hn Climent Pi-
corneM i n'Antoni Oinard, professors de
l'Universitat de les Illes Balears, parlaren del
nostre horitzó europeu; Josep LIuIs Carord
Rovira, professor i diputat al Parlament de
Catalunya, va fer Ia seva xerrada a darrera hora
del diumenge, i malgrat Ia p,ent ja estava
cariNuda va subt-r mantenir l'auditori atent a les
seves ironies. HIs seu parlament va girar en tom
del tema "La necessària sobirania, una
e;-':tratopja a cornpartir". T Jna do les conferències
que va decebre uii poc fou Ia d'eii Sebastià
Serra,.molt fluixa de contingut.

A part dels moments seriosos, hi havia a les nits
jornades d'esbarginient. CaI recordarque el
divendres Iu havia Ia representació de l'obra de
teatre "Arnau" del grup de teatre Xicarandana,
dc Ciutat (recordar que aquest grup va alegrar
aquest estiu una de les nits a Ses Tarragonès), i
que a pesar de Ia qualitat de l'obra, Ia gent aban-
donà c! seient pcr dos motius principals; un, eI
fred i l'altre, que es sentia uii aldarull provinenl
de Ia plaça i picava Ia curiositat. £1 fct era que
s"hnvia improvisat una festa per donar Ia ben-
vinguda a un grup de llubiiiers amb motiu de Ia
moció que feia dos dies s'haxia aprovat al seu
poble sobre l'autodeterminació.

Hl dissabte al mati, pels passadissos de les
cel.les vàren aparèixer uns cartells anunciant
unu "Fiesta Espafiola" a Ia nit a "Casa Pepc"
(acolliment de Ca'n Josep) amb molta de
música i vi. L'organització havia pensat fer un
concert He mrtsica en viu, pero els grups estnveii
tots ocupats i es vareri decidir per música
enllaunada. A Ia nit quan vàrem arribar a Casa
Pepe, Ia primera sorpresa va esser que ens varen
anunciar, fora de piograma, que havien acon
seguit ginyar nTsidor Marl (antic component
del grup eivissenc LJC, tan famós a Ia década
dels setantes) perquè ens cantàs un parell de
cançons. Vàrem gaudir durant una hora, més o
manco, del concert improvisat per nTsidor i
inclus ens vn fer dos "uos", un crit tJpic
d'Hivissa. Tot seguit va començar Ia marxa. A
fora, a Ia pista de frontó, s'havia muntat Ia disco
teca i Ia música va esser tot de rock català, per
exigència del públic, i l'ilnic qtic va tcnir
d'espanyola, aquesta festa, varen esser les bo-
tellesdeviquees buidaren. Lagenteufòrica,
cantant i bevent, ballant i cridant, començava a
cantar consignes i Ia rnés corejada va esser "el
prior té raó, autodeterminació". Com a
anècdota curiosa d'aquesta nit, va esser que el
propietari d'un restaurant de Ia 7.ona havln prr
dut Ia bandera espanyola que penjava damunt
elrestaurant, vamanifestarque pcriiquestes
dates sol desaparèixer. Al final Ia va tnobar.
Això , més o manco, vàren esser els quatre dies

a Lluc. Conferències, tertúlies, debats, trucs,
xoriguers, festa, tcatre i les prop de 2OO persones
que ens havlem aplegat al Monestir, l'horabaixa
del diumenge ens acomiadàrem i fins l'any si no
hi ha res de nou.

Miquel Moreyi Mas.
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LES JUGUETES DE LES PADRIN[S

Sota el titol de "Les juguetes de les padrines",
Ia Conselleria de Cultura, Educació i Esports
del Grovc-rn Balear presenta, del 8 al 31
d'ocUiln-<- a Ia Ca.^i de Cultura, una exposició
de juguetes de porceHmia, cartó o llauna, perta-
nyents a una de les col. leccioris més graiis Af
l'Estat Espanyol tant pel nombre de les peces
com per Ia seva amplitud tematicu.

L.a ool.lecció que s'exposa fntegrament, con-
sta de dues mil peces entre cotxes de üauna,
cavallsde cartó, automates, trencaclosques,
pepes o joes de taula. Algunes d'aquestes peces
tambe estan localitzades a museus europeus de
juguetes internacionals com a París, Londres,
Holanda i Alemanya.

L'exposició ha estat una iniciativa de Ia
Comissió Interdepartamental de Ia Dona que
presideix Ia consellera Maria Antònia Munar i
preteii ser uiia mostra representativa de les
juguetes dels nostres avantpassats, de les
nostres mares i àvies, per poder comparar amb
les juguetes i extreure'n conclusions.

Òbviament, una de les finalitats de tes juguetes
és pneparar els nins per a les funcions que haurà
de dur a terme quan siguin grans. EIs papers que
han assumit fins ara Ia dona i l'home estan es-
tipulats i, clarament diferenciats per Ia societat;
conseqüentment aquest fet es plasma a Ia
col.lecció.

La coeducació actual, nins amb nines, i els
corrents pedagògics niés recents han influït els

fabricants a reduir les diferències entre les
juguetes destinades a un o altre sexe, Ia qual
cosa fa que el tipus dejugueta actual sigui més
didactic i igualitari.

La col.lecció consta de deu vitrines de fusta,
cobertes de metacrilat amb uns prestages de
vidre. També s'exposa una casa de pepes i ju-
guetes grans com cuinete«: de fundició, mentre
que eii les parets pengen quadres amb retal-
lables, trencaclosques, cromos, fotografies i
postals.
La coLlecció exposada pertany a un particular

i és el resultat de quinze anys de treballs i restau-
ració dc peces localitzades a diferents punts de
Ia geografia espanyola, principalment a MaI-
lorca. També Ia componen diver&eü donacions
de particulars que han col.laborat en Ia restau-
ració.

Una tercera part d'aquesta exposició ha estat
oberta al públic l'any 1987, en el Claustre dc
Sant Antonict, també sota el patrocini de Ia
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. La
mostra va tenir una gran afluència de públic, un
deu mil visitants, al marge dels alumnes de
quaranta-una escoles.

Ourant el mes d'abril de 1987, Ia col.leció fou
exposada a Ia Torre de ses Puntes de Manacor,
organitzada per l'Ajuntament de Manacor i, el
rnes d'abril de 1988, a Ia Capella de Ia
Misericòrd ia.

Les caiKes de l'èxit de tes exposicions les hem
de buscar en l'encant i Ia màgia de Ia jugueta

antiga que arriba al senti-
ment de tot tipus de gent,
ja siguin adults o nins.
L'adult es recrea en Ia
contemplació de les
juguetes que han acom-
panyat Ia seva infància, i el
nin descobreix Ia forma
de jugar dels pares i els
avis.

El lloc de l'exposició és
Ia Casa de Cultura, al car-
rer Ramon Llull, 3 de
Ciutat i l'horari de ki visita
e&defcss9alesl3'3Oidetes
lff3O a tes 2O*OO hores.
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SERVIR
UN
BERENAR

A. vf-gades no cmpram In
paniula scrrviriTn'-s e i i l ìa dt: Iu
parauia.

És bo de fer trobar ajun-
taments o regidors o bntles que
doneu iioblers perun« co.sa o
altra, j M - t un grup o al(re, pero
nu és tan fàcil veure rep,idors
que hi pONeii les maris. Ell-
guany, com molt bé diu r*rt
rvtu¿4Í l'errioí a Ia revista pas-
sada a Ia página ¿í, "Una visio
di- Ies festes.-"; '•] a l.i íi
poguérem veure tots t-Is
regidors de 1« majoria i el batle
a Ia ïesta dels rnajors, servint el
xampany i demés queviures."

fls clar que molts
podríem dir que ho han fet
perquè els vegin, etc. PerO
segurament no és aixI, més bé
és fruit de Ia s*eva actitud de
servei ui poble, de l'estirna i
apieci a Ia gent, i de Ia seva
senzillesa.

No podem oblidar que
tenim un consistori molt jove,
autenticamciit jove; i si es
nutentic serà crític, radical,
amb iniciativa, desinteressat,
creatiu, innovador de patrons
culturals i no repetitiu, orientat
cap a utopia.

A vegades un es topa amb
un regidor pel carrer i si no el
mira de prim compte
l'equivoca amb uii estudiant
d'h!GB, però quan parles amb
ell te n'adones de Ia seriositat i
profunditaf de pensament.

Pens que podem estar
orgullosos de tenir un grup de
jovenets al servei d'un poble.

Servir un berenar i no
seure a Ia taula, corn hagués
estat norrnal, és vertaderament
dir sense parautes que estan al
servei del poble.

Peix: Fons

RESSENYA BIBLIOGRÀFICA

Josep M. Llompari

';
PAÏSOS CATALANS?

i altres reflexions

Fora desitjable que un dia. a casa
nostra com arreu del món.els poetes
esdedicassinexclusivamentaescriure
poesia. Però sovint són poetes els qui
també escriuen al'entorn dels proble-
mes, a vegades greus, que assetgen els
homes. Josep M. Llompart, preclar
intel.lectual de les Illes Balears, ja
unànimement reconegyt.com un dels
nostresmillorspoetescontemporanis,
no és un cas únic, en eI panorama de
leslletrescataIanes,depoetaconvertit
—per assumida voluntat de servei—
en poeta que alhora reflexiona a
l'entorn de problemes que assetgen Ia
nostra cultura nacional. Josep M.
Llompart, en aquest sentit, no enceta
cap nova trajectòria, sinó que co-
nfirma, perquè Ia situació històrica és
Ia que tots sabem i no una altra, una
noble tradició que vet l la per Ia
normalitzacióculturaldelnostrepoble
iperlaseuaperdurabilitatenlahistòria
futura.

Basta recordar l'exemple de Mi-
quel Ferra(1885-1947),alamemoria
dequiLlompartdedicaelllibreobjecte
d'aquest comentari.

Països Catalans'.' iallre reflexions

és el títol que recull, una vegada més,
part d'una tasca urgent i difícil que
Llompart, fonamentalment poeta,
realitza des de fa manta anys, tants
com en fa que escriu poesia: Ia de
reflexionarsobrelessenyesd'identitat
cultural comunes a tots els Països
CataIans,desdelaseuailla,Mallorca,
esbrinant veritats que no tothom té
clares, perquè hi ha qui s'ha cuidat
molt bé d'ocultar-nos Ies veritats més
elementals pertal de despersonalitzar-
nos individualment. A altres indrets
es patiran problemes diferents (o
consemblants), però damunt Ia nostra
sotraguejada terra Iluitam també per
defmir-noscadadiacontratotdecoses
que ens volen alienar—encara avui—
. Peraixo,comafirmaJ. M.Llompart:
Es imprescindible, doncs, que ens
facem forts en Ia defensa i en Ia
potenciació de Ia nostra identitat
cultural, de Ia nostra unitat cultural,
a partir de les arrels més profundes i
immediates, seguint passa a passa
aquella successió de cercles
concèntrics que van definint i
ei.\amplant l'horitzó de Ia cultura del
ser humà.

No és fàcil escriure entorn de
qüestions com nacionalitat, normalit-
zació lingüística, literatura i societat...
entre nosaltres. Sobretot quanes tenen
ganes d'escriure sobre altrescoses.
Sobretot quan encara ens cal escriure,
vigilants, sobre4 aquests temes, bo i
desitjantsuperaraviatlacircumstància
històrica que ens ha tocat de viure.
Ens cal tenirfe—diu Llompart—, ens
cal Ia il.lusió, ens cal el somni; però
enscal Ia visió pragmàtica de les
coses.

Països Catalans? i altres reflexions,
Josep M. Llumpart. Editorial MoIl,
PalmadeMallorca, 1991.
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l^A THMPORADA CJCLJSTA ILA FINA
T .nVIAT.

Fi! pussat diumengjr dia 22 de Setembre, amb la
disputa dels carnpionnts dc les Balears per a
alevins. ¡nfaritilx i socials. Ia temporada compe
titiva dels ciclistes afiliats al Cub de Maria de Ia
Salut, va finalitzar. En conseqüència, ha anibat
H moment de recordar les distintes nctuacions i
iepa<:*ai t-ls encerts o eiTors de Ia campanya de
l'any l<x>1.

Abans, hen de manifestar Ia satisfacció que ha
supo.sat pel Club Ciclista poder tenir sis espor
t is tesa les-eatep.ories' interiorsdeferisaril els
nostres colors i el uoin de Maria de Ia Salut per
tot nrreu de Ia geop,rafia illenca mallorquin«.
A.ÍXÒ significa que Ia prúctica del ciclisme a Ia
nostra vila no és únicamentcosade persones
adultes, sino que, a Ia fi hem aconseguit arrelar
aquest esport entre els mcs joves. Aix6, es una
ßnrantia de continuïtal.

AI^KVlNfS

A Ia categoria d'alevins, començàrern Ia tem-
porada amb un sol representant, Guillem Mas,
i:l qual ha fet una boria ternporada situant-se
quas-i senipiv e.ntiv; els tnes prinit;is i:his:>ancals: a
Ie* distintes proves. Poc després d'iniciar-se Ia
campanya, vàrem incorporar a Victoria Mori-
tiel, que a mida que han anarit passant les com-
peticions s'ha adaptat millor al ciclisme i, fins i
tot, ha estat Ia millor fèmina d'algunes proves.

INFAWTJLS

Antoni Obrador, Simó Font, Llorenç Segui i
O<iniel Luslarelltt* han evtat el«: <juatre repiTesen-
tats nostres que han participat a Ia categoria
d'infantils,. EIs dos primers ho han fet d'una
manera desigual i els hi ha mancat Ia fortuna,
però sempre han demostrat esser dos grans
esportistes que. el di« de demà. poden donar-
nos aIp,mi^s: alegries. T.,Ioreric, Seguí, a la seva
primera temporada en aquesta categorin hn
"firmat" uns resultats realment excepcionals;
dues victòries, alguns segons i tercers, a mes del
subcampionnt de Balears que fa "olor" de
primer. HLs resultats de 1 )aniel EstareUas no han
sorprès ningú per Ia gran categoria que havia
demostrat a les temporades anteriors; no ha
aconseguit massa Negorisi tercersperquè ha
guanyat més de Ia meitat de les curses de Ia
temporada que acaba de finalitzar, entre elles eI
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campionat de les Balears aconseguit davant els
seus paisans, aqui a Maria.

SOCTALS

La categoria social i més concretament Ia
competició del "Pla de Mallorca",, hn servit n Ia
majoria de les localitats de Ia nostra zona
geogràfica per promocionarel nostre esport
tiííix <_:li> ai'icioiiats i seguidors del t.ielixiiie. .Al
nostre poblc, Ia representació ciclista d'aqucsta
categoria havia estat sempre molt reduïda i amb
poqucsvaríacionsd'unany perl'altre. Amés
dels noms coneguts de temporades anteriors,
Ferriol Colombram, Simó Darder, Ferriol
Roig, Manuel Fernández, Kafel Mulet, Pcp
Payer;*s. Joan lîstarcllns i Torneu Arbona, hi ha
hagut un bon nombre de ciclistes que s'han
animat a participar a les competicions socials:
Lluc Bunyola, Joan Castelló, Antoni M¿is7 An
toni Castelló, Miquel Salom, Onofre Soler,
Antorii F7ont, Hsteva Bergas, Gabriel Vanrell,
elc... i alguns altres que han format una llarga
llista que estam segurs es veurà incrementada
en anys posteriors.

PeI que fn als resultats aconseguits, Ia partici-
pació al "Ha-Ql" no fou tan brillant com a les

quatre temporades anteriors on s'aconseguircu
les victòries absolutes a més de molt« H*> primers
llocs d 'e tapa o de classificacions
complementàries. Hl "PUt-'.íl" ens va deixar tres
victòries d'etapa i Ia confirmació que el ciclisme
continun arrelant entre el habitants de Maria de
Ia Salut.

L*'.-A> distintes proves d'estiu han coiifím'iat Ui
gran categoria del "mariando" d'adopció
Manuel Fernández que ha aconseguit I n
victoria n Ia quasi totalitat de les proves de les
festes patrouals del nostre voltant , ;i mes ck:
l'entrada en competició de dues prorneses de
cara a temporadt,.> vinents: Hsteve H>--rp,as i
Gabriel Vanrell.

LA NOVATl^vTPORADA.

Ws resultats que hem resumit abans i Tatició al
ciclisme són els que en fari tnc:bfillar.des d'ara en
Ia preparació de Ia iiova temporada, eri Ui qual
estam convinçuts que tendreni millor número
de practicants per tal de fomentar Ia pràctica i el
seguiment dcl cicÜsme a Ia nostra ¡x iit.; 1'.v-..i'-
tat que sempre ha i^spost molt be en l'ajuda i el
suport a Ia nostra entitat.

CTlub C'iclista Maria de Ia Salut.

.» Jf - Aa
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El passat Diumenp,e, dia 13 d*Octubre,

arribarem fins a Sa Cornuna de Bunyola.
Hl grup, un total de '.>A persones, partí de

Sa Plaça des Pou a les 9'15 h. i anib cotxes ens
acostàrern fins a Bunyola.

Cap a lesi IO h. deixàvem els cotxes a
I'cntrada del poble per Ia Carretera de Santa
Maria i camI amunt ens dirigírem cap a Ia "Casa
des Oarriguer". Férem una aturada per berenar
i sense més contratemps ens plantàrem a
lVsplaiuidii de "Sa Casa des Garriguer" cap a
les C2'30 h.

Hi havia molta gent i abans de dinar, els
aficionats a cercar bolets feren algunes incur-
sions bosc endins i en trobaren.

Dinàrem i cap a les 15 h. començàrem a
baixar pel camI d'Es Planejar, cap a Sa Coma
Oran, Sa Cova, Can Moragues i arribada a Ia
carretera.

EXCURSIO AL SANTUARI DE N«.
SRA. DEL PUIG DE POLLENÇA

L'excursió del mes de Novembre serà,
com sempre, el segon diumenge, concret-
ament el dia IO i el lloc el "Santuari de Nostra
Senyora del Puig", Puig de Maria a Pollença.

Aquest santuari data de l'any 1.348, con-
cretament del 31 de Març d'aquest any, sota Ia
invocació de Ia Gloriosa Verge Maria. Es creu
que Ia fundació de l'oratori va estar relacionada

amb Ia terrible "peste negra" que aquell any
assolava tota Europa.

L'itinerari té una duració aproximada

d'una hora i
mitja.

ElSan-
t u a r i
g a u d e i x
d'una vista
i m p r e s -
s i o n a n t
sobrc les
dues badies,
Ia d'Alcüdia
i Ia de
Pollença.

La sor-
tida serà a fes
9 h_ des de Ia
Plaça des
Pou.

Onofre
Sureda.




