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Foc

   Aquest estiu Sant Llorenç ha patit tres incendis forestals, tots con-
frontants amb el terme d'Artà, sense que a hores d'ara se sàpiguen amb
certesa les causes: el primer a Infern i sa Carbonera, que va deixar
calcinat tot el puig d'Alpara, el segon a la muntanya del Tresor,  que va
obligar a desallotjar algunes cases i el tercer a l'altra banda de la carre-
tera, també als voltants del coll d'Artà.
   Són massa coincidències per suposar que han estat deguts a la mala
sort i la gent tendeix a pensar que hi ha hagut algunes mans que els han
provocat, sigui a posta o a causa d'una imprudència: pagesos que cerquen
millorar les pastures sense pensar que a la llarga quedarà la roca al
descobert i desapareixeran per sempre, gent ressentida per algun motiu
i que només cerca fer mal, llosques llançades sense apagar des dels
cotxes, algun pertorbat incendiari a qui excita la mobilització que comporta
l'extinció del foc... I aquesta intenció també es veu corroborada pel fet
que mai no començaren sols, sinó que també n'hi va haver a altres
indrets de l'illa, com si es pretengués que els bombers no poguessin
atendre tots els incendis alhora.
   Sigui com sigui, a més del mal a la fauna, la veritat és que ens torbarem
molts d'anys a tornar veure el paisatge que teníem abans del foc.

Card.cat

   El dia 9 de setembre es va presentar la nova publicació digital del
municipi, Card.cat, amb uns resultats que a l'hora de redactar aquest
editorial (el primer d'octubre), havia rebut 3.577 visites, corresponents a
10 països diferents. És cert que algunes d'aquestes visites (Jersey, Filipi-
nes, Portugal o Rússia, amb 1 visita de cada país) són més fruit de la
casualitat que no de l'interès per Sant Llorenç, però també ho és que de
l'estat espanyol, a més de les Illes Balears, n'ha rebudes de 53 ciutats
diferents, i això que només feia tres setmanes que havia sortit a rotlo.
   És evident que la tecnologia digital ha superat amb escreix la que
s'estava utilitzant abans de la seva aparició. Avui, gràcies als nous pro-
cediments informàtics, podem sebre en cada moment no només des
d'on s'han connectat amb la publicació, sinó també quins articles han
tengut millor rebuda i des d'on els han consultat: Google, Facebook,
altres xarxes socials o des d'una pàgina web. I el que és millor encara,
els lectors poden opinar sobre cada article i fer partícips d'aquesta opinió
a la resta dels lectors, convertint la publicació en una eina dinàmica,
canviant i participativa.
   En relació a Flor de Card, estam estudiant el sistema per a què també
es pugui consultar a través del Card.cat i és probable que prest estigui
a l'abast de tothom, un esdeveniment que es convertirà en un punt d'infle-
xió per a la nostra revista.
   Enhorabona a tots els qui han fet possible el naixement d'aquesta
nova eina de comunicació llorencina, des dels editors fins als qui d'una
manera o l'altra col·laboren per a què cada dia s'hi vagin incorporant
notícies i opinions sobre el nostre municipi.



   Durant el curs passat, un grapat de per-
sones  assistírem a unes conferències sobre
la novetat que va suposar en el seu moment
el Concili Vaticà II. A punt de començar un
nou curs, amb el desig d'animar-nos a em-
prendre les activitats pastorals correspo-
nents al mesos que s'apropen, aquí vos pre-
sent dos models d'església, que allà recor-
dàrem, per tal d'ajudar-nos a discernir com
ens hem d'entendre com església i com ens
hem de situar adequadament en relació a la
societat de la qual formam part i en la qual
convivim tots plegats mirant de millorar-la,
fent feina plegats gent i col·lectius molt di-
versos.
   Un primer model, ja superat, és el tridentí,
però ens va be recordar-lo per tal d'evitar
que hi caiguem: Les seves característiques
fonamentals són aquestes: 1) La religió ca-
tòlica és considerada l'única vertadera. 2)
L'Església és considerada com un Estat a
on el capcurucull és el Papa, assistit per les
congregacions romanes i que exerceixen
l'hegemonia damunt els altres Estats.3)
L'Estatut de l'Església es caracteritza per

dos nivells de cristians: els clergues i els
laics, en desigualtat de dalt a baix, pira-
midalment: els bisbes i la noblesa eclesiàs-
tica, els clergues i capellans, i l'estament
laïcal. 4) Aquesta estructura es considera
de dret diví i per tant immutable. 5) Aquesta
estructura d'Església realitza el Regne de
Déu des del "poder eclesiàstic", que mana,
perquè el poble ho posi en pràctica. 6) El
Regne de Déu és més una cosa del "més
enllà", que un projecte històric amb unes
exigències de transformació concretes per
la societat actual, i cau fàcilment en la resig-
nació i la evasió històrica.
   L'Altre model és el que ens ofereix el
Concili Vaticà II, i encara que alguns diuen
que ha quedat una mica o bastant congelat,
és el que ens hauria de moure a mantenir-
nos vius i actius. Les novetats que va pre-
sentar les trobam sobretot a la "Lumen
Gentium" i la "Gaudium et Spes". Les
aportacions són aquestes: 1) El punt de gra-
vitació de l'Església és la comunitat (Poble
de Déu). Tots plegats som el Poble de Déu,
on hi som tots. La comunitat és el centre de
l`Església i la jerarquia hi és en funció i en
referència a la comunitat. 2) La funció de la
jerarquia és defineix en relació  a Jesús com
servent sofrent i no com pantocràtor (Se-
nyor d'aquest món). La jerarquia és un mi-
nisteri o servei, que exigeix abaixar-se a la
condició de servidor. 3)  Desapareix l'Es-
glésia com a "societat de desiguals". Cap
ministeri pot ser considerat part per

damunt la dignitat que tots tenim.
Els clergues no són "els homes de
Déu" i els laics "els ho-mes o dones
del món". Es millor parlar de
comunitat i serveis. 4) Tots els
batiats par-ticipam del mateix
sacerdoci de Crist que ens envia  a
viure l'evangeli dins el món i a
servir-lo, i els ministres ordenats,
com un servei més, tenen cura de
la comunitat.
   Passar del primer model al segon,
com-porta unes conseqüències: 1)
L'Església no pot ja presentar-se
com una "societat perfecta" en-
front del món. 2) L'Església s'ha de
renovar constantment, des de la
consciència que la formam homes
i dones que no sempre transpa-
rentam l'evangeli de Jesús en les

nostres costums, lleis, estructures i ma-
neres de fer. 3) La missió de l'Església és la
mateixa missió de Jesús. Sempre ha de tornar
cap a Ell.
   Comentant aquestes coses, el teòleg
Hans Küng escriu al seu llibre "Ser Cris-
tiano": "Es necessari un canvi per part de
l'Església i la teologia: deixar de banda deci-
didament la imatge d'un món medieval i
acceptar en conseqüència la imatge mo-
derna del món, cosa que conduirà la teo-
logia cap a un nou paradigma (model)".
   I en un to més vivencial, al llibre "Jesús,
aproximación histórica", José Antonio
Pagola dóna aquest testimoni, quan parla
de construir l`Església de Jesús: "Vull viure
dins l'Església convertint-me a Jesús.
Aquesta ha de ser la meva primera con-
tribució. Vull treballar per una Església que
la gent experimenti com "amiga dels pe-
cadors". Una Església que cerca "els per-
duts", i es desentén d'altres aspectes que
poden semblar més importants. Una Es-
glésia on la dona ocupa el lloc volgut real-
ment per Jesús. Una Església preocupada
per la felicitat de les persones, que acull,
que escolta i que acompanya els qui so-
freixen. Vull una  Església amb un cor gran,
on cada matí ens posam a treballar pel
regne, des de la consciència que Déu fa
sortir el sol damunt bons i dolents."
   Vet aquí una humil aportació amb el desig
de prendre un nou alè pel curs que comença.
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Dos models d'Església                                                                                                                            Jeroni Llambias Vidal



   Com a professor de llatí, avui parlaré d'un
altre aspecte que té molt a veure amb la
meva especialitat: aquells mots i expres-
sions llatines que feim servir cada dia,
popularment "llatinòrums".
   Abans de començar, però, recordaré que
una gran part de les paraules que utilitzam
provenen del llatí, la llengua dels antics
romans. Moltes d'aquelles paraules han
evolucionat, han aconseguit "sobreviure"
al pas dels anys (jo diria que la vida, inclosa
la de les llengües, és una contínua cursa
d'obstacles), i han arribat fins avui, més o
manco deformades. Així, "canem" ha donat
"ca", "auriculam" "orella", "tabulam"
"taula", "caelum" "cel", etc.
   El llatí era la llengua que parlaven els
soldats, els colons, els comerciants romans
que es varen establir a Mallorca a partir del
123 abans de Crist. Començava així, a la
nostra illa, allò que es coneix com a "roma-
nització", el procés que va fer que, a poc a
poc, la gent d'aquí assimilàs els costums,
la manera de ser, de pensar i de viure, la
llengua, etc. de la capital de l'imperi.
   Sempre he dit que una llengua és com un
organisme viu: neix, creix, es reprodueix i
mor. I el llatí no va ser una excepció. Amb el
temps va anar evolucionant i, cap als segles
VI, VII, VIII de la nostra era, va acabar des-
apareixent, donant lloc a les llengües
romàniques, una de les quals és el
català. Així i tot, va seguir essent la
llengua de la ciència i de la litúrgia,
en aquest darrer cas fins fa ben poc.
   És per això que l'Església ha
mantengut una sèrie de fórmules,
tant del llatí com del grec, encara
que la majoria de la gent ja no sap
què volen dir. A tall d'exemple, "Kirie
eleison" (expressió grega que vol
dir "Senyor, teniu pietat"), "Mise-
rere nobis", ("Teniu pietat de nos-
altres", aquesta en llatí), o el mateix
rosari, que a vegades sentim pro-
nunciat en llatí.

   Com que la gent ja no les entén, aquestes
fórmules han acabat perdent el seu aspecte
original, han estat "deformades" o "degra-
dades". Els "dòbine" dels Darrers Dies són
un exemple del que vull dir: "Domine", amb
el significat de "Senyor", era la fórmula lla-
tina per invocar Déu. D'altra banda, "do-
minum", després de perdre les tres lletres
de davant i les dues de darrere, va quedar
"in" i després "en": o sigui, que "en Pere"
voldria dir "el senyor Pere".
   Centrem-nos, però, com diu el títol, en
unes quantes paraules i expressions d'ori-
gen llatí que empram habitualment.
-"Anar d'Herodes a Pilat" és anar repe-
tidament d'un lloc a un altre sense profit.
L'expressió prové de l'episodi bíblic en què
el governador romà Ponç Pilat va enviar
Jesús a Herodes i aquest l'hi va tornar a
enviar. Ex: "He anat d'Herodes a Pilat tot el
matí i no he fet res!".
-"Busil·lis": és el punt crucial d'una cosa,
una dificultat. És un retall de l'expressió "in
diebus illis", també de la Bíblia, que vol dir
"en aquells dies". El significat actual, per
tant, no té res a veure amb l'original. Ex:
"Trobar el director: vet aquí el busil·lis!"
-"Estar fet un nero" o "Posar-se fet un ne-
ro": estar irritadíssim, mostrar-se molt furiós.
Al·lusió a Neró (37-68 dC), emperador romà
famós per la seva bogeria i crueltat. Diuen
que va calar foc a la ciutat de Roma. Ex:
"Mon pare s'ha posat fet un nero quan m'ha
vist arribar tan tard!"
-"Tot quisqui", emprat sobretot per gent
jove, és de caire col·loquial, quasi vulgar.
En llati "quisquis" volia dir "cadascú",
"tothom". Ex: "He convidat tot quisqui a la
meva festa".

-"Fer perdre el kirie eleison a qualcú":
treure'l del solc o de polleguera. Ja he dit
que l'expressió, d'origen grec, volia dir "Se-
nyor, teniu pietat". M'imagín que l'expressió
va començar essent "fer perdre el fil", atès
que alternava amb "Khriste eleison" ("Crist,
teniu pietat"). Ex: "Aquest al·lot em fa per-
dre el kirie eleison cada vegada que obri el
calaix!"
-"Perdre l'oremus": desorientar-se, perdre
la memòria o l'esment d'allò que cal fer o dir.
"Oremus" era el que deia el capellà per con-
vidar els fidels a resar ("preguem"). Ex: "He
perdut l'oremus quan he topat el meu
mestre pel carrer".
-"Tiquis miquis": primmirat, maniàtic. Prové
de "tibi (et) mihi", "per a tu i per a mi". Es
referiria a una cosa secreta, com si fos "no-
més entre tu i jo". Ex: "És un tiquis miquis:
no vol menjar res que no conegui".
-"Fet un ecce homo": nafrat o colpejat.
"Ecce homo" volia dir "Vet aquí l'home".
És el que va dir Ponç Pilat als jueus en
presentar-los Jesús després d'haver estat
flagel·lat i coronat d'espines. Ex: "Se'n va
anar amb calçons curts i va tornar fet un
ecce homo: tot eren romaguers".
-"In fraganti" és una deformació d'"in fla-
granti" ("mentre es crema"). En el mateix
moment de fer una acció reprensible. Ex:
"El varen trobar in fraganti mentre robava
dins el garatge".
-"Maremàgnum": confusió, desordre. Sig-
nificava "mar grossa", "maregassa". Ex:
"L'habitació del meu fill sempre és un ma-
remàgnum".
-"Mala pècora": persona dolenta, perversa.
En llatí "pecora" volia dir "ovella", de ma-
nera que l'expressió significava "l'ovella

negra". Ex: "N'Antònia és una ma-
la pècora: sempre cerca fer mal".
-"Ultimàtum": darrer avís en to
amenaçador. Ex: "Li he donat un
ultimàtum: o m'ho dóna o el denun-
cii".
   Vet aquí unes quantes paraules
i expressions d'origen llatí. N'ha-
gués pogut aportar moltes més. De
nou un plany: la nostra llengua
s'empobreix i els joves ja no ente-
nen moltes paraules i expressions
dels seus padrins.

Joan Llull Vives
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"Llatinòrums"



FA TRENTA ANYS
Setembre de 1981

   La revista retia homenatge a l'amo en Pep
"Comís", saig de la vila, que havia finit feia
poc temps. La revista Flor de Card li reco-
neixia el fet que fos l'enllaç entre el poder
establert i la revista en una època d'enfron-
taments.
   Un grup de pares d'alumnes (ara diríem
de mares i pares d'alumnes), expressava el
seu disgust pel fet que una mare estigués
en contra de que l'ensenyament al primer
curs es fes en la llengua pròpia d'aquesta
terra. Sembla ser que hi havia motius par-
ticulars per exigir que la seva filla fes l'en-
senyament en castellà. Han passat trenta
anys i ... no hi ha temps que no torn!
   L'objecció de consciència era un tema ben
actual l'any 1981. Francisco Fuentes Martí-
nez escrivia una carta oberta al Capità Ge-
neral de Balears on defensava el servei civil
en front del servei militar. Han passat trenta
anys i ... amb això sí que hi ha hagut canvis.

FA VINT  ANYS
Setembre de 1991

   Número 1754 (sic) de la revista. De fet era
el número 175. N'Aina Salas, després d'una
temporada d'inactivitat, reprenia les Tertú-
lies i ho feia amb en Miquel "Capirró", na
Francisca Sureda, na Catalina "Tomassa",
na Francisca de Son Berga i n'Andreu
"Mec". El tema a tractar era el de les "Co-
mèdies".
   En Xesc Umbert contava com el 12 de
juliol, devers les dotze i quart del migdia,
es pegà foc s'Esquerda. Bombers, Guàrdia
Civil, helicòpter i Canadair aconseguien
apagar el foc devers les vuit del vespre. No
havia passat un mes, devers les tres del
capvespre, es pegava foc Es Puig de sa
Font. Enguany també hem patit aquests
desastres.
   El 21 de setembre se celebraren eleccions
a la Tercera Edat. Fou nomenat president
Bartomeu Brunet, vice-presidenta: Marga-
lida Font, secretari: Agustí Domenge i tre-
sorera: Catalina Pascual.
   Josep Cortès feia un article sobre "Cu-
riositats municipals", extretes dels llibres
d'actes de l'Ajuntament. Ara fa cent anys,
el 2 de setembre de 1911, el Governador en-
carrega al Batle que reprimeixi amb energia
les incorreccions de llenguatge que s'han
produït a les sessions de l'Ajuntament i,
que si fos necessari, empri la força pública.
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FA DEU ANYS
Setembre de 2001

   Revista número 285. Guillem Pont
entrevistava n'Antònia Adrover Miquel (Na
Tonina Brun) després de la seva actuació
a la Fira nocturna. Al llarg de l'entrevista,
n'Antònia donava a conèixer un món, el de
la primera meitat del segle XX, un món
idíl·lic, vist des de la nostra perspectiva,
però d'una extraordinària duresa.
   Gabriel Janer Manila feia el pregó de les
festes de Sant Llorenç i recordava el primer
contacte amb el poble, trenta anys abans,
amb motiu de la setmana cultural dedicada
a l'escriptor Salvador Galmés.
   La I Fira nocturna des cavall omplia les
pàgines centrals de la revista. El cavall, avui
emprat per passeig o per fer esport, era, no
fa tants d'anys, l'eina bàsica per a la feina
de foravila. La feina a la terra quedava ben
representada en aquella mostra, on el cavall
i la cançó tradicional s'agermanaven i ens
remuntaven a temps passats. Quin èxit de
públic! Quina participació! Quina llàstima
no haver pogut continuar per aquest camí!
   Ignasi Umbert escrivia sobre les conse-
qüències dels atemptats a les torres besso-
nes de Nova York. Ja han passat deu anys
i des d'aquell dia el món no ha estat el mateix
i, com quasi sempre, paguen justs per pe-
cadors.

Tomàs Martínez

   El grup de joves "Ses Esgrelles" volem
donar les gràcies a totes les persones que
participaren i col·laboren (cantants del Ka-
raoke, bars del poble, "paelleros", jugadors
de cartes i germanes Gelabert per les her-
bes!, entre molts d'altres) en els actes que,
de manera una mica improvisada, hem dut
a terme aquestes festes de la Mare de Déu.
   Volem destacar de manera especial la bona
acollida que varen tenir els "Pedals en Mar-
xa", amb menys participació de l'esperada
però més divertit del que ens podíem ima-
ginar,  i el "Karaoke". La direcció de Tele 5
ens ha comunicat la seva intenció de dur a
terme la pròxima edició dels "triunfitos" a
Sant Llorenç.
   No tan bé varen anar altres activitats com
el partit de futbol de "fadrines vs. casades
i fadrins vs. casats" o la "Festa Blanca",

però com que de tot se n'aprèn, farem el
possible perquè de cara a l'any que ve  ten-
guin una major i millor difusió.
   Finalment, volíem aprofitar aquestes línies
per desmentir una sèrie de xafarderies que
hem anat sen-
tint pel poble.
En aquest
sentit aclarir
que, si els ac-
tes organit-
zats per "Ses
Esgrelles" no
s'han publicat
en el progra-
ma de festes
ha estat per-
què els vàrem
p r o p o s a r

quan el programa estava tancat i imprès.
No ha estat ni per fer la punyeta a ningú ni
perquè qualcú ens feia la punyeta a nos-
altres, simplement vàrem fet tard.
   Molts d'anys i fins l'any que ve.

Festes de la Mare de Déu 2011                                                                              Ses Esgrelles



   Aquest estiu, aprofitant que encara sóc
jove i estic lliure de segons quines respon-
sabilitats, he aprofitat per fer una de les
coses que més m'agraden en aquesta vida:
viatjar i conèixer nous territoris.
   Aquesta vegada vaig anar a visitar durant
un mes una part de les vastes terres nord-
americanes; la costa oest. Vaig poder gaudir
de moltes coses, des de ciutats, com Los
Angeles, Las Vegas o San Francisco; parcs
naturals, com Yosemite, Grand i Bryce Ca-
nyon o Monument Valley; zones desèrti-
ques, com Death Valley; fins a un enorme
festival de música anomenat Outside
Lands. I a pesar de veure tantes coses, i
tan diferents, tot em va sonar a "alguna
cosa", com si jo ja hagués estat allà alguna
vegada. Hi havia llocs evidents que abans
de partir ja sabia que em serien familiars:
Monument Valley (amb el seus paratges
centenars de vegades vistos als films de
l'oest de John Ford); Grand Canyon (quan-
tes cendres hi hem vist tirar); Los Angeles,
amb llocs tan populars com Beverly Hills,
Santa Mónica o Santa Bárbara (on en
qualsevol moment sembla que et pugui
sortir de darrere la mata la Brenda o la Pa-
mela Anderson de torn); San Francisco
(amb les seves mítiques costes empinades
i el seu famós pont vermell); Alcatraz (de la
qual hem vist intentar fugir més d'un); o
Las Vegas (amb els mítics casinos il·lumi-
nats). Però d'altres llocs no tan coneguts,
com Yosemite, Williams o Bryce Canyon,
també em provocaren una estranya sen-

sació de déjà vu dins del meu subconscient
(posteriorment he descobert que em sona-
ven d'haver sortit en un anunci, en una es-
cena en concret d'una pel·lícula, en una
famosa fotografia...).
   Tot això em va fer reflexionar sobre la
diferència entre aquest viatge i un altre.
Quan vas a segons quins altres llocs, no
en tens cap referència (més enllà de les qua-
tre fotos turístiques de sempre), però a la
costa oest la sensació va ser diferent; com
si durant un més hagués viscut dins d'una
pel·lícula, en un plató gegant. És com si el
cel·luloide m'hagués xuclat cap a dins i
hagués experimentat un vida d'actor. I aquí
és on un es demana per què succeeix això i
la resposta la trobes en aquesta ambigua
paraula anomenada globalització, que real-
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ment es podria dir occidentalització, o quasi
americanització. La publicitat, els teleno-
tícies, la televisió i sobretot el cinema ens
donen diàriament uns referents visuals
"americans". Aquesta saturació d'imatges
penetra en el nostre subconscient i per això
quan anam a visitar aquelles terres teòrica-
ment tan llunyanes, alguna cosa ens sona
a familiar, com si realment no ens separassin
milers de quilòmetres. I això tan anecdòtic
explica i fa palès el poder que té Nord-
Amèrica (no només econòmic sinó que,
com podem veure, també cultural) sobre la
resta de països, almenys els occidentals.
Aquesta suposada globalització (ja que
insistesc que s'hauria de dir americanit-
zació, perquè el traspàs només es produeix
en una sola direcció: d'Amèrica cap a la
resta de països, però no a la inversa) és el
que provoca que referents que a nosaltres
ens haurien de resultar tan forans i externs
ens semblin fins i tot familiars.
   De totes maneres, he de destacar que
aquesta sensació de "me sona d'alguna
cosa" que vaig experimentar, no va impedir
que gaudís d'uns paratges meravellosos,
els quals recoman visitar alguna vegada,  i
que pogués descobrir que els americans,
darrere del seu concepte de viure tan dife-
rent al meu, són grans persones sempre dis-
posades a ajudar-te.

Frase el mes: "A Japó es juga al beisbol;
en canvi, a Estats Units no es practica el
sumo." (Shlomo Ben-Ami, exministre
d'Assumptes Exteriors d'Israel).



III CURSA  MALA TS DE TURMELL

   Un any més es va disputar la cursa dels
Malalts a Sant Llorenç. Va ser dia 10 de
setembre, és a dir el segon cap de setmana
d'aquest mes,  la qual cosa convé recordar
perquè tenen la intenció de fixar la corre-
guda sempre en aquestes dates. Sense
quasi adonar-nos-en ja n'era la tercera edi-
ció i per segon any consecutiu han repetit
recorregut (ja que tan contents va deixar
els participants l'any passat):  12.5 km en
què els atletes passaren per meta (la plaça
de l'Església) tres vegades (als 800m, als
5.5 km i al final de tot), passant  per camades,
camins d'asfalt i diferents trams de terra.
   Aquí teniu la classificació dels Malalts
que varen participar en la cursa, en la qual
sobresurt el temps d'un gran Toni Melis,
que cada any ve ben entrenat de la Ciutat
Comtal:
9-Toni Melis Pont 49:32, primer local masculí
14-Marga Fullana 51:03, primera absoluta
femení local
18-Miquel Munar 51:52, segon local mascu-
lí (no surt a la classificació)
27-Pedro Santandreu "Trompes" 54:14,
tercer local masculí
37-Mateu Oliver 54:48
38-Juan Sancho 54:48 (no surt a la classi-
ficació)
43-Bernat Llorer 55:15
49-Sebastià Pocoví 56:02
58-Miquel Angel Alonso "Leones" 57:20
60-Gaspar Mesquida Estelrich 57:24
69-Pedro Riera 58:07
70-Toni Llinàs 58:03
76-Joan Caldentey 58:34
77-Jaume Monroig 58:29
79-Joan Garcia 58:34
80-Manuel Izquierdo 59:00
100-Toni Lliteres 1:00:53
104-Joan Riera 1:01:56
106-Cristina Fullana, segona local femení
108-Andreu Llinàs 1:01:18
109-Pep Soler 1:01:30
132-Toni Roca 1:03:33

139-Jaume Mas 1:04:27
140-Rosa González 1:04:15, tercera local
femení
171-Maria Mesquida 1:07:49, quarta local
femení
185-Sion Sansó Sansó 1:09:07
211-Toni Ximelis 1:38:17

CARDASSAR

   Pel que fa al futbol, el Cardassar ha co-
mençat esplèndid amb tres victòries, un
empat i només una derrota, la qual cosa li
permet col·locar-se a la part davantera de
la taula classificatòria. Segurament aquest
ritme serà mal d'aguantar durant tot l'any,
però tots els punts que es puguin acumular
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ara no ens faran falta més endavant. Pel
que fa al futbol base, es pot dir que encara
no s'ha posat en marxa (almenys la majoria
d'equips). Quan s'iniciïn les corresponents
lligues ja us en direm els resultats.

TORNEIG DE TENNIS

   Pel que fa al tennis, no hi va haver sor-
presa i, com era d'esperar, en Pisqueta se'n
va dur el trofeu. En Pedro Riera va ser el
valent que li va intentar posar resistència i,
a pesar que va aconseguir posar-li les coses
difícils en el primer set, després va acabar
cedint. Enhorabona als dos finalistes!!!

Per a més informació: www.card.cat

A Sant Llotrenç
des Cardassar
també sabem fer
carabasses, i sa
cambrera del bar
Pibe les té així de
grosses.

Cara-
basses



CIVISME LOCAL

   No sé com s'ha de fer. Però sé que el "sis-
tema tradicional" no aconsegueix cap tipus
de millora, per tant, o bé ens conformam
amb el que hi ha o l'haurem d'intentar can-
viar.
   Faig referència al civisme local. I més
concretament al civisme que volta els con-
tenidors de fems que ens ha tocar en sort
(?) tenir davant la finestra de la cuina.
   Sí, ja sé que a la queixa de l'any passat
se'ns va respondre que prest començaria
la recollida selectiva; confiam amb la pa-
raula escrita del regidor per això, ara i aquí,
no volem parlar de fems sinó de civisme,
del respecte singular a les normes generals,
les que hem d'acatar (o canviar si no ens
agraden) per viure en comunitat.
   Dels veïns que deixen la brossa en els
"nostres" contenidors s'en podrien fer
quatre grups:
a.- Els que respecten les normes. Una mino-
ria molt minoritària. Porten la brossa en una
borda tancada, i ho fan de 19h a 22h.
b.- Els que respecten les altres normes però
no l'horari. Porten les borses tancades quan
els ve de gust i les dipositen en el conteni-
dor.
c.- Els que porten una mica de tot, borses
tancades, capses, herbatge... quan els con-
vé, però ho deixen en el contenidor.
   Val a dir que els grups b i c són l'ampla
majoria. Es a dir, de respecte parcial a les
normes. Segur que no ho fan amb mala vo-
luntat, però en comptes de tenir l'olor del
meló podrit i de les merdes de ca en l'àmbit
particular del seu corral, generosament en
van partícips a tots els vianants que passen

pel carrer.
d.- I després hi ha el darrer grup, també
molt minoritari, els que, en no posar borsa
en el poal, trabuquen sense tota la brutícia
directament en el contenidors a qualsevol
hora i també aquells que, portin el que por-
tin, no es molesten en obrir el contenidor i
ho deixen a terra, just a la vora o sobre l'a-
cera. Potser per dificultats físiques (quan
seria acceptable) i simplement per peresa.
Aquesta darrer grup, essent minoria, és el
que deixa més petjada d'incivisme local.
   I aquesta situació i taxonomia es manté
d'ençà que es va iniciar la moda (o el ne-
goci?) dels contenidors en determinats in-
drets (no consensuats ni definits per criteris
públics). I com que no canvia, no millora, i
tot malgrat els paperets aferrats en els
contenidors, es considera que algú -qui
correspongui- hauria de fer quelcom per
incrementar el grau de civisme local.
   El posicionament en relació als conteni-
dors és solament és un símptoma, podríem
parlar també de merdes de ca, dels plats
bruts que es deixaven sobre les taules a la
darrera fira nocturna, o de la brutícia dels

carrers després d'un dia de festa (per exem-
ple, molts pocs corredors feren l'esforç de
deixar les botelles d'aigua sobre una barana
o fora del circuit) però la conclusió general
és clara: si no s'incita i reconeix el civisme,
aquest, per si sol, no millora. O millora tan
lentament que caldrà un canvi generacio-
nal per poder detectar el progrés.

XARXES

   Potser una de les coses que s'ha eviden-
ciat aquests darrers anys i amb més con-
tundència ha estat la força i la transcen-
dència de les xarxes socials: un vídeo
casual (?) d'un afeccionat pot fer canviar la
opinió de molta gent; la manipulació
orquestrada de la tv es desmunta en pocs
moments, una imatge dóna la volta al món
en un no res... és una de les característiques
d'aquest, nostre, mon tècnic i globalitzat.
   D'altra banda la ciència va fent aporta-
cions... com és ara que la mida del cervell
determina la possibilitat relacional. Així una
tribu de ximpanzés pot ser d'una trentena
de membres, mentre que que una d'humans
pot arribar a cent-cinquanta.
   Una altra aportació és que els missatges,
en aquest món globalitzat, poden arribar al
tercer nivell, és a dir, als amics, als amics
dels amics i als amics dels amics dels amics
Si s'ajunten els tres conceptes anteriors es
pot arribar a interessants propostes d'ac-
ció.
   Una persona pot conrar l'amistat i la rela-
ció amb altres cent quaranta-nou.
   Establida la xarxa, un missatge interessant
pot arribar a moltíssimes persones.
   Sense comptar els rebots, solament a ni-
vell de primera incidència, resulta una eina
ben transcendent, així, a tall d'exemple:
Si cinc o sis amics volen muntar una festa i
disposen d'una xarxa sanejada (s'han de
descomptar les endogàmies, els amics co-
muns, les entitats que es passen per per-
sones...) amb un tres i no res ho fan arribar
a un milenar de persones. Just que interessi
a un 10% ja tenen la festa muntada.
   Si un partit, a nivell local, vol fer arribar
informació als seus simpatitzants i té una
xarxa ben muntada i lligada a una atractiva
pàgina, amb un clic pot estendre la informa-
ció, de forma directa, a bona part de la
població.
   Potser la feina és a la decisió d'enxarxar-
se i en l'elecció de tribu.
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L'ULL QUE TOT HO VEU

   Ves per on, quan entrava en determinats
programes d'Internet em sortia una finestra
publicitària. Res d'anormal. Tots sabem que
la publicitat és una eina que ajuda a les em-
preses a ser presents i, potser, a guanyar
més doblers dels que, en principi havien
previst.
   Per això tots hem de sofrir l'incessant
bombardeig publicitari (cartells, tanques,
premsa, tv, internet...). Es part del joc, no hi
podem fer res... més que triar si volem seguir
els consells i deixar-nos entabanar en
comptes d'atendre les necessitats reals.
   He de confessar certa sorpresa, quan a la
pertinent finestra publicitària hi apareixien
títols de llibres d'un autor que havia con-
sultat feia poc (ja sabeu, Google, Wikipedia,
cases de venda virtual...). Ostres quina
casualitat, vaig pensar, es deu haver posat
de moda.
   I així ho vaig deixar córrer.
   Fins que avui, prenent el cafetó matiner,
mirava les lletres grosses del diari i la vista
s'ha deturat en un article de Luis del Val "El
Gran Hermano en Intenet" (Ultima Hora del
19/08. Pàg. 4).
   Després d'una lectura en diagonal de
l'article, m'han entrat els dubtes...
   L'oferta dels títols de l'autor consultat era
casualitat o una mica de puu per si m'en-
ganxava a l'ham?
   Deu ser ver que des de la distància es
controlen les entrades als diversos portals?
Què a les finestres de publicitat hi aparei-
xen, també i de banda temes generals, pro-
ductes derivats dels nostres interessos ma-
nifestats de forma prèvia?
   Si és així, des del moment que et connec-
tes a Internet (cosa que molts fem vàries
vegades cada dia) és com si anassis gairebé
despullat. Una casa co-mercial de no sé on,

pot saber els
interessos de
qualsevol persona
"d'aquesta vall igno-
rada i monòtona". Idò!
Si les parets són trans-
parents llavors cobra
importància:
Conèixer els límits, fins
on poden arribar els
altres
Tenir molts clars els
valors que et mouen
La coherència entre
aquests valors i l'acció
Decididament no crec
en les casualitats. Ens
certa manera ens podem sentir vigilats.
Haurem d'aprendre a sortejat el bombardeig
publicitari. Tot un repte!

EL TREN

   Ho he deixat refredar. No volia que els
comentaris de les persones que han ma-
nifestat reiterades vegades que pensen de
forma oposada a la meva manera de pensar
em condicionàs a l'hora de parlar del tren.
Però...
   Ja sé que el tern de Llevant costa molts
de doblers (en tot cas no més que alguns
quilòmetres d'autopista a qualsevol racó
de l'Estat).
   Ja sé que en època de crisi tothom s'han
d'estrènyer la corretja (en tot cas hi ha mol-
tes maneres d'estrènyer-se la corretja i si el
tren ja tenia una partida pressupostària
assignada des de Marid, no sé què hem
d'estrènyer).
   Potser, almanco al principi serà un servei
deficitari (però no més que altres serveis)
   En tot cas, hi ha tres raons que m'han em-
pès a demanar vàries vegades -a força de

caminar- el
retorn del
tren i que
mantenen
encara viu
aquest es-
perit.
   Una des
de la pers-
pectiva de
la sosteni-
bilitat. Si
a i xecam

una mica la vista i ens feim amunt fins a
intuir el perfil de la costa, ens adonarem
que aquesta Illa ja no pot suportar l'incre-
ment persistent de cotxes esdevingut en
aquests darrers trenta anys. Increment lògic
derivat tant de l'increment de població com
del poder adquisitiu. Simplement no hi
caben. Físicament no hi ha més espai. (No
recordo on vaig llegir que si tots ens posés-
sim d'acord i sortíssim el mateix dia i hora,
els metres de cotxes afilerats serien més
llargs que no els de carretera existents).
   Per això cal potenciar i desenvolupar el
transport públic, bus i tren. No hi ha volta
de fulla.
   Des d'aquesta perspectiva tampoc no té
cap sentit deixar una obra a mitges. Es tudar
totalment els doblers invertits!
   Una altra perspectiva és més personal.
Per què els habitants de la zona de Llevant
no haurien de tenir els mateixos drets que
els altres?
   Si els de Palma, Vega de Tera o Sa Pobla,
per citar uns noms, tenen la possibilitat de
desplaçar-se en tren, per què no n'hauríem
de tenir nosaltres? Els d'aquí també pagam
els impostos que ens corresponen, o no?
   I la tercera, lligada a la primera, és turística.
Ens agradi o no vivim del monocultiu del
turisme. Si els preus de cada dia són més
semblants als del país d'origen, també ho
han de ser els serveis; des del transport, a
la neteja i a l'hospitalitat.
   Potser ara mateix hi ha motius polítics
inconfessables (el motiu "manca de do-
blers" fa pudor d'excusa), però tanmateix,
un dia o altre, s'hauran de reiniciar les obres.

Guillem Pont
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   Continuant amb la iniciativa que va tenir l'Obra Cultural a la seva
campanya "Mallorca m'agrada", el diumenge, 31 de juliol, la co-
missió de Festes de l'Ajuntament va organitzar la gravació d'un
lipdub, en el qual hi intervingueren gairebé totes les associacions
del nucli urbà de Sant Llorenç.
   El fil conductor va esser la novel·la "Flor de Card", de Salvador
Galmés, que s'anaven passant de l'un a l'altre al ritme de la cançó
"En s'estiu", d'Antonia Font. La part tècnica de la gravació va
anara càrrec de Biel Capó i Ana Peña, de la Televisió de Mallorca.
   El lipdub, que es pot veure a Youtube, es va estrenar el dia que
s'inauguraren les festes de Sant Llorenç, després del pregó.

Josep Cortès
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   Divendres, 9 de setembre de 2011,  es va dur a
terme la presentació de la revista digital
CARD.CAT. L'acte es va produir a les 21 hores a
la biblioteca municipal de Sant Llorenç, la qual
presentava un  aspecte immillorable. El president
de Card.cat, Pau Quina Jaume, va explicar el pro-
jecte acompanyat de l'enginyer informàtic de la
revista, Joan Tomàs Matamalas, i va donar el sus
a aquest il·lusionant projecte.
   Es va fer saber que CARD.CAT és una comunitat
virtual de la gent de Sant Llorenç, Son Carrió i la
Costa (Sa Coma, Cala Millor i S'Illot) en la qual
tothom pot publicar el que vulgui, des d'articles
de qualsevol tema fins a fotografies, àudios o ví-
deos, per damunt d'ideologies, amiguismes o gus-
tos.  L'única condició és que sigui escrit en llengua
catalana (disposen d'uns editors que s'encarre-
guen de corregir el text, o, fins i tot, de traduir-lo
en casos justificats)  i que no s'atempti contra la moralitat i el bon
gust (insults, racisme, atacs personals...).
   També es van explicar les pautes de com poder col·laborar a la
pàgina web (enviant els articles a editors@card.cat). Finalment,
Pau Quina Jaume  va navegar per la pàgina per mostrar a l'auditori
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les diferents seccions que s'hi poden trobar (des de política o
successos, fins a cultura, esports, opinió, etc.).
   A partir d'ara ja es pot visitar la pàgina web www.card.cat i deixar-
hi comentaris. També es pot seguir des de les principals xarxes
socials (Facebook i Twitter)



   El passat mes d'agost, Espanya va rebre
la tercera visita del Papa en els sis o set
anys de papat de Benet XVI. I és que a un
turista, si el tractes bé, sol repetir, i si a més
el convides i li pagues totes les despeses
segur que torna tan bon punt la seva agen-
da espiritual l'hi permeti. Fins aquí, sembla
tot molt bé, no debades és el cap visible
dels catòlics de tot el món, i naturalment
dels espanyols. El Papa té l'obligació de
pasturar les seves ovelles tal com va enco-
manar Jesús a Pere, el seu primer antecessor
(Joan, Cp. 21 v, 17-18). Els catòlics espa-
nyols tenen tot el dret de gaudir de la com-
panyia del seu pastor o líder espiritual en-
cara que no els permeti donar-se qualque
alegria al cos.
   En cinc o sis anys, Benet ha visitat en
tres ocasions Espanya. Primer va anar a
València; després, a Galícia i a Barcelona i
ara, a Madrid, com si hagués pres la deter-
minació de visitar totes les principals ciutats
espanyoles. Joan Pau II ja n'havia visitades
unes quantes i això està molt bé, que les
persones importants vinguin al nostre país.
Què no hagués pagat el Generalíssim per
haver pogut gaudir una vegada a l'any  de
la visita del Papa de torn? Su Excelencia
era un home d'estat, home de missa diària,
segur que hagués estat el millor regal que li
haguessin pogut fer, clar que hi hagués ha-
gut un problema: qui hagués anat davall el
dosser? Perquè tots dos no hi cabien; però
bé, ja ho haguessin arreglat. Però no va
poder ésser, en aquell temps el Papa estava
massa enfeinat, i això que tenien molt bones
relacions.
   Des de fa un bon grapat de mesos, els
polítics d'arreu del país no s'aturen de dir-
nos que no hi ha doblers, que ens hem d'es-
trènyer la corretja, que s'han de reduir des-
peses, que la cosa està molt malament, que
ben aviat a tots aquells que fa més de qua-
ranta anys que estan pagant la Seguretat
Social ara l'hauran de tornar a pagar, els

bancs ja fa temps que han tancat les aixetes,
cada dia es tanquen empreses, etc., etc.
Però tots aquests que prediquen aquest
apocalipsi, van i el primer que fan quan
entren a rotllo és apujar-se el sou; així ho
feren els banquers americans tan prest com
el papà-estat els va rescatar del monstruós
deute que per la seva desorbitada ambició
i mala gestió havien acumulat.
   Espanya, igual que altres països, ha
seguit el mateix caminoi: els banquers
també s'apugen els sous -llegiu grans exe-
cutius, consellers o presidents-; els politics,
més d'un el primer que va fer quan va entrar
a la sala de tots també va ésser  apujar-se el
sou, tenint en compte que alguns d'ells
durant la campanya electoral s'havien
guardat ben bé de dir quines eren les seves
vertaderes intencions; altres, que d'una sola
plomada esborraren dels mapes de la ciutat
projectes que acabaven d'ésser estrenats i
que costaren un Perú perquè quatres ami-
guets els encalentiren les orelles, i ja tenim
un esbart de milions d'• enterrats de per
vida dins el terreny de l'absurd. I a partir
d'ara, edificis inacabats i projectes faraònics
a mig fer es convertiran en el nou paisatge
urbà amb que els nostre ulls es delitaran. I
que no és guapo això!
   Però tornant al principi de l'article, què
deu haver costat la visita turística de Benet
XVI? Segons vaig poder escoltar per la
televisió, l'estat havia posat a disposició
dels organitzadors del viatge papal més de

17.000 policies, que ja n'hi ha, amb tot el
seu equipament (cotxes, helicòpters, hores
extres, etc); brigades de manteniment, nete-
ja, descomptes importants als transports
públics pels supportes -llegiu seguidors o
lleials- (alguns mitjans parlen de quasi dos
milions, molts vinguts de tot el món); mun-
tatges de tota la parafernàlia: altars, con-
fessionaris, carrers, vies i places tancades,
molèsties per als veïnats i per a molta altra
gent que res tenia a veure amb el turista
alemany que viu a Roma; despeses de cot-
xes oficials i hores extres de ministres i fa-
mília real; ambulàncies, metges i un munt
de personal sanitari per a cobrir els pos-
sibles milers d'acubaments que de segur
veien que hi hauria amb aquell p... sol de
justícia que torrava el cul als llagosts que
queia per Madrid. Cal dir que Benet XVI no
venia en visita oficial. I què me'n direu de la
cessió gratuïta de l'esplanada de l'antic
aeroport de Cuatro Vientos (unes 50 quar-
terades o més)? Us pareix que si un altre
grup ciutadà, religiós o no, demanés
aquests terrenys per a organitzar-hi una
trobada o per a fer un gran esdeveniment
musical, per exemple, li deixarien comple-
tament gratuït com ho han fet amb el Papa
Benet? Estic ben segur que no. I les hores
de televisió, televisió pagada per tots els
espanyols, que us creis que les regalen?
Proveu de contractar tot un equip televisiu
per a filmar les noces de la vostra filla i
veureu el que val una pinta. I el cost dels
bombers que repartiren aigua amb les mà-
negues obertes a tota aixeta? I de les càrre-
gues policials fent parts i quarts a favor
dels beatífics i innocents pelegrins per un
tu no passes i tu sí per la Porta del Sol
madrilenya? I és que la policia fa cada
fitxatge..., que més li convindria enviar-los
a cercar feina per a films tipus Rambo.
   Però clar, llavors escolteu alguns cappares
eclesiàstics i no eclesiàstics que sense tor-
nar gens vermells t'enfloquen que a l'estat
la visita no li haurà costat res, i això no s'ho
creuen ni gats. Deien que els beneficis se-
rien molt superiors a les despeses; el que
no deien és de qui serien aquests beneficis,
ni que les empreses que aportaven menjar
i poca cosa més després desgravarien a
Hisenda aquestes aportacions i d'aquesta
manera quedaven com a grans patrocina-
dors; ni que dels descomptes en els trans-
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ports, la diferència la pagava l'estat via
subvenció. I és que fa bon convidar si un
altre paga. I en aquest cas, com a molts
d'altres, els beneficis hauran estat per la
ciutat de Madrid, entre d'altres, i les despe-
ses els pagarem amb els nostres imposts
tots els que estam empadronats a un país
anomenat Espanya. Què Quixots que som!
   Està clar que hi va haver beneficis. Un
representant de la patronal d'hoteleria i
restauració de Madrid declarava que la re-
captació obtinguda durant aquests quatre
dies de la visita del Papa Benet havia su-
posat quasi cent milions d'euros de caixa i
aquí no hi estaven incloses les despeses
de transport, botigues, bars, quioscs de
premsa, etc., etc., ni cases de mala nota,
perquè una cosa són les necessitats espi-
rituals i l'altra les corporals, això era farina
d'un altre sac. I quants de milers de records
es degueren vendre (estampes, rosaris, fo-
tografies i tota casta de merchandising -
mercaderia- fabricada expressament per
aquesta visita), i naturalment una bona part
dels beneficis de totes aquestes vendes

anaren a parar a la caixa eclesiàstica ro-
mana? La pela és la pela, com diuen els ca-
talans. En una paraula, que amb despeses
pagades fa molt bon anar-se'n de viatge.
   I el missatge del Pastor a les seves ove-
lletes, comparegudes de tot arreu del món?
Idò no, no va dir res que ja no hagués dit
Joan Pau II a les seves, no sé quantes, visi-
tes, ni ell mateix en les seves dues anteriors.
Sempre les mateixes consignes, sempre la
mateixa tornada, sempre la mateixa por al
sexe. Res de condemnar els explotadors de
les classes més dèbils; ni tots aquests que
amb les seves maquinacions ens han dut a
una brutal crisi que no sabem quan en sor-
tirem. No va tenir res nou a dir, res nou,
palla, molta palla, i vella. Per això no era
necessària tanta parafernàlia i tant de
gastòrum, i Roma s'hagués pogut estalviar
aquest gastarrer i donar menjar als qui no
tenen res per a endur-se'n a la boca, que
són molts. Ai! si el fusteret de Galilea tornés,
segur que a molts d'aquests ensotanats de
colorins els correria a corretjades!
   Si l'Estat, que només ens demana que ens

estrenyem la corretja, ho hagués invertit
en tapar forats per ventura no hauríem de
fer més forats a la corretja per a poder es-
trènyer més. En aquest país nostre no tenim
doblers, però en podem gastar a balquena
en visites faraòniques del Papa, i això que
som un estat constitucionalment aconfes-
sional, laic. No tenim un euro, però podem
mantenir tropes arreu del món. No tenim
doblers però podem rescatar bancs en
quebra tècnica. No tenim doblers però en
poden deixar a altres països que estan igual
que el nostre. No tenim un euro; l'Estat no
paga a ningú i ja deu pertot. En definitiva,
no tenim doblers però podem assumir el
que no han volgut assumir altres sectors,
com és el Palau de Congressos de Palma.
No tenim doblers però volem tenir les mi-
llors infraestructures del món, infraestruc-
tures que altres països econòmicament su-
periors no tenen. Però Espanya és com és i
com diu en Pere Sampol: "Espanya no té
remei". Però Roma segueix fent caixa. Que
Déu ens trobi ben confessats a l'hora de
despertar del somni americà. Amèn.

Glosa serverina

Mallorca és un sementer,
Prou petit i dóna bon compte.
Mentre que hi hagi gent tonta,
En Botó*  n'estarà bé.

* Botó  és el malnom amb què es coneix  la
familia de José Ramón Bauzà a Son Servera.

Joan Jofre
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   No han passat ni tres mesos d'ençà que
José Ramón Bauzá exerceix com a president
de la C. A. de les Illes  Balears, i amb aquest
curt termini ha deixat ben clares les  seves
intencions quant a la cultura i la llengua
pròpies de les Balears, el català. La seva
idea, a través dels seus botxins (en un altre
article els anomenava, genets "jinetes"; si
he canviat el nom és perquè els seus col-
laboradors més propers i amb capacitat de
decisió per fer bé o mal la cultura pròpia de
les Illes, de genets han pasat a ser botxins).
   Idò, com deia, amb tota la seva mala... el
president Bauzá s'ha anat enrevoltant de
genets, millor dit, de botxins -i ho té ben
clar perquè ho han demostrat públicament-
que tenen fòbia a la llengua i cultura pròpies
de les nostres Illes. La prova la teniu en
què no perd ni una ocasió per col·locar en
els millors llocs tots els qui odien la cultura
catalana, i per molt que faci tanmateix és la
cultura d'aquí i no aconseguirà erradicar-la
per molts de botxins que posi.  Sr. president:
els amics es poden triar, però els familiars i
els avantpassats, no podem ni volem can-
viar-los, són els qui són.
   El darrer fitxatge per part del president, a
qui ha donat un alt càrrec dintre el seu go-
vern,  ha sigut Jorge Campos, expresident
del Circ ... Culo Balear, entitat o espècie de
club que durant 12 anys ha presidit, i que
el que ha fet ha estat embullar i confondre
els mallorquins poc informats. Sempre ha
volgut fer creure que una cosa és el mallor-
quí i l'altra el català; no és que hagi conven-
çut molta gent, ja que per sort hi ha molts
de mallorquins/balears cultes i aficionats a
la lectura i la història que tenim molt clar
d'on venim, qui som i cap on hem d'anar, a
pesar que gent com els Delgados, Campos
i J. Ramírez, intentin desprestigiar la gent
que defensam la nostra història, la catalana/
balear. Aquests individus van equivocats i
a pesar de tot no ho conseguiran, enc que
sempre hi duran qualque ignorant a es-

coltar el sermó i a se-
guir-los, com per exem-
ple el pare de Jorge
Lorenzo, el pilot de mo-
to G.P., que a pesar que
jo en som un admirador
i fan, he de reconèixer
que el seu pare, amb les
declaracions que ha fet
a la premsa, ha influït
en aquest botxí de la
nostra llengua que és
Jorge Campos. Tan
sols ha demostrat que
maldament pugui  ser
un bon entrenador o
preparador de pilots de moto, quant a
cultura i història és un complet incult i
ignorant, i més li valdria que xerrés de
motos, ja que d'això se n'entén, i per no dir
dois deixi de comentar que  mallorquí sí
però català no, que l'únic que fa és embullar
fil i demostrar i escampar pels quatre vents
lo ignorant i incult que és. Això sí, engreixa
i fa contents els qui al mateix temps se'n
riuen d'ell, individus antibalears/catalans
com són els abans es-mentats Delgado,
Campos, J. Ramírez, i  altres botxins de la
nostra llengua i cultura catalana/balear, la
cultura d'aquestes illes, i que per ironia, i
això sí que és greu i trist, amb el vist i plau
del president d'aquesta comunitat  José
Ramón Bauzá.
   La repressió incoberta pels botxins del
president contra la llengua i cultura de les
Illes començaren per la preparació del
tancament de TV i Ona Mallorca, després i
dintre el curt plaç abans esmentat de menys
de tres mesos, han atacat suprimint les sub-
vencions a unes 37 revistes de la part forana
i escrites totalment en la nostra llengua. La
pròxima passa quina serà? Pot ser prohibir
a IB3 TV i ràdio la llengua d'aquí. Qui fan
comptes posar com a director d'IB3 TV, un
altre botxí de la llengua balear? Són les
intencions del president Bauzá i els seus
botxins, eliminar i prohibir poc a poc la
llengua catalana pròpia d'aquestes Illes, a
aquesta Comunitat? Tendrà el president
Bauzá la mania persecutoria i catalanofòbia
que patia el bisbe Juan Díaz de la Guerra,
quan fou bisbe de Mallorca els anys 1772
al 1777, que prohibí el culte a Ramon Llull,
féu destruir totes les seves imatges que hi

havia per les esglésies i convents de Ma-
llorca, va imposar el castellà als sermons i
al catecisme, prohibí el signes Lul·lians i
ordenà clausurar el col·legi de la Sapiència?
Farà el mateix que el bisbe Juan Díaz de la
Guerra va fer dins els estaments eclesiàstics
on tenia poder? Ho farà el nostre president
Bauzá allà on ell té el poder, estaments del
Govern Balear? O la seva intenció i il·lusiò
és governar aquesta comunitat, imposant
la cultura i criteris com si governés la comu-
nitat de Castilla la Mancha? El temps ho
dirà. De totes maneres i desig de tot cor
equivocar-me, la sensació que es dóna amb
l'actitud que es va desenvolupant tant din-
tre del Govern, el Consell de Mallorca, l'A-
juntament de Palma i altres i  estaments con-
trolats pel PP, és que s'ha desencadenat
una vertadera caça de bruixes contra tot lo
català com la llengua, la cultura i la història,
la de aquesta Comunitat Autònoma.

Les gerres, com més buides, més renou fan.
                                     Alfons X el Savi

El president i els seus botxins                                                                                                                         Joan Jofre

Sabeu quin és, d'aquets quatre que abaix
s'exposen, el que té les idees més anti
catalanes/balears?
(A).- Carlos Delgado
(B).- Jorge Campos
(C) .- José Ramón Bauzá
(D) .- Pedro J. Ramírez

Joan Jofre

Endevinalla
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Es crema un autobús a Sa Coma
   Sense que a l'hora de redactar aquesta nota es coneguessin
encara les causes, el dia 18 d'agost un autocar de la companyia
Aumasa ple de turistes britànics es va calar foc l'avinguda dels

Baladres, a Sa Coma.
   Mentres circulava cap a Cala Millor, el conductor se'n va tèmer
que sortia fum de la banda de darrere, per la qual cosa va aturar el
vehicle i va fer baixar tots els passatgers. En pocs minuts el foc es
va estendre i va cremar tot l'autocar, de manera que quan arribaren
els bombers, la policia local i la guàrdia civil ja no pogueren fer res
més que apagar les flames, que no afectaren altres vehicles ni
cases.
   Els treballadors sanitaris del Samu hagueren d'atendre alguns
passatgers que, tot i no tenir ferides provocades pel foc, havien
patit atacs d'ansietat.
   Poc temps després d'haver estat sufocat l'incendi, una gran grua
se'n va portar l'autocar, que va quedar totalment inutilitzat i sense
possibilitats de recuperar-ne res, i la nostra zona turística va poder
recuperar la normalitat.

Redacció
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   Després de les vacances continuam amb la
secció favorita d'a-questa revista (és que si no
em tir flors jo mateix...), la dels records llunyans
i imatges nostàlgiques. Com bé vaig prometre,
en aquest número us present la segona foto
que em va donar en Tomeu Xigarràs sobre la
seva família. Es tracta del refresc de la comunió
que us presentava en l'anterior número de la
revista. Tots els presents estan ben acomodats

al voltant d'una taula atapeïda de menjar.  Des de la dreta, de baix
a dalt, tenim  en Toni de Son Co-lom, na Bel de Corea, en Sebastià
Coniller, en Pedro Oliver, n'Aina (que a dmunt té un infant), en
Tomeu Pascual (que en té un altre), en Joan de sa Realeta, en
Miquel Font, na Catalina de sa Realeta, na Margalida Rosselló i,
finalment,  na Paquita Rosselló.
   També present una imatge que m'ha cedit na Catalina Dameta
sobre la seva mare posant amb les seves germanes, quan encara
eren ben petites. Malauradament les tres ja són al cel, així que
només ens queda recordar-les amb aquesta singular fotografia.

D'esquerra a dreta teniu na Bet Dameta, na Maria Dameta i na
Catalina Dameta (la mare de na Catalina).

Pau Quina



   Senyor batle, regidores, regidors, senyo-
res i senyors, amics tots, molt bon vespre.
   Quan el regidor de festes, en Pep Jaume,
em va convidar a fer el pregó de les festes
d'enguany, la veritat és que em va sorpren-
dre una mica, ja que jo no estic al capdavant
de cap institució cívica local ni tenc cap
responsabilitat política, excepte ésser el
jutge de pau titular del nostre municipi.
   També em vaig demanar de què podria
parlar que pogués interessar al públic que
vindria a escoltar el pregó; de cop em sorgi-
ren dos temes dels quals jo pensava que
en tenia prou coneixements per a poder
parlar-ne: un era sobre la història del Club
Deportiu Cardassar, club que el passat pri-
mer de juliol va complir 87 anys des de la
seva fundació oficial; l'altre era recordar
aquell temps en què anar al cinema era,
quasi sempre, tot un plaer. I també els re-
cords de la meva infantesa i joventut i, en
certa manera, la nostàlgia d'un temps passat
en què anar al cinema era un vertader acte
social. Eren anys de moltes mancances i de
molta misèria, tant al nostre poble com arreu
de tot el país; eren els anys "des 40%" o
"des frare darrere sa porta" i de cartilles de
raccionament; era el temps de la postguerra,
llarga postguerra, eren els anys 40, 50, 60 i
part dels 70, i la influència del cinema sobre
els ciutadans va ésser prou important: ves-
tits, pentinats, maneres de parlar, una mi-
llora econòmica, i fins i tot que les dones
comencessin a fumar a imitació de les actrius
de la pantalla. Finalment, vaig pensar que a
molta de gent que va viure aquells anys li
agradaria recordar aquell temps i als més
joves els agradaria conèixer una mica quin
era el principal entreteniment d'oci dels
seus majors. I aquest serà el tema del que
amb unes petites pinzellades us parlaré. A
aquestes pinzellades les he titulat, d'una
manera una mica pretenciosa per part meva:
"Quan anàvem al cinema", i esper que us
agradin i al mateix temps us recordin un

temps molt diferent al que vivim ara, quan
la televisió i les moltíssimes ofertes d'esplai
i oci ens creen problemes a l'hora d'elegir.
   Crec que no hi ha dubte que el cine és
màgia. El cine té la capacitat de traslladar-
nos al futur o de tornar enrere, cap al passat,
o de viure el present amb històries que ens
recorden el nostre entorn més proper o el
llogaret global, com li dic jo, el planeta terra;
de convertir-nos en herois o en cruels crimi-
nals, en pistolers o en policies, en pirates o
en indis, en amants d'amors impossibles o
de romàntics finals. En el cine tot és possi-
ble, d'aquí el seu èxit.
   Tenim constància que ja a principis del
segle XX a Sant Llorenç es projectaven
pel·lícules; en concret, ens consta que a
partir de 1907 a un local, o a la mateixa Caixa
Rural, entitat bancària que aleshores hi
havia establerta al poble, adesiara es feien
sessions de cine, cine mut, naturalment.
Però no va ésser fins el 1925 quan va obrir
les portes un local específic dedicat a la
projecció de cinema. Estava, i encara està,
situat a la carretera de Son Servera i era el
Cine Ideal; a partir d'aquesta data, Sant Llo-
renç, com molts d'altres pobles de Mallorca,
va gaudir d'un local per a projectar pel·lícu-
les de cine. Era un local prou espaiós i amb
una capacitat d'unes 250 butaques  de fusta.
Sant Llorenç, amb molt poc temps de dife-
rència, podia gaudir dels dos principals en-
treteniments que durant prop de cinquanta
anys foren quasi els únics que, tant els ma-
jors com els joves, tenien a l'abast: el cinema
i el futbol, i poqueta cosa més.
   Cal recordar que, a part del Cine Ideal,
després del Moviment la Parròquia va com-
prar un petit projector i els diumenges cap-
vespre als al·lots que havien anat a la doc-
trina i havien fet bonda i sabut les oracions,
els donaven un val per a poder anar a veure
una projecció de cinema a la Rectoria; so-
lien ésser pel·lícules de dibuixos animats o
còmiques, d'en Charlot, de "el Gordo i el
Flaco " (Stan Laurel i Oliver Hardy),  o d'en
Pamplinas (Buster Keaton). Solien ésser
curtes, de 10 o 12 minuts  de durada.
   Per Pasqua de 1958 es va inaugurar la
"Sala Rigal". La pel·lícula principal que es
va projectar va ésser "La túnica Sagrada",
amb Richard Burton, Jean Simons i Víctor
Mature, una pel·lícula molt adequada per
aquesta inauguració tenint en compte les

dates. La sala era ampla i tenia una capacitat
d'unes 600 butaques, totes encoixinades,
pantalla panoràmica i calefacció central. Tot
un luxe.
   A partir de l'obertura d'aquest nou cinema,
el cine Ideal ja va ésser més conegut per
"es cine d'allà baix", i la Sala Rigal com "es
cine de d'alt" o de "ca na Sorrilla", nom  po-
pular amb què era coneguda la propietària.
S'hi feien sessions els dissabtes vespre,
els diumenges capvespre i vespre amb
dues pel·lícules, i els  dijous vespre amb
una sola pel·lícula. Al cine "d'allà baix" en
feien els mateixos dies, dissabte i diumenge
amb dues pel·lícules i els dimarts amb una
sola, i així i tot a qualque pel·lícula l'havien
de repetir els dilluns o els dimarts degut al
seu èxit; en record algunes com: "Siete
novias para siete hermanos", "El último cu-
plé" o "El monumento". Naturalment, els
vespres abans de festa i els dies de festa
també hi solia haver projecció.
   Les dues sales tancaren les  portes  a fi-
nals de la dècada dels anys 70 o principis
dels 80 després de l'eufòria de les pel·lícules
S, inclosa  "Emmanuelle" de Silvie Kristel.
Va venir la decadència.
   Cal recordar també la figura de Miquel
Rosselló, cineasta amateur que va aconse-
guir nombrosos guardons amb les seves
pel·lícules, on posava en imatge algunes
de les històries de Salvador Galmés, com

Quan anàvem al cinema                                                                                                                                     Ignasi Umbert
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"Negrures" o "El garriguer d'Infern"; o
també "El clot dels fems" sobre un relat
d'un fet real  ocorregut durant la guerra civil,
de l'escriptor manacorí Antoni Mus.
   Com he dit abans, el cinema era un dels
pocs entreteniments que hi havia i també
era quasi l'única possibilitat de relació
social de la joventut, tot i que ja a finals
dels  anys cinquanta, principis del seixanta,
les pandilletes començaren a organitzar
balls a les cases amb un "Pic up"  o sigui,
un tocadiscs; això sí, sempre vigilats per
les mares o altra gent major.
   Les jovenetes ja empraven les mateixes
tàctiques que utilitzen avui  per conquistar
o refusar els seus pretendents i era que si
una al·lota no volia que un jove s'assegués
devora ella procurava asseure's enmig,  en-
tre les amigues i el pretendent s'havia de
conformar en intentar conquistar-la des de
la fila de darrera; si pel contrari, el jove era
del seu gust s'asseia  a un cap o altre de la
fila o del grup.
   Naturalment, els festejadors no solien
anar al cine tots sols, quasi sempre solien
anar acompanyats de la "carabina": mares,
germanes, ties i qualque vegada el pare, no
fos cosa que es dediquessin més a fer ma-
netes davall l'abric que a mirar la pel·lícula.
   Moltes colles gaudiren de les primeres
carícies i descobriren la libido i la realitat
dels seus primers plaers o somnis onírics a
l'abric de la foscor de la sala, especialment
els que podien asseure's a les files de
darrera que tenien menys visibilitat. Eren
el que vulgarment diríem les primeres "pau-
pades".
   Avui en dia, el primer que sol fer la gent
quan va al cinema és comprar un pot de
crispetes (palomitas), pipes, "patatilla" o
altres llepolies per a menjar durant la ses-
sió; en aquell temps, això de menjar dins el
cinema no estava permès, ni xerrar; silenci
absolut. I si qualcú ho feia, ben aviat venia
l'acomodador i començava a donar pila cap
als xerradors, i si no callaven els treia fora,
especialment si eren els joves. L'únic lloc
on es permetia fumar era al galliner, a la part
de dalt darrera de tot, que tant sols n'hi ha-
via al "Cine Ideal"; hi solien anar els homes
vells, fadrins, viudos i qualcun altre que es
volia estalviar qualque cèntim, perquè l'en-
trada era una mica més barata. A les ses-
sions del diumenge capvespre també hi so-
lien anar els més jovenells i aprofitaven per
a tirar avionets de paper o qualsevol altra

cosa a les nines que hi havia a baix per a
cridar-los l'atenció.
   Durant les primeres dècades, el "Cine
Ideal" no va disposar de calefacció central
i a l'hivern hi havia molta de gent major, i en
especial les dones, que hi anava amb manta
i maridet. El maridet era un pot de llauna o
de test amb caliu que es portava amb una
ansa de fil de ferro; és a dir, un petit braseret
que se'l col·locaven enmig de les cames a fi
de no passar fred durant el temps de la pro-
jecció. El que passava és que a algunes les
sortien "vaques", per les les cuixes. Les
"vaques" eren  eren unes taques  de color
marronenc  a la pell  que es produïen  degut
a l'excés de calentor que aguantaven per
les cames.
   En aquell temps, l'electricitat era produïda
al costat del mateix cinema (al que s'ano-
menava i s'anomena "Sa Central") i després
es distribuïa als abonats, que per cert, no
era tothom que en aquells anys tingués llum
elèctrica a casa seva. Quan feien "sa se-
nya", que solien ésser tres talls de llum se-
guits, volia dir que era ben hora d'anar a
jeure; i els dies de cine, quan havia acabat
la funció, no solien donar més de deu minu-
tets curts per arribar a ca seva i colgar-se;
als que vivien pel barri de Corea i feien un
poc es colló, quasi mai els donava temps
d'arribar-hi.
   Una altra de les coses habituals en els
cines de poble era que, bé perquè les màqui-
nes solien ésser molt velles, bé perquè hi
havia moltes baixades de corrent, bé perquè

les còpies ja s'havien utilitzat moltes vega-
des, les cintes es cremaven o rompien molt
sovint i havien d'aturar la sessió per a confe-
gir-les; el que passava és que a vegades el
tros fotut era tant gros, perquè a l'hora de
confegir no miraven massa prim, que es
passava d'una escena a l'altra deixant qual-
que tros enmig, el que provocava un siulet
generalitzat a la sala i es demanava el retorn
dels diners.
   Un altre aspecte que cal recordar del ci-
nema d'aquells anys és la censura. Com tots
sabem, durant quaranta anys la censura va
tenir un paper absolut a l'hora de permetre
l'exhibició d'una pel·lícula, i algunes d'elles
no foren autoritzades fins que aquell senyor
petit i grasset que tenia una veu aflabiolada
es va traslladar a l'altre món. La censura ta-
llava i cosia, canviava diàlegs i llevava
plans a balquena, però sobretot, no va per-
metre que es mostrés ni un centímetre de
pell, especialment de dona, llevat de la de
les mans i de la cara, ni que es diguessin
paraules inconvenients, i ja no en parlem
de política. La censura va arribar a ésser
tan absurda que inclús es va plantejar pro-
hibir exhibir la primera pel·lícula d'en Tarzán,
"Tarzán de los monos", perquè considera-
ven que el tapa-coes que duia era una inde-
cència i que les dones espanyoles no po-
dien veure un cos tant ben format, supòs
que devien voler que en Tarzán es passe-
gés per la selva en traje i corbata o en cal-
çons curts i trevilles. La gent moltes vega-
des sospitava més del que realment hi ha-
via; basta recordar la pel·lícula Gilda, amb
Rita Hayworth, quan es treia el guant mentre
ballava de manera extremadament sensual
pels temps que corrien, la gent es creia que
es despullava, quan en realitat  a la pel·lícula
original aquest despullament no existia.
   També les esglésies locals controlaven
el cinema, en especial pel que afectava la
moral. Recordareu que a les portasses de
les esglésies, setmanalment i perquè tots
els feligresos en tinguessin coneixement,
s'hi solien col·locar les qualificacions de
les pel·lícules que s'exhibien als cines del
poble, encara que la majoria de vegades no
en feien massa cas, llevat que la qualificació
fos "extremadamente peligrosa". Les quali-
ficacions solien ésser: "Para todos los pú-
blicos", "Para mayores", "Para mayores con
reparos" i "Extremadamente peligrosa" i,
sens dubte, el qui anava a veure una pel·lí-
cula qualificada així anava a l'infern segur,
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si no s'havia confessat abans d'entregar
l'ànima a Déu. Cal dir que la majoria d'a-
questes qualificacions normalment solien
afectar  més a possibles continguts de caire
sexual que a altra cosa; això, després d'haver
passat el sedàs dels diferents censors. Per
exemple, "El último cuplé" va ésser quali-
ficada de "extremadamente peligrosa"
degut al tema de la pel·lícula: amors no be-
neïts per l'Església, i al vestuari de na Sarita
Montiel, en especial la part de dalt, que
destacava de manera excessiva, impúdica i
insinuant pels homes assistents a la sala i
això podia induir a pecar greument.
   I no ens podem oblidar del "Noticiario y
Documentación", el famós NO-DO, que va
ésser obligatori, a partir del febrer de 1943,
passar-lo abans de començar les pel·lícules
a totes les sales de cine espanyoles, i on es
mostrava el Generalísimo inaugurant pan-
tans o fent unes caces de pinyol vermell
amb centenars de conills o perdius mortes.
   I us recordeu de quan feien "s'estràile"?
Abans de començar una pel·lícula, era ha-
bitual que fessin "s'estràile", com deia la
gent, que no era més que un avanç molt re-
sumit de les properes pel·lícules, cosa que
encara se segueix fent avui en dia. També
era habitual que els dissabtes i diumenges,
quan es comprava l'entrada, es donés un
pasquí en miniatura, o sigui un programa
de mà, que a la part de darrera solia dur l'a-
nunci de les pel·lícules del cap de setmana
proper, juntament amb algunes frases pu-
blicitàries de les pel·lícules. Durant els des-
cansos se solien passar reclams publicita-

ris estàtics, que eren uns quadrets de vidre
pintats que es col·locaven davant el focus.
   Com he dit abans, el cine és màgia, l'arrel
del seu èxit, i algunes pel·lícules en tingue-
ren tant que se n'havia de tornar fer una al-
tra sessió el dilluns o el dimarts. Jo en re-
cord algunes com: "Siete novias para siete
hermanos", que ja he esmentat abans; "El
derecho de nacer", sobre el tema de l'avor-
tament, avui de tanta actualitat; "Una pa-
risina", d'una Brigitte Bardot ben joveneta;
o "El pescador de coplas", del cantant de
cançó andalusa Antonio Molina, que acaba
amb el protagonista que se'n va cap a fer
les Amèriques i des de la popa d'un vaixell
canta "Adiós mi España preciosa". Era
temps de Nacional-Catolicisme-Patriotisme
i de llàgrima fàcil
   Molts dels actors i actrius d'aquells anys
foren vertaders ídols, no tan sols pels seus
admiradors sinó també pel públic en gene-
ral; vertaderes estrelles, recordareu en John
Wayne, en James Stewart, en Paul Newman,
n'Alan Ladd, en James Gagney, na Lana
Turner, n'Ava Gardner, na Rita Hayworth,
na Gina Lollobrigida i na Sofia Loren o na
Sarita Montiel.
   La gent quan anava al cine, a més d'anar
a veure la pel·lícula, solia anar a veure a un
actor o actriu en concret; deien que anaven
a veure'n una d'en Kirk Douglas, o d'en Burt
Lancaster, o d'en James Stewart, o de na
Marilyn, o de na Gina, o una d'en Manolo
Escobar o de n'Alfredo Landa; i a vegades
es deia simplement "una espanyolada" si
era interpretada per José Luís López Váz-
quez, per Pepe Sacristán, Alfredo Landa o
per altres actors espanyols que, amb el
temps, demostraren o han demostrat ésser
uns magnífics actors.
   Eren altres temps, no sé si millors o pitjors,
però sí molt diferents als d'ara. El temps
d'avui no s'assembla gens amb aquell, la
gent quasi no va al cinema, ja fa anys que
ha deixat d'ésser un acte social, un lloc de
trobada. "Bé, mos veurem en es cine "d'allà
baix'" o "mos veurem a n'es cine de "Ca na
Sorrilla'", "me guardaràs puesto?", eren
paraules que es repetien cada vegada que
es projectava una pel·lícula a qualsevol d'a-
quests dos cinemes. A poc a poc, la gent
va perdre el costum d'anar al cinema i ara
molts es queden a ca seva mirant el tele-
visor, escoltant els coverbos de na Belén
Esteban o de qualsevol altre tertulià de
quatre dècimes semblant a ella.

   I ja per a acabar, esper que amb aquestes
petites pinzellades de "Quan anàvem al
cinema", els més joves hagueu pogut co-
nèixer una mica més aquell temps quan els
vostres pares o padrins anaven al cinema i
els dos cines llorencins s'omplien de gom
en gom, i que als més majors us hagi duit
bons records de quan, asseguts davant la
pantalla gran i amb els llums apagats, so-
miàvem de desperts i, per una estona, pas-
sàvem d'una manera més amena uns anys
molt difícils, com varen ésser els anys 40,
50, 60 i bona part dels 70. Déu faci que no
tornin. Moltes gràcies.
   Bona nit, salut per a tots i molt bones
festes.

Sobre tinença d'animals domèstics

   1. La persona posseïdora d’un animal és
responsable dels danys, els perjudicis i les
molèsties que l’animal ocasioni.
   2. Es prohibeix des de les 22.00 fins les
8.00 deixar-los en llocs on amb els seus
renous destorbin el descans dels veïnats.
   3. A les vies públiques, llocs i espais pú-
blics en general, els cans han d'anar sempre
lligats amb la corresponent corretja.
   4. L'ús del morral és obligatori per als
animals potencialment perillosos (segons
R.D. 287/2002, de 22 de març pel que es
desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, de tinença d’animals potencial-
ment perillosos).
   5. Com a mesura higiènica ineludible es
prohibeix deixar les deposicions fecals dels
cans i altres animals a les vies públiques, o
a qualsevol lloc destinat al trànsit de via-
nants i especialment en els parcs infantils i
zones d'esbarjo. El conductor de l'animal
està obligat a la retirada d'aquestes de la
part de la via pública que resulti afectada i
a dipositar-les als llocs adequats.
   6. La infracció de les presents prescrip-
cions suposarà la imposició de les sancions
previstes a l’ordenança municipal que
regula la tinença d’animals a l’entorn humà
i que d’entre altres, preveu una sanció de
entre 30 i 300 • pels propietaris dels animals
que dipositin les dejeccions a les voravies,
passeigs, jardins i qualsevol lloc destinat
al trànsit de vianants, així com pels que no
vagin conduïts mitjançant corretja.

Ban
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Vet-aquí diverses fotografies de les passades festes de Sant
Llorenç, totes fetes per Rafel Soler Salas.
   De dalt a baix i d'esquerra a dreta, tenim la competició de 4x4,
l'actuació de Cucorba, un grup de nins que participaren a la
cicleturistada "A l'Infern en bicicleta", les olimpíades rurals, una
escena de l'obra de teatre, alguns tractors desfilant pel carrer Major
i un grup d'al·lotes de la cursa "Més sans que un gra d'all".
   Des d'aquí volem donar l'enhorabona a tots els qui participaren
en els actes i a en Rafel per haver-nos proporcionat aquestes fo-
tografies.
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   El passat dia 22 de setembre, el PSM-
Entesa Nacionalista presentà al Ple de l'A-
juntament de Sant Llorenç des Cardassar
quatre mocions: La primera sobre la neteja
del Camí de Calicant, la segona sobre el Pla
d'obres i serveis del Consell de Mallorca,
la tercera sobre el manteniment del requisit
del català a l'accés a la funció pública i la
quarta sol·licitant al Govern de les Illes Ba-
lears que acabi les obres del tren de Llevant
i al Govern de l'Estat que aporti els doblers
per poder acabar-les. Només varen prospe-
rar les dues darreres amb el vot afirmatiu
de l'equip de govern i del PSM-EN i amb el
vot en contra del PP.
   M'agradaria fer una sèrie de puntualit-
zacions al respecte del posicionament del
Partit Popular de Sant Llorenç enfront
d'aquestes dues darreres mocions:
   En relació a la primera moció, que dema-
nava el manteniment del requisit del català
per a l'accés a la funció pública, el PP votà
en contra i ho argumenta de la següent ma-
nera:
   1.Diu el PP que guanyà les passades elec-
cions i durant la campanya prometé que
l'exigència del català seria un mèrit i no un
requisit. Ara toca complir.
   És bo que els partits compleixin allò que
prometen als seus electors, però el Sr. Bauzá
prometé que no pujaria els sous dels polí-
tics i el primer que va fer va ser tot el con-
trari, prometé reduir l'atur i cada dia hi ha
més persones a la cua del SOIB. El que que-
da clar és que aquesta promesa és prioritària
   2.Argumenta el PP que la modificació no
romp el consens en matèria lingüística ja
que compleix amb la Llei de Normalització
Lingüística.
   Un dirigent d'un partit, sobretot si forma
part del Govern, ha d'estar informat per evi-
tar dir coses que no responen a la realitat.
El conseller de Funció Pública, Simón Gor-
nés, el passat dissabte 23 de setembre, des-
prés del Consell de Govern, declarava: "...

llevará a término su "promesa electoral"
de que sea un mérito, para lo cual modifi-
cará puntualmente la Ley de Función Pú-
blica y la Ley de Normalización Lingüís-
tica". (Diario el Mundo 24.9.2011).
   3.Diu el PP que en determinats casos, com
per exemple a la Sanitat, és més important
un bon currículum en medicina que el cer-
tificat de català.
   O sigui que val més un bon metge que no
sàpiga català que un metge mediocre que
sí que el parli. Aquesta disjuntiva, el fet
d'haver de posar-nos en situació de triar,
és una fal·làcia: els mallorquins volem met-
ges bons i que ens entenguin. O el PP ac-
ceptaria metges de primeríssima qualitat
que no entenguessin o parlassin el cas-
tellà?  La visió que té el PP d'aquesta qües-
tió és una visió colonialista.
   En relació a la segona moció, sobre el tren
de Llevant, on el PSM-EN demanava al Go-
vern de les Illes Balears que continuàs les
obres i al Govern de l'Estat que fes arribar
els doblers per pagar-les, el PP votà en con-
tra, argumentant el següent:
   1.El conveni ferroviari signat entre el go-
vern autonòmic i el govern central preveia
una aportació de l'Estat 443,7 milions
d'euros i ara queden per adjudicar 164
milions que no es tenen i es passa la pilota
al PP i se'l fa responsable de no acabar les
obres.
   Que no havíem quedat que el PP havia
guanyat les eleccions? Ara resultarà que el
govern del Sr. Bauzá només vol envestir
les obres que l'interessen. Pot explicar algú
perquè hi ha doblers per fer el Palau de
Congressos i no n'hi ha per fer el tren?
   Quan el Sr. Bauzá es va entrevistar amb la
vicepresidenta econòmica del govern de
l'Estat fa unes setmanes, no va esser capaç
d'arrabassar-li 164 milions d'euros per aca-
bar el tren, quan els governs del PP (Aznar)
i del PSOE (Zapatero) han gastat 50.000
milions d'euros amb AVEs?
   2.Diu el PP que no s'havien d'haver com-
prat els trens que costen 24 milions d'euros,
que això es comprar els mobles abans de
tenir la casa.
   Supòs que és una broma. Saben molt bé
que les unitats del trem tram no es compren
a un concessionari de trens on hi vas un
dissabte dematí i els te'n dus posats després
d'haver triat el color de la carrosseria i els

seients de cuir. Les unitats del trem tram es
fan a mida i la seva entrega tarda entre dotze
i devuit mesos. Ja hagués estat bé que una
vegada acabades les obres haguéssim ha-
gut d'esperar un any i mig a tenir els trens.
   3.Considera el PP que no s'havia d'haver
iniciat un projecte d'aquesta envergadura
sense tenir assegurada la inversió estatal i
europea.
   Com quedam? O no havíem dit que s'havia
signat un conveni amb l'Estat per 443,7 mi-
lions d'euros?  Que els reclami a Madrid, el
Sr. Bauzá, que escaïni, que defensi els inte-
ressos de les mallorquines i dels mallor-
quins, que no deixi que el conveni caduqui,
i, sobretot, si pensa que hi ha possibilitats
que el Sr. Rajoy governi Espanya, que li
tregui el compromís que el govern del PP a
Madrid enviarà a Mallorca els euros que
manquin per acabar aquesta obra. Ja està
bé d'haver de demanar caritat, d'haver de
reclamar que ens tornin una mil·lèsima part
dels doblers que se n'han duit.
   4.Acaba l'argumentari del PP fent referèn-
cia a la destrossa de patrimoni i paisatge
que ha suposat aquesta obra.
   Comencem pel patrimoni. L'obra del tren
de Llevant ha estat posada com a exemple
de la recuperació del patrimoni ferroviari:
estacions, ponts, ... No sé si el PP pot dir el
mateix. Tots recordam la gestió que se'n va
fer de la rehabilitació de l'estació de Sant
Llorenç des Cardassar: llevar-li el capell i
deixar que el temps, (quatre anys!!!), passàs
per damunt d'ella.
   Anem ara al paisatge: Es fa difícil fer una
obra d'aquesta envergadura sense tocar ve-
getació acumulada des de feia molts d'anys.
La seguretat de l'obra i la seguretat de la
via han fet imprescindible haver de tallar o
arrabassar plantes i arbres. Tots els que
s'han pogut salvar s'han replantat, però,
així i tot, l'impacte ha estat gros. Tant com
ho serà quan, passat aquest govern del PP,
les màquines hagin de tornar a fer netes les
vies cobertes de vegetació per posar en
marxa, de bell nou, un projecte que ha de
donar feina a molta de gent i ha de contri-
buir a una mobilitat sostenible entre els mu-
nicipis del Llevant mallorquí.

Tomàs Martínez
Agrupació local del PSM-EN

de Sant Llorenç des Cardassar

Sobre la llengua i el tren



    Maia Galmés

Aquest estiu, a Califòrnia, he anat a un parell
de platges i m'he donat compte que l'estat ha
pres moltes mesures per protegir tota la
naturalesa, i el que em va cridar més l'atenció
van ser les senyals que protegeixen les foques.

A la foto núm. 1 podem veure algunes foques a sobre d'una platja
que vàrem anar; com podeu veure, no hi ha gent al seu voltant. A
aquella platja tampoc no es podia treure res de la platja (ni copinyes,
ni pedres), com a mesura per protegir l'ecosistema de la costa. A la
foto núm. 2 podem veure unes senyals que deien que no les
traspassessis per no molestar les foques. I a la foto n 3 podem
veure una altra senyal que pro-tegeix a la foca.

La protecció de les foques a les platges de Califòrnia

''Mamífers marins avís. ATURAR-SE. Abans d'entrar en aquesta
Reserva Marina tingui en comte que la foca està en repòs. Les
foques utilitzen els esculls rocosos i les platges per descansar,
tornar a escalfar-se i alimentar les seves cries, una part fona-
mental del seu cicle de vida. Vostè està obligat per llei a: No
acostar-se a les foques, ja que estan de descans. Romandre
almenys a 300 peus (260 metres) de les foques a les platges o
esculls rocosos. Els infractors estan subjectes a denúncia per
violació de la llei. Per a denunciar una violació, poseu-vos en
contacte amb guardaboscs a la Reserva Marina de Fitzgerald,
al telèfon 650-728-3584.

.Les foques sobre la platja

"Aturar-se. Zona de descans de les foques.
 No passeu més enllà d'aquest senyal''

   Un any més, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar s'ad-
herí a la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebrà del 16 al
22 de setembre. Sota el lema 'Desplaça't de manera eficient:
millora la teva mobilitat' , s'organitzaren diferents activitats per
tal de promocionar la mobilitat més sostenible:
* Dies 20, 21 i 22 de setembre, el CEIP Mestre Guillem Galmés
dugué a terme itineraris urbans en bicicleta pel nucli de Sant Llorenç.
* Dia 24 de setembre, a Son Carrió, i en el marc de les festes de
Sant Miquel i amb l'organització de l'associació Som Carrioners, a
les 11h a l'estació de Son Carrió sortí una bicicletada amb el lema
'Mou-te sense cotxe' pels camins rurals. Al final hi hagué un taller
mediambiental en el poliesportiu.
* Dia 27 de setembre, a sa Coma, a les 17h en el Centre Jove, sortí
una bicicletada amb els més joves pels carrers de sa Coma.
   Per altra banda, la delegació de sa Coma de l'Ajuntament,  ha
adquirit dues bicicletes per tal de promocionar que els treballadors
utilitzin la bicicleta per fer desplaçaments curts pel nucli de sa
Coma.

Sant Llorenç organitza activitats per a la la
Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible
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   La setmana del 19 a 23 de setembre, els
mestres d' educació física organitzaren una
sortida amb les bicicletes, excepte els peti-
tons, que anaren a peu, tot això perquè el
dia 22 de setembre va ser el Dia europeu
sense cotxe. Es tractava d'intentar cons-
cienciar-nos que hem d'utilitzar menys el
cotxe: no contaminam, no gastam doblers i
no feim despesa energètica.
   Però aquesta idea no només ha de ser co-
sa d'un dia, ha de ser habitual perquè, a
més de ser bo per al medi ambient, també
ho és per a la salut.
   Hem entrevistat alguns dels mestres que
acompanyaren els alumnes a la sortida, i
ens han dit:
"Vàrem trobar que hi havia molts de nins i
moltes nines que venien a escola en cotxe
i que podrien fer-ho a peu o amb bicicleta.
Una bona manera d'animar-los va ser fer
una sortida pel poble amb la resta de com-
panys. Els ha agradat molt colcar amb la
bicicleta tots junts. Per sort, no hem tengut
cap problema greu ni cap caiguda seriosa,
tot i que a alguna bicicleta li va sortir la ca-
dena, alguns frens frenaven poc i algunes
rodes estaven una mica buides." (Miquel
Femenies)
"Això va ser una idea d'en Miquel i d'en
Jeroni Pep. Ha estat molt interessant, hem
reflexionat i hem descobert moltes coses.
Alguns han caigut de la bicicleta, però tots
proposen que es repeteixi la sortida per a-
prendre més i descobrir nous camins."

(Apol·lònia Galmés)
   També hem fet
algunes preguntes a
l'alumnat participant;
això és el que ens han
contat:
"Em va agradar molt i
hi tornaria anar un
altre pic. Ningú del
meu grup va caure,
enca-ra que va ser un
poc difícil la carrera
de ca-ragols. No em
vaig cansar.(Pere Llull
3r B)
"Em va agradar molt. Ningú del meu curs
va caure, jo tampoc. A la carrera de caragols
havíem d'anar el més a poc a poc possible i
no em va resultar molt difícil, però em va
costar un poc. Ho férem perquè era la set-
mana de No contaminar." (Carolina Parejo
5è A)
   Vegeu com conten l'experiència uns
companys i unes companyes de 4rt:
"Avui dijous hem anat a fer una volta amb
bici. Ha estat molt divertit, però l'he trobat
un poc curta". (Víctor Soler).
"Avui hem fet una sortida amb bici per ce-
lebrar la setmana de la mobilitat sostenible"
(Lluís Fullana).
"Abans de partir jo estava molt nerviosa;
només pensava: anirem amb bici! Anirem
amb bici!" (Maria Nadal).
"A jo el que més m'ha agradat ha estat anar

pel torrent, quan hem baixat la costa ha estat
impressionant!" (Mercè Pérez).
"Hem conegut nous camins que no conei-
xíem fins ara, hem anat amb tots els nostres
amics; també han vengut tres mestres" (To-
ni Lluís Puigrós).
"La volta amb bici ha estat molt divertida:
el que més m'ha agradat ha estat quan hem
fet carreres de caragols" (Carlos Cuenda).
"És vital que la gent sàpiga circular correc-
tament pels carrers. Hem de  pensar a posar-
nos el casc i les genolleres!" (Aina Mon-
roig).
"És vital que cuidem el nostre planeta, és
únic i no l'hem de contaminar". (Aina Mon-
roig).

Alumnat de 6è i de 4rt

Autora del dibuix (Mireia Martínez 4rt)

Mobilitat sostenible

 



   El passat dia 5 d'agost, i com a aperitiu de
l'inici de les festes patronals del nostre
poble, les bandes de música de Porreres,
Montuïri, Campos i Sant Llorenç oferiren
conjuntament un excel-lent concert al
nombrós públic que no va voler perdre-s'ho.
   Fa uns mesos que les quatre bandes
s'uniren  i prepararen un programa segons
el qual cada director dirigiria dues peces
que conjuntament interpretarien les ban-
des dels esmentats pobles. Dit i fet, i al cap
d'unes setmanes ja estava llest per a
interpretar-lo. Es va iniciar a Porreres, va
seguir a Sa Ràpita (Campos), després a Sant
Llorenç i finalment va ésser Montuïri el que
va gaudir del bon fer d'aquestes quatre
bandes.
   No comentaré les peces interpretades
perquè ja ho vaig fer a l'estrena a Porreres;
tan sols cal dir que hi va haver una mica de
descoordinació a l'hora de interpretar el
nostre l'himne perquè, encara que s'havien
repartit uns programes amb la lletra, es veu
que la majoria de gent encara no se la sap
de memòria, i menys seguir-la musicalment;
però coratge, en tornar-hi ja sortirà be.
   Una vegada finalitzat el concert, el batle,
senyor Mateu Puigròs, el regidor de festes,
senyor Pep Jaume i la regidora de cultura,
senyora Maria Montserrat Rosselló, feren
entrega als directors de les quatre bandes
d'un petit obsequi recordatori d'aquest
concert.
   I ja dins el programa de les festes, cal dir
que la nostra banda va oferir al respectable
tota una sèrie de peces ballables prou cone-
gudes per a quasi tothom, amb les dues
veus manllevades de na Virgínia i el seu

company, que foren
molt aplaudides, tant
pels balladors com pel
públic que els escol-
tava. Enhorabona a
tots els membres de la
nostra banda.
   Possiblement quan
surtin aquestes retxes
ja s'haurà celebrat el II
Festival de Bandes de
Música, inclòs dins el
programa de les festes
de la Mare de Déu, on
intervindran les bandes de Felanitx, Ses
Salines i la nostra, la de Sant Llorenç, que
de segur ens oferiran un bon repertori.
Esperem que així sigui.
   I… passades les festes de Sant Llorenç
vénen les de la Mare de Déu, i la nostra
Banda ens va oferir un excel·lent concert,
aquesta vegada inclòs dins el 3r Festival
de Bandes de Música, on també hi parti-
ciparen les de Ses Salines i Felanitx. El con-
cert ens va demostrar, una vegada més, que
la nostra Banda no té res a envejar a la ma-
joria de bandes de música mallorquines. La
primera en actuar va ésser la de Felanitx,
que ens va oferir peces de Manuel Navarro
Mollor, compositor espanyol natural de
Jaén; de M. Wilsh, de Derek Burgeois i la
peça de l'escocès John Paul Young, "Love
is in the air" ("L'amor está en l'aire"), de la
qual en feren una excel·lent versió.
   A continuació va actuar l'excel·lent banda
de Ses Salines, amb peces del valencià
Ferrer Ferran; un popurri del tema central
de les pel·lícules de "James Bond, l'agent

Quatre  pobles, una banda                                                                 Ignasi Umbert

007", amb arranjaments de l'holandès
Johan de Meij, i finalment oferiren "Cold-
play", de la banda anglesa del mateix nom;
d'aquestes peces hem de destacar, natural-
ment, la versió que feren de James Bond.
   Finalment, va tocar el torn a la nostra
Banda, que ens va oferir "El hotel" del català
B. Moyà; una selecció de Charleston, del
francès Jean Tréves; "Polca Russa", com-
posada pel llorencí Antoni Genovart, en la
qual foren acompanyats pel grup de xere-
miers de Sant Llorenç; i, finalment, una
magnífica versió del tema central de la pel-
lícula "Pirates del Carib", de Claus Badelt i
Hans Zimmer, amb arranjaments de John
Wasson. Cal dir que les bandes de Felanitx
i Ses Salines foren dirigides pel mateix
director, Andreu Julià Serra, i la de Sant
Llorenç, com és habitual, pel director titular,
Damià Muñoz Barceló.
   Com podem veure, les festes estiuen-
ques han estat, musicalment parlant, magní-
fiques; esperem que es tornin a repetir amb
un altre suggestiu repertori. Que així sigui.

   Dia 22 de juliol va néixer a Sant Llorenç na Lucía Roig
Cárdenas, filla d'en Tomeu i na Mari, que viuen a Cala Millor.
És néta d'en pep Batlet, que durant molts anys va repartir
la revista. A la fotografia de l'esquerre la veiem amb el seu
germà. La nostra enhorabona.
   El 2 de juliol va néixer una altra llorencina: na Maria
Femenias Febrer, filla d'en Pedro Pereta i na Maria Truca. A
la fotografia de la dreta la podem veure amb el seu germà
Toni. Enhorabona.

(Continua a la pàg. següent)

Demografia i societat                                                                                                                                                    Aina Simonet
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   Dins les festes de la Mare de Déu, i des
de fa cinc anys, els Trescadors duguérem
a terme la V Crancada, una tornada enrere
en el temps per no oblidar, o almanco per
recordar, què eren o bé feien els nostres
avantpassats.
   Aquest any, ens ha tocat o, millor dit,
vàrem decidir, anar al talaiot de ses Toltes,
catalogat dins dels 77 jaciments arqueolò-
gics de Sant Llorenç. Després del  rebombo-
ri que hi va haver pel poble, ja que ningú, o
més ben dit, quasi ningú sabia de l'existèn-
cia d'aquest nucli, i més després que quatre
agosarats anessin a llevar les mates que
n'impedien el pas, el diumenge dia 4 partírem

cap allà unes 130 persones.
   Des de la plaça de l'Església i per allargar
un poc la volta anàrem a cercar la carretera
de Son Carrió, cap a Son Granot, deixant
enrere el camí de sa Tafona per anar a fer
un tram de "la nova via", més que res perquè
els joves poguessin gaudir de les vistes de
la canaleta, situada dins els sementers de
"ses Deu", amb els seus ponts que un
temps abans duien l'aigua de la font. Vérem
també el pont dels Tres ullets, un poc més
net des que començaren les obres.
   Just després del pont voltàrem a l'esquer-
ra, pel que era el camí, un temps primer, de

Sant Llorenç a Son Carrió i, després d'una
clapa de pinar, vam arribar a Son Sureda
Nou, Son Sureda Vell i, seguint camí, en
deu minuts arribàrem al puig de ses Toltes,
on ens espassàrem l'endarrer de veure el
talaiot.
   Una mica de xerrada d'en Felip Fortesa
(conegut com a Blau), acompanyada pels
sorolls d'antics instruments, tocats per na
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"T emps al temps i a l'estiu paparres"                                                                                         Pedro Galmés

Maria Eugènia i na Malen Pasqual, amenit-
zaren la jornada.
   La tornada la férem passant per davall el
pont que hi ha a les granges d'en Robí, per
evitar la carretera de Son Servera, i davallant
pel camí de Son Vives. Després d'haver ca-
minat quasi vuit quilòmetres tornàrem  a
l'església al cap de dues hores i mitja.
   Una bona tarda i bona companyia.

   El dia 27
d'agost va
néixer a Sant
Llorenç na
Chiara Iaco-
vetti Garri-
do, filla de
n'Emanuele i
na Marta. La

nostra més cordial enhorabona.

DEFUNCIONS

   El dia 2 d'agost
ens va deixar la
llorencina Angela
Girart Carrió, als 92
anys d'edat. Que la
vegem en el cel i
descansi en pau.

   Dia 16 de setem-
bre va morir a Sant
Llorenç en Rafel
Roig Vives, conegut
com el Cordobés,
als 73 anys d'edat.
Els seus germans,
cunyades i nebots
preguen per ell i
desitgen que descansi en pau.

COMUNIONS

   Aquest es-
tiu han cele-
brat la seva
primera comu-
nió les gua-
píssimes ger-
manes Paula i
Carla Carre-
tero. Salut.

(Ve de la pàg. anterior)



   Després de l'èxit de "Els Convidats", la
companyia mallorquina Produccions de
Ferro torna als escenaris amb un nou es-
pectacle que, podríem dir, representa una
passa més en la seva trajectòria. "Acorar"
és un monòleg escrit i interpretat per Toni
Gomila que parteix d'una jornada de ma-
tances per reflexionar sobre la identitat
col·lectiva dels mallorquins i, per exten-
sió, de tots els pobles. Perquè, sota la
direcció del reconegut director Rafel Du-
ran, aquest espectacle parteix d'aquella
premisa que diu que com més local, més
universal. L'estrena a l'Auditòrium de Sa
Màniga els dies 7 i 8 d'octubre és l'inici
d'una gira que els durà per diferents
escenaris de les Balears.

Després de l'èxit de ELS CONVIDATS,
Produccions de ferro arriba ara amb un
nou espectacle. De què parla ACORAR?
   De moltes coses, però bàsicament de les
sensacions d'una jornada de matances, i a
partir d'aquesta descripció aprofita per
reflexionar sobre la identitat col·lectiva dels
mallorquins.
En aquest espectacle tornam a veure Toni
Gomila als escenaris, però també en
coneixerem una nova vessant: la d'autor
teatral.
   Això és nou, sí. Feia estona que aquesta
història me rondava pel cap, i durant l'estada
a Buenos Aires preparant l'espectacle 'TOT'
l'ambient teatral de la ciutat em va engrescar
a posar-me a escriure. No pretenc esser au-
tor, però si que m'agrada escriure, i planificar
els tempos, i els ritmes d'un text. I estic en-
darrer de la reacció de la gent, tant pel fons
de la història com per la forma, l'escriptura,
la poètica que he intentat posar-hi.
Què tal l'experiència de la solitud dalt
l'escenari?
   Molt dur. Els primers dies només pensava
que jo havia engrescat n'Agnès Llobet a
fer 'Cos de Dona', i ara que jo patia que era
un monòleg trobava que m'havia passat.
És una lluita constant amb un mateix, i has
de caminar entre la confiança amb un mateix
i el text, que s'ha de presentar en les millors
condicions, tot això sumat al fet d'haver de
resoldre les situacions que es presenten tu
totsol. No és el mateix fer 'El Doctor Bur-
balla' que sí, estic totsol, però és un espec-
tacle molt més relaxat, que no aquest, que

si no està milimetrat me guanya.
De totes formes, no està tot sol: per aquesta
aventura no podria haver escollit millor
companyia: Rafel Duran en la direcció i
Rafel Lladó en l'escenografia...
   I Nies Jaume en l'ajudantia de direcció, i
un carrioner, en Rafel Febrer com a cap
tècnic. Un luxe d'equip, a nivell professional
no hi ha dubte, però a nivell humà m'ha
sorprés encara més del que esperava. Han
sabut donar-me branca sense desencorat-
jar-me, han confiat amb mi -tant amb l'autor
com amb l'actor- i sobretot, han posat l'es-
pectacle exactament on jo hi tenia les expec-
tatives. Això que pot sonar evident, no sem-
pre passa al món del teatre, i els estic  agraït.
A qui va dirigit l'espectacle?
   A tota aquella gent que passa gust de
divertir-se al teatre sense deixar de banda
que el teatre també pot ser un espai de re-
flexió, de dir 'mira tu'. Està ple de referències
al món de les matances, però un que no hi
hagi anat mai crec també el gaudirà. Inte-
ressarà als que els preocupa Mallorca, i
esper que als joves els produïrà la inquie-
tud de plantejar-se quin futur han de cons-
truir.
L'argument d'ACORAR pot fer pensar que
la perspectiva de la història és massa
localista.
   No, de fet, la inspiració parteix, en certa
manera de Il Gattopardo, Cien años de
soledad, i algunes coses de la literatura rus-
sa. L'excusa són les matances, però el re-

refons són les grans preguntes de la hu-
manitat, qui som, d'on venim, on anam. I
aquest punt d'universalitat és el que dóna
validesa, per mi, al text. Sinó, vos ho
presentaríem com un sainet localista, i no
pretén ser-ho.
Les noves dramatúrgies comencen a ser
una tendència en els espectacles de Pro-
duccions de ferro. Volen que això esde-
vengui una marca de la companyia?
   Mos agradaria. Hem de trobar el nostre
espai, i treballar amb noves dramatúrgies
mos hauria de permetre d'una banda parlar
de temes d'absoluta vigència, i d'una altra,
un segell de companyia diferenciat. Amb
això estam.
Sense cridar la mala sort, ens pot explicar
si aquest serà un any de molts projectes
per a Toni Gomila i per a Produccions de
Ferro?
   Arranca una temporada plena d'incòg-
nites, el món que coneixíem fins ara ha aca-
bat i no sabem que passarà a partir d'oc-
tubre. Encetam amb Acorar, amb gira per
Mallorca des de l'estrena a Sa Màniga fins
al gener. Al febrer presentam 'Don Joan' a
Barcelona, amb direcció del jove Joan M.
Albinyana. I de cara a la primavera tre-
ballarem més en àmbits escolars, per ins-
tituts. Si la cosa no falla estarem entre-
tenguts tota la temporada.
Per què ha de venir el públic a veure
ACORAR?
   Per passar-s'ho bé.

"Acorar", un monòleg dirigit per Rafel Duran, a Sa Màniga
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Toni Nadal

CALA RAJADA

   El 29 de juliol,  a la tarda, ens desplaçàrem
a Cala Rajada per visitar els jardins de sa
Torre Cega, també coneguts com els jardins
de casa March.
   En aquesta finca, adquirida pel matrimoni
Joan March-Elionor Servera l'any 1915,
existia una antiga torre de vigilància deno-
minada sa Torre Cega, per ser una de les
poques sense contacte visual amb altres
talaies de l'època. El proper any, dirigides
per l'arquitecte Guillem Reynés, comença-
ren les obres per a la construcció d'una vila
d'esbarjo. La casa és de planta quadrada i
consta de tres plantes i una torre lateral.
L'interior estava distribuït al voltant d'un
pati central, en l'exterior una gran terrassa
enjardinada envolta l'edifici; és de destacar
l'esveltesa i solidesa de les façanes i la llarga
escalinata d'accés a l’edifici. El 1930 la casa
va sofrir una petita reforma. En els anys 60-
70 passà a ser propietat de D. Bartolomé
March Servera, es va tapar el pati i es feren
importants modificacions per modernitzar
l'interior. És en aquesta època quan neixen
els famosos jardins de sa Torre Cega. Don

Bartomeu, que havia heretat de la seva mare
la inclinació per l'art i la jardineria, va con-
tractar el paisatgista britànic Russell Page
perquè donés forma a les seves idees; més
endavant també varen intervenir en la
creació dels jardins el paisatgista Leandro
Silva i Gabriel Alomar. Per donar un matís
diferent al bellíssim resultat d'uns quants
anys de treballs, don Bartomeu va fer es-
campar per aquells impressionants espais
verds i passadissos, un grapat d'escultures,
veritables obres d'art, algunes fetes expres-
sament per a aquesta fi i altres dutes dels
seus nombrosos viatges al voltant del món.
Idò aquesta meravella va quedar destruïda
amb el vendaval de l'onze de novembre del
2001. El 9 d'agost de 2010, després de nou
anys de restauració, va ser oficialment reo-
bert amb la presència de SS. MM. els Reis
d'Espanya.
   Però no va ser fins a l'11 de maig de 2011,
quan es va obrir al públic.
   En aquesta primera visita no vàrem poder
atendre totes les demandes, doncs varen
ser molts els socis que volien conèixer
aquest renovat racó i solament podíem por-
tar un grup de 45 persones. Així que el 17
de setembre repetim l'excursió, aprofitant
el matí per visitar el mercat de Cala Rajada
o el jardí els que no havien tingut ocasió
de fer-ho la primera vegada, i després tots
plegats anàrem a dinar a Sa Gruta Nova.

FESTES DE LA MARE DE DÉU TROBADA

   Quan s'apropa el mes de setembre els llo-
rencins ens preparam per al dia 8 celebrar
la festa de la Mare de Déu Trobada. Encara
que el patró del poble és Sant Llorenç, al
qual dedicam les festes patronals el 10
d'agost; la venerable i venerada Mare de
Déu Trobada és... és... és la Mare dels llo-
rencins.
   Aquesta tradició o llegenda, aquesta
estimació, aquesta veneració per Ella, ens
ve de molts segles enrere. Mossèn Joan
Font Lliteres, en el seu llibre Petita crònica,
publicat en setembre de 2003, diu: "Ja en el
llunyà segle XVI, els papers freds dels tes-
taments dels habitants de la nostra con-
trada ens parlen de “deixes” a la Mare de
Déu Trobada; volguent dir això que en els
anys 1500 estava ben arrelada dins el nostre
poble, la tradició de la trobada de la Mare
de Déu; és, així, la nostra, la tradició escrita
més antiga de Mallorca, de totes les
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trobades de la Mare de Déu".
  Des de fa molts anys, l'associació de
Persones Majors de Sant Llorenç col·la-
boram amb alguns dels actes organitzats
per celebrar aquests dies de festa; crec que
és de destacar el sopar de germanor que
celebram any rere añy amb els nostres so-
cis; a aquest acte convidam els directius
de les associacions de gent gran dels po-
bles veïns, tenim l'honor de poder comptar
amb la presència de la nostra delegada a
l'ajuntament la senyora Maria Galmes i les
altres autoritats, presidides per l’il·lustrís-
sim batle el senyor Mateu Puigròs. També
és molt gratificant per a la nostra comunitat
de socis poder comptar amb la companyia
del president de la federació d'associacions
de Gent Gran de la part forana, el senyor
Antoni Niell.
   Després del sopar, la nostra presidenta
Catalina Pascual, com és habitual, va dirigir
unes paraules als socis i va convidar a po-
sar-se davant del micròfon el president de
la federació, a la nostra delegada i al batle.
Els tres, després de saludar el públic, varen
tenir unes paraules d'agraïment per a la nos-
tra presidenta per haver-los convidat i a
tota la junta directiva per l'esforç realitzat
per poder dur a terme aquests esdeveni-
ments.
   Esperam poder seguir comptant amb les
ajudes d'algunes entitats bancàries i de
l'Ajuntament, que ens acompanyin la salut
i les forces, i el més important, que els nos-
tres socis segueixin acudint a aquestes reu-
nions de germanor i a tots els esdeveni-
ments que per ells organitzam amb gran



plaure i esperam poder fer-ho molts molts
anys més.
   Les alumnes del curs de manualitats, ex-
posaren durant aquestes festes a la rectoria,
els treballs realitzats durant la passada
temporada. Valia la pena aturar-se a con-
templar les obres d'art que són capaces de
fer amb les seves mans i molt poques eines,
aquestes ” nines” de la tercera edat.

TREMPONADA D’AGOST

   El divendres 19, vàrem fer, amb un canvi
important, la tradicional tremponada d'a-
gost; no sé si se li podia dir tradició, però
almenys era ja un costum arrelat reunir-nos
una tarda després de les festes de Sant Llo-
renç en el pinar de Sa Coma per degustar
aquest plat tan nostre, tan humil, tan senzill,
tan fàcil de preparar, tan sà i tan bo com es
un trempó.  Idò aquest any vàrem haver de
rompre aquesta rutina, molt a pesar nostre:
no poguérem gaudir de la fresca ombra dels
pins per a aquesta reunió. L'amo de la finca,
exercint els seus drets de propietari, ha po-
sat tots els impediments necessaris perquè

no es pugui
apropar cap
vehicle, d'aquesta
manera es feia molt
complicat per als
ope-raris de
l'Ajuntament fer-
nos arribar cadires
i taules i pels de
l'organització per
apropar tot el
necessari per
preparar el berenar.
Així que decidírem
celebrar la reunió a
s'Escola Nova i
organitzàrem la
festa a la nit per no
sofrir la terrible calor de les hores solars.
Encara que no és el mateix, també ens diver-
tim, després del trempó ballàrem una bona
estona i ens ho passàrem molt bé. La direc-
tiva podríem demanar disculpes pel canvi,
però creiem que tots els interessats saben
que ni nosaltres ni la nostra delegada a
l'Ajuntament, podem obligar a cap propie-
tari a deixar-nos en-trar en la seva pro-pietat.

PETANCA

   Amb dos equips més que en les dues
primeres edi-cions, hem celebrat els tercers
tornejos de petanca de les festes de Sant
Llo-renç i de la Mare de Déu Trobada. Tant
l'un com l'altre con-sideram que han estat
un èxit de par-ticipació de jugadors, ja que
han estat sis (dos tripletes) els qui aquest
any s'han afegit a l'amistosa lluita pel
triomf. Cal destacar també el progressiu
augment de la qualitat i tècnica que dia rere
dia van ad-quirint els jugadors i jugadores.

En les dues contendes d'enguany ha
resultat guanya-dor l'equip Morat, compost
per: Catalina Campins, Pedro Moliner i Joan
Gall, que reberen com a trofeu als seus
triomfs un obsequi  donat per Santandreu-
Sureda. Va-gi per a ells la nostra doble
enhorabona. I el nostre agraïment als altres
equips per la seva participació.
L'organització també volem agrair al públic
assistent per venir a animar al seu equip
preferit.
ACTIVIT ATS PREVISTES

* Dia 21 d'octubre, les Verges, bunyolada
gratis per a tothom. també hi haurà pa amb
oli per als socis, tiquet 3 •.
* Dia 29 d'octubre, primera caminada de la
temporada, al puig Negre de ses Voltes.
* Dia 5 de novembre, ball per als socis a
s’Escola Nova.
* Del 10 al 15 de novembre, viatge a Berlín.
* Dia 17 de novembre, excursió al Dijous
Bo i dinar A Son Sant Martí, preu 19 •.
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Joan Roig

UN ALTRE CAMPIÓ

   En es mes de juny parlàvem de lo difícil
que resulta per un poble petit com Sant
Llorenç que surtin bons esportistes, i més
ara que es nins i no tant nins tenen més bo
de fer entretenir-se jugant amb aparatets
electrònics dins ca seva i sense desgast fí-
sic, en lloc de jugar pes carrer a esports de
físic. Idò mira per on Sant Llorenç resulta
ser un bon viver d'al·lots i al·lotes esportis-
tes, i de tant en tant, d'esports inverosímils,
com per exemple es golf, mos surten cam-
pions i sa nostra vila ja en disposa d'un de
nou: en Pep Soler Vives, campió de Balears
infantil  en sa modalitat de Golf Handicap.
Endavant, Pep, no te cansis de practicar, a
veure si prest te veiem de professional,
guanyant títols importants.

VOLEM TREN JA

   Segons en Company i en Joserra, se pa-
ralitzen ses obres des tren per manca de
dobbers, però incomprensiblement troba-
ren deu milions dins un d'aquests caixons
buits que els deixà s'anterior Govern per
seguir una obra desahuciada per tothom.
Però ja se sap, es tren era sa millora estrella
des Pacte, i això an es PP els trabucava.
També pot ser perquè dobbers n'hi ha, no-
més és que Madrid no els mos envia. Com

deia: no serà, veient s'improbabilitat de co-
brar abans de ses eleccions i tenint moltes
probabilitats de guanyar, se té por de mo-
lestar es quefe? Serà això, Sr Bauzà? Perquè
si és així  noltros li explicarem ets indignats
que vostè deixa pes camí:
   Es primers són tot aquests centenars de
persones que hem fet durant molts anys es
camí a peu des d'Artà a Manacor per da-
munt sa via per exigir es tren. Com que bona
part som treballadors i es treballadors no-
més comptam a s'hora de pagar, ja que per
vostès només som es pagans, no pensau
en so mal que feis, tant físic com moral.
Matau sa poca il·lusió que encara queda
en sos polítics.
   Es segons, com me deia un "serveri", ho
sabien fins i tot es negres, que amb s'excusa
de què no hi havia dobbers no acabarien
es  tren. Es clar, si tornassin tot lo que arre-
plegaren en so govern d'en Matas... Però
encara trobarien una altra excusa per no
acabar-lo.
   Es tercers: Què en feim de tota sa gent a
qui han expropiat? Uns ja han cobrat, per-
què s'anterior govern tenia por i va pagar
bastant, però, i es pendents de cobrar, què
en feim amb ells? Uns altres indignats.
   Llavors tenim sa figura des canet apallis-
sat; el pobre és de vila però ses seves aspi-
racions són un lloc a Ciutat, però es pastor
gros no l'hi vol. A ell, com que li importen
una merda ets altres pobles de Llevant, es
batle de Manacor ha embossat tot lo que
ha pogut i volgut per ser simpàtic davant
es seus superiors. Però imaginau-vos si
sortia un líder amb sa suficient capacitat
perquè es pobles de tot es llevant no anas-
sin a Manacor per comprar; ben prest el
podríem obligar a arreglar sa carretera vella
des sa rotonda a na Camel·la, que quan
plou no s'hi pot transitar, i a posar-se  en es
nostro costat per pressionar perquè mos
acabin es tren. I no en parlem si fóssim ca-
paços de fer aturar es tren a Petra, així sí
que en pegarien de fues per devers es
Convent!
   Es poble és es poder, diuen ells, però sa
gent, es treballadors, es qui seguim sa tra-
vessia da sa vida suportant ses injustícies
des poderosos som més, però com que som
més bons de controlar, mos ho fan pagar
tot. Es més, d'ells no podem esperar mai
cap regalet, com pot passar a qualque com-
panyia d'autocars. Per què es poble, si en
trenta-sis anys de democràcia no havia

demanat res mai an es polítics, ara se li ocorr
demanar es tren a sa part forana? Per què
els ho hem de dar? Si tanmateix, maldament
els robem s'ànima, maldament no compli-
guem cap de ses nostres promeses, malda-
ment quedi clar que a noltros només mos
interessa Palma, de cada tres mallorquins
dos mos voten a noltros. Això és sa verta-
dera democràcia. Si ells ho volen així, així
les ho hem de dar.
   Senyors de Palma, senyors de clenxa
ampla i corbata de colorins, es dobbers són
vostros, perquè noltros només protestam
en es bar, però es camí i es projecte és nos-
tro, perquè noltros, sense demanar res a
ningú, ni tan sols aigua, sortírem a caminar
per damunt sa via, mos esqueixàrem, mos
vàrem tòrcer turmells, mos cansàrem, però
lluitàrem fins que se va fer sa llum. Ara
canvien de xupòpter i la mos apaguen.
Bono, i això què és? A què jugam?
   Com és possible voler governar ses Ba-
lears si són incapaços de sebre es procés
de sa natura, que no s'atura, estant en crisi
com estàvem? Quan ells s'hi vulguin tornar
posar -que s'hi posaran-, se trobaran amb
sa via plena de brossa, d'ullastres i altres
arbres, ets edificis, ets ocells i ses rates hi
faran niu, espanyant tot lo que puguin. Ja
se sap que una casa tancada cau tota sola,
o tampoc no ho saben, ells?
   Com no paguen des seus, tornarem co-
mençar de zero, i paga beneit. Llavors mos
hem de demanar com s'ha produït sa crisi.
   Bé, esper que ets ajuntaments de Cap-
depera, Artà, Son Servera i Sant Llorenç
fotran cop damunt sa taula i els sentiran
fins en es Consolat de Mar, demanant un
poc de sentit comú.
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   Vet-aquí alguns dels salaris mínims inter-
professionals d'Europa:
   Luxemburg 1.750 euros
   Irlanda 1.653 euros
   Bèlgiga 1.389 euros
   Holanda 1.375 euros
   França 1.350 euros
   Regne Unit 1.005 euros
   Espanya    624 euros
   Per compensar-ho, els europarlamentaris
espanyols guanyen el mateix que els es-
mentats països, i també que els danesos,
suecs, noruecs... I que no és guapo, això?

Algunes dades



   Jaumet: Després d'aquestes caloroses
vacances i amb sa feinada que ha fet sa
dreta per minar es poder de s'esquerra i con-
vèncer es personal de sa necessitat d'un
canvi, en deveu dur moltes de noves. O
només heu anat de festa i posat es peus en
remull? Perquè vos volia recordar que
aquest mes és sa plena de recollir ses amet-
les i ses garroves. O trobau que per només
fer dobbers es majoristes és millor que se
perdin? Bé, ara en sèrio, ha arribat s'hora
de contar qualque cosa. Qui comença?
   Xesc: Dia deu d'agost, sense respectar
sa nostra festa, na Cospedal inicià sa cam-
panya per privatitzar sa sanitat. Sa seva ex-
cusa és sa manca de liquidesa per pagar
factures sanitàries, i ses protestes d'ets
apotecaris pes retard en so cobrar, però sa
realitat és molt diferent: ella cada mes rep
des Govern central una bona quantitat per
fer front a aquestes despeses, però com
que a vegades no basta, idò no pagam res,
així crispam es professionals de sa sanitat,
me fan vaga i jo me veig obligada a privatit-
zar-ho. Sa prova està que amb el PSOE en
es Govern sempre se va arribar a un acord
en sa forma de cobrar. Arriba es PP i en es
vuit dies tothom viu crispat i se prepara
una vaga indefinida. Tot són maneres.
   Julià: En Bauzá, incapaç de reclamar es
dobbers per acabar es tren i no sabent d'on
n'ha de treure, és tan viu com per trobar-ne
per destruir un carril bici que ja hi era, i per
poder-ne  fer un altre. També n'ha trobats
per seguir es Palau de congressos (un pou
sense fons), apujar-se es sou i altres desga-
vells similars. Així mos va, en aquest país.
   Ramon: Jo donaré una mà an en Tomeu,
perquè veig que du molt de trui amb en
Mouriño. S'altre dia vaig veure en Casillas
tan desquiciat que, amb lo mesurat que sol
esser, vaig pensar en sa influència negativa
de s'entrenador. Tampoc no és normal s'ac-
titud d'en Pepe i en Marcelo, i també el veig
culpable de sa reacció d'en Carvahllo da-
vant es seu seleccionador. En una paraula,
com deia un: O el Madrid torna an es seus
orígens i a ser s'equip més senyor del món
i se  lleva de damunt aquest càncer, provo-
catiu, mal educat i anti esportiu, o es Govern
haurà de fer una llei prohibint an es menors
d'edat veure per televisió partits del Madrid
o declaracions d'en Mouriño. També era un
poc exagerat, aquest.
   Tomeu: Com deies, en Casillas demostrant
sa seva humilitat i sa seva humanitat, va

deixar de banda es provocador i posant en
pràctica sa seva sensatesa, va fer una toca-
da an es seus amics Xavi i Pujol per deixar
aclarida sa brega des partit anterior, dient
que lo que passa dins es camp queda dins
es camp. Es més, per molta rivalitat i pressió
que mos imposin, per molt que s'escalfi
s'ambient, res no basta per rompre sa gran
amistat  de molts d'anys entre quasi tots es
components des dos planters. Després
d'això fins i tot ets exaltats Pepe i Marcelo
se'ls veu més calmats. Però es igual, el Ma-
drid tampoc se mereix dos senyors com
aquests. Bé, un dia parlarem del Carde,
perquè també se'n pot parlar. O no?
   Julià: Jo hauré de parlar des poble i ses
festes. Vegem, és molt curiós veure com es
nostros tècnics de circulació mos posen
un stop en es carrer des Pou, a sa façana de
ca don Domingo, i un cedeixi el pas en es
carrer Abeurador, on se junta amb so carrer
des Pou. Una altra: es carrer Femenias, pu-
jant és direcció prohibida fins en es carrer
des Pou, i després quan s'estreny, té pujada
i davallada i no hi ha cap senyal.
   Ramon: I de ses festes què en deim? Per
ser any de crisi sa cosa no ha anat mala-
ment, però sempre se pot millorar. Ara vos
parlaré des comentaris de cassino, que n'he
sentits uns quanst, pricipalment de gent
major, que se queixen des sopar de s'escola.
Uns deien: què vol dir, donar pa amb oli per
convidar h sopar! Uns altres trobaven que
si és tan grossa sa crisi valia més no fer es
sopar, però altres hi posaven un poc d'hu-
mor i deien: val més així perquè amb aques-
ta crisi, si donen segons què per sopar
hauria estat pitjor que s'any des bou.
   Tomeu: Jo parlaré de sa petició des joves.
Es més intel·lectuals troben a faltar un recor-
regut incògnit; uns altres una gimcama en
patinet o en bicicleta, n'hi ha per tots es
gusts. Noltros ni hi entram ni hi sortim,
només posam es comentaris sentits.
   Jaumet: Venga, vàreu prometre explicar
poc a poc es motius per estar indignada
tanta de gent, i és hora de prendre per aquí.
   Xesc: Es indignant que es diputats dis-
posin d'un fons de 5 milions d'euros per vi-
atjar en tren, vaixell o avió, a compte nostro.
Es indignat que no se presentin dades de
sa feina duita a terme per cada polític, i que
no poguem sebre quants de dies falten.
   Julià: Es president des Congrés cobra,
entre mensualitat i complements, 13.856 eu-
ros, més 6.000 per despeses de protocol

(convidades a dinar i regals). També indigna
bastant. Es indignant veure com es PP mos
vol dur a poc a poc en es copagament i
com redueix en ensenyament i cultura.
   Ramon: Es indignant veure com s'apro-
fiten es enxufes. En Josep Botella, cunyat
de n'Aznar, el fixaren a Brussel·les des de
ses oficines des PP. Sabeu qui era es presi-
dent des tribunal examinador? Gerard Ga-
leote, de s'equip de n'Aznar. Com és natural,
li blindaren un contracte de per vida, i no
va ser mileurista.
   Tomeu: Es presidents de ses autonomies
se mouen en cotxos oficials; solen tenir un
audi de 40.000 euros, llevat des  d'Andalu-
sia, que en té dos, i es de València amb mit-
ja dotzena de vehicles. Es batle de Madrid
se mou en un cotxo blindat de 591.000 eu-
ros. També molesta un poc, això, o no? Una
no tan seriosa: tenim sa televisió, que des-
prés de molts d'anys de funcionar correc-
tament, qualcú amb enxufe i necessitat de
dobbers, s'inventa es TDT, mos obliguen a
posar-lo i després d'haver cobrat han acon-
seguit tornar an ets anys setanta: no ha
anat bé pus.
   Jaumet: Al·lots, una bona vetlada, però
ara dues xorrades de ses nostres, s'història
d'en Mariano i per avui ja n'hi ha prou, que
n'han de quedar per sa pròxima.
   Xesc: He llegit que en Bauzá s'ha fet
golfista. De què parles, de golf o d'en Bau-
zá? Que no ho era abans?
   Julià: Es PP ja ha començat a retallar sa
cultura: ja han llevat se ra, estan parlant de
llevar se tu, i així quedarà sa nostra cultura.
   Tomeu: Sa cobdícia és es motor des
capitalisme: tenen sa força i encara tenen
por, perquè les falta sa raó.
   Mariano : Jo com que en prepar un per
cada mes i són curtets, en contaré dos. Això
era un homo que estava pixant en es lavabo
d'un bar; n'entra un altre i diu: Uep! A tu te
volia veure. Te'n recordes que me deus 500
euros? No te preocupis, ara tenc un negoci
entre mans que si se m'adreça es teu serà
es primer forat que taparé.
    S'altre: dues amigues, una té unes angi-
nes de cavall i demana a s'altra: tu tenies
angines i en un dia te vares curar, com ho
feres? Com? Jo t'ho diré: la vaig xupae a
s'homo i m'ho vaig enviar tot. Se topen es
cap d'uns quants dies i li demana: què tal,
que provares sa meva medicina? Sí, però
an es teu homo li va venir molt denou que
li volgués xupar.
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Joan Pascual Carrió “Cus”. 43 anys.
Administratiu en una empresa de materials
de construcció
Jordi Mª Miquel Grimalt “Minero” . 38
anys. Guixaire
Representants de l'Associació Malalts de
Turmell

Des de fa anys tots sabíem que hi havia
una persona que corria a peu per les ca-
mades de la vila, en Miquel “Nota” i que,
a més, s'apuntava per fer carreres a Ciutat
o pobles externs... I varen passar anys
així... però sense més ni pus va aparèixer
un petit grup de corredors que, de mica
en mica, s'ha anat ampliant fins a confor-
mar el que avui és aquest ample grup que
conformen els Malalts de Turmell...

Què és Malats de Turmell?
   Anàvem a córrer... bé, jugàvem a futbol
i... per què no començam a córrer! Jo (Jordi
Minero), en Miquel A. Alonso i en Joan
Moreno vàrem començar a anara a carreres
i llavors, a poc a poc es va anar afegint
gent.
   Vàrem començar perquè acabàvem de ju-
gar a futbol i aquesta és una manera fàcil
de seguir, de continuar estant a to. Per jugar
a futbol en fan falta uns quants i si un dia
éreu pocs idò, anam a córrer?...
   Llavors, sobretot en la temporada d'hi-
vern, s'hi varen anar afegint també ciclistes;
amb el llumet en el cap també pots córrer
de vespre i amb la bicicleta és més com-
plicat...
   Ara som setanta-tres o quatre socis, dels

quals n'hi ha seixanta
que corren!
Quina és la finalitat?
   Estar en forma, també
sortir de la feina i dis-
treure't... també hi ha el
tema del companyeris-
me, qualque soparillo...
I com es munta?
   Tenim dos dies fixes,
els dilluns i dimecres, i
en comptes de pagar
un gimnàs, vas a córrer.
Partim del camp de fut-
bol i és obligació dur
llum...
   L'associació és de

l'any 2008, amb estatuts i tot el que toca...
Primer vàrem decidir comprar camisetes per
anar tots iguals i després ens varem cons-
tituir en associació.
   Sobre la base de l'associació, després van
sorgint inquietuds... alguns volien provar
de fer duatlons i triatlons... i va ser així que,
fent petits canvis en els estatuts, vàrem
poder muntar un club esportiu i ens vàrem
federar en triatló. Qui porta tot el maneig i
paperassa del Club de Triatló en el si de
l'associació Malalts de Turmell és en Mateu
Oliver "de sa Cova". De totes maneres es-
tem oberts a altres coses i possibilitats, te-
nint el club ens podríem federar en altres
disciplines...
D'un parell de persones que corren per
estar a to a seixanta corredors... Què ha
passat?
   Jo crec -assenyala en Jordi- que és perquè
no tens cap problema,
et distreu i fas exercici
però no necessites a
ningú. Corrent sola-
ment et baralles amb tu
mateix...
   També s'ha de comp-
tar -remarca en Joan-
que s'ha respectat tot-
hom que ha volgut ve-
nir; el primer dia, quan
encara no estàs fort,
idò el grup fa un itine-
rari més suau per tal
d'integrar aquella per-
sona que vol començar.
   Sí, -matisa en Jordi-

els que fan triatló, solament vénen a córrer
per fer cames, però després fan altres exer-
cicis...
   Realment el club funciona perquè nosal-
tres ens en cuidam, i aquí hi hem d'afegir en
Juanillo (es refereixen a Joan Gomila “de
son Patró”) que, de de la distància, té la
feina a Ciutadella, fa de secretari... però tots
els altres col·laboren i no posen pegues
sinó que aporten solucions.
   La quota dels socis son 5•, però no es
necessita res, amb aquests cinc euros feim
un berenar!... és un esport de despesa 0,
unes sabates cada any... però les bones
solament valen 150•, no és com la bicicleta...
Cada un paga el que usa, sabates, cami-
seta... També cada un té lo seu, tant si és
despesa com si és guany, però això de gua-
nyar, diuen rient, no ens ha passat gaire.
   Vàrem fer una prenda i els socis tenien
un poc de descompte. Era una camiseta amb
publicitat... però s'havia de pagar una mi-
ca... perquè sinó tothom en vol i llavors no
la duen...
   De totes maneres ho compra qui vol,
també n'hi ha que no volen anar vestits de
grup i no passa res...
   Les carreres han ajudat molt a fer afec-
ció... tothom hi cap... quan comences és
com una... es impossible fer darrer!... entre-
nant un poc... es veu que ens duim bé i hi
ha participació.

Heu parlat de carreres.
N'hem fetes tres. De cada any va en
augment. Enguany érem mes de dos-cents
cinquanta i qui mes qui manco va quedar
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content, ho evidencien els comentaris de
internet..
Com s'hi arriba?. Una vegada instaurada la
gent ho sap i compareix.
Veus, assenyala en Jordi, el secret és això,
-i em mostra un cercle de plàstic groc fermat
a un elàstic negre- és un xip que marca el
temps... Hi ha una empresa que et dona
aquest xip i controlant la sortida i l'arribada,
no sé si te fixares que baix del cèrcol inflable
de l'arribada hi havia una manta, controlen
de manera exacta el temps que has hagut
de mester... Gestionen els dorsals, els
temps, posen la meta...i també tenen una
pàgina web (www.elitechip.net) on
anuncien les carreres...
Però una vegada n'has feta una es fa córrer
la veu i la gent compareix, ara ja se sap que
a principis de setembre n'hi ha una a Sant
Llorenç...
Tot això d'aquesta empresa te un cost...per
córrer has de pagar...nosaltres feim pagar
dos euros però a la carrera de la TUI, per
exemple, fan pagar 60 i 90•, és la mes cara...
No, el preu que fan pagar no va en funció
del premi, crec que compta la publicitat, la
fama....

Contau-me un dia normal.
Ahir, per exemple, varem sortir del camp de
futbol i varem anar cap a ses Sitgetes, per
després agafar el camí de Calicant i cap a
sa Grua i la carretera de Manacor, i d'allà
cap a sa Cova fins a es Pont des tren. Aquí
n'hi va haver que varem dir a jo ja em basta,
i varen anar cap al poble. Havien corregut
35 minuts. Però altres varen seguir cap a es
Camp Roig, i d'allà a ses Toltes i ses Rotes
Noves i entrant pel camí del Purgatori,
arribant així als 50 minuts.
Els dies que feim més arribam a una hora i
normalment feim uns 45 minuts...

On va millor córrer?
Damunt terra...però de cada dia és més
difícil... A l'hivern, els dissabtes feim eixides
com pujar a s'Esquerda o coses així

En el grup, qui decideix?
   Qui va davant -assenyalen sense pensar-
, amb això som molt anàrquics... solament
quan algun dels corredors demana una ruta
opcional (perquè esta cansat o té feines)
es planifica...
   Moltes vegades anam de collonades, và-
rem participar en un triatló i nosaltres vàrem

quedar darrers, n'hem menjat de triatló!...
sí, si a un li va malament, idò llenya!... es fa
perquè sabem que es pot fer, mai hi ha ha-
gut mal “rollo”... els que tenen mal “rollo”
ja no vénen!, ens ho podem dir tot!... en
aquest ambient una determinada conya pot
fer canviar la ruta.
Sant Llorenç i la Mare de Déu?
   No, el duatló de les festes de Sant Llorenç
l'organitza na Marga Fullana i nosaltres col-
laboram amb ella en tot el que ens ha de
mester; després ella i el seu equip ens aju-
den a nosaltres a la nostra cursa de les fes-
tes de la Mare de Déu.
   Nosaltres per Sant Llorenç fem la cursa
infantil, és una manera de crear afecció i els
infants són bons d'acontentar, els poses
un dorsal, fas un podi i els dones el premi
d'un polo i se'n van mes que satisfets...
   Es una manera de fer ambient...
Edats?
   De 16, na Rosa deu ser la mes jove, als 50
anys d'en Mateu “Nota”. El gruix esta entre
30 i 40 anys

   El mes agradós és el bon ambient... Pensa
que cada un s'hi apunta per ell, vull dir que
quan corres van a córrer amb tu, i cada un
té el seu ritme... les trobades de dilluns i di-
mecres són de trotar amb un ritme mig. N'hi
ha que hi anam una mica forçats, però d'al-
tres van sobrats, en aquest cas, si els inte-
ressa incrementen ritme i després tornen a
rere... també val a dir que en els dos o tres
darrers quilòmetres cada un va al seu ritme...
pensa que en una mitja marató entre el
primer i el darrer hi pot haver 40 minuts de
diferència...
Qui va netejar el camí de Calicant després
de la darrera cursa?
   Nosaltres, entre tots, el que muntam, des-
muntam... home a l'hora de desmuntar com
bé saps sempre som manco, però entre un i
altre... També val a dir que, per refrescar-se
bastaria un quart de botella però és una mi-
da que no existeix, i els tassons no acaben
d'anar bé... per això després hem d'arre-
plegar.
   De cada any en sabem més... en deu anys,
cap problema!
Vosaltres. Com vàreu començar?
   Joan: Jo anava amb bicicleta, i vaig co-
mençar a córrer per lliure quan va néixer la
nostra filla
   Jordi: Jo era al·lotell, devia ser devers l'any
92.
   En Mateu va començar no fa gaire... hi ha
gent que abans ni es coneixia i ara corren
plegats... també hi ha devers 9 o 10 ex-
terns...
   N'hi ha que corren per viure i n'hi ha que
viuen per córrer (remata en Jordi)
   Es nom també ens ha fets una mica popu-
lars, es malalts, es malalts...
   També és ver que som dels que anam a
més carreres de Mallorca... i això crea
relacions. Sense anar mes lluny el dia de la
cursa hi havia un duatló a Artà i alguns
varen córrer aquí... Amb els d'Artà feim una
trobada cada any, sortim d'un poble i anam
a sopar a l'altre...
I dones?
   Poques, potser per por, no ho sé... que
vénguin habitualment solament hi ha na
Cristina i na Marga.
I el nom d'on surt?
   Ja ve de les bicicletes, a nivell col·loquial
estar malalt d'una cosa vol dir estar-hi
enganxat... i així jo estic malat, i jo també...
També en pla de broma es diu tu estàs ben
malalt d'això o d'allò...
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   Per això quan cercàvem un nom per a
l'associació i vist que tots estàvem malalts
de córrer va sorgir Malalts de Turmell.
Que més voldríeu afegir?
   Nosaltres estem molt contents i agraïts
de tot el suport que trobam, tant per part
de l'Ajuntament, com de les mares que, a
vegades, ens regalen coques, les empreses,
comerciants, bars, restaurants... pel seus
obsequis; i a la policia local per la seva
col·laboració amb la seguretat de la cursa.
I també dels molts d'afeccionats que, d'una
o altra manera ens fan costat. Estem molt
contents de la col·laboració.
   Què tothom que ho vulgui provar està
convidat. Dilluns i dimecres a les set i mitja
en el camp de futbol...

   Mentre millores et vas enganxant i quan
no compleixes... també. La majoria no ens
fixam objectius ambiciosos, l'objectiu es
distreure'ns i passar-ho bé... i si tens proble-
mes pots córrer i pensar amb altres coses...
   Malgrat no et plantegis objectius, quan
acabes la mitja marató tens pell de gallina

de la satisfacció...
   També s'ha de dir que col·laboram amb el
club ciclista, ens ajudam per fet duatlons...

La conversa acaba amb un culet de cervesa
en el tassó. En Tomeu ens havia ofert unes
canyes que “són ses millors de Mallorca”.
Parlam de les condicions de la conversa,
mostrar, llegir, rectificar... i en Joan em
dóna la seva adreça electrònica...
Malalts de Turmell, una nova i reeixida
experiència d'un grup de llorencins que
es varen organitzar amb la finalitat de
córrer per cuidar-se el cos.

Guillem Pont
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   El passat dia 3 de setembre, dissabte, amb
un ball d'hores segons els diferents progra-
mes, se celebrà a l'església de Sant Llorenç
des Cardassar el 3r Festival de Bandes de
Música, de Sant Llorenç amb la participació
de la banda de música de Felanitx, la banda
de música de Ses Salines i la banda de mú-
sica de Sant Llorenç. Aquest concert for-

mava part del
16è Cicle del
Circuit Oficial
de Festivals de
Bandes que co-
mençà la seva
trajectòria l'any
1996 quan la Fe-
deració i les
Bandes de Mú-
sica posaren les
bases per tal
que es pogués-
sin fer inter-
canvis musicals
entre diferents
pobles.

   Amb l'església
parroquial ple-
na de gom a
gom s'inicià el
concert, que
durà una hora i
mitja. La banda
de Felanitx in-
terpretà quatre
peces, dirigida
per Andreu Ju-
lià Serra. El ma-
teix director
agafà la batuta
per dirigir tres
peces interpre-
tades per la

banda de Ses Salines. Al final, la banda de
música de Sant Llorenç, dirigida per Damià
Muñoz, interpretà quatre peces d'entre les
quals hem de destacar la titulada al pro-
grama com a "Polca rusa", encara que
realment era la "Polca ruca" d'Antoni Ge-
novart. Per a la interpretació d'aquesta peça
la banda féu lloc als Xeremiers des Puig de
Sa Font i conjuntament sonaren aquesta
peça que ha estat adaptada per a banda de
música per l'autor. És de lloar la col·laboració
de la banda i els xeremiers i així ho va en-
tendre el públic que dedicà una sonora
ovació a tots els músics, al director i al
compositor.

Tomàs Martínez

III Festival de bandes de música, de Sant Llorenç



   El fotògraf Angel Carretero ens ha fet
arribar aquestes fotografies, correspo-
nents a les comunions i les noces que s'han
celebrat aquest estiu.

Lluís i Carme

Toni Lluís i Laura

Alba, Núria i Adrià

Neus i Cristina

Família Martínez Vaquer

Mercè, Lluís i Joan

Mercè i Simó Pérez Massanet

Damià i Catalina

Ana i Alejandro

Joan Pascual i Joana Maria Caldentey

Catalina i Toni
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Aina Simonet
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AGOST 2011 1991

Cel serè  25   22
Cel variable   5    8
Cel cobert   1    1
Gelades   0    0
Calabruix   0    0
Boirades   0    0
Tempestes   1    5
Temp. màx. 33,9  36
Temp. mín. 15,8  15,5
Mitja del mes 25,3  26,5
Pluja del mes   0,0  25,4
Velocitat màx. 43,5  43
Recorregut del vent 3645 km

Sa Fontpella (160 m)

Temp màx. 36
Temp. mín 18
Temp mitja 26,8
Evaporació  (mm.) 159
Mínim d'humitat 25%
Vel. mà. del  vent 43,5
Pluja del mes 0

A la fotografia del mes d'agost, feta a les 10 del matí, queda aquest mal record del dia de sant
Llorencet. No voldria equivocar-me, però en qüestió de dues hores es cremaren els pins que
havien necessitat mitja vida d'una persona per arribar a fer un bosc frondós. Segons els meus
comptes, fa quaranta anys que per les mateixes dates començà el foc damunt la muntanya de
s'Esteparó, donà la volta pel coll d'Artà i arribà fins ben prop de Pocafarina. Aquella vegada el
foc cremà devers tres dies i ja en aquell temps començaven a apagar-lo



El temps de setembre     35  (255)

SANT LLORENÇ 2011 1991

Cel serè  18    5
Cel variable  10  22
Cel cobert   2    3
Gelades   0    0
Calabruix   0    1
Boirades   0    0
Tempestes   4    9
Temp. màx. 33,1  32,5
Temp. mín. 15,3  11
Mitja del mes 23,3  23,2
Pluja del mes 27,1  81,3
Velocitat màx. 52,1  39,6
Recorregut del vent 2736 km

Sa Fontpella (160 m)

Temp màx. 35
Temp. mín 16,5
Temp mitja 24,7
Evaporació  (mm.) 130
Mínim d'humitat 37%
Vel. màx. del vent 43
pluja del mes 47,5

No, no és que el boc tengui afecció a la meteorologia, ni de molt, res més enfora. El que passa és
que va veure brotets verds en plena sequera del mes de setembre i per això va pujar dalt del
terrat a pentinar l'enredadera. Coses de cabres!
Bromes a part, fins ara just ha plogut en tot l'any 209 l/m2, quantitat insuficient per a la pagesia
i suficient per a la primera indústria balear, que durant l'estiu oficial ha tengut 66 dies de sol
brillant, de la sortida a la posta, 8 de cel tapat i la resta de cel variable, amb 35º de màxima.



Josep Cortès

   Una de les coses que més tort solen caure
als fills és quan el pare o la mare, després
d'una ensopegada que es veia venir de
lluny, els recorden: "Ja t'ho havia dit, jo!",
perquè ve a demostrar que l'experiència és
un grau important a l'hora de prendre deci-
sions i ells encara no la tenen, a aquesta
experiència. I aquesta frase també es apli-
cable a qualsevol altre cas, encara que no
tengui referències familiars, per això cal
evitar-la sempre que sigui possible. Així i
tot, sabent que és odiosa, és molt temptador
emprar-la per part dels qui havien fet el va-
ticini, perquè ve a corroborar que tenien
raó. Per això avui no em puc resistir a la
temptació i reproduiré tres dels deu pro-
nòstics que vaig publicar el mes d'abril
d'enguany, tot just abans de les eleccions
municipals i autonòmiques, a l'article "Vota
el Partit Popular".

   El primer deia: "Si estàs d'acord amb què
la teva llengua sigui de bell nou arraconada
en favor del castellà, com augura en Carlos
Delgado... vota el Partit Popular". El Govern
Balear ja té redactat un avantprojecte de
Llei de la funció pública, segons el qual el
coneixement del català no serà necessari
per accedir a l'Administració, tot i que el
Tribunal Superior de Justícia de les Balears
n'estigui en contra. Així, qualsevol persona
de la península podrà optar a una plaça de
funcionari a les Illes, encara que no sàpiga
una paraula en la nostra llengua; per això
serem nosaltres els qui li haurem de parlar
en castellà si volem que ens entengui o que
atengui les nostres peticions

Ja t'ho havia dit, jo!

   Dins aquest mateix apartat, el mes d'agost
Flor de Card va rebre una comunicació de
la direcció general de Cultura i Joventut
que deia: "Us inform que, d'acord amb les
directrius de la Conselleria de Vicepresi-
dència del Govern de les Illes Balears i la
Secretaria General de la Conselleria d'Edu-
cació, Cultura i Universitats, s'anul·len els
procediments de concessió de subven-
cions per l'any 2011 encara oberts. És per
això que les convocatòries d'ajuts per a
premsa escrita integrament en català i per a
accions de dinamització i integració de nou-
vinguts no seguiran amb el procediment
de concessió". I talment el mateix passa
amb altres 37 publicacions de l'Associació
de la Premsa Forana de Mallorca, que a
partir d'ara ja no comptaran amb cap ajuda
per part del Govern Balear per normalització
lingüística.
   No voldria que aquest escrit semblàs una
enrabiada per haver perdut una ajuda eco-
nòmica, ja que durant els gairebé quaranta
anys d'existència han estat molts més els
que no hem rebut res que els que hem po-
gut comptar amb ajudes institucionals, i al
final és evident que ens n'hem sortit; i
aquesta vegada també ens en sortirem, no
en mancaria d'altra!
   El segon: "Si et sembla bé que tanquin la
Televisió de Mallorca i controlin tota la
informació d'IB3, talment com ho fan a la
Televisió Valenciana o Telemadrid, on go-
verna el PP... vota el Partit Popular". El
Consell de Mallorca ja ha iniciat el procés
de tancament de Televisió de Mallorca i Ona
Mallorca (probablement quan surtit aques-
ta revista ja estiguin tancades), que tenien
una audiència diària d'unes 100.000 perso-
nes: ha destituït la directora i acomiadarà
115 treballadors. D'altra banda, el director
d'IB3 Pedro Terrassa va presentar la dimis-
sió i per substituir-lo José Ramón Bauzá va
nomenar transitòriament Antoni Gómez,
conseller de Presidència i director de la seva
campanya electoral. És a dir, un polític en

lloc d'un professional del periodisme. Si se'n
cuidava de la campanya del PP, quina inde-
pendència informativa us pareix que  ten-
dran els telediaris de la televisió autonò-
mica?
   I el tercer: "Si no tens cap interès en què
el tren pugui tornar passar per Sant Llorenç
i, a més, no et preocupa que, si el posen,
hagis de travessar Manacor amb un mini-
bús... vota el Partit Popular". El dia 31 de
juliol José Ramón Bauzá va anunciar que
paralitzava les obres del tren de Llevant,
amb l'excusa de què els dobbers del Mi-
nisterio de Fomento no arribaven, encara
que en aquests moments el Ministerio de
Fomento s'hagi compromès a aportar 80
milions d'euros per continuar les obres. Per
acabar el Palau de Congressos sí que n'han
trobats de dobbers, però pel tren sembla
que és més complicat... sobretot si no hi ha
gaire interès en què es posi en marxa.
   La resta de vaticinis a hores d'ara no s'han
complert, però hem de pensar que encara
només han passat cinc mesos d'ençà que
es varen publicar. Recordem que a finals
d'any hi haurà eleccions generals i no es
tracta de fer por als possibles votants de
Mariano Rajoy, però ja en tornarem parlar
d'aquí a uns mesos i veurem com acaben
els temes de la construcció d'autopistes,
les obres de la Sala Rigal i de les pistes de
tennis, la privatització  d'empreses de l'Estat
o de la Comunitat Autònoma, els imposts
als més rics, la corrupció dels polítics...
   De totes maneres no hi importa queixar-
nos perquè és el que volíem, no? Per qual-
que cosa els vàrem donar la majoria ab-
soluta... Així i tot, els qui no hi estam d'a-
cord també tenim dret a dir-hi la nostra i
crec que ens podem arromangar i agafar un
càvec i una senalla, perquè ens queda una
bona temporada de fer barricades per defen-
sar la llengua, i el tren, i...
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