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Nota

Els articles apareguts en aquesta revista expressen
únicament l'opinió dels seus propis autors

Casserolades

   El president del Govern Balear José Ramón Bauzá no pot dir que no
li facin cas: a totes les visites que fa als seus militants dels pobles, els
veïnats el reben amb xiulets, pancartes, casseroles i crits reprovant la
seva actuació política. Sant Llorenç va esser una excepció, ja que quan
va venir només se'n temeren dues o tres persones, per la qual cosa la
seva visita va passar totalment desapercebuda; per ventura és degut a
què va esser dels primers i la gent encara no estavan tan encesa, però si
vengués ara la cosa seria diferent: basta mirar per la banda de l'escola,
que darrerament se'n recorden d'ell cada setmana.
   I no és estrany que sigui així, perquè gairebé totes les decisions que
ha pres afecten molt directament un ampli sector de la població. Si
parlam de la nostra llengua i la nostra cultura, ha posat en marxa la Llei
de la Funció Pública, que rebaixa el nivell de coneixement del català als
nous funcionaris, ha tancat la ràdio i la televisió de Mallorca, ha suprimit
les ajudes a la premsa en català, a l'Obra Cultural i fins i tot als Blavets
de Lluc, i també pretén implantar que l'escola sigui impartida en castellà,
encara que segons un recent estudi més del 90% dels pares prefereixen
que continuï essent en català. Aquesta política ja ha provocat manifes-
tacions i vagues de fam, a més de les casserolades.
   Quant als retalls en educació, els mestres estan en estat d'alarma, ja
que hauran d'augmentar les hores de feina a canvi de rebaixar-los el
sou, perquè a una gran part dels interins l'any que ve no els renovaran el
contracte, la qual cosa suposarà un augment de l'atur. I en sanitat, a
més del desastrós funcionament d'una bona part de Son Espases, sobretot
les urgències, han anunciat que tancaran els hospitals General i Joan
March, i el de Manacor, amb moltes habitacions fora d'ús, ja només
funciona a mitja marxa. I també relacionat amb la sanitat ens ha apujat
5 cèntims per cada litre de gasolina, el que suposa que omplir el dipòsit
ja ens costa més de 2 euros més que abans.
   I si parlam d'urbanisme, enguany ha aprovat un decret segons el qual
els ajuntaments ja poden legalitzar urbanitzacions il·legals o irregulars, a
més del complex hoteler de 1.200 places que pretén autoritzar prop de
la platja d'Es Trenc. I després vendran Cala Blanca, Es Guix, Muleta...
   Ell diu que les urnes li donaren majoria absoluta, per la qual cosa
compta amb l'aprovació dels illencs, per fer tot el que està fent però no
és ver. El PP va tenir 194.680 vots i les Illes Balears tenen una població
d'1.118.654 persones, per la qual cosa només un 17'4% dels illencs el va
votar; la resta, o se'n va desentendre, o va votar una altra opció o no
tenia edat per anar a les urnes, així que no es pot apropiar de l'opinió del
82'6% restant de la població.
   Finalment, aquestes visites als seus militants, encara que utilitzi els
salons d'actes de molts ajuntaments, són de caràcter privat, ja que Bauzá
actua com a president del Partit Popular, no com a president del Govern.
Per això no sembla adequat que l'enorme servei de seguretat que ha de
menester l'hàgim de pagar entre tots, que entre una cosa i l'altra ens
costen un grapat de milers d'euros cada un. Si vol anar als pobles que hi
vagi, però que siguin els seus els qui paguin les despeses.



   Enguany, són moltes les institucions cul-
turals i religioses, que posen esment en la
figura de Mn. Antoni Maria Alcover Su-
reda, amb motiu del 150 Aniversari del seu
naixement, per la seva aportació a la nostra
llengua i per la seva tasca com a Vicari
General de la nostra Diòcesi.
   Fa poques setmanes hem celebrat les
festes populars de Son Carrió, no podia pas-
sar per alt la seva dedicació acurada i gene-
rosa en el projecte de construcció de l'esglé-
sia de Sant Miquel, titular del poble. Podem
dir que va ser arquitecte, promotor i bene-
factor apassionat d'aquest temple. Sense
ell, les coses no haurien tingut el mateix
resultat.
   Com comenta i recull Mn. Llorenç Miquel,

al primer volum del seu llibre Sant Miquel
de Son Carrió, per percebre com Mn. Antoni
Maria Alcover estimava Son Carrió i desit-
java la construcció de l'església parroquial,
basta repassar el seu diari personal.
   Vet aquí, alguns botons de mostra:
- Dia 1 de juny de l'any 1899, festa del
Corpus, escriu al seu diari: "Tot lo matí he
feta feina en els plans de l'església de Son
Carrió". I l'endemà continua: "Me'n som
anat a Manacor per coses de l'església de
Son Carrió".
- Dia 8 del mateix mes, comenta: "He
comprat per l'obra de Son Carrió un verduc
per serrar cantons, de vuit pams de llarg i
un d'ample, que m'ha costat tretze pessetes
i mitja, una mola per molar els picapedrers
les eines, de quatre pams de diàmetre, que
m'ha costat vint pessetes, dues llimes que
m'han costat tres pessetes i vuitanta cinc
cèntims. Tot ho he enviat a Son Carrió".
- Un parell d'anys després, l'any 1901, un
dia del mes de novembre escriu: "Per fer
anar envant les obres de l'església de Son
carrió he demanat an el Bisbe que me con-
cedís mil pessetes d'una quantitat que li és

Memòria de Mn. Antoni Maria Alcover, des de Son Carrió      Jeroni Llambias Vidal

entregada d'una obra pia; i m'ha dit que sí.
Considerant que és una avantatge alçar
tota l'església de Son Carrió i no una part
només, com ho feim fins ara, hem acordat
alçar-la tota; i ja hem començades les
obres".
   Mn. Miquel Costa i Llobera el dia de la
benedicció , dia 14 d'abril de 1907, referint-
se a Mn. Antoni Maria Alcover, digué: "Be-
neiu singularment els promotors d'aquestes
obres, sobretot tot aquell que n'es estat l'à-
nima, intervenint en tot des de aplegar re-
cursos fins a dibuixar y dirigir la cons-
trucció".
   L'any 1914, set anys després de la be-
nedicció de l'església trobam encara aquest
apunt al seu diari, fent referència al cam-
panar i teulada: "Pep: Vaig escriure an En
Cupa sobre quant contaven anar a Son
Carrió a seguir el campanar, i no m'ha
contestat. Per això, tu fé de veure'l i de-
mana-le-hi; i també demana-li que creu, poc
sá poc llá, que costarà acabar el campanar
i la teulada".
   La seva preocupació no fou només per
les obres materials, sinó també per la vida
parroquial i l'espiritualitat dels feligresos i
feligreses. Són moltes les anota-cions del
seu diari que fan referència a cele-bracions,
predicacions, exercicis espiri-tuals, ...
   Dia 8 de maig, a l'eucaristia del dia de la
Festa, els carrioners i carrioneres han fet
memòria de Mn. Antoni Maria Alcover en
actitud d'agraïment a qui tant s'esforçà en
la construcció del seu temple i en la bona
marxa de la comunitat parroquial. No podia
ser d'altre manera quan tot Mallorca celebra
el 150 anys del seu naixement, amb el desig
que res, ni cap política, faci malbé l'ús
normalitzat de la nostra llengua.
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   Va ser el curs passat quan, dins l’oferta
formativa de l’STEI, vaig tenir notícia d’un
curs que, com aquell cocarroi que amb el
seu aroma i color em crida des de la llauna
del forn; o com aquelles sabates, que sem-
blem fetes a mida i per encàrrec, que em
miren des del mostrador de la sabateria; o
com el llibre, que feia tant de temps que
cercava, i em xiula des del prestatges de la
llibreria; em va estirar i em va atrapar. El
curset tenia tres qualitats: era presencial,
tenia un títol atractiu: "Coaching. Intro-
ducció a una eina de relació i desenvolu-
pament", i l’impartia en Guillem. Així que,
d’entrada, les meves expectatives, al con-
trari del que manifesta en Toni al llibre, eren
prou elevades.
   Van ser un dies intensos, el cap, el cor i
els sentits van treballar de valent. Després
arribaren les conseqüències... una activitat
frenètica que, com l’enamorament, s’ha
anat assentant, que no apagant, amb el
temps... un munt d’idees per ordenar i per a
posar en pràctica.
   Aquells dies no passaren en va. Per a mi,
hi ha un abans i un després del curset.
   Quan en Guillem em va demanar per in-
tervenir en aquesta presentació, ell ja sabia
cert que li diria que sí. Encara que no sé si
sabré fer el que pertoca, el que sí sé és que
ho intentaré: faré els deures.
   Si hagués de fer una classe de llengua als
meus alumnes els explicaria que destapa’t
és una frase imperativa, i que, tot i que no
dugui signe d’admiració, la seva entonació
hauria de ser com la de les exclamatives. I
també els comentaria que les oracions impe-
ratives serveixen per donar una ordre, un
prec o un consell. En Guillem no és home
d’ordres, sinó més bé de consells, de sugge-

riments, amb un respecte absolut a la tria
personal. Però jo, com que no som en Gui-
llem, pens que el títol de l’obra hauria de
ser, ara més que mai, una ordre i hi posaria
un signe d’exclamació com unes cases... o
dos.
   Vivim coberts de comoditats... embolicats
amb les inèrcies i rutines... abrigats pel ma-
terialisme... amagats darrera els prejudicis...
taponats per la por... no ens destapam, no
ens deixam veure, no permetem que res de
defora entri ni que surti el que tenim dedins.
Així no podem rebre el benefici de l’aire, ni
del sol, ni de l’aigua i ens sentim protegits
dins la closca mentre les arnes fan la seva
feina.
   Fins aquí el text havia fluït, però aquí em
vaig perdre. Només quan vaig canviar l’ac-
tivitat intel·lectual per una feina més domès-
tica, quan vaig tenir preparats els estris per
fer neteja, vaig saber com havia de con-
tinuar. El text ja el tenia a l’ordinador mateix,
només calia copiar i aferrar. No són paraules
d’en Guillem, però són “culpa” seva . Que
perdonin la reiteració aquells que ja les
havien llegit, però és que jo, com ja sabeu
els que em coneixeu, som insistent i
toixarruda :
Que, cadascú, quan li llegui,

escuri i agrani bé,

pols i teranyines llevi,

que tot això no convé.

Que obri portals i finestres

i que hi entrin els bons vents

perquè els corcs i les arnes

ja no hi tenguin res a fer.

Que endreci bé els calaixos,

i observi perxa i rebost,

retirant dels vells armaris

tot allò que ja no vol.

Que faci una gran bugada

del que ha mester rentar

i posi fil a l'agulla

per si cal apedaçar.

Que agafi totes les eines

per reparar l'espenyat,

i a les parets i a les taules

que hi posi un bell decorat.

I, amb el cavall i l'arada,

que faci un solc ben profund

per sembrar la llavor nova

que grani en arribar el punt.

Així l'un i també l'altre,

tots: infants,vells, i jovent,

aixecarem una torre:

alta, ferma, ben rabent.

   Això és, al meu parer, el que cal fer per
destapar-se. En un moment en què tot són
queixes, cal canviar-les per reclams, és ne-
cessari desxondir-se i passar a l’acció,
treure el millor de cada un i fer pinya.
   Treballant amb l’eina que tenim a les mans,
podrem saber cada un de nosaltres com fer
llevar-nos el tap, com tirar embolcalls i
abrics innecessaris, i, després de despullar-
nos de bates i roba de dormir i de vestir-
nos amb la roba de feina i la de combat, fer
un entrenament personal i de grup, decidir-
nos, adquirir un compromís i obrar en con-
seqüència. Així serem persones d’acció,
fortes i grups valents, amb fites clares.
   Quan vaig saber de l’existència de l’obra
la vaig imaginar com una exposició teòrica,
amb un cert aire filosòfic, d’aquelles que
s’han de llegir a poc a poc per poder-les
pair. Idò no, la fórmula escollida per l’autor
és planera i didàctica alhora. Amb un text
narratiu que recrea un hipotètic curset,
l’autor posa en boca d’en Toni, que després
de realitzar estudis de Relacions Públiques,
treballa com a funcionari a l’Ajuntament i
dirigeix una companyia de teatre d’aficio-
nats i d’animació infantil, l’explicació de-
tallada de l’experiència: el desenvolupament
de les sessions, les reflexions pròpies i les
del grup- altres nou persones i la directora,
o facilitadora, o acompanyadora com pre-
fereix dir en Guillem,-, les conclusions i les
decisions preses. És així com de manera en-
tenedora s’expliquen uns conceptes i unes
tècniques de manera pràctica i vivencial.
   Acompanyen el relat el texts que servei-
xen per a la reflexió, planers i propers alhora
que profunds i colpidors.
   Ara ja he
fet els deu-
res, ara us
toca a vos-
altres. Aga-
fau l’agenda
i anotau: lle-
gir el llibre,
decidir-se,
triar eines i
fer camí.

Presentació de "Destapa't"                                                                                                                 Francisca Grimalt
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   Des de fa unes set-
manes pareix que han
recomençat les obres
de darrere el  camp de
futbol (a l'antiga Teu-
lera), a través de les
quals recordem que vo-
len fer una sèrie de pis-
tes de tennis i pàdel i,

més endavant, una de futbol- 7 (o això és el
que tenc entès, perquè he arribat a sentir
versions de tot color).
   No seré jo qui posi en qüestió la utilitat
d'aquestes obres (de fet, sóc tennista de fa
bastants anys i seré el primer que empraré
aquestes instal·lacions), però sí el seu
oportunisme. En plena crisi voleu dir que
no hi ha obres més importants a fer (sobre-
tot socialment) abans que instal·lacions es-
portives (el mateix podríem dir de la pista
de pàdel i skate que s'ha fet recentment a
Son Carrió).
   Molts m'acusareu de demagògic i fins i
tot d'oportunista, però sóc dels que pensa
que primer cal tenir ben fermat allò bàsic (el
fonaments que diríem) i després ja anirem
posant les coses secundàries (la piscina,
el jacuzzi...). No sé si m'enteneu... En educa-
ció ja vaig dir el mateix. Està molt bé que els
alumnes tenguin ordinador portàtil, si a-
bans podem assegurar unes ràtios raona-

bles per classe i els suports humans
adients.
   De totes maneres, amb tot això no vull
pas criticar l'Ajuntament. Sé que aquest és
un projecte sol·licitat fa temps (quan les
coses anaven més bé, o això ens deien, i un
es podia arriscar a demanar segons què) i
que la partida econòmica per a fer un pro-
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Oportunisme i rigidesa política                                                                                                                    Pau Quina

jecte quan arriba, s'ha d'aprofitar, perquè si
no es perd i retorna a Madrid o Palma. De
fet, a partir d'aquí, vull extreure la segona
reflexió d'aquest escrit. No seria millor per
a tots canviar aquesta rigidesa política  per
unes vies més àgils i ràpides? És a dir, si
ara el nostre Ajuntament ja no li interessa
tant aquest projecte macroesportiu (per una
raó més que justificada: els temps han can-
viat amb la crisi i tenim altres necessitats a
cobrir) i el vol canviar per a usos socials
per què no ha de poder fer? Els d'aquí sa-
bem de primera mà les necessitats del nostre
municipi (no els de Palma o Madrid), no
podríem sol·licitar per una via més o manco
ràpida el canvi de projecte? Idò no, no es
pot fer perquè es corre el perill  que els di-
ners retornin d'allà on han vengut i no els
tornem veure mai més. A més, canviar de
projecte suposaria una altra vegada anys i
anys d'espera fins que "els que comanden"
donin el seu vistiplau. Així, qualsevol gosa
demanar res... Supòs que val més callar i
aprofitar almanco el que ens arriba.

Frase del mes:
- Tu creus que amb un duro poden menjar
tres persones?
- Això no depèn del duro, sinó de la gana.
(Fragment del film La torre de los siete

jorobados, 1944)



   La darrera A de les reflexions vers una
adequació conceptual (RACA) fa refe-
rència a l'acció.
   D'una banda la proposta es fonamenta
en vàries idees: "som qui som segons les
accions que executam" (Echeverria), "Cen-
trem-nos en el que podem fer, en les solu-
cions, no en el problema"  (Hernàndez)...
   Però també porta inherent una proposta
de canvi: "Per modificar el nostre compor-
tament hem de començar per les nostres
pròpies creences" (Robbins), o la coneguda
sentència "si vols canviar el món comença
per canviar tu".
   Canviar implica substituir. Desaprendre
uns coneixements, uns conceptes, uns pa-
trons per substituir-los per uns altres, "I es
més fàcil aprendre que desaprendre. L'ex-
cés de coneixement acumulat pesa. Tot allò
que creus saber et llastra  i costa més creure
que pots inventar alguna cosa nova".
   Substituir creences, patrons, marcs, im-
plica consciència i entrenament per vèncer
les lògiques resistències.
   Del que hem vist al llarg d'aquestes setze
setmanes, i de les lectures referenciades
se'n poden treure, sens dubte, una llista
llarga llista de propostes. Les deduccions
que es presenten deriven d'una lectura per-
sonal concreta en un moment determinat.
Vull dir que un altre lector potser tendria
altres propostes a comentar

A.- Relacions amb un mateix
   1.- Passar de "la meva opinió és..." al
potser no tenc raó.
   Tots tenim els nostres patrons, el nostre
marc fortament arrelat en el ser... però aquest
marc podria ser un altre. Ser conscients del
nostre marc -illencs, cristians, catòlics, que
menjam port i jugam el rol del patriarca
autoritari,...- i qüestionar les certeses deri-
vades d'aquest marc potser ja és una gran
passa.
   En aquest sentit és clarificador el joc "que
passaria si..." posant en els punts suspen-
sius justament el contrari del que pensam,
ara, que és encertat.
   Hi ha un altre joc interessant, la mirada
de la milana. Què veuria una milana, des de
la distància si em veiés fer el que faig?
   Molts també recomanen escriure un diari
de reflexions
   Escriure adesiara, particularment m'ajuda

a sintetitzar i concretar informacions i,
alhora m'obliga a guaitar les aportacions
de la ciència.
   Despertar en el sentit que assenyala De
Mello  és una primera passa per arribar a
l'acció.

2.- Canviar el anar fent per una anàlisi
introspectiva
   Implica definir i concretar tant els límits
(fins on vull/puc arribar) com el motor (va-
lors i desitjos) que em mouen a l'acció rela-
cional tant amb l'entorn com amb els altres.
   Aquesta anàlisi introspectiva et porta a
deixar de banda el desig de dominància i a
l'acceptació de l'altre com a tal que implica
un concepte de relació més obert, consi-
derat i pactista.
   Implica, de rebot, un canvi radical en les
preteses relacions didàctiques; puix en
comptes de "transmetre coneixements" s'ha
de facilitar l'experimentació perquè cada un
pugui assolir els seus propis aprenentat-
ges. D'altra banda implica replantejar el rol
de lideratge, donant un valor singular a
l'exercici conscient d'escoltar

3.- Anar del "jo som així!" al  què vull ser
en ésser gran?
   Puc triar el que vull fer i el que no vull
fer... i sé que, aquest fer, de mica en mica
canviarà el meu ser. Si dibuixo, seguint una
determinada tècnica, agafaré confiança en
el traç. Si vaig a coral, desenvoluparé la

modulació de veu i la sensibilitat musical.
Si sembro enciams amb interès, a més de
menjar sà, n'aprendré la tècnica. Si vaig a
seure en el cafè i a escoltar, segurament,
incrementaré les meves relacions socials.
Si em quedo a casa mirant la tele segurament
m'entretendré...
   Des d'aquesta perspectiva, el primer a
aclarir serà la direcció cap on vull transitar
i per això, indagar sobre el possible futur
desitjat. I a partir d'aquí prendre les deci-
sions que em portin vers aquesta utòpica
meta.

4.- Passar del  tanmateix! al què vull fer?
   L'arrelat "tanmateix!" és paradigma local
de l'individualisme inoperant, de la como-
ditat adaptativa, de coixí de la queixa per-
manent... Té variables: no ho aconsegui-
ràs!, ja ho hem provat moltes vegades,
sempre passa el mateix...
   Tot està per fer!

5.- Anar del "tot bé" al "i si...?".
   "Tot bé" es planteja en el sentit de deixar-
se portar, de no cercar ni indagar... el que
De Mello anomena "estar adormit". Es trac-
ta de mirar cap a dins, tot és a dins... si vols
canviar alguna cosa has de començar per
canviar tu mateix!
   El fil de les reflexions també porten a
refermar determinats valors com el de la
llengua, (en el sentit que és molt més que
un mitja de comunicació), i a refrescar la

RACA: Reflexions envers una adequació conceptual orientada a l'acció
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importància i viabilitat de propostes expe-
rimentals com aquella de la "ciutat edu-
cativa" per l'enorme transcendència de la
formació dels primers anys de vida.

6.- De la peresa i la inconsciència a la
recerca contínua
   Perquè m'hauria de preocupar de res?
Anar fent mirant cap a fora, fent cosetes i
procurant regar l'ego... Queixar-me del que
tothom es queixa, procurar escampar culpes
com més enfora millor, emetre judicis de
valor sobre el que està bé i malament per
emmarcar la personalitat, cercar moments
d'esbarjo amb bona companyia, fer alguna
cosa singular que em diferencii dels altres i
ja tenim la seu plena d'ous!
   A força de repetir-ho potser arribarem a
interioritzar que: Les coses no són, sem-
blen. Les persones no són..., les persones
fan... Jo potser comand a ca nostra, però
tot és relacionat amb tot. Si vull, puc can-
viar. Puc comandar els meus pensaments.
El que compte no és el que dic o pens, sinó
el que faig. No existeix ni l'asèpsia ni la
neutralitat, s'estira o s'empeny.

7.- De la certesa al dubte i a l'observació
dels fets
   Som sers tancats que vivim així com ens
convé, que percebem una determinada
realitat que ens sembla inequívoca (i no ho
és). Immersos en una cultura jutjam, opinam
i actuam en funció de les nostres intuï-
cions... si tots ho feim així, s'ha de qües-
tionar tot, absolutament tot i s'ha de posar
èmfasi en els fets que veiem.

8.- Del fer per fer a l'acció planificada
   No sempre s'aconsegueix el que es de-
sitja, però una cosa és treballar-hi i altra,
ben diferent, el tòpic "anar fent".
   Tothom pot trobar una tècnica determi-
nada amb la qual se senti còmode, però hi
ha de ser. Sense tècnica no es pot avaluar
el procés. Si no s'avalua, es poden contar
eixides, però no es poden establir proces-
sos de millora ni si es va en la direcció que
hom vol anar.

B.- Relacions amb l'entorn
9.- Del val tot al conservacionisme
   El nostre enton ens condiciona, conser-
vem l'entorn que ens han passat les altres
generacions. Tenim el deure de passar-lo
als nostres hereus.

   La llengua ens conforma, conservem la
llengua!
   Vivim immersos en una cultura concreta,
la nostra; mantenim-la!
   Però no pensem en el futur, encara que
sigui des d'un plantejament estrictament
egoista no ho podem espatllar més: vivim
del turisme i hem de ser fidels al nostre ser.
Es fàcil, basta seguir les orientacions i les
petjades que aporta la ciència

10.- Del comprar barat al comprar a cons-
ciència
   No sempre les coses són així com sem-
blen. Comprar barat pot significar comprar
malament i afavorir la destrucció de lloc de
feina d'aquí.
   Fem-ho a consciència! Mirem, almanco,
el que diuen les etiquetes informatives.
   Recordeu l'encertada ocurrència de J.
Mele "La consciència és l'extracte de comp-
tes de la tarja de crèdit"). Demanem-nos la
sostenibilitat dels productes que compram
i també dels que fabricam. No sempre el
bou val més que la corda.

11.- Del "avui toca..." al consum reflexiu
   El que menjam, bevem, quan, com... també
depèn de patrons culturals apresos en la
infantesa. Però, alerta!, no sempre estan en
sintonia amb l'evolució de la ciència. Hi ha
acudits sobre peixos blaus i blancs, sobre
dietes... i massa vegades ens deixam anar.
On són les fruites i verdures? I els menjars
de temporada?

12.- Del que fan els altres al jo faig.
   Ens han ensenyat a tirar pilotes fora, a
riure des de la barrera, al nyu-nyu de la
queixa... potser és temps d'assumir respon-
sabilitats. De passar a l'acció.

C.- Relacions amb els altres
13.- Tots som igualment tancats i podem
gaudir d'una mateixa plenitud
   No podem deixar de comunicar-nos, tot
parla. Com a tots els altres comanda un
cervell que a vegades ens enganya... Quin
valor afegit puc aportar? Quina és la meva
relació amb el conjunt?

14.- De la imposició al pacte
   Hi ha moltes maneres d'imposar-se als
altres. Aplicant l'autoritat, seduint, argu-
mentant, cridant... No podem imposar cri-
teris perquè sí o perquè són els meus. Primer

reflexionem sobre el propi posicionament, i
després cerquem el consens, l'acord i el
compromís de l'altre.

15.- Si no podem deixar de relacionar-nos,
fem-ho bé.
   Treballem la nostra xarxa: ampla, plural,
amb sintonia amb els meus valors. No con-
fondre xarxa relacional amb adherències de
conveniència.

16.- Del bon dia a la reflexió sobre aporta-
cions i condicionants
  Del que el grup m'aporta i del que jo aporto
al grup. Del meu rol i de la manera amb què
em condiciona... potser és bo pensar-hi
una mica

En resum
   Es tracta, idò, d'obrir-nos al que ens aporta
la ciència. De mirar primer cap a dins, sense
prejudicis, mirant els fets. Assenyalar la
direcció cap on volem anar i considerar tant
la força dels valors com els blocadors que
ens acompanyen en el viatge. I, alhora,
aprofundir sobre les nostres relacions tant
amb l'entorn com amb els altres.
   Si volem podem millorar, podem treballar
la nostra felicitat, sense esforç, deixant fluir,
però sempre resultarà molt més fàcil si por-
tam la serra ben esmolada en els quatre
sentits, físic, espiritual, mental i social/
emocional. Es tracta de cercar, d'intentar
trobar altres mirades, de preparar-se per
"engospar aquell centímetre cubic de sort
que, adesiara, apareix davant nosaltres".

Guillem Pont
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Gabriela Seguí

   Gabriela Seguí (Palma, 1978) és llicenciada
en Belles Arts per la Universitat de Barce-
lona, en l'especialització en Pintura i Gravat.
Actualment és professora de Dibuix a Se-
cundària.
   El premi que va obtenir al XXIIIè
Certamen de Pintura de Son Carrió, motiu
pel qual ara l'artista presenta una exposició
de la seva obra a l'Auditori sa Màniga, és
un més de la llarga llista de guardons que
ha merescut d'ençà de 1993.
   L'exposició es podrà visitar des del 2 de
juny al 7 de setembre.



VIATGE A EXTREMADURA

   Del 17 al 22 d'abril, un grup de 37 membres
de la nostra associació, anàrem de viatge a
Extremadura. Partírem el dimarts 17 a les
5'30 de la matinada. Encara sort que aques-
tes agències sempre et fan partir amb temps
més que suficient. Quan partíem, per l'alta-
veu de l'autocar vaig recordar als viatgers
la necessitat de portar el DNI i la cartilla de
la Seguretat Social. Idò quan ja estàvem
per Manacor, algú, una persona (no fa falta
dir noms) es va recordar o es va adonar
que no portava el DNI.  Au idò! A la rotonda
que va a l'hospital vàrem donar la volta a
cercar el carnet. Fins a l'aeroport tot bé, allà
un altre problema, una altra persona s'havia
confós i portava el permís de conduir en
comptes del DNI. La senyoreta que ens
atenia va fer una mica els ulls grossos i la
va deixar passar, advertint que a Madrid
no la deixarien pujar a l'avió de tornada sen-
se la documentació. De seguida varen cri-
dar a un familiar perquè l'hi enviessin a
l'hotel on anàvem a allotjar-nos i es va donar
avís a la recepció perquè el recollissin. El
dimarts, primer dia d'estada a Badajoz, ens
anàrem d'excursió, al migdia quan vàrem

tornar preguntàrem en recepció si havia
arribat el carnet, la resposta va ser: Sí señor,
han traido un paquete pero yo no sabía
nada y no he querido cogerlo. Ja tornem a
tenir els collons dins l'almud, una altra ve-
gada agafar el telèfon, demanar disculpes
al repartidor i pregar-li que tornés a passar
per l'hotel que el malentès ja estava resolt;
així ho va fer el bon home i a la nit ja teníem
el ditxós document. Tot això per un mal
enteniment o falta de comunicació entre els
empleats de recepció. Ah! I no va ser
aquesta l'única fallada que varen tenir amb
nosaltres. Un matí que sortíem d'excursió a
les 10'30, per equivocació varen cridar tot
el nostre grup a les 7 del matí; el dia que
ens havien de preparar la borsa amb menjar
per portar-nos, a l'hora de partir, la cuina
no sabia res de pícnics i vàrem haver d'es-
perar mitja hora. Un bon esglai ens  dugué-
rem el dia que un company va caure per les
escales de l'hotel. Tot va quedar en uns
quants cops blaus, gràcies a Déu no va
tenir res trencat ni dislocat.  Un altre dia
una companya es va trobar indisposada,
no va poder venir a l'excursió corresponent,
varen haver de cridar el metge; el vespre,
gràcies a Déu, quan tornàrem a l'hotel es
trobava totalment recuperada. I quina ca-
sualitat: era l'única que no portava targeta
sanitària. El dia que visitàrem Mèrida, en-
tràrem en una d'aquestes tendes de pro-
ductes típics de la regió, alguns volguérem
provar-los i compràrem caramels de gla o
de de figues, melmelades i confitures o al-
gun embotit. Quan anàvem a pujar a l'au-

tocar algú es va adonar que havia oblidat
la bossa de la compra en la taula del bar,
estàvem a 200 metres, va sortir corrent cap
a allí, a la poca estona tornava, però sense
la borsa, ningú l'havia vist. La darrera i no
en cont d'altra. Crec que no ens ocorregue-
ren més contratemps. Aquesta última em
va passar a jo, perdoneu el llenguatge, però
per dir merda no se m'ocorre una altra pa-
raula que no sigui merda.
   Caminàvem pels estrets carrerons del casc
antic de Càceres quan de sobte em va caure
una grandíssima merda en la part posterior
del cap, agafant-me mitja "coronilla", bai-
xant per darrere de l'orella dreta es va ficar
per l'interior del coll de la camisa, em va
omplir l'espatlla va seguir baixant per la
màniga de la jaqueta i el que em va arribar
fins a la mà era aproximadament com la
cagada de dos coloms. Ja podeu imaginar
que no la vaig veure baixar (quins collons,
m'hagués retirat), però estic segur que la
puta merda va sortir del cul d'una cigonya.
Tothom reia, manco jo i la meva dona, que
em va haver de torcar aquell emmerdat. Fins
a aquí el que desitjaríem oblidar ràpid i el
que ens a de servir d'experiència i no tornar
a caure en els mateixos errors.
   L'hotel Zurbarán ****, de la gran com-
panyia HUSA, situat en els voltants del
centre històric de Badajoz, amb un grandiós

Gent Gran     8  (100)



parc-jardí públic enfront de la seva porta
principal, és una meravella, els seus grans
i nombrosos salons acullen reunions i es-
deveniments de tota classe; les habita-
cions, àmplies, netes i equipades amb tot
luxe de detalls, ens permetien a les nits
descansar plàcidament de les moltes hores
de passejos que gustosament suportàvem
durant el dia. El menjar en termes generals
va ser bo, era saborós ben presentat, no
gaire abundant però bastava. Pel meu gust,
que no sóc molt amant de peix, aquest plat
es va repetir massa vegades en els menús
diaris.
   Anem ara a les excursions, heu d'entendre
que m'és impossible relatar-vos totes les
experiències que visquérem, les coses que
ens varen explicar de l'àmplia història d'Ex-
tremadura, els incomptables monuments i
obres d'art que vàrem veure i els nombro-
sos castells, esglésies i convents que visi-
tàrem.
   El dimarts 18 al matí, acompanyats per la
nostra guia vàrem recórrer caminant la ciutat
de Badajoz. Visitárem el Museu Extremeny
i Iberoamericà d'art modern, replet de pin-
tures, escultures i fotografies dels grans
mestres contemporanis, el museu del
Carnestoltes, on es guarden els vestits
premiats en la llarga història del "Carnaval
de Badajoz". Visitárem unes quantes esglé-
sies, a qual millor i més bonica, pujárem
fins a la "Plaza Alta", rectangular, amb
porxades en els quatre costats, valia la pena
pujar. Al costat de la plaça es troben les
murades de la "Alcazaba Árabe", en el seu

interior el castell i grans palaus en perfecte
estat de conservació. Des de les seves tor-
res es contempla tota la ciutat amb els seus
nombrosos campanars, tots amb els seus
respectius nius de cigonya.
   A la tarda, sempre acompanyats per la
guia, ens desplacem en autocar a Olivenza,
una ciutat la història de la qual va unida a
les cultures Espanyola i Portuguesa. Des-
prés de recórrer alguns carrers i places, visi-
tar algunes esglésies, visitárem el Museu
Etnogràfic instal·lat al castell del Alcázar,
alguns pujárem a la famosa Torre de l'Ho-
menatge. Abans d'anar-nos d'Olivenza
anàrem a prendre un refresc al saló social
de la tercera edat.
   El dijous ens va tocar visitar Càceres,
declarada Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO en 1986. Poguérem contemplar i
admirar el seu Barri Antic i Monumental, a
les seves muralles es conserven encara 22
torres, 7 portes i en el seu interior, entre pa-
laus, esglésies, ermites i cases emblemà-
tiques estan catalogats fins a 64 Edificis
Significatius; per treure's el capell. A conti-
nuació Jerez de los Caballeros, que a més
de les seves torres i fortalesa, ens ofereix
carrers, places, racons, palaus, fonts, con-
vents i ermites d'estil gòtic, barroc i re-
naixentista amb un toc andalús.
   El divendres 20, la nostra primera etapa
va ser Guadalupe, una ciutat de gran tra-
dició religiosa i que conserva als seus
carrers el sabor de temps passats. Visita
obligada al monestir fortalesa de la Verge
de Guadalupe; impressionant! Cal veure els
tresors que guarden allà dins els frares, i
encara demanen almoines. Seguint la nostra
ruta, al voltant de la una del migdia ens
trobem a la plaça major de Trujillo, ciutat
coneguda com "Cuna de Conquistadores",

doncs d'aquí va partir Francisco Pizarro i li
varen seguir Diego García de Paredes,
Alonso de Monroy, Francisco de Orellana,
Hernando de Alarcón, etc. etc. Visitem el
museo del Traje, les esglésies de San Martín
i Santa María la Mayor, uns quants pa-
lacios i pugem al castell de Trujillo, des del
qual es té una fantàstica panoràmica de la
ciutat.
   El dissabte férem una excursió "relám-
pago" a un poblet de Portugal. A la tarda li
va tocar el torn a Emerita Augusta, avui
Mèrida, capital d'Extremadura, amb els títols
de: Molt Noble, Antiga, Gran i Lleial Ciutat
de Mèrida. El grandiós conjunt arquitec-
tònic de Mèrida va ser declarat Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO en 1993. És
complicat explicar com han construït una
ciutat moderna damunt d'unes ruïnes sense
destruir-les ni tapar-les, conservant així tot
el seu incalculable valor històric. Costa
pensar en els anys que han d'haver passat
esgarrapant la terra per desenterrar la
quantitat d'obres d'art, utensilis, armes,
monedes... que des de 1986 alberga el
Museu Nacional d'Art Romà. I el diumenge
de tornada a casa, malgrat els contratemps
que us he explicat al principi, el viatge va
ser un deu.

 Toni Nadal
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   Atenea li vair a Odisseu al
llibre la Odissea: "Creus que
la vida començarà quan arribis
a Ítaca, i no entens que en rea-
litat la vida és aquest viatge".
   Com diu el Xaman Felip
Forteza, 12 és un número mà-
gic, "els 12 magnífics", " els
12 apòstols", "12 són les hores
del rellotge" i.... 12 eren els
cascavells del cavall de na Ma-
risol, i seguint el protocol,
dotze vàrem ser els elegits per la superstició
del Xaman per arribar a la cima de Mallorca,
fer el recorregut de 0 a 1400 (de Cala Tuent
a la cima del Puig Major).
   El dia va començar plujós, i amb aquest,
les preguntes de: què en feim? Hem de par-
tir? Ho deixem per la setmana que ve?...
Res tot un continu de preguntes i respostes
que es van quedar amb el "partim i en ser
allà ja veurem". Uns quants ja havien avisat
de la seva absència, però tots els que no
ens va fer por l'aigua, vam partir.
   Dintre del bus, els guies de cada excursió
es van decidir a explicar una mica els itine-
raris de les excursions. Primer va ser el torn
de Guillem Pont i Guillem Quina, Sa Costera,
i després de Felip Forteza, 0-1400. Aquest
darrer va aprofitar, a part d'explicar l'excur-
sió, per cantar una cançó, escrita per ell, i
animar els qui havien decidit pujar al cim.
Amb això, arribem al "Mirador de ses Bar-
ques", on deixem els "Trescadors" que
s'havien decantat per anar a "Sa Costera",
i tres quarts d'hora més tard, els 12 elegits,
arribem a Cala Tuent.

Cançó del Xaman

Au, au idò,
pujau,idò pujau,

no puc anar
amunt, amunt amb tu.

No puc anar
amb tu, amunt, amunt.

au, au idò
pujau, idò pujau.

(bis)
Jo som el cap del grup,

som el rei del món.
Per endur-me'n el puig,
em basta anar-hi i punt.
I ara si veniu amb mi,
i no vos sap cap greu,

vos duré pel camí mes cruu,
com en Pedro i na Siulell.

Au, au idò.
pujau, idò pujau,

no puc anar
amunt, amunt amb tu.

No puc anar
amb tu amunt, amunt.

Au, au idò
que estic cansat

com tu.

   Al lloc vam be-
renar, per tal de no
aturar-nos fins al
camí del Binis.
Partírem camí per
amunt, tot se-
guint el camí cap
a sa Costera. Uns
quants minuts
més tard ens des-
viàrem carritxeres
per amunt cap a

l'esquerra. L'excursió va anar seguint el seu
curs, tot i que tot el temps vèiem com una
boira espessa tapava el Puig Major. Pas-
sàrem pel Pas des Marge i ja veiérem el Pas
del Ruc, que entre les banyadures de les
pedres i petits que eren els entremitjos, els
peus quedaven una mica enrocats a l'hora
de pujar-lo. Tot seguit, va venir un tram de
camí pla, fins al camí del Binis, metre 922.
   Tres hores havien passat des que havíem
començat a caminar, i ja era hora de aturar-
nos a carregar piles. "Cercam un lloc on
dinar?" era la pregunta, lo difícil era trobar-
lo i que no hi pegués l'oratge. Al moment
que vam arribar al punt es va moure molt
de vent, fred, brusca i boira, és a dir, un poc
de tot menys sol i neu. Decidírem agafar
lloc acotats davall uns pins. En acabar, van
tornar a sortir les preguntes de l'inici: "se-
guim?", aquest pic vam decidir deixar-ho
córrer i baixar fins a Fornalutx pel camí reial
de Monnàber, a esperar els altres fent un
cafè. Ara bé, qui diu un cafè diu: tortada,
variats, xocolates... matar el temps i esperar
el bus. Mentrestant, el Xaman aprofità el
moment per fer el ritual de 0-1400, que
s'havia de realitzar al "Penyal del migdia",
llegint el text i canonitzant l'aigua recollida
a Cala Tuent.
   Ara bé, mentre estàvem a taula, contactà-
rem amb els membres de l'altre excursió, i
ens explicaren que encara els faltava una
hora per arribar a Sa Costera, per tant, fent
sumes, faltaven dues hores i mitja per a
què ens passassin a cercar. Decidírem arri-
bar a Sóller, que hi fan uns bons gelats. Per
tant, agafàrem les maletes un altre cop i
agafàrem camí del GR fins al pobre veí, on
aprofitàrem per fer el gelat i arribar a fer una
visita cultural a Can Prunera, casal moder-
nista, i tot seguit esperar el bus a la benzi-
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nera del poble.
   Resumint, una passejada per amunt que
es va transformar en un camí llarg i gastro-
nòmic. De Cala Tuent, a la benzinera de Só-
ller. Un dia de pluja que va donar per molt.

Eugènia Jaume

   Malgrat el mal temps i les previsions ad-
verses, el diumenge a les 7,00 h. partírem
del lloc habitual amb brusca. Nosaltres ja
ens vàrem perdre la discussió prèvia de si
hi havia canvis o no. Gràcies a les enco-
manacions d'en Guillem Quina al dimoni
gros, la nuvolada ens va enrevoltar tot el
dia, però no ens vàrem banyar gens.
   En el repartiment dels grups no ens va
tocar cap GPS, però les herbes d'en Guillem
Quina i les figues seques d'en Guillem Pont,
vengueren amb nosaltres. Bono,  eren els
nostres guies!
   Devers les 9 menys quart el bus ens va
deixar al Mirador de les Barques, baixàrem
al grup de sa Costera i la resta seguiren cap
a Cala Tuent.
   És una excursió tradicional, coneguda i
molt ben senyalitzada, però en el nostre
cas, cap de les dues l'havia feta.
   Es veu que hi havia mar de fons amb el
tema del temps: si ens sobrava, es tractava
de saber com omplir-lo. Hi havia mil recoma-
nacions i propostes. Però els guies, molt
encertadament  proposaren "extres" durant
l'excursió, per no haver d'esperar a Cala
Tuent, ja que no ens podíem banyar, ni tan
sols posar-nos un poc morenes.
   Començàrem caminant, gaudint de les
vistes i contemplant les distintes espècies
de flors. Hem de reconèixer
que,  a més de fer les prèvies,
en Guillem s'ho duia molt ben
currat perquè no només ens
explicà la vida a les posses-
sions dels tres Balitx, d'a-
munt, enmig i avall, sinó que
fins i tot sabia  la renda que
pagava l'amitger de les ca-
ses de sa Costera i els suc-
cessius propietaris de ca-
dascuna.
   Més tard, berenàrem a la
Font de Balitx. Ens va sor-
prendre que rajàs tan poc,
però pareixia, per la forma de

les construccions, que sempre havia estat
així. Ens cridà especialment l'atenció l'o-
livera de davant les cases de Balitx d'enmig
perquè tenia forma de bou.
   A Balitx d'avall ens obriren les portes,
vérem pesos, mesures, llums d'oli i altres
eines de la possessió. També, els que varen
voler prengueren un suc de taronja.
   D'entre les propostes que es duia entre
mans en Guillem, una era que acceptàssim
cantar La mort de na Margalida damunt el
coll de Biniamar,  als paratges on va trans-
córrer la història tràgica de la mort de
l'enamorada. I  la cançó comença:

En Bàlitx tota la vida
En Bàlitx jo pensaré;
Allà on Déu vertader

Judicà na Margalida…

   Poc després, férem el primer "extra per fer
temps": pujàrem fins a na Seca, una torre
de defensa vorejada per uns  penya-segats
impressionants i amb vistes a la costa i  les
torres properes. Aquest trocet va ser a l'estil
dels trescadors, un camí de cabres amb mol-
tes carritxeres i pocs llocs on aferrar-se.
   Tot seguit, tornàrem al camí  per anar a
dinar a la Font del
Verger, on hi ha
l'antiga fàbrica de

Sa Costera
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corrent i on hi havia el salt d'aigüa. Vàrem
tenir temps per fer una becadeta i beure un
poc de vi.
   Fins aquell moment, anàvem perfectes de
temps; semblava que la previsió de ser a
les 17 a Cala Tuent  s'acompliria. De sobte,
però, la tecnologia es va posar en marxa i
es començaren a sentir missatges als mò-
bils que fins aleshores no havien arribat
per manca de cobertura. Es tractava de l'al-
tre grup, que s'havien fet por del mal temps
i no havien acabat l'excursió, tal i com  l'ha-
vien prevista des d'un principi. Així que ac-
celeràrem el pas perquè ja ens esperaven.
   Quan arribàrem a Cala Tuent, el bus ja hi
era i també els famosos nevaditos de n'Ai-
na, però com que els altres ens esperàven,
no vàrem poder fer ni un cafetet.
   Al final, pujàrem al bus i cap a cases
manca gent. Algú ho havia de dir, la nostra

era una "passejada",  però vàrem acabar
fent extres i tot.
   Ja ho sabeu, els 12 valents, encomenau-
vos al dimoni gros si voleu bon temps.

Catalina Galmés i Xisca Brunet



   Dia 28 de maig, aquest diari publica una
crònica de Son Carrió comentant els fu-
nerals celebrats el passat dia 16 en sufragi
del jove sergent habilitat Mateu Duran Fer-
rer, fill de pares catòlics fervents, i jove molt
honrat. "Apenas iniciado el glorioso mo-

vimiento nacional, su fe y patriotismo le

indujeron a tomar parte activa en él, alis-

tándose a las milicias de Falange y lu-

chando decidido contra las hordas cata-

lanas, cuando desembarcaron en nuestras

tierras". Després es va incorporar a l'exèrcit
espanyol anant a lluitar a la Península, on
ha mort per la Pàtria.
   El mes d'agost de 1938, "El Heraldo de
Cristo", a la secció necrològica, fa menció
de Mateu Duran Ferrer, de 24 anys d'edat,
de Son Carrió, mort la nit del dijous al di-
vendres sant passat, en el camp de batalla.
   De la seva banda, la revista "Lluch" ano-
ta: "Miguel Sansó y su compañero Miguel

Gayá de Sant Llorens des Cardessar enví-

an su fotografía del frente para que sus

madres la lleven a Lluch como recuerdo

de la vida que desde su trono les guardó

la Virgen".

   Dia 24 de setembre, el "Correo de Mallor-
ca" publica una relació de donatius fets al
sanatori de Caubet: l'Ajuntament de Sant
Llorenç ha aportat 3.750 pessetes.
   Dia 29 de desembre, publicava la relació
de donatius fets a favor del monument na-
cional dedicat a José Calvo Sotelo, "proto-

mártir de la redención patria". En la relació
del poble de Sant Llorenç s'hi anoten 13
donants, entre els quals hi ha el prevere
Pere Bonnín amb 5 pessetes, el metge Mi-
quel Nebot 5 pessetes. La suma de totes
les aportacions és de 100'45 pessetes.
   El mes d'abril de 1939, la revista "Firmes",
editada per la secció juvenil de la Falange,
publicava els donatius fets a "Aguinaldo
del Soldado" de l'any anterior. La secció
masculina de Sant Llorenç té 62 afiliats que
no aporten res, i la secció femenina té 24
afiliades que entreguen 7'25 pessetes. La
secció masculina de Son Carrió, de 52 afi-
liats, dóna 13'75, i les 16 afiliades femenines
5'50 pessetes.
   Dia 4 de setembre, el "Correo de Mallor-
ca", amb el titular La única Virgen de Ma-

llorca escondida bajo tierra durante la

invasión marxista, fa menció de la imatge
de la Mare de Déu Trobada, de Sant Llo-

renç.
   La recaptació anomenada Plat Únic
corresponent al mes d'octubre, a Sant
Llorenç fou de 440'20 pessetes.
   Dia 20 de setembre, sortia publicada una
crònica comentant els tres dies de festa ce-
lebrats a Sant Llorenç com a tribut d'acció
de gràcies a la Mare de Déu Trobada. Hi
hagué una missa en sufragi dels 13 "caí-
dos" del poble, torns d'oració i altres actes
diversos. Visità el poble la congregació ma-
riana de sa Pobla, fundada pel jesuïta Gal-
més, llorencí, i ara presidida per mossèn
Antoni Aguiló, el qual féu algunes expli-
cacions. Hi hagué un partit de futbol de l'e-
quip Cardassar i durant els intermedis la
banda de música local interpretà peces a
honor dels excombatents. Aiximateix par-
ticipà a la festa una carrossa que represen-
tava la Mare de Déu quan fou trobada vora
Son Vives. El vespre hi hagué una funció
religiosa amb la participació de tot el poble
cantant la Salve montserratina. El dia de la
Infància, dedicat pels nins a la Mare de Déu
Trobada. El tercer dia, hi hagué una gran-
diosa comunió general on participaren els
excombatents i es cantaren els Goigs. Des
del llogaret de Son Carrió acudiren uns 500
peregrins (inclou fotografia), molts a peu,
d'altres arribaren fent ús del ferrocarril.
   Se celebrà una multitudinària processó:
feien escorta a la Mare de Déu els falan-
gistes i al seu costat anaven els soldats
herois. Els homes de la vila portaven el seu
penó. Els tambors de la Falange i els de
Son Carrió anaven amb la corresponent ban-
dera. Seguien els joves d'Acció Catòlica
amb el seu penó, els pares Catòlics de
Família i els excombatents portant ciris.
Seguien 17 capellans i la presidència de les
autoritats i jerarquia de la Falange de Sant
Llorenç i de Son Carrió. Quan sortí la imatge
de la Mare de Déu del temple fou saludada,
braç a l'aire, al temps que la música inter-
pretava l'himne nacional. Els carrers esta-
ven adornats amb domassos, cossiols,
flors i cartell amb diverses inscripcions, i
un arc elaborat pels excombatents. Algunes
dones deixaven momentàniament la pro-
cessó quan aquesta passava per davant
els seus domicilis a fi d'escampar flors. Així
com anava passant la figura de la Verge,
era aplaudida "por miles de forasteros".
Cantaven l'Avemaria, de Romeu, i els Goigs.

Assistiren a aquesta processó més de 2.000
persones. Un cop acabada la desfilada, hi
hagué revetla, amollada de globus gro-
tescs, coets, i es ballaren boleros, jotes,
copeos i mateixes.
   Dia 3 d'octubre, aquest periòdic publicava
la relació de multes imposades per la
"Comisaría general de Abastecimientos y
Transportes", a diversos infractors: al se-
cretari de l'Ajuntament de Sant Llorenç des
Cardassar, 50 pessetes "por anormalidad
en el reparto del aceite".
   Dia 21 de novembre de 1939, fou presentat
el reglament de la societat del "Club De-
portivo Descardazar", que es dedicaria a
fomentar el foot-ball i altres deports.Els
socis serien majors de 14 anys d'edat i
l'aportació econòmica seria voluntària.
L'any 1941, la junta directiva era composta
per: president Bartomeu Galmés Vaquer,
vicepresident Rafel Sureda Bauzà, secretari
Joan Font Riera, vicesecretari Joan Sureda
Planisi, tresorer Llorenç Galmés Ballester,
vocal Gaspar Soler Riera. L'expedient inclou
un breu inventari de les coses del club: 14
jerseis d'esport, 14 pantalons, 14 parells de
sabates i 9 trofeus. El balanç econòmic d'a-
quest any era: efectiu equip 500 pessetes,
efectiu en caixa 54'50, passiu, prèstec de
600 pessetes, líquid, 5'50 pessetes. (ARM,
Govern Civil, lligall 1.641, núm. 2.828)
   Aquest any 1939, la Creu Roja Espanyola
va editar una "Memoria de los trabajos
realizados en los años 1936-1937-1938", en
què es publiquen els "Servicios prestados

por la Ambulancia desde la iniciación del

Glorioso Movimiento Nacional, hasta el

31 de diciembre de 1938. Traslados efec-

tuados desde los frentes de Porto-Cristo,

Son Carrió y Son Servera a Manacor des-

de el 16 agosto al 5 de septiembre de 1936,

287. Traslado de cadàveres desde los

frentes al cementerio de Manacor, 51.

Traslado de cadáveres desde los frentes

al cementerio de Petra, 1. Traslado de

cadáveres desde los frentes al cementerio

de Felanitx, 1. Traslado de cadáveres

desde los frentes al cementerio de Inca, 1.

Cadáveres recogidos y enterrados en las

inmediaciones de Porto-Cristo, 18. Tras-

lados en camillas, coches automóviles y

camiones habilitados como Ambulancias,

a los Hospitales militares y civiles y a sus

domicilos, 695".
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Notes històriques de Sant Llorenç                                                                                              Ramon Rosselló
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El suprematisme de Malevic
   Molt lluny possiblement de corrents espi-
ritualistes, l'art abstracte dels  russos Tatlin
(constructivisme) i Malevic (suprema-
tisme), vinculats a les Revolucions Russes
de 1905 i sobretot de 1917, conceben sense
embuts l'art com a instruments de canvi
polític i social, especialment el primer.
   Kasimir Malevic (1978-1935), influït pri-
merament per Cézanne i després pel cu-
bisme, evoluciona cap a l'art abstracte. Fa
seves les idees dels poetes Jlebnikov i Kru-
chenij, amb qui subscriu un manifest que
vol "destruir el moviment caduc del pen-
sament que segueix de la llei de la causalitat,
el bon sentit pla, la lògica simètrica, el ca-
minar per les ombres blaves del simbolisme,
i oferir la provisió creadora del món vertader
dels homes nous".
   Malevic aplicà aquests principis a obres
seves com "Vaca i violí"(1913), on s'asso-
cien objectes que res tenen a veure entre
ells, les que anomena pintures alògiques,
on es desvincula la pintura del món real;
foren obres de transició entre la seva etapa
cubista i l'anomenat Suprematisme.
   A més de la pintura, Malevic va compon-
dre música, i va intentar aplicar els principis
dels suprematisme a l'arquitectura. El pintor
va explicar els seus principis en "Del cubis-
me al suprematisme; nou realisme pictòric".
   La seva obra emblemàtica és el cèlebre
"Quadrat negre" (1923-29), de la que en va
fer diverses versions i que fins i tot va elegir
per presidir el seu enterrament. Està pintada
a mà, de manera tradicional, sense plantilles
ni ajudes mecàniques, es tracta d'un quadre
buit, en el que s'ha de percebre la vibració
de la pinzellada, la petja del pintor. En di-
recte, s'aprecien les irregularitats formals i
les distintes densitats de matèria.
   Malevic el va entendre com una icona, i
en diverses exposicions es va penjar en an-
gle recte amb la paret -tal com es feia a les
cases russes amb les icones religioses-

creant així una mena de racó sagrat.
   L'estalinisme es va encarregar de truncar
les esperances dels creadors de l'avant-
guarda russa, i titllant-lo d'art decadent
instaurà el "realisme social". Malevic s'hi
va adaptar, tornant fins i tot a la pintura
figurativa.

El neoplasticisme de Mondrian
   El pintor holandès Piet Mondrian (1872-
1944), de severa educació calvinista, va
estar influït també per les teories neopla-
tòniques de Schoenmaekers. Sense aquest
context, és difícil entendre la seva obra
abstracta, de línies geomètriques perfectes
i colors purs.
   Des dels seus inicis, Mondrian deslliga
progressivament la seva pintura de la de-
pendència del món real, fins a acabar en
l'abstracció. La seva revista "De Stijl" (l'es-
til), proposa el tema nova plàstica per la
seva pintura, d'aquí en ve el nom.
   El procés de simplificació formal el porta,
cap el 1920, a les seves pintures de carac-
terístiques trames ortogonals, que emmar-
quen només colors primaris.
   En un escrit publicat a la revista el 1918,
el pintor ja proclamava, citant el filòsof
Schoenmaekers, la "necessitat de cenyir-
se als colors primaris, blau, vermell i groc, a
més del negre i el blanc.
   A més, creia en la necessitat de deslligar
l'art de la necessitat de provocar emocions
en l'espectador, i fins i tot preconitzava la
desaparició de l'art, ja que aquest només
era un substitut de la veritable bellesa, ara
inexistent, de la vida: "L'art, que no és més
que un artifici, ja que falta bellesa en
aquesta vida, anirà desapareixent, a la me-
sura que la vida guanyi en bellesa. Avui en

dia l'art és de la major importància perquè
s'ha de demostrar plàsticament, es a dir, d'un
manera directe i alliberada de la nostra con-
cepció individual, les lleis que fan sorgir la
vida veritablement humana"

El futurisme: Boccioni
   El nom ja és tot un manifest: el futurisme
creu en el progrés, el els avantatges de la
Segona Revolució Industrial, l'electricitat,
l'automòbil, la velocitat, les màquines en
general, la força.
   En el número del diari "Le Figaro" de 1909
trobem per primera vegada el terme "futu-
risme"; s'incloïa un escrit del poeta italià
Marinetti, i pretenia iniciar un humanisme
dinàmic: "Declarem que l'esplendor del món
ha estat enriquida amb una nova bellesa: la
de la velocitat. Un automòbil brogidor, que
sembla córrer damunt la metralla, és més
bonic que la Victòria de Samotràcia", i amb
furor iconoclasta acaba dient: "Volem en-
derrocar els museus, les biblioteques, com-
batre el moralisme, el feminisme i totes les
vileses oportunistes i iconoclastes".
   El seu artista més conegut, l'italià Umberto
Boccioni (1882-1816), escultor (la seva obra
"formes úniques de continuitat en l'espai
està reproduït en monedes italianes de 20
cèntims) i pintor, intenta captar el moviment,
el soroll de les màquines, la llum, els estats
d'ànim, com en el quadre que analitzem:
"Estat d'ànim dels que se'n van" (1911), que
va en un tríptic amb "Estat d'ànim dels que
es queden", on, a diferència d'aquest, pre-
domina la línia vertical, i "Els adéus".
   La sensació de gent en una estació ferro-
viària, l'atmosfera i el tumult és el que vol
captar Boccioni. Línies diagonals, que ex-
pressen dinamisme, predomini dels blaus,
que donen una sensació de tristesa -con-
trasten amb "taques de color", vermell o
ocres.
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Dilluns, 7: estam a punt!

   Què bé, ja ha arribat el moment d'iniciar el
nostre primer viatge d'estudis!!
   Hem arribat a l'aeroport de Palma i d'aquí
uns minuts partirem cap a Barcelona.
   Ja som a Barcelona i hem conegut dues
monitores, la Núria i la Iris; també el coor-
dinador que ens ha organitzat aquest
viatge, el Sergi.
   Després de dues hores d'autobús hem
arribat a Girona. Hem conegut dos monitors
més, l'Àngel i el Carles.
   Quan ja ens hem presentat, tots anam a
visitar els banys àrabs i la catedral.
   Els banys àrabs foren unes construccions
musulmanes que es feien servir com a
banys. Més tard foren usades com a rebost.
La catedral, fou començada pels romans i
es va acabar a l'Edat Mitjana. Té la nau més
ampla de tot el món, és així perquè es varen
quedar sense doblers i no la varen poder
dividir.
   Quan ja ho hem visitat tot, ens hem instal-
lat a un monestir enmig de la natura; és el
nostre campament i on passarem les nits
de la setmana.
   El vespre hem fet uns jocs de deducció.
Ha estat un dia esgotador!!

Dimarts, 8: despertar a la Garrotxa

   Ja ens hem aixecat preparats per viure una
setmana plena d'aventures!! A fi d'aprendre
a orientar-nos hem recorregut un bosc amb
una brúixola i ens han donat unes coorde-
nades per poder arribar a Santa Pau, un
poble construït a l'edat Mitjana, molt pecu-
liar i petit, envoltat per una murada.
   Tot seguit, el capvespre, feim pràctiques
de tir  amb arc a una diana feta amb esponja;
ens van donant puntuacions segons en-

certam.
   El vespre, després de sopar, feim la marató
de ball: un joc que consisteix en fer petits
grups de dos per interpretar diferents tipus
de balls.

Dimecres 9: el verd de la fageda

"Si vas pels volts d'Olot, damunt el pla,
trobaràs un indret verd i pregon
com mai n'hagis trobat al món:
un verd d'aigua endins, pregon i clar;
el verd de la Fageda d'en Jordà."

   Ens endinsam dins la fageda per veure el
seu verd. La Fageda d'en Jordà és un bosc
de faigs que es va formar damunt una co-
lada de lava del volcà Croscat. Té molta
vegetació, és com una flassada de fulles
verdes que t'envolten; té fauna i flora, i és
molt frondosa. El bosc ens produïa un sen-
timent de calma; allà ens feren abraçar un
arbre i sentir el seu interior; ens van mostrar
uns tòssols, una mena de turonets formats
a partir de l'eclosió d'una bombolla d'aire i
ens van fer pujar al damunt del més alt.
   Avui tenim un capvespre volcànic: anam
a visitar el Croscat; és un volcà de tipus
estrombolià. Una erupció volcànica  és un
riu de lava que va baixant a poc a poc i
arrasant tot el que es troba al davant.
   El Croscat tenia un xap format per l'ex-
plotació del volcà, gràcies a això es podien
veure les  capes volcàniques. El seu cràter
té forma de ferradura allargada que apunta
en direcció a Olot. Aquest volcà es germà
del Santa Margarida, que també vàrem
visitar.
   El cràter del Santa Margarida és rodó i a
dins seu hi pasturen animals. Enmig hi va-

ren construir una ermita romànica feta amb
pedra volcànica. La gent que vivia a prop
del volcà anava a resar-hi i pregava perquè
no hi hagués erupcions.
   La nit va ser de terror. Vàrem entrar a la
fosca casa del terror.
   Va ser un dia molt emocionant!!!

Dijous, 10: més terres volcàniques

   Dijous de matí ens dirigim cap a Castell-
follit de la Roca, un poblet situat damunt
d'una cinglera basàltica i envoltat per dos
rius:el Fluvià i el Turonell. Castellfollit de la
Roca es va formar per l'erupció del volcà
Croscat en dues fases diferents que varen
formar un parell de colades de lava.
   Seguim l'itinerari cap a Olot en un parc
natural amb molta vegetació; ens expliquen
cada arbre de quin tipus és. Dintre del museu
creuam un passadís on hi havia la simulació
de les plaques tectòniques... Fins i tot và-
rem poder "viure" o experimentar un ter-
ratrèmol!
   Al capvespre anam perduts pel bosc,
intentant trobar  el poble de Santa Pau...
   Ensopegam amb dos cans que ens donen
la benvinguda; els monitors ens donen un
retolador i un full per completar la gimcana.
Demanant a un senyor, em pareix que té
menys idea que nosaltres de Girona. No
m'estranya, és de Santa Pau, un poble situat
ben enmig de la zona volcànica de la  Gar-
rotxa, amb cases construïdes de pedra vol-
cànica. Finalment completam les activitats.
   Durant la vetlada ens divertim amb la
discoteca i el concurs;  se'ns ha posat cara
de satisfacció, declarant-nos, ballant, pas-
sant-nos la ceba . . .
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Viatgers per terres medievals entre volcans
(CRÒNICA D'UN VIATGE D'ESTUDIS A LA GARROTXA)



Divendres: un passeig per l'Edat Mitjana

   Divendres al matí anam a l' antiga ciutat
coneguda amb el nom de Besalú.
   Per poder entrar-hi vàrem haver de tra-
vessar un gran pont recorregut per les
aigües del riu Fluvià. Només entrar al poble
vàrem veure moltes botigues: quina casua-
litat, totes eren medievals!
   A les botigues hi havia espases, punyals,
ganivets i escuts de fusta. També  hi havia
ballestes i arcs amb unes precioses fletxes,
fins i tot unes meravelloses i boniques dis-
fresses de l'Edat Mitjana, així com figures
d'aquella època: cavallers, reis, dames, prin-
ceses, soldats i arquers; també es podien

ELS FUNCIONARIS DE CULTURA I
PATRIMONI DEL CONSELL DE MA-
LLORCA DEMANEN AL VICEPRESIDENT,
JOAN ROTGER, QUE S'OPOSI A LES
MODIFICACIONS DE LA LLEI DE LA
FUNCIÓ PÚBLICA REFERIDES A LA
LLENGUA CATALANA

  El dia, 21 de maig de 2012, el vicepresident
del Consell de Mallorca varen rebre en el
seu despatx de la Misericòrdia una petita
comissió dels treballadors d'aquests de-
partaments que, dies abans, li havien fet
arribar un manifest en defensa de la llengua
catalana, amb les adhesions de la pràctica
totalitat del personal.
   Davant la imminent votació en el Parla-
ment del Projecte de modificació de la Llei
de la funció pública proposat pel Govern,
que, entre d'altres coses, elimina el requisit
de coneixement de la llengua catalana per
accedir a la funció pública, aquesta comis-
sió va trasllada al vicepresident la profunda
preocupació que els causa el que conside-
ren una innecessària, perillosa i perniciosa

trobar llibres amb tapes de cuir autèntic que
pareixien realment antics.
   Besalú és uns dels pocs pobles medie-
vals que roman intacte, amb una història
important com a comtat de Catalunya en
aquella època.

Picnic a la vorera del llac i retorn

   En el darrer dia del nostre meravellós viat-
ge també  visitam l'immens llac de Banyoles.
És un espai natural ple d'ànecs de colors
estranys, però preciosos, i peixos de totes
les mides, amb retxes negres o platejades.
Berenam mirant les aigües cristal·lines d'a-
quell gran llac. Quan menjàvem vàrem co-
mençar a veure totes les aus que nedaven
per aquella zona que venien cap a nosal-
tres, per recollir les miques que ens havien
caigut.
   Quan hem de partir ens acomiadam dels
nostres monitors l'Àngel i el Carles... Ens
sentim trists per una part de deixar Girona,
però feliços per una altra per veure els
nostres pares. Ja a l'aeroport  deim adéu a

les dues monitores i  embarcam per tornar
de volta a la nostra illa.
   Arribam allà on ens esperen els nostres
pares i mares i, tot baixant corrents de l'au-
tobús cridam: papa, mama!
   Un cop a ca nostra ens falta temps per
explicar el que hem vist, com el volcà
Croscat o el Santa Margarida; que hem fet
practica de tir amb arc i, fins i tot, que ens
han preparat un passatge del terror!... Estam
molt contents de tornar a ser a casa i d'en-
senyar els regals que hem duit de Besalú...
   Tot ha passat com si fos el somni: un
viatge d'estudis únic.

Alumnat de 5è nivell

tornada enrere en el difícil camí recorregut
per dignificar l'ús del català, llengua pròpia
de Mallorca i de les seves institucions.
   Van demanar al vicepresident de la màxima
institució mallorquina, sabedors de l'estima
que té per la nostra llengua, que s'oposi al
canvi normatiu que es pretén aprovar, par-
tint de les raons següents:
1) Que la seva experiència de molts d'anys
a l'Administració els permet afirmar que mai
no hi ha hagut cap problema amb persones
de parla castellana derivat de la utilització
del català a l'Administració
2) Que, contràriament, ells com a ciutadans
sí que han tingut i tenen problemes a l'hora

d'exercir els drets lingüístics com a catala-
noparlants en les relacions amb l'Adminis-
tració.
3) Que l'argument de l'excel·lència per jus-
tificar la supressió del requisit de conèixer
la llengua catalana per part dels funcionaris
públics els sembla senzillament ofensiu, ja
que pressuposa que ignorar el català pot
ser garantia de més competència profes-
sional.
4) Que, tal com avala la història no tan llu-
nyana del nostre país, si el català no és un
requisit per entrar en l'Administració, no
tan sols la documentació sinó que fins i tot
la comunicació oral s'acabarà fent en cas-
tellà.
   En definitiva, han demanat al vicepre-
sident que lluiti per conservar viu el llegat
lingüístic que ens han transmès els avant-
passats i, alhora, per preservar la convivèn-
cia i la pau social que hem sabut mantenir
sempre a l'entorn d'una qüestió que, a Ma-
llorca, no ha estat mai objecte de conflicte.

Comissió

Llei de la Funció Pública
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   Jaumet: Hola, al·lots.
M'agradaria molt deixar
anar aquesta tropa que
mos ha tocat en sort per
governar-mos, però do-
nen tant per poder xer-
rar i escriure d'ells que
és difícil. Seguim per
aquí, però que no ser-

vesqui de precedent? Hala idò, Xesc.
   Xesc: En Rajoy se  passeja amb uns quants
des seus i se n'hi acosta un a demanar-li
feina; el se lleva de damunt com pot i quan
se n'ha anat se gira an es seus: pobret, un
altre graciós que mos va votar; ho contaré
an es banquers i a ses multinacionals. Qui-
na il·lusió que mos fa, i pensar en lo molts
que són, hi ha per riure es quatre anys.
   Julià: Un votant des PP envesteix en
Rajoy: Tu mos has enganats, hi ha més atur,
has pujat imposts, has congelats sous i to-
tes ses pases dades són contra s'obrer. En
Rajoy: Vos veia tan il·lusionats com es nins
petits esperant els Reis... T'atreviries tu a
llevar sa il·lusió a un infant matant sa seva
manera de somiar, creguent en sos Reis?
Idò, homo, jo tampoc, il·lusos.
   Ramon: Jo parlaré de sa segona de ses
darreres, perquè sa darrera la deven estar
tramant mentres escrivim. Què me deis de
Bankia? S'atreviren a deixar sa banca en
mans des seu ex-vicepresident i també ha
ha anat ha fons. Des banc mundial va fugir
pes rebost, de Casera pitjor, i ara aquí lo
mateix. Però tranquils, perquè jo vaig sentir
en Rajoy, no el vaig entendre molt bé, però
ho va dir: tenc dobbers per rato, o tenc
doblers pen Rato, una de dues, però per
ells es dobbers no s'acaben.
   Tomeu: No sabeu què vol dir PP? Pasta

pes Parent. I com que en necessiten han
de pujar ses medecines, sa targeta sanitària
ses ambulàncies... en una paraula: han d'a-
tacar es pensionistes i es malats crònics,
ets indefensos, i segurament votants seus.
   Jaumet: Sa situació és trista, perquè ara,
per exemple, tu no tens segons quines co-
ses perquè t'has negat a fer una hipoteca,
no vols engreixar porcs grassos. Ells estan
un temps comandant, un dia els treuen o
se'n van, i tu t'adones que deus una quan-
titat perquè ells sense demanar-te premís
s'han hipotecat. Això es democràcia? Una
altra: Darrerament he vist que a quasi cada
visita den Bauzá fora des seu despatx l'han
de protegir una bona quantitat de policies

(per qualque cosa serà). Qui paga sa policia?
Noltros. No va dir en Cascos Quien quiera

seguridad que se la pague? Sr Bauzá, això
ho deu entendre bé, ho va dir en castellà.
   Xesc: Parlant d'en Bauzá, li volia enviar
un missatge. Què trobau, l'hi envii en cas-
tellà o en català? Be, l'hi enviaré en castellà
per si de cas. Sr. Bauzá, sabe aquel que

dice que ven más cien personas y un burro

que un burro sólo? O és a s'enrevés? Bé és
igual, s'assumpto és entendre qui és s'ase.
   Julià: Sí, perquè ja està bé de voler-mos
fer creure que encara té una majoria silen-
ciosa -sa de ses urnes- que li dóna poder
per fer tot quant des de Madrid i en Delgado
li manen. No és aquesta sa seva promesa,
sinó no hauria entrat tan fàcil.
   Ramon: Jo me deman: fins quan es polítics
balears seguiran amb s'excusa de s'herèn-
cia rebuda? Tan xerecs són que no veien
ses coses? O és una excusa per tapa sa se-
va ineptitud? Des quatre mil milions, no
n'hi ha prop de tres mil de s'època den Ma-
tas? I si mos tornaven tot lo que es peperos
i uemeros se n'han duit, no viuríem dins
s'abundància? Deman jo.
   Tomeu: Només dues paraules per felicitar
en primer lloc el Carde, es seus jugadors,
cos tècnic i, per quò no?, sa directiva.
Després ets aficionats de s'Atlètic de Ma-
drid, en especial en Falcao. Ara ja podeu
començar amb ses quatre beneitures i sa
grosseria den Mariano.
   Xesc: An es polítics només els haurien
de deixar fer mitins an es seus... contraris.
Es polítics haurien de sortir tots de s'atur,
tanmateix... per lo que fan. Atres vengueren
que de ca nostra em tregueren. No és això
lo que vols, Delgado? Sa mort és ben segu-
ra, sa vida no tant. Mai, mai, un país tan
pobre com Espanya havia aconseguit fer
tants de xorissos tan ricos, ricos.
   Julià: Abans ses mares aconsellaven a
ses seves filles: Cerca un homo que vos
mantengui a tu i an es teus al·lots, i que no

te pegui. Ara és: Cerca un homo que t'enten-
gui i que estigueu bé plegats. Sa dona, es
darrers cinquanta anys, ha aconseguit mol-
ta llibertat, bastant de poder, tant en em-
preses privades com en política. Però elles
encara no han explotat es seu vertader
poder com a principals formadores de sa
personalitat des nins i nines. Vos imaginau,
si totes ses dones del món se posaven d'a-
cord per canviar el  món? En manco de vint-
i-cinc anys, ho aconseguirien.
   Ramon: Sa diferència de viure en parella
o tota sola és: Si vius sola i vas an es llit
amb un homo, te despulla molt  poc a poc
mentres t'acaricia i te diu paraules agrada-
bles i romàntiques. Si vius en parella, te
despulles, te colgues tota sola sense que
ningú te digui res i esperes a veure si aquest
vespre sí. D'ençà que el món és món, sa
dona ha anat avancant anys de vida a s'ho-
mo i han arribat a viure un promig de vuit
anys més, però fa uns trenta anys són més
ses dones que mos volen també imitar en
so fumar, i ja hi ha més fumadores que fu-
madors, ja mos tornam igualar. (Sa mort de
càncer de pulmó és molt dolorosa).
   Tomeu: Sabent que sa perfecció de ses
persones no pot existir, preferesc un des-
equilibrat amb idees netes i cor pur a  un
intel·ligent sense sentiments. S'encant de
totes ses coses de sa vida ve de sa seva in-
estabilitat. Si sempre vèiem es niguls iguals
i en es mateix lloc, prest mos ne cansaríem.
   Mariano: Un tio està amb sa xixisbea en
es llit. Amb això senten potades i ella: ràpid
es meu homo, per sa finestra. Però Maria,
tant com plou... Fes via que és un animal i
mos matarà a tot dos. Surt per sa finestra i
se troba amb uns que feien footing, se fica
a sa fila, pensant: Així passaré més des-
apercebut. Però un el se mira: Vostè sempre
fa es footing així? Sí, a més de ser molt sà,
un se troba molt lliure, molt lleuger. Sempre
se posa un preservatiu per cérrer? No,
només quan plou.
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   D'ençà que vaig llegir l'article de Miquel
Font "Onada de robatoris" al card.cat, con-
siderant les darreres experiències viscudes
indirectament, he estat temptat d'escriure
alguna cosa referida al tema...però em costa
trobar la línia argumental que voldria. Per
res del mon voldria incidir sobre l'increment
de la nefasta por (Bauman assenyala: Cada
pany nou a la porta d'entrada instal·lat en
resposta als rumors successius sobre delin-
qüents d'aspecte foraster que amaguen pu-
nyal sota la roba, ...fan que el món sembli
més traïdor i temible i reclamen mes accions
defensives que reforçaran, ai las, la capaci-
tat de propagació de la por), i encara menys
sobre la trista xenofòbia; però cert és que
vivim moments difícils i que cal estar alerta.
   A qui no li ha desaparegut alguna eina de

NAIXEMENTS

   * Dia 9 de maig va néixer a Sant Llorenç
na Francina Melis Servera, a qui veiem en
braços de la seva germana Aina. Enhora-
bona a tots els parents.

* El dia 20 d'abril va
néixer un nou llo-
rencí: en Mateu
Font Rosselló. És fill
d'en Miquel Font de

Petra i de na Kica
Rosselló, Polida.
La nostra enhora-
bona a tots els seus
parents.

DEFUNCIONS

   * El 2 de març va
morir a Sant Llorenç
na Margalida Melis
Soler, als 83 anys
d'edat. Que puguem
pregar molts d'anys
per ella.
   * El dia 17 de maig
va morir a l'hospital
de Manacor na Magdalena Rivet Gayà,
viuda. Era llorencina i tenia 87 anys.
Descansi en pau.

Jeroni Llambias i Aina Simonet

fora vila? A nosaltres, apedregant la cussa
l'altre dia ens varen arribar. No vàrem poder
fer denúncia perquè no vàrem trobar la fac-
tura amb el número de sèrie de l'aparell. Però
pel que hem sabut amb posterioritat... pot-
ser no erraríem gaire l'autoria.
  On és que, també a fora vila no s'ha pre-
sentat gent desconeguda que, amb l'excusa
de cercar feina revisen la situació. O encara
més aquell cas de dos joves i una al·lota on
mentre els joves peten la xerrada i entrete-
nen la persona de la casa l'al·lota, fent la
torniola entra a la cuina i agafa alguns dels
estris que, segurament havia de mester o
vendre.
   O aquell altre cas en què una persona es
presenta a casa amb l'excusa de què fa en-
questes. Hi consents i quan t'adones que
porta els papers ruats li demanes la creden-
cial et contesta que justament l'ha deixada
en el cotxe. O vénen a revisar el gas amb
l'etiqueta d'una empresa desconeguda amb
lletres de color taronja.
   Ah!, això sí, de tots aquests anomenats,
casos reals, cap ni un d'estranger!

Guillem Pont
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FA QUARANTA ANYS

   Revista número 4. La
Caixa de Pensions apor-
tava 5.000 pessetes al
Club Card. Es publicava
la relació de socis pro-
tectors, socis funda-
dors i socis numeraris.

N'hi havia un bon grapat

FA TRENTA ANYS

   Revista número 70. En Felip Blau posava
a la venda un Seat 124 usat i deia que amb
el preu no hi hauria problemes.
   Na Catalina Gelabert publicava una
semblança de Josep Maria Llompart amb
motiu de la concessió del Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes promogut per l'Òm-
nium Cultural.
   Època de tondre. Joan Rosselló publicava
aquesta cançó:

"D'es bons tonedors del món
som jo i la gent no ho sap;
només m'embarassa es cap
perquè ses banyes hi són".

FA VINT ANYS

   Revista número 183. S'havien asfaltat els
carrers i l'editorial de la revista recriminava
als poders públics que les coses s'ha-
guessin pogut fer millor.
   N'Aina Salas reunia n'Antoni Caldentey
"Saletes", en Pere Santandreu "de sa Cen-
tral" i en Perico Pascual "d'es Camp Rodó"
per parlar de cinema.
   El Barça havia aconseguit la Copa
d'Europa i la revista es feia ressò de la fes-
tada que hi hagué a Ca'n Figó.

FA DEU ANYS

   Revista número 293  A la portada dues
fotografies de l'amo en Rafel de sa Font-

pella i una cançó:
"Clavellina, clavellina,
me vols donar un clavellet?
Aquí hi ha un jovenet
que per tu plora i sospira.
Copeo volies,
copeo tendràs,
i en estar cansada
ja t'aturaràs.
No t'enamoris, Pepa,
d'un homo petit,
perquè ha mester escala
per pujar en es llit.
'Tura't, tura't,
perquè si no t'atures
jo m'aturaré".

   S'havia aturat el cor de l'amo en Rafel i la
revista li dedicava la portada i les pàgines
centrals i, coses de la vida, també es feia
ressò de la presentació del disc de SIS
SOM, "Fruit de la terra".

Tomàs Martínez
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   Amb la col·laboració de l'OCB i de la
delegació de Sant Llorenç des Cardassar,
va tenir lloc els passats divendres i dissabte,
18 i 19 de maig, una lectura de textos en
català que durà 24 hores.
   Des de les 19 hores del dia 18 a les 19 ho-
res del dia 19, un total de 120 persones pas-
saren per la seu de la Institució Pública
Antoni M. Alcover per participar a l'acte
titulat ENLLAÇATS PER LA PARAULA,
que havien organitzat l'OCB, Jubilats per
Mallorca i l'Assemblea de mestres i pro-
fessors en català.
   Les lectures foren variades tot i que
sempre hi va ser present la figura i l'obra de
mossèn Alcover, del qual enguany es
celebra el 150è aniversari del seu naixement.
   Les persones que participaren a l'acte
foren persones de totes les edats i sectors
socials: jubilats, estudiants, mestres, ...
   Inaugurà l'acte la regidora de Cultura de
l'Ajuntament de Manacor, Cati Riera i en
feu la cloenda el batle de Manacor, Antoni
Pastor, que encoratjà els participants a con-
tinuar en la defensa de la nostra llengua i la
nostra cultura.

Tomàs Martínez

STAGE DANSAMALLORCA

   Del 16 al 20 de juliol, a Sa Màniga.
   L’stage DansaMallorca és una iniciativa
de l'Associació Cultural D-Dansa, que
compta amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Sant Llorenç. En aquest stage hi
haurà diferents modalitats de dansa: dansa
contemporània, street jazz, hip hop i africà,
amb professorat de reconegut nivell. Unes
propostes tant per als ballarins iniciats com
per als professionals.
   A l’Stage es combinaran classes amb
espectacles oberts. A més, es podrà gaudir
del paisatge de la costa de Llevant i de la
múltiple oferta d’oci que existeix a l’estiu.
El mar i la dansa seran una bona combinació
per al mes de juliol.
   Durant l'stage s'oferiran una sèrie de
serveis complementaris a les classes de
dansa: classes de ioga cada matí a les 8.30
a la platja de Cala Millor, servei de dinar,
servei de massatge, servei d'allotjament o
servei de fotografia.
   Per a més informació sobre el professorat,
els horaris o les inscripcions visitau la web
www.dansamallorca.org

STAGE DE TEATRE EN ANGLÈS

   Del 2 al 27 de juliol, a l'Auditori sa Mà-
niga. Per a nins i nines de 6 a 14 anys. Una
forma divertida d'aprendre anglès!
   Si voleu que els vostres fills i filles apren-
guin més anglès o el millorin, i que, a la ve-
gada, s'ho passin bé durant les vacances
d’estiu, facin amics nous, desenvolupin les
seves habilitats comunicatives, incremen-
tin la seguretat en si mateixos, apuntau-los
a l’Stage de teatre en anglès.
Edat
Nivell I: nins i nines de 6 a 10 anys
Nivell II: nins i nines d’11 a 14 anys
Dates
Nivell I: de dilluns a divendres, de 10 a 13
Nivell II: de dimarts a divendres, de 10 a 13
Preu
Nivell I: 168 • (158 • empadronats al muni-
cipi). Nivell II: 135 • (125 • empadronats al
municipi)
Inscripcions: abans del 22 de juny a l'Audi-
tori sa Màniga: al tel. 971 587373 o al correu
anadal@samaniga.es.
   Amb el millor professorat qualificat. Mà-
xim de 15 alumnes. Si no hi ha un mínim de
10 persones s'anul·larà el campus.

Sa Màniga Enllaçats



EL CARDASSAR
A LA LLIGUETA D'ASCENS

   Aquests al·lots s'ho mereixien i al final a
base de lluitar han aconseguit la seva fita:
classificar-se entre els set primers i així
poder jugar la Lligueta d'ascens.
   Ara toca gaudir partit a partit, sense més
pretensions. Després, si hi ha sort ja ho
veurem... (de totes maneres no tenc molt
clar que ens convengui pujar de categoria,
més que res per qüestions econòmiques).
Però els resultats seran el de menys en
aquesta ocasió. Basta donar bona imatge i,
sobretot, que els jugadors degustin cada
minut d'una cosa que bé s'han merescut.
   Aquí teniu l'espectacular recta final de
l'equip llorencí per aconseguir el seu
objectiu a la darrera jornada:

Sant Marçal 1-4 Cardassar
Cardassar 2-1 Arenal
Cardassar 2-1 Serverí
Esporles 1-2 Cardassar

ELS MALALTS
AL TRIATLÓ OLÍMPIC DE SA COLÒNIA,
A SES PAPARRES
I A LA MITJA MARATÓ DE MANACOR

   Els Malalts, a pesar de la calor, no aturen
i aquest mes han trepitjat sa Colònia, Son
Carrió (la ja mítica cursa de ses Paparres) i
Manacor.
   Primer anaren a fer un triatló olímpic (1500
m natació, 40 ciclisme i 10 córrer) a sa
Colònia de Sant Jordi, amb molta mala mar,
però varen fer un molt bon paper. I si no
comprovau-ho:

28-Sebastià Rigo Binimelis                   2:07:26
35-Miquel Munar                                  2:09:07

   Després anaren a fer la cursa de ses Pa-
parres ja un grup més nombrós (fins i tot hi
anaren els no habituals ja que Son Carrió
cau ben a prop). Aquí teniu la classificació

dels 10 km:

9-Toni Melis                                            36:36
21-Pedro Santandreu  Trompes              39:11
22-Miquel Lluís Puigròs Popossa           39:15
36-Toni Lliteres                                        40:45
46-Joan Sancho                                        41:35
53-Jeroni Pep Fullana                             42:00
68-Sebastià Alejandro                          42:52
70-Gaspar Mesquida Galmés                  43:01
71-Sebastià Pocoví                                   43:02
77-Bernat Llorer                                       43:21
96-Joan Caldentey                                  44:28
103-Joan LLull                                          45:05
104-Pep Soler Zinho                              45:05
125-Andreu Llinàs                                 46:32
126-Pere Antoni Femenies                    46:32
128-Joan Riera                                         46:43
138-Toni Roca                                          46:58
153-Joan Toni Sánchez                          47:46
154-Gaspar Mesquida Estelrich              47:46
155-Manuel Izquierdo                              47:53
167-Pedro Fullana                                      48:24
172-Jaume Mas                                        48:48
190-Cristina Fullana                                  49:50
198-Jordi Miquel Minero                          50:24
231-Toni Ximelis                                        51:57
275-Jaume Febrer                                       55:01
298-Joan Galmés                                        57:38
300-Pere Josep Sastre                               57:38
320-Sebastiana Bonet                           1:02:00

Classificació dels 4 km:

22-Miquel Munar                                      17:31
23-Pedro Pocoví                                        17:31

   I per acabar, es va celebrar la mitja marató
de Manacor. Aquí teniu els resultats dels
Malalts:

45-Toni LLinàs                                         1:30:18
63-Pedro Pocoví                                    1:32:32
167-Miquel Moragues                          1:49:51

   Molt bé malalts, enhorabona a tots!!!
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Telèfons

Aigües Sant Llorenç             838559
Ajuntament                          838393
Auditòrium                           587371
Biblioteca                             569654
Bombers                                    085
Camp de futbol                    838703
Delegació Son Carrió           569619
Depuradora                         810359
Emergències                               112
S’Escaleta                            569549
Escola                                  569483
Fems                                   844372
Funerària Sant Joan              526139
Guàrdia                                      062
Hospital de Manacor            847000
Policia local                   609 637960
Tercera edat                         569512
Unitat sanitària                     569597
Urgències mèdiques                   061
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  Molts us demanareu
què torna fer aquest
per aquí, si el mes pas-
sat es va acomiadar de
tots noltros. Idò ja ho
veis, no me deixen
anar-me'n. Just quan
volia tancar el xirin-
guito, m'han arribat
fotos i més fotos de
gent que m'ha demanat
que les publiqui. I jo,
com  no podia ser
d'altra manera, no m'hi
podia negar.
   Així les coses, teniu
assegurada aquesta
secció almenys fins
l'agost. Aquest núme-
ro posaré unes imat-
ges que m'ha donat na
Tola Sureda Riera
Lluma i el mes que ve
unes d'en Rafel Duran
Domenge. I després,
Déu sap…
   La primera imatge
correspon a la família
paterna de na Tola.
Són la seva padrina,
Margalida Planisi Ni-
colau Farrera, el seu
padrí Tomeu Sureda
Femenies Quinyet,
son pare Sebastià Su-
reda Planisi i el seu

germà gran Joan "de ca sa Farrera". És
una foto molt antiga, aproximadament  de
l'any vint-i-cinc i representa una família
pagesa, molt humil, un dia feiner i vestits
amb roba de treball dins el corral de ca seva
al carrer de la Mar de Sant Llorenç.
   La segona representa la imatge d'una gran
amistat. És una foto dels anys quaranta, i
les dues al·lotes són na Maria Soler Arrom
Costitxera i na Catalina Riera Sureda Lluma

(la mare de na Tola), assegudes amb idèn-
tica postura damunt el coll de la cisterna de
ca els padrins materns de na Tola al carrer
de la Mare de Déu Trobada.

Pau Quina

   Dia 24 d'abril la delegació de l'Obra
Cultural Balear va organitzar un altre tast
de productes mallorquins, aquesta vegada
de gelats Valls, de Pollença i d'Antics Neu-
lers Artesans. L'acte es va celebrar a Ca
ses Monges i va comptar amb la presència
de 15 persones, tot i que algunes arribaren
quan el tast ja estava en el seu tram final.
   Van començar amb les neules, totes elles
d'alta qualitat: n'hi havia de només torrades
i altres farcides de xocolata, pistatxo i altres
ingredients. En la tertúlia que es va fomar
digueren que ells no feien neules per als
torrons, els frigos ni les hòsties per com-
bregar, ja que centraven la seva activitat
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en les neules artesanes, per això no es
podien comprar als supermercats.
   Els gelats també sorprengueren els as-
sistents, perquè n'hi havia de tomàtiga i de
formatge de cabra, a més dels tradicionals
de xocolata, sèsam o avellana. La combi-
nació entre les neules i els gelats va ser
molt bona, i n'arribaren a tastar tants que
alguns dels assistents sols no soparen.
   Les dues empreses són familiars i, si no
ho entenguérem malament, aquesta és ja la
tercera generació que en fabrica. Tant de
bo que es puguin mantenir vives, davant
la forta competència que suposen les multi-
nacionals dels respectius sectors.
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PRECIPITACIONS

Sa Fontpella                                             10
Ses Planes                                                  4,5
Son CostEs                                              10
Son Sureda                                                3,5
Son Roca                                                 13
Depuradora                                               6,5
Son Carrió                                                 6,6
Son Vives                                                 4
Sant Llorenç                                             9,4

EL CEL

Serè                                                             20
Variable                                                        9
Cobert                                                          1
Boira                                                            1

Mateu Rigo

Aquest mes de maig ha estat especialment
sec, les temperatures han anat pujant a poc
a poc fins arribar al final de mes amb tem-
peratures estiuenques. Ja s'acosta l'estiu,
els camps estan preparats per segar i els
horts ja han començat a agafar forma. Ara
els dies ja són llargs i els pagesos han tret
la llana a les ovelles. Esperem que tinguin
un bon any i puguin emmagatzemar molt
de gra.



   Aquest mes no feia comptes fer la crònica
del ple, perquè, com es veurà, la cosa no
ho pagava, però el president de Card.cat
va pegar una estirada d’orelles als editors
perquè trobava que qualcú s’havia d’arro-
mangar i, com que jo era l’únic que hi va
as-sistir, em vaig sentir al·ludit i no em que-
dà més remei que asseure’m davant l’ordi-
nador i mirar d’escriure alguna cosa. Creure
és criança.
   Per començar, seguint la tradició, s’hi po-
saren més de vint minuts tard, per la qual
cosa  em pensava que les del PP se n’ani-
rien, com havien amenaçat a plens ante-
riors, però no en feren cap comentari i se-
guiren en els seus seients, almanco durant
el temps en què vaig poder aguantar la ses-
sió. Si us heu fixat, he posat “les” del PP,
no “els”, i és perquè en Jaume i en Toni no
hi eren, amb la qual cosa ens trobàrem amb
un fet que gairebé es podria qualificar
d’històric, ja que crec que per primera ve-
gada en el saló d’actes hi havia més regi-
dores que regidors.
   En el primer punt de l’ordre del dia
“Aprovació d’actes de sessions anteriors”,
na Manuela, que, com sempre, va fer totes
les intervencions en castellà, va introduir
algunes precisions, que la secretària va
anotar per traslladar-les posteriorment a
l’acta definitiva. Tot i així, però, el seu grup
va votar en contra, o sigui, que no estava
d’acord amb el que es reflectia a l’acta. No
em demaneu per què va fer les modifica-
cions si tanmateix no hi estava d’acord,
perquè no us ho sabria respondre.
   El segon punt era per “Aprovar el Compte
General de 2011? Aquí na Manuela es va
embarcar en una sèrie de disquisicions
sobre si la despesa pública havia augmen-
tat en lloc de disminuir, posant un esment
especial en els préstecs i la telefonia, i a tot
quan deia ho il·lustrava amb euros i ho
traduïa a “antigues pessetes”. Si he de dir
la veritat em va embullar una mica i crec
que al batle li va passar el mateix, perquè li
va respondre que el que no podien con-

sentir els del PP era que no haguessin de
demanar dobbers a Madrid perquè les ar-
ques estaven prou sanejades, i si el Govern
els pagàs tot el que els deu, podrien reduir
encara més el deute que tenen amb els
bancs. Na Catalina Ferrer va entrar a rotlo
dient que el deute no era només del Govern
actual, sinó que es remuntava al 2008 i el
batle li va respondre que no parlava de
partits, sinó del Govern.
   En el tercer punt, “Aprovació del Text
Refòs de les Ordenances Fiscals”, també
hi va haver molt de renou, perquè na Ma-
nuela deia que havien assegurat que no
apujarien les taxes i no ha estat així, sobretot
en les escoletes i en el que fa referència als
descomptes per empadronaments…
   Arribats a aquest punt em vaig aixecar i
me’n vaig anar a dinar, però no us penseu
que tot això que heu llegit en dos o tres
minuts va durar el mateix temps en el plenari:
ja eren més de les dues i mitja i no semblava
que la cosa hagués d’acabar per ara. Al
contrari, les discussions sobre temes ja
aprovats en sessions anteriors, els crits més
enllà del que resultaria acceptable, el parlar
tots alhora sense que es pogués prendre
nota de res… i les rates que ja em sentia
per dins la panxa m’acabaren de decidir i
vaig trobar que ja n’hi havia prou. He de
dir que per ventura en Gento havia untat
feia poc la molla de la vidriera d’entrada al
saló d’actes, per la qual cosa va pegar una
portada que per poc no va trencar un vidre
i que crec que va venir denou als assistents;
si és així em vull disculpar, tot i que no era
la meva intenció semblar que me n’anava
emprenyat amb la Corporació.
   Vaig quedar, per tant, sense sebre què
havien acordat sobre el “Reglament regu-
lador de l’administració electrònica de l’A-
juntament de Sant Llorenç des Cardassar”
i la “Creació de la seu electrònica”, que eren
els punts quatre i cinc, ni sobre els “Precs
i preguntes” que segurament va fer l’opo-
sició, però més tard em digueren que les
del PP havien abandonat el saló d’actes en
protesta per haver inclòs algunes mocions
del PSM. I dic algunes perquè el batle va
trobar que no les hi havia d’incloure totes
-encara que estassin presentades amb prou
antelació-, que per lo vist a Sant Llorenç, al
contrari del que passa a altres pobles que
són més escrupolosos amb la llei, és el batle
el qui decideix quines mocions va a plenari
i quines no.
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   El divendres 25 i el dissabte 26 de maig,
té lloc a l’Auditori sa Màniga de Cala Millor
l’espectacle amb el qual finalitza tot un any
d’aprenentatge de ballar. D’octubre a maig,
més de 140 nins i nines del nucli de sa Coma
(al municipi de Sant Llorenç), entre 3 a 18
anys, assisteixen cada setmana a les classes
de na Maria Artigues i na Maria Duran. Dins
la VIII Mostra d’Arts Escèniques i Mu-
sicals del Municipi, que organitza l’Ajun-
tament, enguany el Taller de Dansa de
l’Escola “Punta de n’Amer” de sa Coma hi
presenta l’espectacle Alícia en un país mu-
sical.
    La novetat d’enguany és la decisió que
l’alumnat va prendre de fer una aportació
solidària que anàs associada al seu entu-
siasme pel ball. Per cada entrada adquirida
per veure el seu final de curs, s’ha fet un
donatiu d’1 •. Amb aquesta aportació en
principi tan humil, el Taller de Dansa de
l’Escola “Punta de n’Amer” de sa Coma ha
aconseguit recaptar 924 • (més de 150.000
de les antigues pessetes), que destinaran
a l’Associació Pro-salut mental Estel de Lle-
vant, una entitat que treballa per a la millora
de les condicions de vida de les persones
amb una malaltia mental.
   Iniciatives com aquesta demostren la
força que tenen els ciutadans per entre tots
fer una important aportació solidària.

Nota de premsa


