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Nota

Els articles apareguts en aquesta revista expressen
únicament l'opinió dels seus propis autors. De
l'Editoral se'n fan responsables el director i el consell
de redacció.

Fi de cicle

   Gabriel Maura, a un dels seus Aigoforts, apuntava que "tot s'acaba
en aquest món, llevat de l'enveja, la mala fe i les obres a jornal", donant
a entendre que allò que comença un dia o l'altre s'ha d'acabar. Flor de
Card, evidentment, no n'és una excepció i a l'assemblea general que
celebràrem pel gener d'enguany acordàrem que, després de 41 anys,
aquest seria el darrer en què sortiria a rotlo.
   Aquesta decisió no es va prendre a la bona de Déu, sinó després de
sospesar altres alternatives. D'una banda, la tecnologia que es va obrint
camí amb una velocitat insospitada fa que tot el que no es presenti en
format digital es vagi quedant obsolet. La fotografia, la música, el cine-
ma, la comunicació... són ja impensables en els formats tradicionals i la
premsa segueix el mateix camí. De l'altra, la tasca del director/ma-
quetador/corrector/... és molt difícil que pugui esser assumida per una
altra persona, no perquè sigui mala de fer, sinó perquè comporta una
dedicació de la qual poca gent està disposada a responsabilitzar-se'n, i
està clar que prest o tard el qui ara se n'encarrega hauria de passar-ne
el testimoni. I de l'altra, que la supressió d'ajudes per part de les insti-
tucions autonòmiques obliga a prendre unes mesures que no consideram
viables: apujar molt els preus de les subscripcions i les vendes o omplir
la revista de publicitat, una opció que mai no hem volgut aplicar a la
nostra publicació.
   Som conscients que la desaparició de Flor de Card sabrà greu a alguna
gent -sens dubte els col·laboradors formarem part d'aquest grup-, perquè
fa molts anys que s'ha acostumada a "la revista" i ha estat un mitjà local
de comunicació, en el qual la divulgació, la informació i l'opinió han estat
sempre a l'ordre del dia. En aquest sentit, la tardor de l'any passat quatre
dels col·laboradors habituals, que comptaven amb l'inestimable suport
d'un tècnic informàtic, donaren les primeres passes de cara a la creació
d'una altra publicació, aquesta vegada digital, Card.cat, per tal de donar
una certa continuïtat a la premsa en el nostre poble quan arribàs l'hora
de tancar Flor de Card. Sabem que no serà el mateix i que no arribarà a
les mateixes persones, ja que una bona part dels lectors -sobretot els
més majors- encara no han donat la passa per entrar a internet, però,
per compensar-ho, també sabem que la nova publicació arriba a unes
generacions que no tenien el costum de llegir Flor de Card.
   Aquest canvi de formar també comporta un canvi de continguts: és
cert que a les publicacions digitals no hi sol haver gaire reportatges
amplis, com els que hem fet adesiara a Flor de Card -les monges, estudis
sociolingüístics, l'església de Son Carrió, les Rondaies, les torrentades...-
però també ho és que la participació és més àgil i molta gent que no es
decideix a escriure un article sí que opina sobre el que han escrit els
altres, la qual cosa li dóna una dinàmica que a les publicacions tradicionals
només s'estrevé -i encara amb poca freqüència- a les cartes al director.
Vagi, per tant, una cosa per l'altra.
   La revista del desembre -que sortirà a principis de gener- serà, per
tant, la darrera. Volem aprofitar l'ocasió per oferir les seves pàgines a
tots els qui vulguin publicar-hi algun article o opinió.



   A Palestina, en temps
de Jesús, els pagans, que no eren de la
religió jueva, eren consi-derats persones
impures, incapaces d'en-tendre la voluntat
de Déu i incapaces de dir res ni de
comunicar res en nom de Déu, ni res de bo.
Consideraven que un pagà, un no creient
jueu i no practicant de la reli-gió, era una
persona totalment allunyada de Déu, sense
possibilitat de trobar-lo ni de comunicar-
se mai amb Ell. I que una persona així havia
de ser marginada de la comunitat, perquè
tanmateix no escoltaria res, ni comunicaria
res de bo als altres.
   Aposta un text de l'evangeli  posa davant
els nostres ulls un sord-mut, que vol simbo-
litzar i representar la situació dels pagans
d'aquells temps. I ens  fa veure que Jesús
no considera ningú sord a Déu, ni conside-
ra ningú mut de tota paraula de Déu. Se-
gons Jesús, ningú està impossibilitat d'es-
coltar i entendre Déu i de comunicar ell
mateix la bondat i l'amor de Déu. Com el
sord-mut de l'evangeli, que ningú li volia
parlar ni escoltar, però que ell és ben capaç
d'escoltar i entendre a Jesús i de parlar per-
fectament, cridant als quatre vents amb tota
la gent del seu poble, que ha descobert la
bondat i la tendresa de Jesús.
   La cosa és suficientment clara: Déu no
veu davant els seus ulls persones pures i

persones impures, persones que van pel
camí dret i persones que van fora del camí
o pel camí tort, Déu veu senzillament per-
sones que lluiten per sobreviure, que volen
trobar el sentit a la vida, que volen trobar-
se a gust i ser feliços, que volen viure ple-
nament amb els altres. I des de aquesta visió
del món, Déu aboca damunt cadascú i da-
munt tots, el seu amor, la seva comprensió
i compassió, la seva tendresa, la seva dedi-
cació i tota la seva feina. Déu no exclou
ningú, no tanca el camí a ningú, escolta a
tots, parla a tots, intervé en tots, valora a
tots, espera de tots i parla  i actua a través
de tots.
   L'Església i les comunitats cristianes
haurien de ser grups i persones molt més a
imatge i semblança de Déu i de Jesús. Que
no es tanquen dins els  legalismes, costums
i tradicions, que s'obrin a tothom, que siguin
capaces de descobrir les petjades i accions
de Déu a tots els indrets i racons del  poble
i la  societat, dins tot el món, mitjançant
totes i cada una de les cultures i religions,
enmig de la diversitat de maneres d'enten-
dre la vida amb totes les sensibilitats del
nostre moment. A ulls de Déu ningú és sord
ni mut. Ni incapaç de percebre, ni incapaç
de comunicar.

AMBICIONS HUMANES

   L'evangeli, a una de les perícopes o frag-
ments, explica la distància que, fàcilment,
hi ha entre el pensament de Jesús i la seva
manera d'entendre la vida, i el nostre pen-
sament i la nostra manera d'entendre la vida.
   Posa davant els nostres ulls un contrast
ben evident. Mentre Jesús  diu als deixebles

que el seu compromís pel Regne
de Déu el durà a morir executat
com si fos un malfactor, ells dis-
cuteixen i fan "quinieles" sobre
quins d'ells serà  el més important
i primer.
   I Jesús els ha d'explicar que per
a ell i per a Déu, el més important
no és el qui té un càrrec superior,
o més autoritat mundana religio-
sa o política o de qualsevol altra
casta. Sinó que el més important
és aquell més capaç de servir els
més dèbils i més indefensos. I
perquè ho entenguin agafa un in-

fant amb els seus braços i els diu: "qui acull
un d'aquests, m'acull a mi, i qui m'acull a mi,
no m'acull a mi, sinó al qui m'ha enviat". I
un infant en aquell temps no era com ara,
perquè no era objecte de totes les aten-
cions, sinó ben el contrari, aquells qui no
tenien veu i que era molesta la seva pre-
sència. Un infant a l'evangeli representa a
qualsevol persona d'avui que necessita ser
escoltat, considerat i atès.
   Aquesta estampa de l'evangeli que marca
la distància entre Jesús i els deixebles, és la
mateixa que sovint, avui en dia, contínua
havent-hi entre Jesús i nosaltres i entre
Jesús i molts de redols de la nostra església
i grups i comunitats. Fins i tot essent-ne
conscients, continuam caient en això ma-
teix. L'evangeli ha dit que quan Jesús els
demana de que parlàveu pel camí, ells
callaven, perquè havien discutit sobre l'es-
calafó. Senyal que eren conscients de la
seva contradicció, però el desig mundà de
poder  i l'ambició els superava.
   L'Evangeli, que parla de la nostra vida,
ens conta tot això perquè narra el que pas-
sa; però també ens ho  conta perquè ens
fixem en Jesús i mirem de superar estadis
de la nostra vida allunyant-nos de l'egoisme
i ambició de poder i domini  i ens acostem
als ideals de vida de Jesús i a la utopia del
Regne de Déu i de la Humanitat millorada.
Com convindria vèncer aquestes contradic-
cions i abismes entre el missatge i la vi-
vència. A tot nivell i dins tots els àmbits.

Percebre i comunicar, ni sords ni muts                                                                                 Jeroni Llambias
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Quadre comparatiu de les inversions contemplades                        Josep Cortès

en el projecte de Pressuposts de l'Estat per al 2013

COMUNITAT AUTÒNOMA         INVERSIÓ       % SOBRE EL TOTAL        HABITANTS EUROS PER HABITANT

Andalusia 1.632'84 15'3 8.424.102 193'82
Castella i Lleó 1.587'11 14'9 2.558.463 620'33
Galícia 1.309'08 12'3 2.795.422 468'29
Catalunya 1.262'30 11'9 7.539.618 167'42
Madrid 1.078'65 10'1 6.489.680 166'21
València    654'45   6'1 5.117.190 127'89
Castellà i La Mancha    612'33   5'8 2.115.334 289'47
Astúries    426'07   4 1.081.487 393.96
Múrcia    408'56   3'8 1.470.069 277'91
Euskadi    350'36   3'3 2.184.606 160.37
Aragó    328'96   3'1 1.346.293 244'34
Extremadura    327'60   3'1 1.109.367 295'30
Canàries    269'54   2'5 2.126.769 126'73
Cantàbria    159'55   1'5    593.121 269'00
Balears      78'72   0'7 1.113.114   70'72
La Rioja      64'51   0'6    322.955 199'74
Ceuta      44'13   0'4      82.376 535'71
Navarra      25'34   0'2    642.051   39'46
Melilla      22'77   0'2      78.476 290.15

   En els diaris del diumenge dia 30 de
setembre es publicà el projecte de Pressu-
posts de l’Estat per a l’any que ve, dins del
qual hi ha, naturalment, el d’Inversions per
comunitats autònomes. En el quadre que
encapçala aquest article s'inclou aquest
apartat, però també hi he afegit dues co-
lumnes més: la població que hi havia l’any
2011 -que no haurà canviat significativa-
ment en un any- i els euros per habitant
que l'Estat invertirà a cada comunitat autò-
noma.
   Davant tot això un es podria fer moltes
preguntes: Per què els habitants de les Illes
Balears som els qui menys rebem de tot
l’Estat, darrere Navarra, que té un règim
foral de recaptació propi, igual que Eus-
kadi? Si els habitants d’una comunitat
autònoma guanyen més que els altres ès
lògic que paguin més, però a l’hora de
repartir no haurien de rebre tots el mateix si
tenen les mateixes necessitats? O és normal
que els qui més paguen siguin els qui
menys reben? En aquest sentit es podria
explicar l'exemple que feia servir Pere
Sampol: A una família amb tres fills que
tenen sous diferents, però que els entre-
guen íntegres a la unitat familiar, seria lògic
que per sortir el cap de setmana no dis-

posassin tots de la mateixa paga? Què diria
el qui aporta més si veiés que la seva paga
és més petita que la del qui aporta menys?
   D'altra banda, referent a les inversions
ferroviàries també hi ha moltes incon-
gruències. És de justícia que entre el 2012 i
el 2024 no s’inverteixi ni un euro en els
ferrocarrils de Mallorca i en canvi s’acabin
les línies d’AVE fins Extremadura, Galícia i
el corredor mediterrani, amb les correspo-
nents connexions a Madrid? I també, és
lògic que sigui més alta la inversió de l'AVE
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a Galícia, que passant per Castella-Lleó
beneficia 5.350.000 persones (comptades
totes les de les dues comunitats autòno-
mes), en lloc del corredor mediterrani, que
passa per Andalusia, Múrcia, la comunitat
Valenciana i Catalunya, amb més de 22
milions d'habitants, a més de continuar cap
a Europa i facilitar-ne les exportacions?
   I una altra potser encara més preocupant:
A la gent de les Baleares, li és igual tot això,
que majoritàriament no diu res?



   Què tenen a veure Mariano Rajoy i Ri-
chard Nixon? Els separen milers de quilò-
metres, decenes d'anys, cultures dife-
rents… Idò curiosament, a pesar de tot això,
els uneix el seu concepte de la Silent

Majority (Majoria silenciosa).
   Ja fa molts d'anys el que va ser president
d'Estats Units, Richard Nixon, (molt polèmic
per escàndols com el Watergate i l'únic que
ha dimitit del seu càrrec com a cap d'Estat
en la història nord-americana), va inventar-
se el terme de Silent Majority, en referència
als americans "d'ordre" que no es manifes-
taven contra la guerra de Vietnam, aliens a
la contracultura, que pagaven religiosa-
ment els seus impostos, no atacaven les
institucions, no exhibien actituds antipa-
triòtiques i eren bons ciutadans.
   Més de 40 anys després, a terres espa-
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Rajoy versus Nixon                                                                                                                                                         Pau Quina

nyoles, el president Mariano Rajoy, després
de les darreres manifestacions davant del
Congrés, va exclamar:  "Permítanme que

haga aquí en Nueva York un reconoci-

miento a la mayoría de españoles que no

se manifiestan, que no salen en las por-

tadas de la prensa y que no abren los tele-

diarios. No se les ven, pero están ahí, son

la mayoría de los 47 millones de personas

que viven en España. Esa inmensa mayo-

ría está trabajando, el que puede, dando

lo mejor de sí para lograr ese objetivo na-

cional que nos compete a todos, que es

salir de esta crisis".

   Cadascú pot interpretar aquestes pa-
rauales com vulgui, però la semblança hi

és evident. Per mi, i com ja vaig dir fa uns
dies a un comentari, anam enrere com els
crancs. I és que a vegades les compara-
cions són odioses…

Frase destacada: "Poble, la història neix
sota els teus peus només si continues
caminant" (pintada trobada a Tunísia
durant la Revolució).

FA QUARANTA ANYS
Número 9. La revista entrevistava "Doña
Bárbara", la mestra mostrava sorpresa per
la notícia del tancament del col·legi de les
monges. A les pàgines interiors es parlava
d'una excursió a Menorca que havia estat
d'allò més animat.

FA TRENTA ANYS
Número 75. Els resultats de les eleccions
generals eren tractats a l'editorial i a les
pàgines centrals hi havia un resum dels
resultats a Sant Llorenç.
   De bell nou el ple de l'Ajuntament tractava
el tema de la torrentada i les seves conse-
qüències. Com era habitual, i encara ho és,
en Josep Cortès n'informava a la seva Crò-
nica Informal.
   Antoni Galmés feia recordança de la
vetlada homenatge a l'amo Antoni Fai amb
la presentació del disc "Tonades i Mú-

siques de Llevant".

FA VINT ANYS
Revista número187. L'editorial de la revis-
ta es queixava de la disminució de la tran-
quil·litat nocturna al poble de Sant Llorenç
per mor d'algunes persones que no res-
pectaven el descans de la majoria.
   Amb text de Guillem Pont i il·lustració de
Josep Cortès la revista retia homenatge als
llorencins treballadors de la terra i ho feia
amb la descripció de l'amo en Joan de
s'Olivar, un personatge de ficció que volia
representar tots els llorencins anònims.
   Guillem Pont presentava el llibre "Ses
Sitges. Una experiència en el camp dels
equipaments per a l'educació ambiental".
En aquesta obra en Guillem contava les
experiències dutes a terme a Ses Sitges
entre l'any 1983 i 1988

FA DEU ANYS
Revista número 297. A la portada una fo-
tografia d'una sala de sa Màniga plena de
gent per constituir el Fòrum del Ciutadà
que havia de marcar les línies fonamentals
de l'Agenda Local 21 que havia estat cons-
tituïda el dia 5 d'octubre com "un projecte
que pretén posar les bases d'actuació
municipal futures en tot allò que afecta el
medi ambient i la qualitat de vida". Deu anys
després aquest projecte ja no existeix i es
fa absolutament necessari bastir-ne un altre
que possibiliti i dinamitzi la participació de
tots els ciutadans i ciutadanes del municipi.
   L'editorial estava dedicada al tren. Al tren
de Manacor que, a la fi, tornaria a arribar a
la capital del Llevant. Deu anys després
unes obres sense acabar, les del tren de
Manacor a Artà, són l'expressió més clara
del poc interès que desperta pel govern
actual el transport ferroviari.

Dèiem                                                                                                                                                                                        Tomàs Martínez



   Aquest mes d'octubre, en concret dia 11,
es compleixen 50 anys de l'obertura del II
Concili ecumènic de l'Església Catòlica, més
conegut com "Vaticà II", que va tenir lloc a
la ciutat de Roma, seu de la cristiandat, a la
Basílica del Vaticà (d'aquí el seu nom) i que
havia convocat el recordat Papa bo, Joan
XXIII. Les sessions duraren fins l'any 1965,
clausurant el Concili el Papa Pau VI el dia 8
de desembre de 1965, festa de la Immacu-
lada Concepció.
   El Concili es va desenvolupar en quatre
sessions entre els anys 1962-1965; men-
trestant, el Papa convocant moria dia 3 de
juny de 1963 i el 21del mateix mes era elegit
successor l'arquebisbe de Milà, el cardenal
Giovanni Montini, amb el nom de Pau VI.
   L'anunci d'aquest Concili va crear moltes
i grans expectatives. Des del convocat per
Pius IX l'any 1869 havien passat moltes co-
ses, inclús dues guerres mundials amb
molts de milions de persones mortes i un
món dividit en poderosos blocs, i una
societat que havia canviat més en els darrers

cent anys que en tota la història del cris-
tianisme. Per tant, el Papa Joan XXIII va
convocar, pens que encertadament i jo diria
que amb dos-cents anys de retràs, un con-
cili per debatre i posar al dia unes estruc-
tures dogmàtiques d'una Església que sem-
blava que havia quedat endarrerida en rela-
ció a la societat que l'envoltava i que espe-
rava d'ella una acció molt més real de cara a
aquesta societat a la que havia de servir.
   Si el Concili Vaticà I, apart d'acabar-se
abans del temps previst degut a la guerra
franco-prusiana, ha passat a la història com
el Concili de la inefabilitat del Papa, a pesar
de que hi havia molts dels assistents que
hi estaven en contra; de fet, abans de posar-
se a votació aquesta proposta per part del
Papa Pius IX, més de 300 dels assistents
abandonaren la sala de reunions posant les
mil excuses i se'n tornaren cap ca seva.
   El concili Vaticà II haurà passat a la his-
tòria com el Concili del voler i no poder, o
com el Concili de la gran desil·lusió. Es
varen elaborar molts de documents, es fe-
ren moltes declaracions i es prengueren de-
cisions innovadores, però en moltes oca-
sions els conciliars es feren por dels canvis
que alguns proposaven i els perdedors, en
minoria, deixaren fer i esperaren el seu mo-
ment, moment que no va tardar en arribar:
la mort de Joan XXIII.
   Al cap de poc temps vingué la primera
gran desil·lusió: la Humane Vitae. Els pro-
blemes de l'Església eren tants, i també els
canvis socials, que l'Església de cop i volta
no va ésser capaç de donar-los solució i
els que ho intentaren foren ben aviat desac-
tivats pels conservadors, dominats i dirigits
per la immobilista cúria vaticana, donant la
culpa de tots els mals als resultats del Con-
cili, aconseguint així que la gran il·lusió que
havia desperat entre tots els catòlics del
món aquell concili es quedés en això, una
simple il·lusió. Una il·lusió fallida i una es-
perança perduda. Roma havia parlat.
   Efectivament, abans que es tanqués el
Concili mor Joan XXIII i el succeeix Pau VI,
home d'una certa liberalitat intel·lectual però
carregat de dubtes i envoltat d'una Cúria
gelosa de perdre els seus privilegis, i en
molt poc temps una gran quantitat dels
avanços del Vaticà II es varen anar dissol-
vent com a terrosos de sucre dins un tassó
d'aigua. Tan sols ens queden alguns signes

externs, com poden ésser el dir la missa en
la llengua pròpia de cada comunitat o dir-la
de cara als feligresos en lloc de donar-los
l'esquena com es feia abans, les confes-
sions comunitàries o llevar-se la sotana i
posar-se el clergyman. L'arribada a la seu
pontifícia de Joan Pau II fou la destralada
definitiva perque d'aquell Concili Vaticà II
tan sols en quedés el record i poca cosa
més. Els feligresos practicats són de cada
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vegada menys i a les esglésies de cada ve-
gada s'hi està més ample. L'actual papa Be-
net XVI, que va ésser la mà dreta, pensador
oficial de l'Església Catòlica i guardià de
les essències filosòfiques de l'Església de
sempre (Orígens, Sant Agustí, Tomàs d'A-
quino i altres semblants), dirigia la Con-
gregació per a la Doctrina de la Fe (el Sant
Ofici o la Santa Inquisició, com s'anome-
nava abans) durant el regnat o pontificat
de Joan Pau II i va ésser l'apallisador dels

teòlegs que no combregaven amb les tesis
de Roma, i sinó que ho demanin a Hans
Küng o a  Leonardo Boff i també a alguns
espanyols i a tant d'altres, i en especial als
seguidors de la Teologia de l'Alliberació,
que foren les seves víctimes predilectes i
més si feien una mica d'olor a rogets. Sembla
que després de sis o set anys de pontificat
de Benet XVI poca cosa farà per fer avan-
çar aquesta Església del segle XXI, seria
tirar terra damunt el seu legat i això no ho
farà, no hi ha hagut cap papa que hagi anat
contra ell mateix ni contra les seves idees i
fets per dolentes que fossin.
   Vist així i amb la perspectiva de 50 anys,
podríem dir que el Vaticà II va ésser un gran
èxit però amb molts pocs resultats, perquè
els poders que dominaven i dominen l'Es-
glésia Catòlica des de fa més de 1.700 anys
no ho varen permetre i possiblement, en-
cara que tot el sostre de l'Església els cai-
gués damunt, tampoc ho permetrien, ni tan
sols amb un altre concili, i és que els privi-
legis són els privilegis i això de poder de-
cidir el destí espiritual de milions de catòlics

de cara a anar al regne del cel i asseure's a
la dreta de Déu Pare és un privilegi que tan
sols dominant tots els nuus que fermen l'es-
tructura de l'imperi econòmic -i espiritual-
més gran del món, o sigui l'Església Ca-
tòlica, els permetrà conservar-lo. Per ven-
tura un altre concili aconseguiria uns re-
sultats millors, però ho dubto, tenint en
compte que el proper papa serà tan con-
servador com l'actual, no debades tots els
cardenals que va nomenar Joan Pau II va
procurar que fossin de la mateixa corda.
   Per això em segueixo demanant: Què
queda d'aquell il·lusionant Concili  Vaticà
II? Poca cosa ferm. Centenars de docu-
ments generats pel Concili plens de pols
que es guarden dins els arxius del Vaticà i
poca cosa més, o sigui que, com deia
aquella cançó d'Antonio Machín: Lo que

pudo haber sido y no fué. L'Església Ca-
tòlica segueix estant al lloc de sempre; tan
sols ha canviat les formes i perquè no li ha
quedat altre remei. Només li manca tornar a
dir les misses en llatí i tornar posar-se la
sotana per parèixer que res ha canviat.
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   Hem rebut aquest correu-e d'una profes-
sora d'institut i consideram il·lustrativa la
seva publicació per aclarir alguns con-
ceptes sobre el sexisme en el llenguatge.
Com sigui que no s'entendria bé si l'ha-
guéssim traduït al català, hem optat per
mantenir-lo en castellà, com estava redactat.

   "Yo no soy víctima de la LOGSE. Tengo
50 años y he tenido la suerte de estudiar
bajo unos planes educativos buenos, que
primaban el esfuerzo y la formación de los
alumnos por encima de las estadísticas de
aprobados y de la propaganda política. En
párvulos (así se llamaba  entonces lo que
hoy es "educación infantil") empecé a estu-
diar con una cartilla que todavía recuerdo
perfectamente: la A de "araña", la E de
"elefante", la I de "iglesia" la O de "ojo" y
la U de "uña". Luego,  cuando eras un poco
más mayor, llegaba "El Parvulito", un librito
con poco  más de 100 páginas y un montón
de lecturas, no como ahora, que pagas por
tres tomos llenos de dibujos que apenas
traen texto. Eso sí, en el  Parvulito, no había
que colorear ninguna página, que para eso

teníamos cuadernos.
    Y... vamos con la Gramática.
   En castellano existen los participios
activos como derivado de los tiempos ver-
bales. El participio activo del verbo atacar
es "atacante"; el de salir es "saliente"; el
de cantar es "cantante" y el de  existir, "exis-
tente". ¿Cuál es el del verbo ser? Es "ente",
que significa "el que tiene entidad", en de-
finitiva "el que es". Por ello, cuando quere-
mos nombrar a la persona que denota ca-
pacidad de ejercer la acción  que expresa el
verbo, se añade a este la terminación "-
nte". Así, al que preside, se le llama "presi-
dente" (y nunca "presidenta"), indepen-
dientemente del  género (masculino o feme-
nino) del que realiza la acción.
   De manera análoga, se dice "capilla
ardiente", no "ardienta";  se dice "estudian-
te", no "estudianta"; se dice "independien-
te" y no "independienta"; "paciente", no
“pacienta"; "dirigente", no dirigenta"; "re-
sidente", no "residenta”.
   Y ahora, la pregunta: nuestros políticos
y muchos periodistas  (hombres y mujeres,
que los hombres que ejercen el periodismo

no son  "periodistos"), ¿hacen mal uso de
la lengua por motivos ideológicos o por
ignorancia de la Gramática de la Lengua
Española? Creo que por las dos  razones.
Es más, creo que la ignorancia les lleva a
aplicar patrones ideológicos y la misma
aplicación automática de esos patrones
ideológicos los hace más ignorantes (a ellos
y a sus seguidores).
   Lamento haber aguado la fiesta a un gru-
po de hombres que se  habían asociado en
defensa del género y que habían firmado
un manifiesto. Algunos de los firmantes
eran: el dentisto, el poeto, el sindicalisto, el
pediatro, el pianisto, el golfisto, el arreglis-
to, el funambulisto, el proyectisto, el turis-
to, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el
artisto, el periodisto, el taxidermisto, el te-
lefonisto, el masajisto, el gasisto, el trom-
petisto, el violinisto, el maquinisto, el elec-
tricisto, el oculisto, el policío del esquino
y, sobre todo, ¡el machisto! Si este asunto
no te da igual, pásalo por ahí, a ver si le
termina llegando al ministro, porque no es
lo mismo ser un cargo público que una
carga pública".
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   Segons les dades de què disposam en
aquests moments, en el terme de Sant Llo-
renç no hi ha cap fossa comuna on s'hi enter-
rassin republicans represaliats, ja que tots
els afusellats -amb o sense judici- varen
esser portats a Manacor: Guillem Pasqual
Llodrà, Miquel Riera Parera, Llorenç Llull
Duran i Jaume Melis Martí foren executats
al cementiri i la resta a Son Coletes: Antoni
Adrover Caldentey, Magdalena Bassa Gal-
més, Bernat Estelrich Galmés, Gabriel Font
Riera, Guillem Llinàs Bibiloni, Miquel Pas-
qual Jaume i Jordi Riera Juan. Josep Melis
Martí també fou portat a Manacor, tot i que
no sabem on fou afusellat i Jaume Carrió
Bauzà va esser trobat penjat, però desco-
neixem on l'enterraren. El que sí que hi ha
són les fosses on foren sepultats la gran
majoria dels republicans morts als diferents
fronts que hi va haver a la zona del llevant
de l'illa, catalogades en el volum II de "Les

fosses de la repressió a Mallorca", encara
sense editar i propiciat per l'associació Me-
mòria de Mallorca. D'aquest volum n'hem
tret la informació que es presenta a conti-
nuació.

Les fosses de Sa Coma

   Antoni Tugores, autor del treball sobre
les fosses de Sa Coma, diu que probable-
ment no es tracta d'una sola fossa, sinó de
moltes situades prop de les cases de la pos-
sessió, entre la mar i la carretera que va a
Cala Millor i també davall el passeig pea-
tonal de ran de la platja. Fins i tot apunta
l'elevada possibilitat de què molts dels
morts fossin llançats a la mar, tal com relata
el català Jaume Farré Tur, recollit el 1985
per Rafel Ferrer Massanet a la revista
Perlas y Cuevas: "Muchos de los que mu-

rieron en el frente de combate supongo

serían enterrados en el mismo lugar, pues

he hablado con payeses de aquellas zonas

que todavía ahora sacan algún resto. Los

cadáveres que traían a Sa Coma, algún

día se los llevaban en una barcaza y... su-

pongo los tirarían al mar. Vi como se lleva-

ron muchos muertos en una de las (bar-

casses) "K", y vi como regresaba de va-

cío". Sobre els morts que no es tiraven a
l'aigua diu: "Poco más o menos a la mitad

del arenal había unas dunas y allí los

enterraban en fosas comunes, casi siempre

de noche..." .
   Sembla esser que la fossa més gran ocupa
bona part de la platja de Sa Coma i, espe-
cialment, el costat de les roques de la zona
més septentrional, al costat de la desapa-
reguda caseta d'en Moix, de la qual resten
solament els fonaments, part del paviment,
un desembarcador i un viver de llagosta.
   Malgrat que la història ha posat sovint el
nom de Portocristo o Manacor com a genè-
ric del front de la guerra, el cap del coman-
dament es va instal·lar des del primer mo-
ment a Sa Coma i hi va romandre fins al
darrer dia d'ocupació. I, a més del coman-
dament, hi havia també els polvorins i era
el centre d'intendència per a tots els petits
nuclis dispersos al llarg de la zona ocupada,
per la qual cosa es va convertir en un dels
principals objectius dels bombardeigs dels
avions italians. A tot això s'hi ha d'afegir
que l'hospital de sang més important dels
quatre que es coneixen s'ubicava a les ma-
teixes cases de la possessió i que diàriament
es produïen defuncions. Les víctimes de
l'hospital i les que es trobaven a prop de
les cases eren transportades en un carro
fins a vorera de mar, on eren sepultades.

   La facilitat d'excavar gavetes dins una
zona arenosa va ser, possiblement, la causa
que s'obrís la gran fossa a la platja; s'ha de
contemplar, a més, la possibilitat que es
cobrissin els munts de cadàvers amb arena,
formant unes grans dunes, si ens atenem
al document del soldat i poeta Miquel Gayà,
autor d'Històries i memòries de Miquel

Gayà i Sitjar a la pàgina 147: "Record una

visita a Porto Cristo fet un munt de runes.

I especialment la platja de Sa Coma on jo

m'havia trobat l'enemic el diumenge dia

16 d'agost. Ara tota aquella platja s'havia

convertida en un immens cementiri. Munts

d'arena, més alts que unes garberes, co-

brien centenars -potser milers- de cadà-

vers dels rojos, que hi foren sepultats de

pressa i de qualsevol manera".

   En aquestes fosses s'hi enterraren dife-
rents tipus de víctimes. D'una banda, les
baixes de guerra de les files republicanes,
que són les més nombroses; una part d'a-
quests cadàvers varen esser enterrats pels
propis republicans i l'altra pels nacionals
després del reembarcament. També s'hi se-
pultaren tres dels expedicionaris afusellats
pels homes de Bayo, dos d'ells esmentats
al diari La columna de Baleares, impresa
allà mateix i l'altre a Perlas y Cuevas, segons
el testimoni de Climent Garau Salvà. Un
altre grup correspon als presoners nacio-
nals que s'havien capturat, el nombre dels
quals desconeixem, perquè, tot i esser una
pràctica habitual en els dos bàndols, mai
no en solien donar detalls. Finalment, els
republicans afusellats després del reembar-
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cament. Com que l'ordre de retirar-se s'havia
donat amb un cert secret i enganyant els
expedicionaris per tal d'evitar una retirada
desordenada -se'ls havia comunicat que
serien reemplaçats i que ells atacarien per
la banda de Palma-, l'aproximadament 240
republicans que no es trobaven als seus
propis destacaments no s'adonaren de l'or-
dre i quedaren a l'illa, per la qual cosa foren
apressats pels nacionals. Georges Berna-
nos, a Els grans cementiris sota la lluna,
diu que a Sa Coma s'afusellaren tots els
presoners capturats a les trinxeres, però
Josep Vandellós, a Voz y voto, assegura
que en portaren dos camions a Manacor,
que l'endemà foren afusellats a Son
Coletes.
   Aquestes fosses han estat molt malme-
nades al llarg del temps, bé per la força dels
temporals, que adesiara anaven destapant
ossos humans, bé per la urbanització de Sa
Coma, ja que si adesiara es trobaven algu-
nes restes es procurava no donar-ne part a
les autoritats per evitar que s'aturassin les
obres. Per això és molt probable que n'hi
hagi davall el passeig de ran de la platja i
del començament de l'avinguda de les Pal-
meres. De fet, l'any 1991 dos nins estran-
gers trobaren una calavera a la platja, el
que va motivar una excavació oficial que
ràpidament fou aturada per no perjudicar
la temporada turística, sense que es po-
gués evitar una gran espoliació per part de
particulars.
   Quant al nombre per persones enterrades
a Sa Coma es difícil precisar-ho amb exac-
titud. Tenint en compte que les baixes repu-
blicanes, contrastant fonts dels dos bàn-
dols, es poden situar entre les 1.700 i les
1.800, que una part es va portar al cementiri
de Son Carrió, una altra a Manacor, on foren
afusellats, una altra es troba repartida per
la zona dels Molins i per altres fronts de
Son Servera i una altra foren llançats a la
mar, probablement la xifra de cadàvers en-
terrats a Sa Coma se situï al voltant de les
500 persones1.

El cementiri de Son Carrió

   El cementiri de Son Carrió fou construït
el 1897, cinc anys després de la separació
de termes entre Sant Llorenç i Manacor i
les tombes més antigues que es conserven
són de 1902, 1906 i 1907. Com que l'església
es va beneir el 1907, probablement no va

comptar mai amb un
lloc sagrat per enter-
rar-hi el morts, com
passa sovint a altres
indrets, per la qual co-
sa la fossa comuna s'ha
de situar en el mateix
cementiri.
   Aquest cementiri, tal
com avui el coneixem,
ha tengut dues amplia-
cions. El nucli original
estava format per un
rectangle allargat, ori-
entat de xaloc a mes-
tral, en el qual hi havia
dues grans pasteres en el centre i la majoria
de les tombes als dos costats llargs del
rectangle; en els curts hi havia, a un, l'entra-
da i a l'altre una petita capella, totes dues
flanquejades per algunes tombes. El 1944
es va canviar l'entrada de lloc -on està ac-
tualment-  i s'hi afegiren quatre blocs amb
vuit sepultures cada un i una altra filera de
sepultures per tancar el recinte, al costat
oposat a l'entrada. Finalment el 1981 es va
aprovar la darrera ampliació, deixant el ce-
mentiri tal com el coneixem a l'actualitat.
   La pastera més propera a la capella era
una fossa comuna, que s'utilitzava per en-
terrar els cossos dels carrioners que no dis-
posaven de sepultura pròpia2 i molt pro-
bablement és on estan sepultades les res-
tes de republicans que moriren durant l'ex-
pedició de Bayo. De fet, quan el 10 de no-
vembre de 2001 un cap de fibló va tomar
els arbres que hi havia a les pasteres, va
quedar al descobert un gran nombre
d'ossos3, i els responsables de l'Ajunta-
ment optaren per tornar-los tapar i ressem-
brar-hi les plantes que s'havien fet malbé.
No es pot descartar la possibilitat de què
l'altra pastera també sigui una fossa co-
muna.
   Com sigui que quan es va inaugurar el
nou edifici de l'Ajuntament de Sant Llorenç,
el 1971, el batle va fer cremar gairebé tots
els documents que feien referència a la
Guerra Civil, avui no disposam de documen-
tació d'aquella època, ni tan sols dels jut-
jats, que aleshores també ocupaven les de-
pendències municipals. L'única referència
és el diari Ultima Hora de dia 7 de setembre
de 1936, que publicà, a primera pàgina, una
extensa crònica sobre l'excursió que feren
diverses persones pels llocs més significa-

tius de la Guerra a Mallorca. L'autor, que
probablement era el director o el cap de re-
dacció del diari, diu que anava acompanyat
"del falangista y escritor señor Sandoval

y del ferviente falangista don José Estrada

Bonet". També esmenta que els va acom-
panyar "el director del Correo de Mallor-

ca don Juan Ramis". A un dels paràgrafs
diu, parlant de Son Carrió: "Así en el ce-

menterio como en sus inmediaciones se

ofrecían todavía huellas de recientes ex-

humaciones y no tendría nada de parti-

cular que una de ellas hubiera tenido efec-

tividad pocas horas antes de nuestra re-

ferida visita y que el muerto fuera un cé-

lebre aviador extranjero que había venido

a Palma con la pléyade marxista y que la

precipitación del reembarque no le dio

tiempo para huir…".  Al paràgraf següent
continua: "El número de los que reposan

en el Santo lugar no pudo decírnoslo na-

die, pero, alguien que conocía el movi-

miento en la mansión nos aseguró que los

enterrados allí, de la referida familia roja,

no bajarían de 700". Aquest comentari
sobre el nombre de republicans enterrats a
Son Carrió no es reflecteix a cap altre diari
de les Illes: La Almudaina no sortia els di-
lluns -i aquell dia ho era- i en el Correo de

Mallorca hi ha també una narració de Juan
Ramis sobre els mateixos indrets, però se
centra més en les destrosses que hi trobaren
i que el seu director titulà: "Horrenda pro-

fanación en la iglesia de Son Carrió".
   Sobre l'esmentada informació hem de dir
que resulta bastant imprecisa, ja que no
cita la font ni el nombre exacte de republi-
cans sepultats a la fossa comuna. És bas-
tant probable que en el cementiri de Son
Carrió s'hi enterrassin els cossos de molts

Memòria històrica       9  (201)

El cementiri de Son Carrió



republicans morts al front o afusellats a Sa
Coma i Portocristo; de fet, a Portocristo no
hi ha cementiri i Son Carrió es troba més
prop que Manacor, per la qual cosa entra
dins la lògica que els nacionals aprofitassin
la proximitat de Son Carrió per enterrar
molts republicans. El que no sembla de cap
manera verosímil és la xifra que s'esmenta a
la crònica, tenint en compte que n'hi ha de
sepultats a molts altres indrets i també de
llançats a la mar. A més, és poc probable
que un llogaret com Son Carrió disposàs
d'una fossa comuna on hi cabessin més
cossos que la població que tenia l'any 1936.

Les fosses de la zona dels Molins

   El dia 19 d'agost de 1936 es va produir un
enfrontament entre una companyia de l'e-
xèrcit nacional, que ocupà les cases de Son
Carrió Vell i una altra dels republicans, que
se situà al puig d'en Canut, ben davant la
possessió. Per part del nacionals sabem
que hi va haver almanco dues baixes: un
soldat natural de València i un altre de Llo-
seta5, que foren sepultats  al cementiri de
Son Carrió, encara que aquest darrer fou
traslladat posteriorment al seu poble. De la
banda republicana en desconeixem el
nombre exacte, però hi ha constància de
tres fosses situades a la zona dels Molins,
que constituïa la reraguarda dels republi-
cans. Les tres fosses estan molt prop una
de l'altra: sortint de Son Carrió per la
carretera de la Torre Nova, a uns 400 m del
poble s'ha d'agafar el camí dels Molins, a
mà esquerra, i tot just haver passat per
davall le vies del tren girar a la dreta i
continuar fins arribar a un altre camí, també
a l'esquerra, que passa vora el molí d'en

Benet.
   Fossa núm 1.  Està

a una finca situada a
l'encreuament entre els
dos camins esmen-
tats. Catalina Servera
Llull6 ens conta que els
seus pares Miquel Ser-
vera Vives i Maria Llull
Servera, acompanyats
dels seus padrins Jau-
me Servera Lliteres i
Catalina Vives Massa-
net, tots de Son Serve-
ra, a darreries de se-
tembre de 1936 anaven

amb un carro a collir ametles i quan pas-
saven ran de la finca esmentada abans
veieren un soldat republicà mort, ja
apergaminat. Amb les eines que tenien a
mà feren un clot, l'enterraren i col·locaren
dues pedres grosses damunt. Probablement
es tracta d'un soldat mort a la batalla.
   Fossa núm. 2. Uns 200 m després d'haver
agafat la camada del molí d'en Benet, a mà
esquerre, hi ha una paret molt ampla, vora
la qual es troba aquesta suposada fossa
comuna. Jaume Font7 ens conta que, des-
prés del reembarcament, ran de l'esmentada
paret, que fa partió amb una finca de la seva
propietat, el seu pare i ell hi trobaren tres
tombes rudimentàries, formades per un cer-
cle de pedres amb un poc de terra damunt,
que contenien dos morts cada una. No té
constància que de llavors ençà s'hi hagi fet
cap intervenció.
   Fossa núm. 3. Continuant per la mateixa
camada s'arriba a un grup de cases i després
s'acaba el camí. Al jardí d' una d'aquestes
cases, la que és propietat d'Alfred Fuster
Arnau i Mariabel Pont, hi ha la tomba d'un
milicià amb les mateixes característiques que
les que s'han descrit anteriorment: un sen-
zill òval de pedres petites que envolten el
lloc on es va enterrar el soldat8.

Les fosses del puig de sa Font

   Per tal de controlar el poble de Son Ser-
vera i obligar-lo a retre les armes, les forces
republicanes adoptaren l'estratègia d'ocu-
par els puigs més propers: na Penyal, el
Puig de Son Corb i el Puig de Sa Font.
Aquest darrer marca els límits entre els ter-
mes municipals de Son Servera i Sant Llo-
renç i hi va haver enfrontaments des del 20
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d'agost fins al 4 de setembre, quan els repu-
blicans abandonaren l'illa.
   A darreries de setembre i principis d'oc-
tubre de 19369, alguns pagesos serverins
(Maria Llull "Salera" i Miquel Servera
"Cupa", entre d'altres) localitzaren, prop de
les cases de Son Escrivà, a la banda del
migjorn del puig de sa Font, els cossos d'a-
proximadament una dotzena de republicans,
escampats als voltants de la paret que va
de les cases fins dalt del puig, paret que
probablement feien servir de parapet per
pujar i baixar del cim. Com sigui que el ter-
reny és pedregós i aspre, els portaren a un
quartó de terra argilosa que hi ha molt aprop
i els sepultaren en tombes individuals, mar-
cades amb pedres petites i amb una creu
també de pedres, alguna de les quals en-
cara es pot detectar avui en dia. Aquest im-
provisat "cementiri" es trobava als voltants
d'una figuera morta, molt aprop del pou de
Son Escrivà, i probablement encara hi sigui
perquè la zona no ha sofert gaire modifi-
cacions de llavors ençà.
   El fet que els cossos estassin escampats
i sense sepultar fa pensar que és probable
que perdessin la vida els darrers dies abans
del reembarcament i que els seus companys
no tenguessin temps d'enterrar-los, tot i que
no es pot descartar la possibilitat de què
fossin abatuts en qualsevol dels 14 dies en
què els republicans ocuparen el puig de Sa
Font. També és molt possible que per la
mateixa zona hi hagi més republicans en-
terrats, ja que la distància entre el puig de
sa Font i les cases de Sa Coma, on hi havia
el cap del comandament, o les de Sa Torre
Nova, on muntaren un hospital de campa-
nya, fa poc probable hi que tralladassin les
baixes.

Les cases de Son Carrió Vell, amb els forats dels dispars

NOTES

1 Antoni Tugores, Les fosses de la repressió a

Mallorca (II), pendent de publicar
2 Jaume Font Vives, font oral
3 Bernat Cànaves, font oral
4 Josep Cortès, Les fosses de la repressió a

Mallorca (II), pendent de publicar
5 Ramon Rosselló, Notès històriques, Flor de
Card
6 Catalina Servera Llull i Antoni Servera, fonts
orals
7 Jaume Font, font oral
8 Alfred Fuster Arnau, font oral
9 Jaume Miró Adrover, Les fosses de la repres-

sió a Mallorca (II), pendent de publicar



   Els dies 5, 6 i 7 d'octubre gaudírem d'un
molt bon cap de setmana a Cala Ferrera,
que, juntament amb Cala Serena, Cala d'Or,
Cala Llonga i Cala Egos
conformen una gran urba-
nització turística, sense
grans platges, però amb un
bon nombre de petites cales
amb un encant especial.
Cala Llonga, amb el seu
port natural, replet d'em-
barcacions de tot tipus,
predominant els iots de
luxe, val la pena fer-se una
passejada pel seu moll; per
als que no siguin molt a-
mants de caminar es pot
agafar el tren turístic que, a
més del moll, dóna la volta
per tot el conjunt de les ur-
banitzacions.
   Vàrem estar allotjats a
l'Hotel Tamarix***, situat
en una tranquil·la zona de
Cala Ferrera. Està compost
per un bloc principal que
alberga recepció, cuina,
menjador, bars, piscina i
unes poques habitacions;
tres blocs més d'habitacions
escampats per un ampli
jardí li donen un aire de pau
i tranquil·litat que et convi-
da al descans i a la relaxació.
El menjar, un bufet no gaire
variat, però de molt bona
qualitat. El personal: un deu
en amabilitat i atenció al
client. El divendres ens
posaren música per ballar,
el dissabte vàrem tenir mú-
sica en viu, i les dues nits
l'actuació especial d'una
simpàtica cambrera que ens
va fer gaudir amb els seus
balls i la seva desimboltura.
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Cap de setmana a Cala Ferrera, Cala d’Or

En una paraula: ens ho passàrem d'allò de
lo millor. Que jo sàpiga no va haver-hi cap
queixa ni del menjar, ni de les instal·lacions
ni del servei. També vull dir que per on
anem, ens donen l'enhorabona pel bon
comportament del grup de Sant Llorenç.

LES VERGES

   El divendres 19 d'octubre, com és habi-
tual, la Tercera Edat varen anar a fer els

típics bunyols de la festivitat de les Verges
al C.P. Mestre Guillem Galmés, per a delit
de grans i petits. Serafí Lliteras escrivia el
següent a Card.cat: "Bunyolada que ha
tingut lloc avui a l’escola Mestre Guillem
Galmés de Sant Llorenç, organitzada per
l’AMIPA i l’escola, però realitzada per les
nines de la Tercera edat. Des de l’AMIPA
volem donar les gràcies a les mares, pares,
mestres i sobretot a les madones que s’han
implicat en la festa i que any rere any la fan

possible.
   El dissabte 19,
vespra de la festivitat
de Santa Úrsula, pa-
trona de les verges,
després de dinar i sen-
se temps de fer la ses-
ta, les nines de la Ter-
cera edat tornaren
posar els fogons en
marxa i varen tornar
posar les seves ex-
pertes mans en la pasta
per modelar els bu-
nyols que, precedits
d'un bon pa amb oli,
ens menjaríem a la nit
en companyia d'un
bon nombre de socis
que es varen apuntar
a la festa. Festa que va
acabar com la proces-
só de Maria, un per
aquí l'altre per allà
tothom corria. Encara
sort que quan varen
caure les primeres go-
tes de pluja, la majoria
havíem acabat de so-
par que sinó... hagués
estat gros, us dic que
en feren de via a anar-
se'n a cobert, tot eren
corregudes, uns cap al
centre altres a fer ca-
ramull davall els arcs.
Bé, el resultat de tot
això va ser que ens
quedàrem sense ball,
idò ja ballarem més un
altre dia.

Toni Nadal



   Amb el suport de l'A-
juntament de Son Ser-
vera i l'associació hote-
lera Badia de Cala Millor
i la col·laboració de Tò-
fol Ferrer (equip de
llum) Toni Vallespir
(equip de so) Jaume
Trobat (tècnic de so) i

Pere Fidel (PowerPoint), el passat diumenge
dia 23 de setembre vàrem retre un home-
natge a en Joan i en Toni Fons, fundadors
del grup musical "Los 5 del Este", a la ma-
nera que sols els músics som capaços de
fer-ho: fent música.
   El Concert va esdevenir un recordatori a
tots els músics-amics que ja se n'han anat,
alguns d'ells desapareguts exageradament
prest: Leo, de Los Beta; Vicenç Caldentey,
de Los Z 66; Toni Obrador (Cantant); Gori
Rosselló, de Els Mallorquins; Jaume Ramis
Meniuet i el seu tio Jaume Ramis dels Sixtar;
Biel Mesquida, d'Ossifar; Joan Miquel Pie-
ras, de Cerebros exprimidos; Toni Ortiz i
Miquel Vidal, de Santafé; Joaquín Cerdán,
de Géminis; Sebastià Ginart; Alberto Ruiz,
de Honey; Toni Covas i Lluís Javaloyas,
de Los Javaloyas; els germans Bernat i Ra-
fel Estaràs, de Els Valldemossa; Margaluz;
i Bernat Ros.
   Va ser una festa d'alegria i bon humor i
òbviament amb moments d'ulls espirejant i
sequedat a les gargamelles.
   La presentació de l'acte va ser coordinada
pel pare de la parròquia de Cala Millor,
Tomeu Pastor, en Martí Gomila i en Pep
Alba. En realitat tota la vetllada havia de
ser conduïda pel conegut ex locutor i perio-
dista musical Miquel Vives, però forces ma-

jors no ho feren possible. Ànim Miquelet!
   Actuàrem, per aquest ordre:
1) Marisa Rojas i Fafel Aguiló, amb Robin
Alba i Toni Fons
2) Sonor: Robin Alba, Toni Fons i Toni
Vallespir.
3) Guillem Ferrer, amb Sonor
4) Toni Obrador i Bernat Morey
5) Miquel Pieras, amb Martí Gomila i Pep
Alba.
6) Joan Bibiloni
7) Músiques: Tomeu Matamalas, Maria An-
tònia Gomila, Robin Alba i Pep Alba.
8) Amigos: Tomeu Matamalas, Martí Gomila,
Bernat Morey, Carles Gil i Rafel Aguiló.
9) Xerafí Nebot, amb Amigos i Toni Fons
10) Los 5 del Este: Toni Fons, Toni Garcia,
Tomeu Oliver, Martí Gomila, Robin Alba i
Pep Alba i les darreres cançons amb tots
els participants damunt l'escenari.
   Durant l'acte-homenatge hi va haver dis-
tintes intervencions/xerrades per part de
les associacions "Dignitat i feina", "Càritas
parroquial" i Antoni Servera, per l'Ajunta-
ment de Son servera. També alguns dels
músics participants dedicaren paraules en

record a en
Joan i en Toni.
   Un moment
molt emocio-
nant va ser
quan en Toni
Fons Mes-
quida mostrà
el seu agraï-
ment a l'asso-
ciació hotele-
ra Badia de
Cala Millor, a
l'Ajuntament

Concert homenatge a Joan i Toni Fons                                                                                               Pep Alba

Fundadors del grup musical Los 5 del Este

de Son Servera i als organitzadors, músics
participants i als presents.
   La totalitat dels 16 ex integrants  de Los 5
del Este varen ser convidats a participar a
l'homenatge. Alguns hi varen ser  presents
i altres excusaren la seva absència.
   L'esplanada de darrera la Parròquia de
Cala Millor es va quedar petita i l'assistència
de públic desbordà totes les previsions.
   Hi assistiren unes 600 persones (segons
els organitzadors) i unes 599 (segons la
Policia Local) Ja, ja, ja.
   Entre els productes venuts i els donatius
dels assistents, ambdues associacions be-
nèfiques recol·lectaren  1.700 •.
   Va ser un acte molt emotiu i de justícia de
cara als companys que ja no estan amb
noltros.
   Repetirem les darreres paraules que
diguérem al Concert: GRÀCIES! GRÀCIES!
GRÀCIES!
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CONEIXEM MÉS A FONS A EN PEP

   Avui els nins de 6è coneixerem més a fons
el nostre cap d'estudis. Aprendrem i adqui-
rirem aspectes relacionats amb la seva feina,
aspectes més personals, anècdotes i moltes
coses més.
   En Pep és un home alegre, divertit, sim-
pàtic, amistós i quan fa feina s'hi posa de
valent. Ell, a més de ser mestre, és el cap
d'estudis de la nostra escola, i gràcies a la
seva vocació dins el món de l'educació ha
après moltes coses. Durant l'entrevista ens
ha contestat totes les preguntes que li hem
plantejat.
1.Quina és la teva funció en el centre?
   Organitzar els mestres, els patis i substi-
tuir el director quan no hi és.
2.De petit, pensaves ser mestre?
   No, pensava ser inventor.
3.T'agrada la feina de mestre?
   Sí.
4.Si no fossis mestre, què voldries ser?
   Pilot d'avions.
5.Perquè vas elegir ser mestre?
   Sempre m'ha agradat aquesta professió i,
a més, era una carrera fàcil.
6.Aspectes positius i negatius de ser cap
d'estudis:
   Un aspecte positiu és que les coses poden
anar així com t'agraden, i un aspecte negatiu
és que no tens temps d'estar amb els alum-
nes.
7.T'ha canviat la feina de ser mestre a ser
cap d'estudis?
   Sí, moltíssim.
8.Ser mestre dóna lloc a més o a menys
problemes que ser cap d'estudis?
   Ser mestre dóna lloc a menys problemes
que de cap d'estudis.
9.Què destacaries d'aquest centre?
   Aquest centre el podríem definir com un
"betlemet",  de la tranquil·litat que hi ha.
10.Defineix- te amb tres adjectius:
   Optimista, reflexiu i tenaç.
11.Quines anècdotes t'han succeït durant
el teu treball?
-Durant uns anys, vaig ser mestre a una
escola de Formentera. Després, quan ja
treballava en aquest centre, vàrem realitzar
un viatge d'estudis a Formentera. Una nina
d'allà em va reconèixer de quan jo treballava
a l'escola... Aquest fet me va agradar molt i
ho recordo com una anècdota positiva.
-Una anècdota negativa i que ho vaig pas-
sar molt malament, va ser quan un nin es

va tallar les venes
amb un cúter.

Marina Carboné i
Alba Sancho

COM ÉS EL NOS-
TRE DIRECTOR?

   Avui hem fet una
entrevista al nostre
director,en  Bernat.
Després d'unes
quantes preguntes,
l'hem conegut més
personalment.
   El nostre director
és divertit i ha tin-
gut una vida molt
diferent a la nostra.
Gràcies a ell, hem
tingut l'oportunitat
de conèixer com era
de diferent l'educació i com ha canviat amb
els anys.
1.Quan eres petit ja tenies l'idea de ser
mestre?
   No.
2.Quants anys fa que ets en aquesta es-
cola?
   14 anys.
3.Com et trobes en aquesta escola?
   Amb sensacions positives per així com
va ara.
4.Què t'agradaria més, ser mestre de pri-
mària o d'institut?
   Mestre de primària.
5.Quines responsabilitats tens com a di-
rector?
   S'ha de procurar que el centre vagi amb
ordre i no només en aquest centre sinó
també en els altres.
6.Tens projectes de futur?
   Aquest fet depèn de la demanda de la
societat.
7.Quan eres petit anaves en aquesta es-
cola?
   No, anava a l'escola de Sineu. De fet, quan
jo anava a l'escola les coses eren molt di-
ferents.
8.T'has dedicat a una altra feina?
   No.
9.Si no fossis mestre, quina feina faries?
   Periodista, més concretament periodista
esportiu.
10.Defineix-te amb cinc adjectius:

   Equilibrat, ordenat, acomplidor, treballa-
dor i responsable.
11.Quin és el joc de taula que t'agrada més?
   El parxís, però també m'agrada molt jugar
a cartes sense la presència de doblers.
12.Quines anècdotes t'han succeït durant
el teu treball?
-Durant un any que vaig estar a l'escola de
Petra, hi va haver una alumna que quan
vam acabar el curs, se va acostar i me va
demanar si li podia firmar un quadernet que
ella portava amb les mans. Jo li vaig dema-
nar què hi havia en aquell quadernet, i ella
me va explicar que durant el curs anava ano-
tant totes les dites que jo recitava durant
les classes.
-Una altre anècdota, va ser quan un dia
dins una aula estàvem explicant les arrels
quadrades i vaig observar que un alumne
no estava escoltant i estava assegut d'una
manera no molt adequada per estar dins
una aula. Jo me vaig acostar i li vaig dema-
nar: "Per què no escoltes, Pep?", i ell me va
contestar amb una pregunta: "Perquè m'han
de servir les arrels quadrades?". Jo li vaig
contestar que és important saber diferents
coses. Després d'uns quants anys, vaig tro-
bar en Pep que sembrava alls i jo li vaig dir:
"Per a això no necessites saber les arrels
quadrades!".

Tomeu Domenge, Joan Bauzá i
 Pau Galmés
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Els ambients: Kienholz

   Entre els ambients (environment) i l'es-
cultura està el nord-americà Edward Kien-
holz (1927-1994), que fa les seves composi-
cions a base d'objectes trets dels seu con-
text, en l'estètica pop, situant-los de manera
molt personal. Així ho podem veure a The

Beaneary (1965), on es veuen unes figures
humanes en l'ambient d'una cafeteria, els
caps de les quals ha estat substituïda per
rellotges.

Art conceptual: Kosuth i Haacke

   El procés de desmaterialització de l'obra
d'art iniciada per l'art d'acció culmina en l'art
conceptual; aquí ja no importa tant l'obra
en si, sinó la idea que la origina.
   L'artista americà Joseph Kossuth (1945)
parla el 1966 de "art com a idea com a idea",
afirmació que comporta subratllar l'absèn-
cia de materialitat física de l'objecte. Kosuth
recorre al llenguatge com a mitjà d'entendre
l'art. Partint de la filosofia de Wittsgenstein,
aplica els seus coneixements teòrics a la
creació de connexions entre el llenguatge i

la percepció visual.
   D'aquest moment és una de les seves
primeres realitzacions, anomenada Una i

tres cadires (1965): hi ha tres aspectes dife-
rents de la cadira: la cadira real, la fotografia
d'una cadira i la definició escrita de cadira
segons el diccionari.
   Però aquesta visió tan pura de l'art con-
ceptual té pocs seguidors, i la majoria em-
pren realitzacions materials si bé efímeres.
   Les tècniques emprades pels artistes con-
ceptuals res tenen a veure amb les clàssi-
ques, l'art Idea exigeix un replantejament
total de l'art: fotografies, pel·lícules, vídeos,
cintes enregistrades, converses telefòni-
ques, documents escrits a màquina, ordi-
nador, fax, trameses per correu, estadís-
tiques, actes públics, papers publicitaris,
etc.
   En algunes ocasions, els artistes concep-
tuals arribaren a assolir un important com-
promís polític i social ; és el cas de l'alemany
resident a Estats Units, Hans Haacke (1936),
i fins i tot està considerat un precursor de
l'ecologisme.
   Haacke  va crear obres  en les que partia
d'elements naturals com el gel, la terra, l'aire
i l'aigua i creava estructures complexes que
adquirien formes transitòries, és a dir, pro-
cessos que ell anomenava "Sistemes de
temps real". Com a exemple tenim el cèlebre

Condensation Cube (1963-65), en el que
provocava un procés de condensació dins
un cub de plexiglàs segellat, formant-se
gotes de diferent mesura, algunes de les
quals creixien tant que relliscaven per les
parets dels cub, deixant el seu rastre ver-
tical. L'aspecte del recipient, doncs, can-
viava lentament i constantment i no es
repetia mai.

Nova escultura britànica: Anthony Caro

   La trajectòria artística del britànic Antho-
ny Caro (1924) ha estat sempre marcat pel
desig d'apartar-se completament d'una
concepció escultòrica que remetés al pas-
sat. Segons l'artista anglès, l'escultura, des-
prés del Renaixement, va variar molt poc
en els seus plantejaments i això es va fer
evident, sobretot, si es tenia en compte la
noció d'espai que va predominar fins a l'a-
parició del cubisme. Deia que Moore era el
darrer escultor del Renaixement.
   L'obra abstracta de Caro va començar amb
la construcció de peces de ferro i d'acer,
fetes amb gran rigor i austeritat. Va també
donar classes, i  es pot considerar com el
punt d'arrencada de l'escultura britànica
actual.

Fotografia: Kruger i Sherman

   No podia faltar en el nostre treball sobre
la modernitat, la ullada sobre una tècnica
com la fotografia.
   La nord-americana Barbara Kruger (1945),
va començar a treballar en el camp de les
revistes de Moda, fins a convertir-se en
dissenyadora.
   El seu treball en el camp és evident a la
seva obra; afegeix a les fotografies textos
d'una certa agressivitat, a manera d'esló-
gans, i que criden l'atenció de l'espectador,
essent considerada una activista en el camp

El concepte de modernitat                                                                                                                   Guillem Mesquida

Art   14  (206)



poític i social. Alguns dels seus slogans
són: I shop therefore I am (compro, per tant
existeixo), o Your body is a battleground

(el teu cos és un camp de batalla). Els seus
temes preferits són el feminisme, el consu-
misme, el classicisme, l'autonomia indivi-
dual i el desig.
   La també nord-americana Cindy Sherman
(1954), pren el cos com a objectiu principal
del seu treball, en bona part l'autoretrat,
amb la que ella vol expressar la multiplicitat
d'identitats, la fragmentació del "jo" en
múltiples "jos".
   Les fotos de Sherman, no són tan sols
fotos preses amb una bona il·luminació,
sinó una construcció completa, amb esce-
nari, actors, la captació d'un moment, d'una
acció.

   El seu temari és divers.  A finals dels 80
va elaborar els Disgust pictures, sinistres,
amb cossos putrefactes, vòmits i altres ex-
pressions de fàstic i angúnia. En els 90 les
Sex Pictures, escenes en color de gran for-
mat en què uns ninots de tamany natural,
representes escenes preses amb influència
de les pel·lícules violentes, de terror o por-
nogràfiques.

Consideracions finals:
modernitat i postmodernitat

   El present treball ha tingut com a objectiu
explicar, no de manera exhaustiva, ja ho
sabem, l'adquisició d'un llenguatge artístic
nou, el de la modernitat, a través de les di-
ferents avantguardes, i que sorgeix de la
necessitat de l'artista de cercar noves vies
a partir dels canvis importantíssims que so-
freix la humanitat en tots els camps des de
la primera revolució industrial, hem passat
de la pinzellada solta i la llum dels impres-
sionistes fins a la desmaterialització de l'art
conceptual, i fins arribar a les noves tecno-
logies, passant per la dissolució de la forma
concreta i el triomf del color propis de l'art
abstracte; de l'oli i l'aquarel·la als nous
materials industrials, mai vists fins ara.
   Estem camí d'un nou llenguatge? Ara
se'ns parla de la postmodernitat com un cert
retrobament a les formes tradicionals, no
exemptes d'elements moderns  i al retro-
bament de l'emoció per part de l'espectador:
la negació dels dogmes, la llibertat indivi-
dual, l'eclecticisme creatiu, el retorn a la

tradició, la inclusió de la ironia i l'humor, i
molt especialment, la defensa de la supe-
rioritat creativa de l'emoció damunt la raó.
Aquest "desengany" vindria donat potser
per la desconfiança davant els resultats de
la modernitat, la pèrdua de credibilitat en el
progrés i el raciocini humà? Un exhauriment
de les formes i un cansament de la fredor i
el racionalisme avantguardista? Un nou
conservadurisme? Interessos econòmics?
Una mica de tot?  No tenim encara perspec-
tiva suficient, el temps ho dirà.
   En el cas de l'arquitectura, la idea és
paradigmàtica: el desengany i la frustració
vindrien en veure les conseqüències dels
racionalisme i el funcionalisme, encara que
possiblement ni Le Corbusier ni la Bauhaus
tinguin la culpa, sinó més bé l'especulació.
En la pintura i l'escultura, ja potser serà més
difícil de percebre la postmodernitat i no
identificar-la com una nova, novíssima
avantguarda. O estem només davant un
problema de llenguatge?
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   Aquests dies, el professor Enric Ca-
sulleres, de la Universitat de Vic, ha escrit
una carta oberta a Miguel Herrero y Ro-
dríguez de Miñón, un dels set pares de la
Constitució Espanyola. Pel seu interès la
reproduïm a continuació:

   "Distinguido y admirado don Miguel,

   En vano he esperado que terciase usted

en el debate sobre el proceso de secesión

de Catalunya. Como al parecer, el princi-

pal argumento contra la declaración uni-

lateral de independencia es su ilegalidad

en términos constitucionales, me gustaría

que usted recordase a los españoles en

qué circunstancias fue incorporado a la

Constitución el artículo donde se alude a

la indisoluble integridad del territorio

español, y la participación directa del

Estado Mayor del Ejército en su redac-

ción. Porque era a nombre suyo de usted

el sobre que llegó, con membrete del Ejér-

cito, irrumpiendo en el seno de la ponen-

cia donde se estaba debatiendo tan espi-

noso asunto. Haría usted una gran apor-

tación a la democracia si revelase los

términos en que el Ejército amenazaba con

su intervención en caso de que el conte-

nido del sobre no se incorporase, sin tocar

una coma, al articulado constitucional. Y

así seríamos conscientes todos los ciuda-

danos de que la máxima norma del orde-

namiento jurídico español fue impuesta

bajo coacción y con graves amenazas. Co-

mo jurista que es, usted sabe mejor que yo

que los contratos firmados entre partes

bajo amenaza o coacción son viciados de

origen y nulos de pleno derecho.

   La anterior petición no menoscaba la

alta consideración que nos merece su

ilustrada aportación

humanística e intelec-

tual a la convivencia

entre los ciudadanos de

este país (muy pronto,

países, espero). Reciba

mis más respetuosos

saludos".

Carta oberta                                                                                                                                                                    Enric Casulleres



Avui reunim totes les fotografies que ens
ha enviat en Rafel Duran. Són tot una
meravella. I si en voleu veure més visitau la
seva pàgina de Facebook  https://www.fa-
cebook.com/FotosAntiguesDeSant
LlorencDesCardassar

Foto 1.- (d'esquerra a dreta)

Entre 1947 i 1950. Rafel Duran "Reus, Jeroni
Duran "Reus" i el manacorí Joan Adrover
"Verrató".
L'únic que podem dir d'aquesta foto és que
sembla un ball de matances, ja que darrera
els sonadors (guitarra, llaüd i violí) s'hi
destria una capoladora de carn.

Foto 2

Foto feta devers l'any 1945 davant la casa
del que ara és l'Spar i abans va ser el bar de
Cas Corder.
D'esquerra a dreta: Sebastià 'Garriguer',
Àngela i Miquel Domenge 'de Son Sagí'. El
nin és en Pedro Roig 'Garriguer' nebot d'en
Sebastià.

Foto 3 (a la columna anterior)

Foto feta en es convent de Ca ses Monges.
És una arreplegadissa de nines d'un parell
de cursos. Devers l'any 1945.
Fila de dalt, començant per l'esquerra: Da-
miana Riera "Güia* ", Aina Riera "Güia* ",
Francesca Roig "Treufoca", Àngela Do-
menge "de Son Sagí", Bel Llinàs "Martí",
Joana Llinàs "Martí", Catalina Galmés "des
Campet".
Fila d'enmig, començant per l'esquerra: Àn-
tonia Pasqual "de Son Mitjanada", Maria
Pasqual "de Son Mitjanada", Magdalena
Pont "des Forn", Francisca Salas "Parrina",
Joana "de Son Garrova", Magdalena Llo-
drà "Dameta", Damiana Planiola, Catalina
Galmés "de Son Costes",
Fila de baix, assegudes, començant per
l'esquerra: Aina Jaume "Sacos", Àngela
Domenge "de ses Rotes Noves", Bel Nico-
lau "Caragola", Úrsula Santandreu "de sa
Central", Maria Bauçà "Corme", Àngela
Galmés "de Son Costes" i Antònia Galmés
"des Campet".

Foto 4

Plaça de l'església davant l'antic "teulado".
Colla d'amics. Any 1949 o 1950.
Drets, començant per l'esquerra: Francesc
Santandreu "Móra", Tomeu Riera "Ros",
Guillem Mesquida "Perlito", Joan Riera "de
Son Cardaix", Jaume Brunet "Render",
Joan Planisi "Capdepera", Jeroni Caldentey
"de Son Cucaiada", Joan Nadal "Quart",
Tomeu Salas "de Can Brunet", Guillem
Domenge "Blanc o de Son Sagí".
Ajupits en terra: Guillem Riera "de Son Car-
daix", Joan Roig "Batlet", Rafel Genovart
"Martet", Joan Pont "des Molí", Esteve
Salas, Toni Umbert "de Son Mitjanada".

Foto 5 (a la columna següent)

Escola de Son Carrió.
L'únic que conec és en Jeroni Duran Sureda
"Reus" que és el tercer de la fila de dalt

començant per l'esquerra (que era el meu
padrí jove).
Els altres nins són carrioners i no he pogut
demanar ni saber-ne els noms.

Foto 6

Francesca Caldentey "Xareta" (madona de
Cas Cabo) amb els seus fills.  Començant
per l'esquerra,  Aina Nadal Caldentey "de
Cas Cabo" o  "de Son Pocapalla", Catalina
Nadal Caldentey"de Son Sagí"  i Jaume
Nadal Caldentey "Cames Llargues".
Devers l'any 1923, foto feta en un estudi a
Palma.
Detall curiós és la revista de moda avant-
guardista que segurament el fotògraf li va
col.locar a les mans mentre elles encara van
mudades de pageses tardanes.
La meva repadrina Francesca Caldentey es
va  llogar per dida a Palma, a la possessió
de Son Buit (entre El Terreno i La Bona-
nova) i va deixar la meva padrina Catalina
acabada de néixer a cura del matrimoni Toni
"Teuler" i Margalida "Solaies", que li varen
fer de dida i didot i va ser germana de llet
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de Miquel "Solaies". (El que va ser director
de la banda de música). Durant la seva vida
va anar tot sovint a Son Buit de visita, on
diuen que era molt ben rebuda i sempre li
varen demostrar molt d'afecte.
Història molt semblant a la narració "La
dida" de Salvador Galmés, però sense el
tràgic final de l'autor. Muntatge, per cert,
que vaig fer l'octubre de 1996 tot fent un
homenatge familiar.

Foto 7

Guillem Domenge Sureda, més tard seria
"l'amo de Son Sagí". (El meu padrí de Son
Sagí).
Mentre feia el servei militar a Maó devers
l'any 1923

Foto 8 (La primera de la columna següent)

Catalina Nadal Caldentey, més tard seria
"sa madona de Son Sagí". (La meva padrina
de Son Sagí)
Cap a finals dels anys 20.

Foto 9 (La segona de la columna següent)
(Els meus padrins paterns)

Rafel Duran  Parera "Fita" i Margalida Sure-
da Reus "madò Reus", amb els seus fills
Catalina i Mateu Duran Sureda.
Aquesta foto la varen enviar des d'Ar-
gentina devers 1910 on havien emigrat. La

nina de la foto va morir cremada allà. Varen
tornar a Mallorca després d'aquest tràgic
accident i segurament perquè no veien clar
com obtenir la fortuna somniada.

Foto 10

Carrossa de Sant Antoni. Entre 1960 i 1962.

Cap de cantó del carrer Femenies amb el
carrer de sa sínia.
Drets començant per l'esquerra: Rafel Duran
"Reus", Mateu Mascaró, Àngela Galmés
"de Son Costes", Francisca Galmés "des
Forn Nou", Joan Sancho "Rotget", Àngela
Domenge "de Son Sagí", Francisca (Pa-
quita) Roig "Mascaró", Aina Maria
Mascaró, Miquel Domenge "de Son Sagí".
Ajupits en terra: Guillem Domenge "de Son
Sagí", Salvador Galmés "de Son Costes" i
Tomeu "Pisca".
Menador del carro: Miquel Soler "de Son
Pi".

Foto 11
Foto feta a Guinea Espanyola, actualment
Guinea Equatorial, en els anys 60. Hi podem
veure en Jeroni Duran "Reus" que va residir
una bona partida d'anys en aquesta colò-
nia i després província espanyola perquè
era guardia civil. L'acompanya un col·lega
africà.
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   Foll més que foll, aguaita en el mirall
faç de capat o peix en el rostoll;
palla mental et fas i resta el boll
orfe de gra en el teu escarafall.
   Hala, valent! Si pots, entra en el ball,
tu, llenguallarg de vent i de soroll;
però jo et dic que flectaràs genoll
i de gairell fotràs cap per avall.
   Homic tot nyic que asseges vius renills
de poltre en zel, espantador d'ocells,
de papallons percaçador i d'antulls,
   no empaitis pus cremors de foguerills,
que saps que als dits no resten més clavells
Passa de tot, vellard, i tanca els ulls

Josep Maria Llompart

Sonet de per riure



Jaumet : Com ho duis, aquest fi de  bones
temperatures? Vos han afectat molt o ja no
hi ha res que vos pugui afectar? Vos heu
temut que com més vells mos feim més aviat
pareix que passa es temps? Bé, manco filo-
sofar i a s'atac, perquè en aquests moments
comença a ser massa.
Xesc: Com sempre, començaré jo. Ja se sap
que sempre que se formen grups n'hi ha
que se surten des botador, o els falta cate-
goria per fer sa feina encomanada pes lí-
ders. En es PP ara els passa això: en Wert i
en Montoro són ministres i no tenen cate-
goria ni per ser ajudants dins sa seva feina.
Bé, esper que sia així, no puc creure que sa
seva feina sia crispar més es poble, vull te-
nir bona intenció i creure més en sa seva
nul·litat. Llavors seguirem amb aquests, pe-
rò ara vull que en Julià mos conti sa tertúlia
de sa COPE de dia 24 d'octubre.
Julià:  Anava en so cotxo i no sé per quins
motius, sense voler, duia sa cadena COPE
posada. Una perquè quan els vaig sentir
vaig pensar: oep! què és això?, i s'altra per-
què no m'agrada culejar quan conduesc,
vaig aguantar. Un deia tenir sa solució per
solucionar sa crisi. Sa solució seva era, o
almanco va dir: Per solucionar sa crisi s'ha
de tenir molta fe, molta esperança i molta
caritat. Hala idò, enc que no tanquin ni per
menjar, ja ho saben: fe, esperanza i caritat.
Ah! Sa caritat millor si la teniu en s'Església,
que, pobrets, també tenen crisi (No són de
capital, ni de béns, segur). Això ja va ser
per comentar-ho, però va ser pitjor quan
començaren a parlar des matrimonis gay i
de s'avort. Però això ja és una altra història
que tots ja coneixeu.
Ramon: Jo solc ser es més tranquil i es més
pausat de tots, però s'altre dia, quan vaig
sentir aquest tros de... fet ministre dient:
noltros, amb aquests pressuposts demos-
tram ser es govern que més ha fet p'es ben-
estar social. No vull escriure es pensament
que tenc d' aquest senyor, com en Xesc,
també d'en Wert, i de molts altres d'aquesta
tropa. Aquell mateix dia havia passat per
sa farmàcia, i lo gratis d'es nefast Zapatero
ara me costa devuit amb trenta cada mes.
Me diven que només puc pagar vuit euros,
que me tornaran sa resta, però quan? com?
on? I com això, tot, però ja veis com anam.
Tomeu: Jo a lo meu. S'obsessió del Real
Madrid per sa desena i d'en Mou per haver-
la guanyada també a Espanya, fa que quan
el Real marca a toc de botzina en Mou faci

tal espectacle que fins i tot el Rei els ha cri-
dat s'atenció. Sr. Mourinyo, el Barça també
en té uns quants de guanyats a toc de bot-
zina: en Baquero a Kaiserlauter, n'Iniesta a
Chelsie, n'Alba al Cèltic..., i no fan aquests
xous. Lo que sí fa el Barça, que tu no fas, és
poder treure un equip tots des planter i en
es partit del Celta an en Nacho i en Casado
ja els ho has dit ben clar: amb mi no n'ha
debutat cap mai, d'es planter, ni maldament
me sortís un Messi o un Iniesta. Amb mi no
jugareu, m'heu entès? Amb mi no jugareu!
Xesc: Ells sempre han confiat en sa mutació
de ses espècies, com s'han mutat tantes al-
tres. Qui ha tengut necessitat de volar, vola,
qui de nedar neda, qui s'ha hagut d'aixecar
dret, s'aixeca. Lo que no pensaven és que
maldament s'espècie humana fos s'única
que travala dos pic a sa mateixa pedra, sa
nostra mutació en números per fer feina a
ses seves ordes els produïs tants proble-
mes... Però vius,  que si mos descuidam ho
aconseguiran. Bé, és hora d'acabar, per tant,
si voleu dir ses darreres, jo ja call.
Mariano: Jo, perquè vegeu que també sé
qualque cosa d'història, vos contaré un pas
succeït. A França hi havia un rei tan hermós
que se feia anomenar Rei Sol o Rei Hermós.
Un dia de visita a Espanya se troba amb un
homo igual que ell, i diu a sa seva guàrdia:
Veis aquest homo, es vespre el me duis a
sa meva estànça que vull parlar amb ell.
Així se fa, es vespre l'hi duen i el rei li dema-
na es nom, s'edat i quatre formalitats. Me
diuen Joan, tenc trenta-quatre anys... I el
Rei: deis que teniu trenta-quatre anys? Vós
no sabreu si en fa trenta-cinc, si sa vostra
mare era per París? No, diu ell; ara fa trenta-
cinc anys, es que va estar una temporada
llarga per París va ser mon pare! Hala, ja
podeu dir ses vos-
tres xorrades.
Xesc: Homo distret,
homo vençut... A
s'adversitat ix sa
llum i sa virtut... Ets
més avorrit que un
ninxo.
Julià: Per sant Lluc,
sembr, si puc... Des-
prés de la Mare de
Déu d'agost, a les
vuit se fa fosc... Lo
que hem d'aprendre,
ho aprenem fent-ho.
S'amistat és una

ànima amb dos cossos, un cor que habita
dues ànimes... El món deixa passar quan
veu venir una persona que sap on va... Un
clau treu un altre clau.
Tomeu: Qui bé sembra, bé bat... Qui té carro
i muller, mai li faltarà què fer... S'arbre quan
és petit, si surt tort, se pot adreçar. En Mou
sospita que s'UEFA prepara es grup de sa
Copa posant es dèbils en es grup català i
es de nom i potencial, en es del Madrid.
Idò, sa culpa és lletja i pes millor del món,
segons ell se proclama, encara més.
Mariano: Hi havia un pagès que tenia un
gall molt vell, tort, mig coix i fotut. Avui que
és dimecres aniré a Sineu i en compraré un
de jove. En troba un amb molt bona pinta,
el compra i cap a foravila s'ha dit. L'amolla
dins es corral, es gall jove mira ses galines
que hi ha i m'afina es gall vell. S'hi acosta i
li diu: a partir d'avui jo som es nou amo, to-
tes ses galines són meves. Es vell: homo,
ten un poc de compassió de mi, deixa'm al-
manco ses dues més velles. He dit cap, que
jo sé lo que passa: vos donam per llàstima
una mà i voltros vells vos agafau es braç.
Es vell: bé, idò què hem de fer, mala sort, i
se'n comença a anar, s'atura, se gira cap an
es jove, i...: que te posaries unes messions
amb mi? Què vols ara? Si me dones tres
metros d'avantatja a fer una volta an es
corral te guany basta que me deixis ses
dues velles, i sinó jo serè es teu criat. Ai, ai,
diu es jove. Què faig amb ell? Venga, di-
guès-me d'on vols partir i pots donar tu es
sus. I ja han partit, es vell fent escàndol i es
jove darrera. Amb això surt l'amo amb
s'escopeta i pam, un tro an es jove. Meca-
gondena, diu, que en duc de mala sort, es
quint gall que compr que me surt maricó.

Joan Roig
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NAIXEMENTS

   * El dia 13 d'octu-
bre va néixer a Sant
Llorenç en Joan Rie-
ra Caldentey, fill
d'en Joan i na Da-
miana. Des d'aquí
volem fer arribar
l'enhorabona a tota
la seva família.

DEFUNCIONS

   * El dia 5 d'octubre
va morir a l'hospital
de Manacor na Mar-
galida Sureda Fulla-
na, de malnom So-

laies, a l'edat de 71
anys. Era fadrina i
vivia al carrer Major
de Sant Llorenç.
Descansi en pau.

   * El dia 25 d'octu-
bre va acabar la se-
va vida a l'hospital
de Manacor en
Jeroni Sureda Riera,
Monito. Era casat,
tenia 83 anys i vivia
al carrer de Santa
Maria de Bellver.
Descansi en  pau.

Demografia
COMENTARI

   Aquest mes d'octubre, fins als darrers dies no ens ha aribat el fred ni la pluja, però
encara hem arreplegat uns 80 mm i hem tengut una mínima ben fresca: 5'9º.
   Ara començaran les matances, vendran els tords i haurem de començar a veure si
trobam algun bolet i esperar el que ens depara el mes de novembre.
   Acabarem ab una dita que diu: "Quan l'octubre està finit, ha mort la mosca i el mos-
quit".
   Fins al mes que ve.

Mateu Rigo
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   “En la reflexió s'aprèn... i com s'aprèn?,
reflexionant, fent amb altres”.
   Es una frase de Maturana, que se'm fa
present quan recordo l'anècdota de la ba-
rana de ferro.
   Havíem arribat la capella del Beat Ramon
que hi ha per devers Miramar, no molt lluny
de “Ca madò Pilla” (avui hotel El Encinar).
Es un petit i agradós espai, ferit de llamp,
que manà construir l'Arxiduc Lluís Salva-
dor. Pedra blanca perfectament tallada i com-
posta conformaven una capelleta circular
amb volta semiesfèrica que se situa sobre
un penyal que mira a Tramuntana. Per ac-
cedir-hi hi ha una altra curiosa construcció.
Un passadís estret sobre un espectacular
pont de pedra.
   Contemplàvem i ens recreàvem amb
l'espectacularitat del paisatge i les pedres
quan, amb això, en Felip encetà conversa:
-el que més em meravella de tot és aquesta

barana de ferro!

-ah sí!, i això?

-vols que t'ho mostri?

-es clar!

   I va començar a contar la seva mirada. En
Felip tracta professionalment el ferro i co-
neix la matèria i les seves dificultats: -t'has

fixat amb aquesta curvatura, és una pla-

tina de de 5x1 (en Felip les va dir bé a les
xifres, però a l'hora de contar-ho ho dic a
pens i de forma aproximada), voltada de

pla... I aquestes engastes tan ben fetes, i

aquests forats quadrats... llavors no hi ha-

via làsser, com ara! Tot rematxat... i aques-

tes fulles, semblen d'en Gaudí, abans que

en Gaudí fos reconegut... i aquestes juntes

compensades, com si fossin de fusta...

   Hi havia estat altres vegades a la capelleta,
i també havia vist l'arrambador, però no
l'havia mirat. Ara el veia amb els ulls d'en
Felip, i certament, és una meravella.
   Mentre en Felip parlava assenyalant amb
el dit i tocant el ferro, altra gent passava i
escoltava. I la conversa es derivà vers la
inversió en hores de feina i doblers que
havia propiciat s'Arxiduc i sobre el gust
que havia de tenir per orientar i dirigir totes
aquestes feines, dels quaranta-quatre mi-
radors i dels itineraris.
   L'agradosa i populosa caminada va
acabar i cada un va enfilar el camí de tornada
en cotxes particulars.
   Les fotografies resulten una bona eina

per recrear experiències i racionalitzar pro-
cessos. Què havia passat?
a.- Hi ha un element de l'entorn que incita
conversa (l'arrambador).
b.- Una persona (en Felip) ofereix conversa
i coneixement.
c.- Altres persones (en aquest cas els gui-
llems)  que accepten la proposta.
d.- S'inicia la interacció i el traspàs d'in-
formacions (accions de dir, un, i escoltar,
els altres).
e.- Tots els participants gaudeixen del
procés.
f.- Els receptors ens hem adonat i conegut
detalls nous que abans havien passat des-
apercebuts
   Un procés dinàmic de coneixement.
   No disposam tots d'informacions que en

un determinat moment poden ser útils als
altres? Aquesta és la raó de ser de les “co-
munitats de coneixement”.
   En aquest impuls essencial de la vida que
és la connexió amb altres cal que uns de-
manin i altres donin, que uns ofereixin i al-
tres acceptin.

La mirada del ferrer                                                                                                                                       Guillem Pont


