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E d i to r i al

“NO PLOREU PER MI”
Entre les novetats d'aquest mes passat hi trobam el nomenament d'un nou Papa: un argentí
amb arrels i cognom italià és l'encarregat de dirigir el món catòlic. De les seves primeres
paraules destacaríem l'afirmació que voldria una església pobra i per als pobres i el nom
que ha triat, Francesc, consona amb el seu desig a prendre com a model el pobre d'Assís.
Ara està per veure fins on el deixarà avançar en la seva intenció la poderosa Cúria
vaticana.
D'altra banda, tot segueix pel mateix estil, és a dir, malament. S'hi afegeix el cas de Xipre,
un país diminut que ha fet trontollar moltes coses i que augmenta la incertesa de com
solucionar les ajudes en cas de rescat i, sobretot, qui les ha de pagar. Comencen a ser massa
els estats rescatats i intervinguts, encara que, a vegades, com en el cas de l'Estat espanyol,
han estat molt hàbils a l'hora d'evitar aquestes paraulotes; diuen que “han aconseguit un
préstec amb molt bones condicions”, però els fets són els fets i estam ben rescatats i
intervinguts per molts d'eufemismes que ens inventem.
Haurem d'ampliar el nostre vocabulari. Ara, amb la qüestió de Xipre, s'ha posat de moda
parlar de quitança; no és una paraula nova, ja que quitança, o quitament, es deia quan algú
pagava un deute i el quitava; però ara la paraula agafa un sentit nou partint del castellà
“quitar” i vol dir que et prenen, et lleven, una part dels teus estalvis; com l'argentí
“corralito”. És clar -Rajoy dixit- que aquí això no pot passar, però és el que ja estan fent
amb els que tenen preferents, que molts estalviadors, ben aconsellats, compraren i ara ho
paguen.
El que dèiem, paraules noves. També s'està posant de moda del castellà-argentí el mot
“escrache” que ja es comença a adaptar com a escratx i escratxar. Consisteix en una
manifestació que es convoca davant el domicili o lloc de feina d'un personatge públic per
reprovar-lo, per escarnir-lo. Que hi ha molts personatges que s'han fet mereixedors de ser
escarnits està fora de dubte i potser aquest sistema sigui més efectiu que qualsevol
manifestació de protesta; es fa befa, burla i ofensa de manera més directa, més punyent.
També és cert que n'hi ha que tenen el cuiro molt gruixut i tot hi patina.
Vaja, que anam a mal borràs, que ballam de capoll. Ara que estam de Setmana Santa
-almanco quan escrivim aquestes línies- hem aprofitat per rellegir la Passió segons Sant
Lluc (23, 26-29), que conta que, quan Jesús pujava al Calvari, les forces li fallaren i
obligaren Simó de Cirene a ajudar-lo portant la creu; i diu que “moltes dones feien mostres
de dol i el planyien. Jesús es girà cap a elles i els digué: Filles de Jerusalem, no ploreu per
mi; plorau per vosaltres mateixes i pels vostres fills. Perquè vénen dies...”. Aquestes
paraules de Jesús posau-les en boca dels bancs alemanys o de per allà dalt i tendran ple
sentit: no hem de plorar per ells, se'n sortiran bé, som nosaltres els que
patirem perquè “vénen dies...”. Ja fa bé el Papa Francesc de voler una
església per als pobres perquè de cada vegada n'hi haurà més.

LA NOSTRA PORTADA
“Les garrigues són florides / d'estepes i flor d'albó / quan per les vores
humides / alçau vostre caparró...” Aquests versos de Maria Antònia Salvà
dedicats a les orquídies de camp ens serveixen de comiat a l'hivern i de
benvinguda a la primavera. (Fotografia de Miquel Serra.)
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Es Saig només es
responsabilitza de l'editorial
Una imatge dels jocs damunt l'era a la passada Festa de la Pau de Castellitx. Volem poder
publicar una imatge semblant l'any que ve. Perquè circulen pel poble rumors que desitjam
que no es confirmin. (Foto de Jerònia Pou.)
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E l tem p s

El temps de febrer es pot considerar fred.
En conjunt i amb les dades mitjanes de
Mallorca com a referència, enguany ha
estat -1,4ºC més fred del que sol ser
habitual. Hi ha hagut tres entrades d’aire
molt fred. De dia 7 al 9 va nevar per
damunt dels 500 metres. Dia 12 va tornar a
fer neu a partir de 900 metres i la tercera
entrada freda i la més important va ser del
23 a 27. Aquests darrers dies hi va haver
unes bones gelada, un bon exemple són els
-4ºC a Lluc i, a Campos, no es superaren
els 7 o 8ºC. Pel que fa a la pluviometria,
va ser molt magra fins al darrer dia de
febrer, que caigueren 42 litres per metre
quadrat.
Si vos fixau amb la gràfica del febrer és
trist constatar que llevat de dia 28, no hi ha
cap altre dia que superi els 5 litres. El
març segueix sense canvis i amb la

mateixa pobresa de precipitacions. Només
va ploure de manera digna dia 17, amb 13
litres, i en total en duim una vintena. A més
de ploure poc, des del gener fins ara ha fet
molt de dies de vent que han acabat
d’eixugar la terra.
L’altra gràfica compara la pluja mensual de
l’any passat i la d’enguany. El 2012 ja
diguérem que havia estat molt sec, amb
344 litres per metre quadrat. De moment
aquests tres primers mesos supera el 2012.
Han caigut 117 litres per metre quadrat,
però més d’un 35% d’aquesta precipitació
va caure en un sol dia. I si ho miram en
detall, de gener a finals de març només
trobam quatre dies que hagi plogut 10
litres o més (19 de gener amb 11 mm, 23
de gener amb 12, 28 de febrer amb 42 i 13
mm dia 17 de març).

JOAN BARCELÓ TROBAT

Imatge que presentaven dia 14 de març l'església d'Algaida i, darrere, la Serra de
Tramuntana nevada. (Foto de Miquel Serra.)
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Aquí mateix, enmig del carrer, parlant amb tu, em vénen aromes. Aromes de moltes coses.
Coses que hem viscut junts, bones i no tan bones. Coses que tornaria a reviure, unes més
que d’altres. Moments, instants i vivències. Expressions, paraules i sospirs. Gestos,
mirades i molts altres sentiments.
És una aroma nova que em recorda un cert moment amb tu. Un instant agradable, seguit
d'un moment crític, unes hores de veritable agonia i una fi bastant costosa.
Aquell dissabte feia un dia espectacular, encara que el vent era un poc present. La mar
cristal·lina t'entrava pels ulls i un calfred et recorria tot el cos. L'olor, però, provenia
d'altres indrets. Giràrem el cap resseguint aquelles aromes, fins a veure aquell espectacle
fulminant aproximant-se que, de tan polit com era, feia ganes de retratar. La fotografia
estava assegurada. Tothom s'havia d'assabentar de tan exquisit plat assaborit entre roques i
barques pesqueres d'una cala agradable i llunyana del centre de Vila. El que no estava
assegurat era la supervivència del mòbil entre les meves mans, brutes de menjar bullit de
peix, i damunt de l'arròs brouós que hi havia de segon.
Sortírem del restaurant amb el mòbil banyat, tant per dins com per fora, dins una bossa
plena d'arròs sec. Remeis casolans en moments desesperants. El vespre ja en teníem un
altre. I una setmana després en tenc dos. Un amb olor de nou i l'altre amb olor de brou,
amb el qual em vénen aromes de roques.

SOMIATRUITES

CALAIX DE SASTRE
CONVERSA (BREU)

C o n tes p er f er i d esf er

AROMES DE ROQUES
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Altres vegades hem comentat, i ja hi tornam a ser amb les
repeticions, que fa quaranta o cinquanta anys la vida del nostre
poble girava entorn de l’església, gairebé absolutament.
Sortosament, al manco per a molts, això ha canviat radicalment.
Però hem sentit comentaris dient que això sembla haver tornat
durant aquests darrers mesos: els canvis de bisbe a Mallorca i de
papa a Roma mai havien merescut tants de comentaris com hem
sentit per Algaida, segurament en part per mor de la televisió.
Però hi ha hagut altres temes, com és la trobada de catequistes
al nostre poble, que segons hem sentit fou un èxit, i que
arreplegà molts centenars de persones. Pel que fa a les
“funcions” de Setmana Santa, la gent tornà a omplir l’església, i
la processó del Dijous sembla que fou d’una seriositat mai vista.
Hi ha qui ha volgut trobar una explicació a aquests fets, però
això ho deixarem en mans dels comentaristes seriosos de la
revista; i és que hem sentit qui no s’explica aquest fet, mentre
les esglésies estan quasi buides durant la resta de l’any.

M 'h an d i t q u e d i u en ...

Processó de l'Encontre del dia de I, per acabar amb el tema eclesiàstic, ja que la festa de La Pau
té molt a veure amb l’església, direm que, a la fi, s’ha protegit el
Pasqua. (Foto de J. Pou)

retaule de Castellitx, amb una reixa de ferro, i que, naturalment,
ha motivat molts de comentaris, la majoria favorables, ja que així com estava aquella
capella era molt perillosa la integritat del retaule. Ara falta veure el retoc final, sobretot
pel que fa a la il·luminació, que és molt important. I, seguint amb Castellitx, sembla que la
paella s’ha suprimit. I això també ha motivat divisió d’opinions: uns trobaven que anava
molt bé, i a més recaptava doblers per a la parròquia; altres trobaven que espatllava la
tradició de menjar una panada davall unes alzines o ullastres. Bé, com sempre, tothom hi
diu la seva. El que s’ha mantingut són els Premis Castellitx, que segons notícies no ha
minvat gens, pel que fa a participació. Ara sembla que els que dominen la informàtica hi
podran accedir fàcilment, segons informacions de l’Ajuntament.
Ens han dit que el Casal de Joves ha començat una nova etapa, amb ganes d’animar els
joves i omplir un buit; entre el futbol i l’escola de música els més joves del poble ja estan
ben entretinguts, però sembla que aquesta iniciativa era, i és, ben necessària. Els que a
vegades no sabem a on han d’anar “a fer s’ou” són els més granats, els que passen gust
d’anar a xafardejar al cafà. No crec que hi hagi molts de pobles amb una cafès tan
“anàrquics” com a Algaida. Els bars de Plaça obrin i tanquen quan els va bé, tret de
qualque excepció; hi ha vegades que es fa difícil poder prendre un cafè i xerrar una estona.
Per cert, ens han contat que un d’aquests dies que la majoria estaven tancats, coincidiren a
un cafè dues rotlades, una de gent jove i una de “majors” (que vol dir vells). A una el
vocabulari era: wathsapp, sms, tablet, electrònic, score, coatching…; mentre a l’altra:
empeltar, entrecavar, alls, cebes, pruneres, ball de saló, ball en línia, berenar, dinar, sopar…
I tots ells eren gent d’Algaida. Ah! A un dels rotlos tot eren homes, a l’altre hi havia la
meitat de cada casta…
Però, almanco sembla que els bars intenten renovar-se, segurament per sobreviure, i ens
han dit que aquesta iniciativa que va començar fa un grapat de mesos de fer uns dies de
tapes, anima molta gent a sortir i fer una bona volta pels cafès; ens han dit que la cosa
està bastant animada, aquests vespres.
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UN SORD

SOLIDARITATS INVISIBLES
Per sort pels més pobres i pel teixit social més afectat socialment augmenta el
nombre d’entitats i de persones dedicades a la solidaritat. Les catàstrofes i les
conjuntures crítiques destrueixen pantalles i cuirasses i humanitzen éssers
hivernats per la rutina del bon temps. En aquest món que havia mitificat la
globalització i ara paga el preu de la macrocrisi, en aquest marc on tot està
magnificat i té una tendència a l’impacte immediat, val la pena atendre els
gestos senzills, les accions micro i els projectes fets a mida de tot allò que no
fa el pes suficient per ser valorat socialment. Aquest és el pensament que
m’inspirà la degustació casolana promoguda, només fa un dies, per Algaida
Solidària. Es tractava d’una convocatòria destinada a persones sensibles,
confiades i generoses, tres característiques que la comunitat continua
mantenint per bé que semblin passar, externament, per una certa devaluació
social. Hi ha molta gent amb cor, que es fia dels mediadors de filantropia i que
es manifesta generosa quan se li demana la col·laboració. És gent que mira el
món sense maldat i en tot cas aspira a col·laborar per eliminar les bosses de
maldat existents, gent que no cerca protagonisme ni aspira a liderar canvis ni a
passar a la història. Gent que sap perfectament d’on ve i desitja que el món
continuï avançant, sense deixar cap racó del planeta sense oportunitats. Mentre
degustava els plats suculents que els voluntaris havien elaborat
desinteressadament, em vingueren a la ment algunes idees de Tony Judt.
Frases que posteriorment he tornat a llegir i a reflexionar després d’haver
experimentat aquella sensació tan agradable que em produí degustar aquella
vesprada de solidaritat. Els assistents, com en la multiplicació dels pans i els
peixos de l’evangeli, teníem la sensació que ens portàvem a casa més del que
hi havíem aportat materialment per al sopar. Teníem la convicció, com Judt,
que el més important és aprendre a donar la millor versió del nostre jo actual,
conscient de les dificultats que comporta haver arribat fins allà on ara som i
estam. La litúrgia de les organitzacions solidàries populars permet anar
treballant la interioritat, de tal manera que, en sortir d’un acte, hom té la
sensació de ser millor de com era abans d’entrar-hi. I, si no és així, tens l’ànim
suficient per intentar-ho. La recaptació d’aquella degustació casolana anava
destinada a un projecte educatiu i sanitari a Trujillo (Perú), promogut des de
Mallorca, per l’entorn de les Germanes Franciscanes. Entre les seves
aportacions, Judt té un capítol dedicat a la cultura de l’austeritat, vist des del
punt de vista de la història social. Unes pàgines apassionants i lucidíssimes.
Les generacions europees que han passat gana i que han superat etapes de
racionament i subsidis tenen una sensibilitat especial i una cultura de la
generositat més treballada que la resta de ciutadans. Molts membres d’aquestes
generacions són avui un exemple i un estímul per ensenyar a llegir allò que està passant en
el món i mestres per educar les generacions que creixen en valors que potser estan arxivats
en el disc dur de la genètica.
Pere Fullana, historiador
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F a v i n t an y s

Es Saig d'abril del 93 (núm. 148) recordava a la portada les festes de Castellitx i a les
pàgines interiors hi havia el programa d'aquestes festes; recordem que aleshores hi havia el
concurs de carrosses, un concurs que havia perdut l'empenta inicial i ja anava a la baixa.
També reproduíem a les pàgines centrals el curiós programa de les festes de Castellitx de
l'any 1950.
L'Editorial parlava “de corrupció i suborns” i és que, baldament no hi hagués encara
l'esclat de corrupció que a hores d'ara col·lapsa els jutjats, ja hi havia casos significatius:
recordem, només com a exemples: el cas Roldán, a nivell estatal, i el cas túnel de Sóller,
que va suposar el final de la carrera política del president Cañellas.
També hi havia àmplia informació de la parròquia. A més dels actes programats per a la
Setmana Santa, el grup Marxa ens enviava l'escrit “Jesús ha ressuscitat” i el rector Antoni
Riutort ens oferia el tercer lliurament de la “Visió general de l'ateisme”.
La secció de Molins fariners d'Algaida d'en Miquel Fiolet estava dedicat al molí de Son
Campà, l'únic molí fariner d'aigua a la comarca de Pina. La seva singularitat va fer que se li
donàs un tractament especial: d'una banda en Miquel informava amb detall del
funcionament d'aquest molí i de l'estat actual, de la planta i de les diferents seccions i de la
seva ubicació; però, a més, hi havia àmplia documentació aportada per Gabriel Bibiloni i
Trobat començant pel Llibre del Repartiment que ja parla d'un molí d'aigua a Pina que
podria ser el de Son Campà; i continuava amb més documents del 1458. El nom prové d'un
dels seus propietaris, Pau Campà. Tot fa pensar que aquest molí va estar en funcionament
des del temps de la dominació islàmica fins a l'any 1960, si bé posteriorment i de forma
esporàdica s'utilitzà fins fa uns vint-i-cinc anys.
A les Notícies d'arxiu en Pere Mulet presenta un document del 1754 referent a un plet entre
l'apotecari Pere Botella i Pere Ribas. I un altre document del 1873 ens parla de la
impossibilitat de nomenar apotecari, per no haver-hi cap facultatiu disponible al districte;
en canvi ens informa que estava coberta la plaça de metge-cirurgià.
Ja dèiem el mes anterior que els piners estaven indignats per unes paraules de Pere Sampol
al Parlament. En Pere ens enviava una carta, que reproduíem, excusant-se i advertint que el
Diario de Mallorca havia tergiversat les seves paraules. Els piners acceptaven les seves
disculpes i admetien el malentès.
Trobam informació de Ses Escoles,
moment d'auge del voleibol), de
habituals d'en Calaix,
etc.
Finalment, a
Biel Sastre
Petra
Juan
nomenada
l'Àrea Social de la
de Mallorca; na
tasques d'informació i
les de prevenció i
toxicomanies; també es
finançament d'aquest servei.
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dels diferents esports (recordem que era un
Titoieta Ràdio, a més de les seccions
d'un Sord, Passatemps,
la Xerradeta, en
entrevistava na
que havia estat
coordinadora
de
Mancomunitat del Pla
Petra parlava de les
orientació com també de
tractament
de
diferents
referia a les mancances i

MIQUEL SERRA

U n a p assej ad a, d u es estam p es

Cap al tard tranquil. “En la pau tranquil·la de la posta [...] amb els sentits encara tots plens de la bellesa
del dia extint[...]”, que va escriure Miquel Ferrà. A la Serra, restes d'una nevada que ha estat abundosa.
El camí de Son Maiol ens ha posat les cases i l'església de Montuïri a tir de foto. Quan tornam, els darrers
raigs del dia esqueixen els niguls ponentins i augmenten la sensació de calma. A la part de Randa, la
nigulada ha agafat la barca amb destinació Algèria i pressentim un demà que pot ser esplèndid. Un demà
meteorològic, és clar.
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S ab eu o n és?

Un
pinar és una garriga on
majoritàriament hi creixen els pins. El pi
és un gènere d’arbres perennifolis de la
classe de les pinates, de la subclasse de les
pínides i de la família de les pinàcies. La
fusta més estimada d’aquest arbre és la que
s’obté del pi roig (melis) i la més emprada
és l’anomenada flandes, d’importació, pel
fet que té pocs nusos. El gènere comprèn
unes 90 espècies, pròpies en la seva
majoria de l’hemisferi nord.
Als Països Catalans hi ha sis espècies
autòctones, que constitueixen l’element
forestal més important del paisatge: el pi
blanc, el pi negre, el pi roig, el pi pinyoner,
la pinassa i el pinastre. L’espècie més
apreciada és el pi pinyoner (pinus pinea)
de fulles geminades en forma de ramell,
que fa un fruit de pinyes solitàries,
geminades o ternades, grosses com el puny
i que contenen pinyons de clovella molt
dura, però de bessó molt saborós.
El pi americà (pinus aristata) té les fulles

de cinc en cinc i és originari d’Amèrica del
Nord.
El pi de Canàries (pinus canariensis) és
endèmic de les illes Canàries i sovint es
planta en parcs i jardins, com a element
decoratiu.

Topònim
Pi: nom d’un poblet del cantó d’Oleta, a la
comarca del Conflent.

Llinatge
Pi.
Existent a Girona, Barcelona,
Sabadell, Valls, Vila-real, Eivissa, etc.

Cançó
En el món no hi ha cosa,
que em pugui dar més penar,
si no és un tros de pinar,
que hi ha a sa Vall de Catlar
i per mirar lluny fa nosa.

Pista
Aquest pinar fa una partida
grossa d’anys que ja va ser
protagonista d’aquesta secció.
Quan era només un sol pi de tres
branques envoltat de qualque fill
petit. Avui, com es pot
comprovar, aquell lloc s’ha
convertit en un vertader pinar. La
natura, que domesticaren els
nostres avantpassats roters, ha
tornat envair aquest indret del
Call Vermell, vora el camí Vell.

Solució del mes passat
El sostre, protagonista d’aquesta
secció a Es Saig anterior, fa part
de l’entorn de les cases de Can
Mulet Petit del carrer dels
Cavallers.

MIQUEL FIOLET
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MES DE MÚSICA A ALGAIDA.
NOVÈ CICLE DE CONCERTS
Un any més, i ja en fa nou, l’Associació de la Banda de Música d’Algaida
s’ha engrescat a organitzar el cicle de Concerts “Mes de Música a Algaida”.

PROGRAMACIÓ
Dissabte 4 de maig. 20 hores. Al Casal Pere Capellà.

Concert del Quintet de Metall “So Brass Quintet”
Està format per cinc músics de la Banda Municipal de Palma: Mario Navarro Molina,
trompeta; Bernat Xavier Xamena Vidal, trompeta; Javier Sancho Oltra, trompa; Vicente
Garrido Domingo, trombó i José Vicente Franco Landate, tuba.
Dissabte 11 de maig. 21 hores. Al Casal Pere Capellà.

Teatre: Història d'un soldat
Una de les obres mestres del compositor rus Igor Stravinski. Estrenada l'any 1918, és una
peculiar revisió del mite de Faust, en què el diable engana un innocent ésser humà, al qual
compra l'ànima a canvi de riqueses o saviesa.
L'obra que ofereixen a Algaida fa servir de text base l'adaptació lliure que en va realitzar
Miquel Mestre l'any 2007, que inclou un personatge més, la princesa. L'elenc d'actors
queda, doncs, així: Toni Ferragut, diable; Joan Girard, soldat; Neus Caldentey, princesa i
narradora; Bernat Mayol, narrador. L'agrupació instrumental està formada ad hoc per a
aquesta producció i compta amb vuit músics integrants de la Banda Municipal de Palma i
de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
Diumenge 19 de maig. 19.30 hores. Església d’Algaida.

Concert de la Banda de Música d’Algaida
En aquesta ocasió, la Banda d'Algaida oferirà un concert amb tres parts diferents. Per començar, tres peces per a banda i solista, destacant que els tres solistes seran músics de la
banda mateixa; també farem un petit homenatge a Giuseppe Verdi en el bicentenari del seu
naixement i, finalment, oferirem unes composicions escrites expressament per a banda de
música.
Diumenge 9 de juny. 20 hores. Església d’Algaida.

Concert dedicat a la poesia catalana
Amb poemes de Blai Bonet, Miquel Martí i Pol, Joan Brossa, Damià Pons, Miquel Bauçà,
Josep Maria Llompart, Biel Oliver Majoral, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Bartomeu Mestre i
Guillem d’Efak.
Les músiques són de Biel Oliver Torres i les veus de Tomeu Mestre, Biel Majoral i Maria Rosselló.
Els músics seran Delfí Mulet (guitarra) i el conjunt Making Trio.
Us hi esperam a tots !!!!
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L 'A j u n tam en t i n f o r m a

 La Sala du a terme tasques de repàs de la senyalització dels carrers
del poble
L'Ajuntament d'Algaida du a terme aquests dies
tasques de repàs de la senyalització horitzontal dels
carrers del municipi.
D'aquesta manera es tornen a pintar passos per a
vianants, cediu els pas, estops i línies grogues que
amb el pas del temps s'havien anat esborrant i
moltes de les quals eren poc visibles per als
conductors de vehicles i també per als vianants.
El batle d'Algaida, Francesc Miralles, explica en aquest sentit que “l'objectiu d'aquestes
tasques és augmentar la seguretat dels vianants i especialment la dels pares, mares i infants
que van fins a l'escola a peu”.
A banda d'aspectes de seguretat, aquestes tasques contribueixen a millorar la imatge del
municipi i forma part de les diferents iniciatives que es duen a terme per millorar el dia a
dia dels residents al municipi.

 Fins a 145 veïnats s'han acollit al pagament fraccionat de rebuts que
ofereix l’Ajuntament d’Algaida
El passat dia 10 de febrer va acabar el termini perquè les persones interessades s'acollissin
a aquesta opció que té com a objectiu facilitar el pagament de tributs com ara l'IBI, l'impost
de vehicles o la taxa de fems.
La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Algaida, Maria Antònia Sastre, fa balanç
d'aquesta iniciativa municipal: “Estam satisfets de poder oferir aquesta opció de pagament
fraccionat per fer més fàcil el pagament dels tributs i, a més, fer-ho sense cap cost
addicional”.
Cal recordar que es poden escollir dues modalitats de pagament. Una és fer-ho amb 9
quotes mensuals des del mes de març a octubre. Des del mes de març fins al mes d'octubre,
es paguen vuit mensualitats de la suma dels rebuts de l'any 2012 dels imposts seleccionats,
i el mes de novembre, es fa front a la diferència que hi pugui haver entre els rebuts de 2012
i els de 2013.
D'altra banda, els residents que vulguin pagar en 4 quotes, abonaran els rebuts de 2012 els
mesos de març, juny i setembre mentre que el mes de novembre pagaran l'esmentada
diferència entre rebuts d'un any a l'altre.



La Sala se suma un any més al programa per acollir infants Sahrauís

L'Ajuntament d'Algaida s'ha sumat un any més al programa “Vacances en Pau” que
organitza a Mallorca i altres Comunitats Autònomes des de fa anys l'Associació d'Amics
del poble Sahrauí de les Illes Balears.
L'objectiu del programa és que nins i nines del Sàhara passin els mesos d'estiu a Mallorca
en règim d'acollida temporal per part de famílies voluntàries.
Els nins i les nines que passaran l'estiu a Algaida tenen entre 8 i 12 anys i tendran unes
vacances en pau i en una climatologia agradable, ja que allà s'arriba als 50 graus a l'estiu i a
l'hivern són molt baixes, tot plegat amb mancances d'aigua corrent i llum elèctrica per no
parlar dels serveis bàsics d'aliments o sanitaris. Els nins i nines podran participar i gaudir
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L'objectiu d'aquesta iniciativa és donar a aquests infants la possibilitat de veure coses que
fins ara només coneixen pels llibres escolars com ara una simple muntanya o la mar. Així
mateix, també pretén que experimentin amb la convivència amb nins i nines de cultures
diferents. D'altra banda, la intenció també és conscienciar les Comunitats Autònomes i la
gent dels pobles que se sumen al programa sobre el conflicte que es viu al Sàhara.
Per més informació podeu consultar la web www.vacancesenpau.wordpress.com

 L’Ajuntament crearà una àrea de recollida de residus i un espai per al
foment del reciclatge al col·legi
Seguint amb les diferents iniciatives per fomentar i potenciar el reciclatge de residus al
municipi, l'Ajuntament d'Algaida ha llançat una nova iniciativa en aquesta matèria.
Després de la incorporació d'uns nous terrenys al recinte escolar del col·legi públic Pare B.
Pou arran de l'obertura del nou carrer, l'Ajuntament ha decidit crear una àrea de recollida
de residus per al centre escolar.
En aquest espai, a banda de servir per separar per fraccions els residus que genera el
col·legi, serà també una àrea didàctica per al foment del reciclatge entre els escolars del
municipi.
Aquesta iniciativa de crear l'esmentada àrea didàctica s'uneix a la instal·lació de papereres
d'envasos i orgànic que hi ha a múltiples punts del col·legi públic i a la instal·lació d’un
contenidor de recollida de roba usada que es va realitzar al llarg de l’any 2012.
Així mateix, en els propers dies s'instal·larà un contenidor per poder-hi deixar l'oli
domèstic de les llars del municipi.
A banda d'això, als esmentats terrenys també s'hi ubicarà un hort escolar didàctic i,
finalment, també s'hi ubicarà l'aturada del transport públic d'autobús que fa el trajecte entre
Palma i Algaida.
El batle d'Algaida, Francesc Miralles, va destacar els múltiples usos que es podran donar a
aquests terrenys i destacà que “seguim fent feina en matèria de reciclatge de residus per
reduir les tones de fems que s’incineren i pensam que la conscienciació i aprenentatge dels
infants del poble és una passa molt important de cara al futur immediat. Sense cap dubte
serà la millor campanya de sensibilització i conscienciació que podrem realitzar des de
l’Ajuntament”.

L 'A j u n tam en t i n f o r m a

de les múltiples activitats que es celebren al municipi d'Algaida durant els mesos d'estiu.
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L 'A j u n tam en t i n f o r m a

 Taller de memòria
A la pàgina anterior podeu veure una imatge de la cloenda i entrega de diplomes del taller
de memòria impartit a Algaida. Aquest taller es va dur a terme per l'Institut Mallorquí
d'Afers Socials, amb la col·laboració dels serveis socials de l'Ajuntament i l'Associació de
persones majors d'Algaida, Pina i Randa. Al taller, al qual van assistir unes 20 persones,
pretén promocionar l'autonomia de les persones majors i ajudar a mantenir la capacitat
cognitiva i l'autonomia personal.
 4a edició de la Tapatapa
Nou establiments del municipi han participat a la IV edició del Tapatapa i han donat a
conèixer al públic les seves elaboracions gastronòmiques. Una iniciativa organitzada per:
cafè de Sa Plaça, cafeteria Ca na Maiolina, bar restaurant Es Repic, Can Sant cafè,
cafeteria Ca n'Esteve, bar restaurant Sa Raval, cafè des Poble, cafè Suc i cafeteria
s'Acadèmia. Amb la col·laboració de l'Associació per a la Cultura Gastronòmica de les Illes
Balears i l'Ajuntament d'Algaida. També cal dir que nou persones que hagin fet la ruta
completa podran gaudir d'un berenar o sopar, gràcies a l'aportació dels bars participants,
dins el sorteig que s'ha efectuat entre totes les targetes que s'han completat.
Enguany, com a novetat, un jurat format per persones anònimes han fet la ruta per valorar
la millor tapa.

 Xerrada “Menors i internet”
Imatge de la xerrada “Menors i internet”, dirigida a pares, mares i infants de 5è curs de
primària del CEIP Pare Bartomeu Pou, que fou impartida pel policia tutor de l'Ajuntament
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 II curs d'anglès per a hostaleria
II curs d'anglès per a hostaleria, organitzat per la Regidoria d'Educació, a càrrec de la
professora nadiua Sylvia Baker. El curs, amb una durada de 10 hores, va dirigit a públic en
general i especialment a treballadors de l'hostaleria del municipi d'Algaida, tant en actiu
com en situació d'atur. En aquesta segona edició, hi ha hagut un total de 23 matriculats
entre el curs d'iniciació i el curs bàsic. Per tant, el curs ha tingut un èxit total de
participació i, des de l'Ajuntament d'Algaida, volem agrair a la professora Sylvia Baker la
seva dedicació i implicació a l'hora de realitzar el curs, ja que, tal com va fer l'any passat,
aquesta ha estat una iniciativa que ella va proposar de manera totalment voluntària, així
com ja va fer a l'edició passada del curs.

L 'A j u n tam en t i n f o r m a

d'Algaida, Julià Garcia, i on es va parlar dels perills que hi pot haver amb el mal ús de
l'internet i tot el que l'envolta, com ara xarxes socials i altres aplicacions. La xerrada està
emmarcada dins el programa d'activitats que durant el curs escolar duu a terme el policia
tutor, juntament amb la Regidoria d'Educació i el professorat del CEIP Pare Bartomeu
Pou.
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P r em i s C astel l i tx 201 3

GUARDONATS ALS PREMIS CASTELLITX 2013
VEREDICTE DEL JURAT
Dissabte dia 23 de març de 2013, a la vila d’Algaida, s’ha reunit el Jurat dels Premis
Castellitx 2013 i han acordat concedir:

XXXVII Premi de Poesia:
Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 Euros: Treball núm. 28 titulat El
pregon cànter, de Vicenç Calonge Gustà de Palma, Mallorca.

XXXVII Premi de Narració Curta:
Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 Euros: Treball núm. 104 titulat
Captatio benevolentiae, de Laura Casanovas i Borrell, d’Alàs i Cerc, Alt Urgell, Lleida.

XXXV Premi Llorenç “Móra” de Poesia Popular (Glosat):
Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 Euros: Treball núm. 164 titulat Jo vull
ser independent, de Joan Carles Munar Far, de Lloret de Vistalegre, Mallorca.

XVIII Premi d’Investigació
Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 Euros: Treball núm. 159 titulat La
Contrareforma a Algaida. Pietat, devoció i culte des de l’òptica dels inventaris artístics
(1686-1800), dels investigadors Bartomeu Martínez Oliver i Francesc Molina Bergas
d’Inca, Mallorca.

XI Premi de Fotografia
Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 Euros: Fotografia núm. 283 titulada
Imágenes al poder I, de Manuel López Francés de Villena (Alacant).

Membres del jurat, representants municipals i els premiats que assistiren a la Nit Algaidina de la
Cultura. (Foto de Jerònia Pou.)
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Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 Euros: Treball núm. 101 titulat
Metamorfosi de Martina Llop Salas, d’Artà, Mallorca.
El Jurat d’aquesta edició ha estat format per: Pere Fullana Puigserver, Gabriel Janer
Manila, Pere Mulet Cerdà i Antoni Vidal Ferrando, en l’Àmbit Literari i d’Investigació; i
per Joan Capellà Galmés, Maria Josep Mulet i Agustí Torres en l’Àmbit de Fotografia.
El lliurament dels guardons dels Premis Castellitx 2012 va tenir lloc durant la NIT
ALGAIDINA DE LA CULTURA, la festa literària que se celebrà a l’auditori del casal
Pere Capellà d’Algaida dilluns, dia 1r d’abril de 2013 a les 20.30 hores, amb el següent
programa. Primer, concert a càrrec del conjunt de violins Duo Vol-Art, format per Lourdes
Pons i Sebastià Pou. Després, presentació de l’edició, dins la Col·lecció Binària, edicions
virtuals de l’Ajuntament d’Algaida, de les obres guardonades als Premis Castellitx entre
els anys 1968 i 1995, d’accés lliure i gratuït a través de la pàgina www.ajalgaida.net. I
finalment, lliurament dels guardons.
La Nit Algaidina de la Cultura va ser transmesa en directe per Titotieta Ràdio, emissora
municipal d’Algaida, a través del 108.0 de l’FM i per internet a www.titoieta.cat.
En total, a l’edició de 2013 s’han presentat 288 treballs: 45 de poesia, 8 de poesia popular
(glosat), 85 de narració curta, 4 d'investigació, 20 de narrativa juvenil i 105 de fotografia.
Els Premis Castellitx es crearen l’any 1968 (en un principi s’anomenava Certamen Literari
Castellitx perquè només recollia l’àmbit literari) i, exceptuant una interrupció durant la
dècada de 1980, s’han convocat cada any.
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I Premi Juvenil de Narrativa Curta

Foto guanyadora del Premi de Fotografia d'enguany.
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C am p an y a d e f o m en t d el c o m er ç
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PRIMAVERA DE REGALS
DEL 18 DE MARÇ AL 28 D’ABRIL DE 2013

SORTEIG DE DOS VALS DE COMPRA
PER UN VALOR TOTAL DE 200€ CADASCUN
per bescanviar als establiments adherits a la campanya

Demanau la butlleta en els establiments adherits
identificats amb un adhesiu d’una flor verda

El sorteig es farà dia 29 d’abril entre totes les
butlletes dipositades a l’urna de la Casa de la Vila
CAMPANYA DE FOMENT DEL COMERÇ LOCAL 2013
Associació de Comerç i Empresa d’Algaida, Pina i Randa
Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Algaida

Aquí teniu unes fotos del taller de teatre: “Com aprendre a fer un tast de teatre mitjançant
jocs i exercicis teatrals per a infants de 6 a 10 anys”, a càrrec de Xisca Puigserver Vaquer.
El taller constà de 2 sessions d'una hora i mitja i tengué lloc els dissabtes 2 i 16 de març.

I unes altres fotos del
programa de tallers per a
famílies i infants, organitzats
per
l'EMMA:
taller
d'estimulació musical per a
pares, mares i infants de 3 a
5 anys. I, dins el cicle de
concerts que mensualment es
realitzen al casal de música,
concert
de
música
renaixentista a càrrec de
l'agrupació
coral
Sa
Companyia.

A c ti v i tats d e l 'E sc o l a d e M ú si c a

Dins les activitats del 25è aniversari, l'Escola municipal de música ha organitzat una sèrie
de tallers durant els mesos de març i abril, que també aniran acompanyats de diferents
concerts.

També dins el cicle “Concerts al Casal”, va tenir lloc el concert del quintet de vent metall
Scripary Brass Quintet, dissabte 16 de març a vespre. La fotografia d'aquest concert és a la
pàgina següent.
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A c ti v i tats d e l 'E sc o l a d e M ú si c a

El proper cap de setmana del 13 i 14 d'abril, rebrem la visita al nostre municipi d'una
representació d'alumnes de l'escola de música de Gràcia de Barcelona, acompanyat de
diferents professors.
Aquesta visita està emmarcada dins l'activitat que es va realitzar l'any 2011, durant el mes
de febrer, quan els alumnes que formen part del conjunt instrumental de l'EMMA varen
realitzar durant un cap de setmana un intercanvi musical, i al mateix temps familiar, amb
els alumnes de l'escola de música de Gràcia. Durant aquests dies es van realitzar diferents
activitats musicals i culturals a Barcelona, entre les quals, un concert conjunt de les dues
formacions musicals.
Per tant, durant els dies 13 i 14 d'abril, el nostre municipi es convertirà en un municipi més
musical que mai i al mateix temps un municipi on els alumnes del conjunt instrumental i
les seves famílies compartiran per uns dies tot un gruix d'experiències que ben segur seran
tan excepcionals com les que varen viure els nostres joves músics a Barcelona, ara fa 2
anys. Durant el cap de setmana es realitzaran diferents activitats, entre les quals volem
destacar la del concert que el diumenge dia 14 d'abril a les 12.00h realitzaran les dues
formacions musicals a l'església de Randa.
Aprofitant
les
pàgines de la
revista Es Saig, us
volem convidar a
tots i a totes a
venir a Randa a
gaudir
d'un
concert que, de
ben segur, serà
molt interessant.
Una altra imatge
del taller de teatre.
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ACTIVITATS DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES
DEL CEIP PARE BARTOMEU POU
L’AMPA d’Algaida organitza la xerrada “Com afecta la LOMCE a
l’educació dels nostres fills i filles?”
Dijous dia 18 d’abril a les 21.00 hores al Casal Pere Capellà, es durà a terme una xerrada
per donar a conèixer les noves lleis educatives proposades pel Govern: LOMCE (Llei
orgànica per a la millora de la qualitat educativa), l’esborrany del decret sobre el
Tractament Integrat de les Llengües i l’esborrany de l'avantprojecte de la Llei reguladora
de la convivència escolar i de l’autoritat del professorat dels centres educatius de les Illes
Balears.
A l’acte hi intervindrà Vicente Rodrigo, president de la FAPA (Federació d’Associacions de
Pares i Mares d’Alumnes).
Amb la xerrada es vol informar sobre com aquestes lleis poden afectar l’educació dels
nostres fills i filles.

LA FESTA DE LA PAU 2013
(Fotografies de Jerònia Pou)

L a P au 201 3

L’acte, organitzat per l’Associació de Pares i Mares del CEIP Pare Bartomeu Pou, és obert
a tothom. Vos hi esperam.
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L'AMOR DEL LLEDONER EXTINT
Pogués a la teva ombra,
mon lledoner amat,
saltant mig segle enrera
-per tu mig segle envant-,
desfer la turbonada
que a mort et va portar!
Series ara l'arbre
més bell d'aquest voltant,
i jo fóra menuda,
tornada als meus quatre anys.
Vers tu rossegaria
la pell de l'ensellar,
aquella pell negrosa
com tos lledons gemats.
Quin dolç allargassar-m'hi
les hores tardorals!
En curullada ambosta
ton fruit arreplegat
per terra escamparia,
joguina rodolant.
Oh fruit, verd com la fulla,
com la claror daurat
i a la fi bru, dolcíssim,
que els colomins volats
del niu, amb golosia
anaven bequejant!
Arbre de soca dura,
pomposament fullat,
que el goig de tes baldanes
donaves per l'altar;
que fores, amb la torre,
honor del vell casal;
amor de la infantesa
no mai desarrelat,
com més la gent t'oblida
més d'enyorar-te em plau;
arbre extingit que fores
pomposament fullat,

si encara bressolessis
ma son de cap al tard!
D'UN SOBRENOM
Humil, camperola, cauta,
bona com el blat que ret,
de sobrenom era Flauta,
que em va nodrir de sa llet.
La nimbava aquell somriure
que pervé de l'estimar,
i mai més m'he vista lliure
del meu deler de cantar.
¿Li deuràs potser ta pauta,
cançoneig insatisfet?...
Benhaja la dolça flauta!
Benhaja la seva llet!

U n a r ac i ó d e p o esi a

Per a alguns estudiosos de la literatura, El retorn és el millor llibre de Maria Antònia
Salvà. En molts dels poemes l'autora llucmajorera fa una recreació, tenyida d'enyorança,
dels seus records d'infantesa, de les persones i dels paisatges que ompliren els primers anys
de la seva vida. El primer poema que reproduïm està dedicat a un arbre ja desaparegut. La
protagonista del segon és la dida de la poetessa, coneguda amb el malnom de Flauta i, a
més, nora del Sen Cotó, “un honrat pagès que solia fer gloses molt avengudes”, segons
paraules de la mateixa Salvà.
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U n p essi c d e m ó n

(Na Clàudia ens conta). Els dos venguérem
directament a Mallorca sense conèixer-nos.
Jo vaig arribar primer des del Mar de Plata,
uns deu dies abans que ell i en Germán des
de Buenos Aires i coincidírem al mateix
pis perquè teníem un amic músic en comú.
Vàrem venir a trobar-nos.
Per què triareu Mallorca?
(Continua na Clàudia) Jo volia anar a
Itàlia, però com que tenia aquest amic a
Mallorca, vaig decidir venir aquí perquè
tenia una referència i això sempre ajuda.

Els entrevistats d’aquest mes són una
parella. El lloc de trobada és a ca seva, una
casa molt especial a fora vila, devers sa
Comuna. Per telèfon ens donen les
entresenyes: tot dret, voltau a la dreta,
després a l’esquerra... esperam trobar-hi.
Aquesta vegada arribam d’hora, fins i tot
un poc més prest, i ens reben amb un gran
somriure i una coca de taronja acabada de
fer per a nosaltres, que, per cert, era
boníssima.
Entram a la casa, ens saludam, ens
presenten les seves filles i començam una
conversa, com si ens coneguéssim de
sempre, fins que ens adonam que hem anat
a visitar-los per fer una entrevista per a Es
Saig i els demanam que es presentin...
Comença ella: Jo som na Clàudia
Echevarría,
som
argentina
i
nacionalitzada italiana, som comunitària.
Continua ell: Jo som Germán Salvatierra,
d’Argentina també, i nacionalitzat
espanyol des de fa alguns anys.
Quin temps fa que viviu a Espanya? Ara
farà quinze anys.
I arribàreu directament a Mallorca o
anàreu a un altre lloc primer? Contaunos-ho un poc.
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(En Germán) Jo volia anar a Nova York,
però el contacte que tenia allà se'n va anar
a viure a Carolina del Sur que no te gaire
activitat musical, només granges, i clar, no
em convenia. També tenia aquest altre
amic que estava aquí, que també és el seu
amic (referint-se a na Clàudia).
Ets músic de...?
Toc el baix elèctric a nivell professional
amb grups, faig classes a una escola del
Pil·larí des de fa tres anys i classes
particulars a casa.
(En aquest moment encetam una conversa
sobre l’escola de música d’Algaida i no
ens podem aturar... En Germán destaca la
importància de tocar en grup ja des dels
inicis de l’aprenentatge musical. A na
Clàudia li va sorprendre la gran activitat
musical per a infants que hi ha al poble).
Reprenem l’entrevista.
Clàudia, i la teva ocupació professional
quina és?
Jo vaig ser cantant de musica melòdica des
de sempre, des dels 11 fins als 30 anys,
però vaig venir cap aquí, vaig cantar el
primer any, després vaig ser mare i fer
feina per la nit amb diferents horaris era
complicat i ja em vaig aturar. El meu camí
es va desviar cap a una altra banda, vaig
trobar altres coses que m’agradaven més,
les nines em varen obrir altres emocions.
M’agrada molt fer naturopatia, vaig
estudiar un any i me'n falten dos anys per

Ens heu contat que heu viscut a Palma
14 anys i que us vàreu cansar de la vida
de la ciutat i volíeu viure al camp. Com
decidíreu venir a viure a Algaida?
(En Germán) Llogàrem el pis i ja està!
Cercàvem una casa al camp amb espais
oberts i sense veïnats. Si vull tocar amb
uns amics, poder fer-ho sense molestar
ningú. Si he d’esperar a gaudir del camp en
acabar de pagar la hipoteca, ja no podré
moure un peu. Vaig pensar que ho havia de
fer ara. Les coses les has de fer quan
realment vols i no esperar molt de temps
perquè la vida és molt curta. Passa volant i
sobretot amb fills...
(En aquest moment tornam a encetar una
conversa sobre l’educació i el que aporten
els fills, el pas del temps...)
Per què triareu Algaida?
(En Germán) Perquè trobàrem el lloguer a
Algaida. La zona de sa Comuna és molt
guapa, té molt de bosc, està a prop de
Palma, en deu minuts hi som. Si haguéssim
d’anar a Alcúdia o Pollença ja ho trobam
molt enfora. M’he fet mallorquí.
Quan arribàreu a Mallorca, què vos va
sorprendre més?
(En Germán) Em va sorprendre molt
gratament el paisatge i la geografia balear,
és preciosa. No m’ho podia creure, jo mai
havia estat al Mediterrani, l’aigua de la
mar transparent... és paradisíac.
(Na Clàudia) Jo dic a les nines que
agraeixin cada dia on han nascut, som
privilegiats perquè ho tenim tot. A mi el

que em va sorprendre quan vaig arribar és
que quan només feia una setmana que
vivia aquí, sentia com si hi hagués viscut
tota la vida. No som nostàlgics. Vivim a
Mallorca i ens sentim com a tals.
(En Germán) Quan tu t’envàs del teu país,
t’envàs i ja està. Hi ha estrangers que
xerren malament d’aquí i bé d’allà. Per
això, millor t’entornes a viure allà. Si vius
aquí t’adaptes als costums, a la gent...
(Na Clàudia) A l’idioma, ja que molta gent
argentina renega i a mi em fa molta ràbia.
Jo els dic que quan véns a viure a un lloc
has de respectar el lloc on arribes i no
intentar imposar els teus costums a un lloc
que no és el teu.
(En Germán) Jo venc d’una ciutat molt
perillosa i aquí vaig ben tranquil pel carrer.
Mai han intentat robar-me i això que a
vegades faig feina fins ben entrada la nit.
(Na Clàudia) Jo embarassada, amb desitg
de menjar gelat, anava a comprar-ne a les 4
de la nit ben tranquil·la.

U n p essi c d e m ó n

acabar la carrera. Faig flors de Bach, Reiki
a casa sense cobrar, només la voluntat,
malgrat que sigui una dotzena d’ous
perquè tens pocs recursos. La meva idea és
que tothom hi pugui tenir accés, sobretot
en els moments actuals que estam vivint,
hi molta gent que té necessitats emocionals
per tensions, depressió, esgotament... Es
tracta la part emocional incidint en la causa
i no el símptoma, i així fas que no es torni
a repetir. Estic a la vostra disposició.

(En Germàn) Ves tu a Buenos Aires a
comprar gelat a les 4 de la nit...
(En Germán) Fa uns anys vaig anar a
l'Argentina i em sentia fora de lloc, ja que
m’havia acostumat completament a la bona
educació d’aquí. No hi tornaria, em feia
por sortir al carrer. Jo no enyor res, a part
del mate.
(Ara ens conten la situació dels seus
familiars. Uns han quedat a Argentina i
altres han vengut a viure a Mallorca).
De mate aquí en seguiu bevent. Quins
altres costums manteniu?
(En Germán) Xerrar, xerram molt, com a
psicòlegs som els “number one”.
(Na Clàudia) Ens encanta xerrar. Si
sabéssiu les hores que passam xerrant
plegats.
(És inevitable, surt el tema del futbol. Que
si River, que si Boca, que si Messi...
Encara que no els agrada el futbol, però el
pare d’ella va ser jugador d’un equip
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argentí anomenat Atlanta i fundador i
president de la filial del River.)
Què enyorau de l’Argentina?
(En Germán) Jo enyor els meus pares i
alguns carrers de Buenos Aires que sempre
m’han agradat. Artísticament, el nivell
musical és molt alt. Aquí també hi ha uns
músics espectaculars, però la passió que té
l’argentí amb la música és inigualable. Si
llegeixes entrevistes de grups que van a
tocar a l'Argentina, tornen bojos amb la
resposta del públic.
(Na Clàudia) Mira, quan jo cantava a
restaurants “pijos” tothom cantava, tothom
ballava i fins i tot pujaven a les taules. Jo
també enyor els cosins, les meves filles,
estant aquí, no tenen cosins per jugar, per
això, des de ben petites les vaig apuntar a
l'escoleta, perquè jugassin amb altres
ninets de la seva edat.
Amb el anys que fa que
Mallorca, deveu tenir alguna
divertida, algun malentès
manera de xerrar o de
mallorquins?

viviu a
anècdota
amb la
ser dels

(Na Clàudia) Nosaltres sempre xerram
espanyol d’Argentina, el català l’entenem,
el llegim, però ens costa moltíssim xerrarlo. I clar, utilitzam el “vos” per dirigir-nos
a algú, en lloc de “vosotros”.
(En Germán) El “vosotros” ens sona a
castellà antic, només l’havíem vist utilitzar
al Poema del Mío Cid. Un dia, amb una
gent el vaig intentar utilitzar i els vaig dir
“Bueno, vosotros id donde queráis, haced
lo que mais os guste” ho vaig dir en
portuguès. Quin embolic.
(Na Clàudia) Vaig començar a fer feina a
Biniali de cambrera a un restaurant on tots
els clients només xerraven mallorquí i
alemany i jo no entenia res. A més a més,
havíem de servir les taules cantant. Per
donar-los un poc de confiança els deia
“Bon profit”. Em posava tan nerviosa, era
un estrès. Un dia, em demanen a una taula
diferents licors per fer una copa i un set i
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vaig demanar a la companya de la barra les
copes i una copa de set. La cambrera em
va servir el puret dins una copa i vàrem
riure moltes vegades d’aquell fet.
Com us sentiu amb la vida quotidiana
del poble?
(En Germán) No en feim gaire, perquè
veníem a estar a fora vila. Els horabaixes
estam sempre a casa.
(Na Clàudia) A mi la vida de poble
m’encanta, seure a un bar amb gent major,
els costums,... Els matins vaig caminant al
poble, faig un cafè, cull espàrrecs quan
torn, faig una truita amb els espàrrecs que
he trobat... Encara que viure a fora vila du
molta feina.
Enguany ens relacionam amb les mares de
l’escola de les nines i em costaria
moltíssim anar-me’n d’Algaida, m’he
enamorat d’aquest poble perquè té molta
vida, sempre hi ha activitats.
Què creis que us ha ajudat a formar
part de la vida d’Algaida?
Na Claudia i en Germán coincideixen:
l’escola i la gent que du l’escola ens
sembla fantàstica, en comparació a l’escola
anterior on anaven les nostres filles que
eren molt estrictes. Això que posin música
per entrar a l’escola ens va emocionar.
(I la conversa continua una estoneta
explicant que estan molt contents amb la
gent que s’han trobat a l’escola i amb
l’obtenció dels llibres. També ens
expliquen que s’han de canviar de casa,
però que no se’n volen anar d’Algaida.)
De la vida a Mallorca, a què us heu
acostumat tot d’una?
(Na Clàudia) A tot, al menjar, a les
muntanyes, a les platges, els ametlers. Em
vaig enamorar de tot. Ens n'anàvem
d’excursió, agafàvem el panet, el mate i
recorríem l'illa. A les nines els dic que no
s’hi acostumin, que aprenguin a gaudir-lo
cada dia.
I al menjar, us hi heu acostumat?

PANQUEQUE CON DULCE
DE LECHE
L’elaboració del panqueque
és la mateixa que les creps.
Ingredients per al dulce de
leche:
•2

litres i mig de llet

•mig

quilo de sucre

•1

beina de vainilla oberta o
vainilla en pols
•un

Els dos: sí a tot.
(En Germán)
sobrassada.

M’encanta

el

xot,

la

(Na Clàudia)No enyor cap plat argentí.
Feim “asado argentino” quan vénen amics
com a forma de trobada.
A què no us acostumaríeu mai?
(En Germán) A la beguda com el palo, les
herbes. No puc creure que hi hagi gent que
en beu a les set del matí.
(Na Clàudia) Jo m’acostum a tot. No em
podria acostumar a no poder xerrar, a no
poder ser espontània, sincera, obrir-me a la
gent, a no poder fer una abraçada...
Seguim xerrant de tot: la vida al camp,

pessic de bicarbonat

Es posa la llet i la vainilla a
mig foc. Quan bull, s’hi posa
el sucre i el bicarbonat
remenant de tant en tant
amb una cullera de fusta. La
mescla
es
va
reduint.
Després d’una hora i mitja,
es remena constantment i
quan es comença a veure el
fons de l’olla, ja està a punt.

U n p essi c d e m ó n

actualitat, cacera... Continuaríem durant
hores, però és hora d’acabar l’entrevista i
ho feim com a nosaltres ens agrada. Amb
una recepta que els nostres entrevistats
vulguin compartir i així poder tastar un
pessic del món.

¡BUEN PROVECHO!

CATALINA CAPELLÀ, XALETA
MARGALIDA PUIGSERVER,
DE BINICOMPRAT
La Banda de Música, com és
habitual, va tocar a la processó de
l'Encontre del dia de Pasqua. (Foto
de Jerònia Pou.)
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La ravenissa groga (Rapistrum rugosum (L.) All.)
a ser molt petites i de morfologia linear.
Les fulles inferiors i mitjanes són híspides,
mentre que les superiors són glabres.

Tot i que sota el nom genèric de ravenissa
groga s'hi amaguen un bon grapat
d’espècies, aquest mes parlarem d’una
d’elles, bé de dues, ja que d’aquesta
espècie en trobam dues subespècies al
nostre terme municipal.
Etimologia: El nom genèric,
Rapistrum, deriva del llatí rapum (nap
silvestre), espècie amb la qual està
emparentada. El nom específic, rugosum,
se li atorgà per les rugositats
característiques que presenta la part inflada
del fruit. El nom comú té la mateixa arrel
llatina que el nom genèric, ja que ravenissa
deriva de rave silvestre i groga se li dóna
pel color de les seves flors.
Descripció: Planta de la família de
les Brassicàcies o Crucíferes. És una planta
anual, herbàcia, de port variable, ja que la
tija pot anar des dels 20 cm fins a superar
el metre d’alçada. La tija és dreta, de
secció cilíndrica, protegida per pèls híspids
(rígids), i també sol estar bastant
esbrancada.
Les fulles presenten disposició
alterna, les inferiors són peciolades, més
llargues que amples, amb el marge
pinnatipartit i la forma lirada. Aquesta
forma de les fulles és molt característica,
correspon a fulles molt dividides, amb la
part apical amb forma de lira; les fulles
mitjanes són més petites, sèssils, de forma
oblonga o lanceolada i molt menys
dividides; les més superiors poden arribar
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Les flors es disposen en raïms
corimbiformes, acumulen les flors obertes
a l’extrem de les branques. Aquests raïms
poden arribar a presentar un centenar de
flors. Les flors són pedunculades, amb
peduncles de fins a 4 mm, prims i glabres.
Aquests peduncles es poden allargar durant
el procés de fructificació. Cada flor
presenta quatre sèpals lliures de color verd,
verd groguenc o violaci, drets, quatre
pètals de 6-11 mm, lliures i de color groc.
L’androceu està format per sis estams, dels
quals dos són més curts, aquesta
característica fa inconfusibles les espècies
d’aquesta família. El gineceu està format
per dos carpels soldats.
El fruit és una síliqua indehiscent,
el nombre de llavors i la forma del fruit
varia segons la subespècie. La subespècie
rugosum presenta els pedicels fructífers
entre 1 i 2 vegades més llargs que la part
inferior del fruit, i aquesta part sol tenir
una o vàries llavors; mentre que la
subespècie linnaeanum es caracteritza per

Floreix des d’abril a juny.
Fructifica entre abril i juliol.
Viu a camps de conreu i vores de
camins no esquitxades amb herbicida. La
seva àrea de distribució natural és tota la
Mediterrània, si bé la subespècie rugosum
s’estén cap a la zona Turaniana. A Balears
la subespècie linnaeanum es troba a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Cabrera,
mentre que la subespècie rugosum viu a
Mallorca i Formentera. A Algaida, com es
pot veure al mapa, també és més comuna
la primera subespècie que la segona.
Usos tradicionals: No en coneixem
cap, ja que és considerada una “mala
herba”, i tot i estar emparentada amb els
raves, no forma una arrel tan gruixuda ni
comestible.

LLORENÇ GIL

EL RACÓ DE LA GLOSA

E l r ac ó d e l a g l o sa

tenir els pedicels fructífers entre 2 i 4
vegades més llargs que la part inferior del
fruit, i aquesta part sol tenir zero o una
llavor.

(1)
Viatge a Burgos, primer dia,
molt de fred, poc tapament;
però em feren president
de taula, quina alegria,
amb tan bona companyia;
però l’esquena em fa mal,
com ferida de punyal.
Per demà, si tot va bé,
esper que milloraré,
no puc anar a l’hospital.
(2)
El viatge ha anat prou bé,
viatjar és fer cultura;
coneixes llocs i natura,
fas amics, tot un plaer,
o t’enamores, també;
que per mi no va ser igual,
el tracte subliminal,
de la millor companyia,
no tant de la nostra guia,
com la de Poza de la Sal.
(3)
Tres cartes al director,
vaig llegir l’altre dia,
pel cas de pederàstia,
vinculant aquell rector,
de nines tan violador.
La que parlava més clar,
sobre un cas tan singular:
la d’en Jaume Santandreu,
aquell servidor de Déu,
a qui un frare... va violar.
(4)
A la fi, a Ses Covetes
tomen els apartaments,
que uns mals ajuntaments,
regits per ments estretes,
carregats de punyetes;
deixaven passar el temps,
però les multes, ben presents,
que va rebre el seu batlet,
el feren canviar de cantet.
Tots, manco el PePé... contents.

F. T.
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Fa 331 anys. - Aquest mes ens situarem a l'any 1682. Que aquest fos un any sec i es
fessin rogatives i processons demanant la pluja podríem dir que no és notícia perquè era
una cosa bastant freqüent; se succeïen els anys eixuts i era fonamental salvar l'anyada per
evitar el fantasma de la fam. Però aquests anys era important l'obra que es feia a l'església i
el 31 de març a una sessió de l'Ajuntament es dóna compte “com el Dr. Michel Amengual
pre. i olim Rector de dita vila nos oferex sent lliures ademés de les 400 que ab altres
consells ha ofertas ço és que vol que la hobra de la isglésia se pas auant i axí se anirà
obrant dita hobra nirà pagant”; com és lògic, l'oferiment s'acceptà i es donà “ple poder a los
honós jurats de pendra lo que se heurà menester de les casas de Michel Verdera per lo cap
de Altar i que se pach de tall de la hobre de la isglésia de diner de la pnt . Vila i axí matex
se'ls dóna poder de que se pas la hobra auant de la isglésia pagant lo dit Dr Michel
Amengual pre i olim Rector las ditas 100 lliures conforma ha dit”.
Aquest Dr. Miquel Amengual, olim (altre temps) rector, havia deixat el càrrec al seu nebot
del mateix nom que fou rector d'Algaida uns cinquanta anys; a ell li devem el magnífic
retaule barroc de l'altar major. El donatiu de 500 lliures del seu oncle representa un ajut
extraordinari, una petita fortuna, que va permetre acabar les tres voltes que faltaven, les
més properes a l'altar major; i com a compensació només va demanar permís per posar el
seu escut que podem veure a la segona clau; també es dedueix que volia controlar el destí
correcte del seu donatiu.
Per l'acord que hem transcrit del llibre de Consells comprovam que estava en marxa l'obra
de l'altar major per donar-li més profunditat: es compraren unes cases de Miquel Verdera i
l'Ajuntament va permetre que s'ocupàs el carrer que unia Es Sitjar amb el carrer del Rei.
Podem dir que amb aquesta obra l'església quedà com la tenim actualment si exceptuam la
capella fonda del Roser i la sagristia nova.
Més coses d'aquest any: “que hi ha molts particulars qui reclamen que han tingut morts que
los fan pagar més del acustumat que los fan pagar per lo vicari que no és fill de la vila que
és frare i entenem que no és just auer-lo de pagar i tetxar sa funerària com les altres viles”;
s'acorda “que los jurats tinguen ple poder de defensar-ho”. Curiosament a la queixa hi fan
constar que el vicari injust i abusiu no és fill de la vila i, a més, frare.
Hi havia prohibició d'endur-se'n llenya de la Comuna de Punxuat amb ban, multa, de 3
lliures per cada vegada i de 10 lliures per als ollers, però “la sen han portada de nits”. “Es
dóna ple poder a los jurats de fer pagar ban a tots los ollers i tots los demés que sen
porteran lleña per fer formiguers”. Recordem que l'explotació de Sa Comuna estava en
mans de l'Ajuntament que no l'establí a particulars fins ben entrat el segle XIX.
S'anuncia una visita del Virrei i es planteja “de ahont eurem diner per pagar los gastos per
la sua vinguda”. També hi ha la baixa de la flequera “qui fa pa no pot resistir”; per això es
decideix “fer flaqueras les que seran nesesari per la pnt vila i que los pugan donar a
cada flaquera fins a tres qras. for(ment) ço és que los ajan de tornar al fi que serà a las
festas de pentecostés pr. vinent i se ajan de obligar a mantenir la vila de pa”.
Podríem parlar de més coses d'aquest 1682: es gastaren “dos lliures i són per llendera
neules i fil llendera de que les neules són fetas de paper que són vint mans de paper”.
Es veu que feien moltes neules perquè una mà de paper són vint-i-cinc fulls. També
sabem d'uns adobs “en el banch dels jurats”; aquests bancs de què parla no són els
actuals bancs d'autoritats que són molt posteriors.

PERE MULET
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No ens agrada
Ens ha arribat que al camí de Son Bou
darrerament hi ha un grapat de clots a
l'asfalt que fan molt malt passar. Els
veïnats esperen que l'Ajuntament hi posi
solució el més prest possible

jugadors de camp, que esperam que poc a
poc es tornin a incorporar als entrenaments
i augmentin la competitivitat setmanal.

P l an a p i n er a

El passat 24 de febrer va tenir lloc la
primera calçotada popular a Pina,
organitzada pel COF. Hi va haver una gran
participació, amb més de 250 assistents, i
vàrem torrar uns 2500 calçots. Els
beneficis
obtinguts
es
destinaren
íntegrament
a
l'associació
ADAA
(Associació d'Ajuda a l'Acompanyant del
Malalt de les Illes Balears). Volem agrair a
tots aquells que ens varen ajudar en
l'organització i, en especial, a n'Albert i en
Guillem Conet per la salsa casolana que
ens feren, i als xeremiers de Sencelles, que
ens varen animar la festa. Esperem que
l'any que ve ho puguem repetir amb el
mateix
èxit
que
enguany.

L’equip segueix disputant-se el primer lloc
amb el Vilafranca, i ara ocupa el segon
lloc, a 6 punts del tercer classificat.
Esperam que encarrilin noves victòries i
aconsegueixin seguir en la part alta de la
classificació.
Amunt Pina!
I recorda, si vols publicar alguna cosa:
planapinera@gmail.com

UN PINER XAFARDER

Pina CF
El Pina CF ha jugat ja 23 partits
aquesta temporada, que quant a
resultats és en diferència la més
destacada. L’equip no ha estat
el més regular possible les
darreres quatre jornades, ja que
ha aconseguit 1 victòria, 2
empats i 1 derrota. Així i tot, el
Pina està passant per un
moment de lesions, on la més
destacable ara per ara és la del
porter, n’Àlex, i d’altres
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El passat diumenge 17 de març, vàrem tenir la sort de poder viure una gran trobada de les
famílies que participen a la modalitat de Catequesi Familiar a Algaida. Foren prop de 800
persones de catorze comunitats cristianes de Mallorca (parròquies i famílies) les que hem
estat presents en aquesta jornada, organitzada per la Delegació de Pastoral Catequètica.
L’objectiu era aprofundir en el camí de la fe en família. I, per això, els pares tengueren
l’oportunitat d’escoltar el testimoni personal d’un matrimoni català, en Juanjo Fernández i
na Núria, que explicaren com s’han enginyat per fer una pregària cada dia amb els seus
fills abans de sortir de casa. La pregària a la porta, com l’han batejada, és tan senzilla
com escriure cada dia en un paper una petita oració i aferrar-la a la porta per llegir-la junts
abans d’anar a la feina o l’escola. També ens explicaren altres mètodes de pregària i,
d’aquesta manera, comunicar-nos amb Déu per agrair-li tot el que ens dóna i compartir
amb ell les nostres dificultats.
Els infants també s’ho passaren molt bé, amb la gimcana preparada per poder aprendre el
Credo en aquest Any de la Fe. Vàrem estar ben contents de rebre la visita del senyor Bisbe
Xavier Salinas, que va voler conèixer de més a prop aquesta nova experiència catequètica.
I després d’una jornada tan intensa, compartírem un dinar de germanor al pati de l’escola
d’Algaida.
Des de la Parròquia d’Algaida volem agrair a l’Ajuntament d’Algaida per tota la
predisposició i ajuda material per celebrar aquesta diada. També volem agrair a l’empresa
Algalia, a la directora del CEIP Pare Bartomeu Pou, per deixar-nos tant d’espai, i al cuiner
Monxo, que ens deixà el menjador a disposició per si feia mal temps. També a
l’Ajuntament de Llucmajor que aportà tot el material que ens feia falta.
Igualment, volem agrair a l’oficina de La Caixa d’Algaida, i especialment a en Miquel
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Un agraïment molt especial tant al centre Mater Misericordiae que va aportar el seu gra
d’arena en aquesta trobada i al cor jove de Sant Josep Obrer i Corpus Christi. També volem
agrair a tot l’equip de la Delegació de Catequesi i Litúrgia tota la confiança dipositada en
nosaltres; a na Cati Rigo i els voluntaris de guarderia i de la gimcana, que ens ajudaren
també en tota la organització.
Finalment, vull donar les gràcies de tot cor a tot l’equip de catequistes d’Algaida, als
membres del Consell Parroquial i al grup de joves de confirmació. Gràcies per implicarvos al 100% en aquesta aventura, sense vosaltres no hauria estat possible tenir-ho tot a
punt.

ANTONI CAÑELLAS BORRÀS, CO, RECTOR

L a p àg i n a d e l a P ar r ò q u i a

Àngel, pare de segon de catequesi, per fer possible una ajuda material de l’Obra Social per
les despeses de l’ambulància. A Iván Archilla, metge i pare de segon de catequesi, que es
va oferir desinteressadament per donar servei durant la jornada, si es feia necessari.

Aquesta foto del rector
d'Algaida és obra de Jaume
Jaume “Garbí”, va ser feta el
dia de la Festa de La Pau
d'enguany
i
l'hem
descarregada del web de
l'Agrupació
Fotogràfica
d'Algaida.
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AHIGE Associació Homes per la Igualtat de Gènere
Finalment, després d’uns mesos de tràmits davant les institucions, la Delegació AHIGE
Illes Balears compta ja amb el registres oficials per actuar amb tota plenitud. La seu social
de la delegació a les Illes, a Algaida, ens ha de fer propera la realitat d’una entitat que, des
del compromís dels homes, es compromet en aspectes que avui dia constitueixen un dels
aspectes troncals d’una societat que cerca construir models de convivència basada en la
solidaritat, en els valors que ens identifiquen realment com a persones humanes, amb la
superació dels entrebancs culturals basats en la confrontació, en la desigualtat.
Tendrem ocasió d’anar creixent i participant. Aquest mes, en aquesta pàgina, reproduïm els
principis que AHIGE expressa en el seu document
Per una igualtat inclusiva: La perspectiva integral de gènere.
El nostre compromís davant la societat es concreta en els següents principis bàsics:
1.-Treballam en la nostra vida quotidiana per la igualtat de dones i homes, i investigam les
causes que, tant personalment com socialment, donen lloc a les desigualtats. Entenem que
els canvis socials esdevenen impossibles, quan no efímers o frustrats, si qui els proposen
obliden la seva transformació personal prèvia o simultània.
2.-Som conscients que el model masculí basat en la superioritat, el desafecte, la repressió
de l'afectivitat, la imposició de la força, la competitivitat i la violència deshumanitza i
empobreix els homes, mentre subordina i discrimina les dones .
3.-Cercam alternatives a aquest model masculí, basades en el desenvolupament de la
solidaritat, l'empatia, la pau, l'amor i l'alegria, partint de la identificació i expressió positiva
de les nostres emocions.
4.-Volem gaudir de relacions igualitàries, des del respecte a la diversitat, en tots els àmbits
de la nostra vida familiar, reclamam la nostra implicació en les tasques domèstiques, en la
cura pròpia i dels éssers estimats, també en les relacions socials i en la solució cooperativa
dels conflictes.
5. - Celebram els avenços del moviment feminista, reconeixem la seva aportació a una
societat més justa, lliure i digna, de la qual gaudim totes les persones. Donam suport
plenament a les reivindicacions de les dones a favor dels seus drets personals, laborals,
socials i polítics, i ens solidaritzam especialment i activament amb les víctimes de la
violència exercida per homes.
6. - Participam de les reivindicacions del moviment LGTB (lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals, etc.), com a col·lectiu especialment discriminat pel model patriarcal.
__________________________________________________________
Podeu comunicar-vos amb AHIGE Illes Balears: illesbalears@ahige.org.
Per a dijous dia 25 d'abril, a les 20 h, i al Casal Pere Capellà, amb la col·laboració
del Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Algaida, hem organitzat la següent
activitat:
Cinefòrum amb la projecció del guardonat curmetratge Luisa no está en
casa (2012), dirigit per Celia Rico i interpretat per Fernado Guillén i
Asunción Balaguer.
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Luisa no está en casa és el primer treball com a directora de Celia Rico Clavellino.
El film està produït per Josep Amorós (AMORÓS Producciones)
i els seus
protagonistes són Asunción Balaguer, Fernando Guillén i Maria Alfonsa Rosso.
El curtmetratge descriu la relació d’un matrimoni major que ha tengut una avaria de la
rentadora. El desastre inicial que suposarà a la llar aquesta avaria s’acabarà convertint
per a na Lluïsa, en la coartada perfecta, per a rompre amb la rutina quotidiana. No
obstant això, per al seu marit, l’absència de la màquina de rentar implicarà un buit
encara més gran: Luisa ya no está en casa, complint amb la seva condició de
mestressa de casa i esposa submisa. En paraules de la directora “he intentat construir
una història senzilla, comuna, compondre un breu capítol en la vida quotidiana d’un
matrimoni i plantejar la necessitat que una paraula aliena alteri el silenci d’una solitud
compartida”. Però a sota d’aquesta subtil narració, aflora tot un món interior ple de
símbols que caracteritzen la societat d’una època no gaire llunyana.

NÚMERO 387 | 35

S o b r e astr o n o m i a

PODEM MOURE LA TERRA?
Per tal de sortir dels temes tan depressius
que han emplenat aquesta secció en els
darrers mesos, hem decidit plantejar un
estudi de fa un temps, i tracta d’una
hipotètica situació molt curiosa.
Resulta que ja fa anys que passa per la
ment de molts científics el fet de descobrir
planetes on hi puguem anar a viure. Són
molt pocs els que podrien convertir-se en
un lloc habitable. Per això, mentre
continua la recerca de candidats similars a
la Terra, alguns astrònoms han començat a
plantejar altres possibilitats per assegurar
la supervivència de la nostra espècie quan
el sol esgoti tot l’hidrogen d’aquí a milers
d’anys. Recordau que quan passi aquest
fet, el sol s’anirà inflant tant, que xuclarà
el planeta Mercuri, Venus, i fins i tot a
nosaltres; per això, l’òrbita que seguim ara
serà un problema d’aquí 5.000 milions
d’anys.
Un astrofísic nord-americà va pensar una
solució molt exagerada, i és la de canviar
l’òrbita de la Terra, desplaçar-la cap a un
lloc a cobro de les intenses radiacions
solars que rebrem al futur. La seva idea,
pròpia d’un argument per a una pel·lícula
de ciència-ficció, no és tan absurda com
sembla, ja que hi ha fets els càlculs i dades
necessàries per posar-ho en pràctica.
Per moure la Terra cap a una òrbita
exterior, es necessita una gran quantitat
d’energia gravitacional; que, si volguéssim
generar-la des del planeta, s’haurien de
llançar milions de tones de massa en
direcció al sol a una velocitat d'11,2
quilòmetres per segon per poder partir en
direcció contrària i arribar així a una òrbita
més allunyada. Per fer això, es podria usar
una explosió nuclear controlada, però,
segons els càlculs que ja tenim, seria molt
difícil arribar-hi amb el nostre arsenal
nuclear. Heu de pensar que la major
explosió registrada en la història del
planeta va ser l’erupció del volcà
Krakatoa, al 1883, la qual va alliberar una
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energia de 150 megatones, i no va afectar
ni la rotació ni la translació del nostre
planeta. Per això, encara que es poguessin
fer explosions cada cert període de temps,
movent uns pocs mil·límetres cada vegada,
no ens n'allunyaríem suficientment.
La darrera hipòtesi tracta d’asteroides,
però no perquè impacti contra el planeta, ja
que tampoc faria res, com en el cas de fa
65 milions d’anys quan una roca va
extingir els dinosaures, però la Terra no es
va moure del seu lloc. El que faríem amb
els asteroides, seria aprofitar la seva
energia gravitatòria per fer que atraguessin
la Terra. Aquests haurien de passar molt a
prop del nostre planeta. I, amb una
trajectòria concreta, allunyant-se del sol
per estirar la Terra, farien que s’allunyés
amb ells. Però, per fer això no bastaria
amb una sola passada, s’haurien de fer
diverses passades d’asteroides perquè cada
vegada s’allunyés amb ells. I pensareu:
com fer que els asteroides venguin pel
camí que ens interessa? Doncs, segons els
científics, en el futur tendrem la tecnologia
per aconseguir-ho.
De moment, però, continuarem cercant el
planeta extrasolar ideal, ja que és més
senzill i més barat.

G. S.

Jaume Puigserver Puigserver va morir
Catalina Janer Vanrell ens deixà dia 27
dia 4 de març als 93 anys.
de març i tenia 94 anys.

Miquel Rafael Sastre va morir dia 6 de març als 87 anys.
Jaume Munar Fontirroig va morir dia 10 de març als 80 anys.

NAIXEMENTS
Isabela Maria Damoc, filla
d'Eugen Razvan i de Cristina,
va néixer dia 23 de febrer.
Llúcia Vila Arroyo, filla de
Pedro Juan i d'Esmeralda, va
néixer dia 11 de març.

M o v i m en t d em o g r àf i c

DEFUNCIONS

Alexandre Joan Mas Pizà, fill
de Josep Maria i de Maria
Antònia, va néixer dia 16 de
març.
Jaime Martín García, fill de
Sergio Ángel i d'Isabel, va
néixer dia 24 de març.
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CORRELLENGUA 2013
D'aquí ben poc, a partir de dia 15
d'abril, la flama de la llengua tornarà a
travessar el territori mallorquí. Els
darrers Correllengües han estat el 2007
i el 2010. Per mantenir aquesta
tendència, enguany tocava organitzar
un nou Correllengua, i queda clar que
tenim més motius que mai per dur
endavant aquesta gran cursa de relleus
en defensa i promoció de la llengua
catalana. Joves de Mallorca per la
Llengua feim una crida perquè moltes
persones
participin
en
una
reivindicació que volem que sigui
multitudinària, de l'ús de la llengua
catalana en la nostra terra.
El Correllengua 2013 entrarà a Algaida el proper diumenge dia 21 d'abril,
aproximadament a les 12,55 h, procedent de Pina i de Montuïri, seguint l'itinerari de la via
de serveis de la carretera de Manacor. L'arribada a la Plaça d'Algaida està prevista a les
13,25 h de l'esmentat diumenge. A la Plaça, hi haurà venda de camisetes commemoratives,
lectura del manifest i refresc gratuït per a tots els participants. D'Algaida, la flama sortirà
cap a Randa per la carretera de Llucmajor, on serà recollida per joves randins que
s'encarregaran d'entregar-la als voluntaris llucmajorers al límit que separa ambdós termes.
El lliurament de la flama per part dels algaidins als participants de Randa serà, si complim
l'horari previst, aproximadament a les 14 h.
En l'organització de l'acte a Algaida, ja han
confirmat la seva participació l'Associació de Mares i
Pares d'Alumnes del CEIP Pare Bartomeu Pou d'Algaida,
i també els corredors i ciclistes algaidins. Està previst
que els infants més petits corrin per dins el casc urbà, i
els més grans i adults per les carreteres. Es faran
contactes perquè, a l'organització, s'hi afegeixin altres
entitats, i naturalment l'acte és obert a la participació de
tothom que ho desitgi. Per això, només cal que us poseu
en contacte amb qualsevol membre de la Junta Directiva
de l'Obra Cultural Balear d'Algaida. Us oferim un telèfon
de contacte: 971 665040.

Altres activitats previstes per al mes d'abril
Excursió del mes d'abril: Dissabte dia 20 anirem als
terrenys de la Malé, situats dins el terme de Pollença,
entre el puig de Can Massot, el pas del Garrover, el pla
de les Verges i el coll d'Ariant. Com podeu veure, és la
mateixa excursió que havíem previst fer el mes de febrer
i que aleshores la vàrem haver de suspendre a causa del
mal temps. Sortirem de la Plaça a les 8.30 h.
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A Mallorca, d’ençà del tancament de Som Ràdio el 2003 i d’Ona Mallorca el 2011, la
majoria d'emissores de ràdio generalistes emeten en llengua castellana. En aquests
moments, només IB3 compleix amb el l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia i la Llei de
Normalització Lingüística, que obliguen que la llengua catalana sigui l’habitual a les
emissions de ràdio; perquè es compleixi aquesta condició, l’ús de la llengua catalana a
l’emissió ha d’arribar al 60% del total. També és conegut que la pràctica totalitat
d'emissores d'aquestes característiques presenten l'actualitat pròpia i aliena des d'una
perspectiva allunyada de l'imaginari col·lectiu mallorquí, allunyada de la seva cultura i
idiosincràsia i, de manera especial, allunyada de la cura i defensa de la llengua pròpia de
Mallorca. Es podria dir que la majoria d'emissores de ràdio generalistes que emeten a
Mallorca ho fan des d'una perspectiva absolutament provinciana amb l’objectiu d'estendre i
normalitzar aquest provincianisme acrític i submís.
Només amb la recuperació d'una veu pròpia —pel que fa a la llengua i pel que es diu en
aquesta llengua— podrem protegir la nostra cultura dels intents d'assimilació definitiva. I
més quan comprovem que els nostres representants polítics a les institucions
governamentals s'alineen dia rere dia amb els que pretenen relegar la nostra llengua i la
nostra cultura a una simple curiositat antropològica.
Ara, doncs, és precisament quan cal, més que mai, que la societat civil activa i conscient
organitzi les seves defenses amb eines sòlides i eficaces que permetin contrarestar
l'ofensiva que patim envers la nostra llengua i la nostra cultura, però també envers la nostra
condició de ciutadans.
Som en una època en què, gràcies a la revolució comunicativa que ha suposat l'extensió
d'internet, hom pot accedir lliurement a pràcticament tota la informació que desitja. Ara bé,
hi ha un altre tipus d'informació, la que hom no va a buscar i rep; la que simplement es
troba al diari del taulell de la cafeteria, a la ràdio del taxi o del supermercat, a la televisió
que encenem per inèrcia. Aquesta informació i aquest entreteniment continuen en mans
d'uns grups de poder molt concrets que, majoritàriament, són hostils a la voluntat ciutadana
d'alliberar-nos del provincianisme.
Per tant, farem una ràdio, i la farem
Objectiu:750.000€. Temps límit: maig de 2013.

entre

tots.

Ja podeu comprar accions d’ONA MEDITERRÀNIA, un projecte de
ràdio que, amb la finalitat de crear una emissora d'àmbit mallorquí
en la nostra llengua, és impulsat per l'Associació Voltor, amb el
suport de l'Obra Cultural Balear. Podeu entrar a:
http://www.onamediterrania.cat/compraaccions.php.
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ENS CAL UNA VEU
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(VE DE LA PÀGINA 44)
I què vares fer després?
Vaig anar a cosir a ca na Maria Tropella,
que estava damunt ca na Pujola i érem
un bon grapat de nines que vàrem
aprendre a cosir pantalons, ja que en
aquell temps no venien roba feta; sinó
que compraven la tela, després la
mestressa la tallava i nosaltres la
cosíem. Quan ja tenia devers devuit
anys, vaig anar a cosir amb la mestressa
Móra, que al cap de poc temps va
emigrar a Veneçuela. Després, a ca
nostra feia calçons d’home, però com
que ja es començaren a posar de moda
les botigues de confecció que venien
roba per talles, vaig decidir que volia
aprendre a brodar a màquina amb la
dona d’en Llorenç Molí, que és de Santa
Maria. Ella feia feina per a Brodats
Mallorca i durant molts anys també jo n’hi vaig fer, però a ca nostra, perquè ella ho
va anar deixant.
Quan tenia devers quaranta anys, em proposaren d’anar a fer feina a Bonisa, a deu
pessetes l’hora, que llavors era una doblerada. Els meus pensaments eren de fer
hores a Bonisa els matins, i els horabaixes seguir brodant a ca nostra; però es veu
que allà vaig caure bé i em proposaren fer-hi feina tot el dia i assegurada. Llavors la
fàbrica anava molt bé i arribàrem a ser més de cent treballadors, entre homes i
dones. Això devia ser devers l’any 1975.
Però la cosa acabà malament, no és així?
La feina començà a minvar, deien que per una mala gestió de l’empresa;
començaren a treure gent al carrer, jo inclosa, que també vaig anar a l’atur i
l’empresa va tancar. Llavors, un grupet de deu persones i en pla de cooperativa,
tornàrem a reobrir Bonisa, però la cosa no acabava de remuntar i anàvem magres,
magres. En lloc de cobrar, només hi afegíem i, per no cobrar, més valia estar a ca
nostra; vaig demanar que em posessin a l’atur, al mateix temps que una germana del
senyor i així acabà la meva relació amb Bonisa, quan ja estava a punt de complir els
seixanta anys.
Vaig estar els dos anys que em pertocaven a l’atur i després, fins que vaig complir
els seixanta-cinc, em retenien la part corresponent de la seguretat social fins a
arribar a la jubilació.
Aquesta casa, és anterior a la jubilació o et ve d’herència?
El solar sí que hem vingué d’herència de la meva padrina jove, que no era família
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Jo ja tenia cinquanta i pocs anys i, amb el raconet estalviat, em vaig aventurar a fer
l’obra, que en els temps que corren, ara no ho podria fer. Vaig passar mals moments,
perquè anava a pressupost fet, però la casa costà més del que havíem acordat; és
allò que diuen: “ja que hi som podríem afegir això o allò”. A més, va coincidir amb
el tancament de Bonisa i ma mare passava una penada que no me’n sortís; però ella
encara va poder viure aquí els darrers sis anys de vida. Record que va coincidir que
fèiem el canvi, quan en Joan Torres se’n anava destinat a Madrid i va convidar la
gent del poble a visitar el puig Major.
I de foravilera, hi has fet?
Les feines de fora vila sempre m’han agradat i encara ara les faig. En Felip, el meu
únic nebot, perquè les altres són nebodes, l’any passat ja trobava que era ben hora
que fes de senyora i s’oferí per ajudar-me durant un temps que una cama em feia
mal. De ben petita, quan no tenia escola, ja guardava indiots per dins les finques
nostres de fora vila, o per les de qualque veïnat que hi tenia permís. De més gran ja
anava a cavar faves i pèsols, que un temps ho fèiem així, tot a mà. Hi anava amb ma
mare i na Catalina Rotger, la dona d’en Pedro Perot, amb qui ens ajuntàrem per fer
les feines plegats, perquè ells no tenien màquina de segar.
Record que quan sortia de Bonis”, agafava el motoret i anava a fer una volta per
fora vila, encara que no hi tengués cap feina a fer, només per sentir el contacte amb
la natura, després de passar tantes hores dins aquell local tancat de finestres amb
reixes, que pareixia talment una presó i això em feia pena. Era com un ocellet que
necessitava estar a lloure, en llibertat, i encara ara pas més gust d’estar per defora
que aquí dins.

U n a X er r ad eta am b ...

pròpia i li deien la sorda Munara, que també em deixà un pinar i diversos mobles.
Jo vaig viure fins als deu anys a Liern, quan va morir mon pare i des de llavors, ja
visquérem més a la posada de davant Can Vicó. Els meus germans tots tenien un caseva, manco na Catalina i jo, però com que som fadrina, tenia estada a la posada,
que tocà al germà Felip. Passà el temps i un dia per les festes, vaig anunciar davant
tota la família que em volia fer una casa, que ni ma mare ho sabia.

Quines feines hi has fet per la pagesia?
Hi he cavat, he segat, he fet garbes, he espigolat; he collit ametlles, garroves i tota
casta de feines relacionades amb la pagesia. Encara ara em ve de gust llaurar amb
un motocultor Piva que té molts anys, però encara funciona. I el motor de serrar que
maneig, faig les estelles amb un picassó que pesa devers cinc quilos, per fer llenya
per l’escalfapanxes i quan tenc el maleter del cotxe ben ple, m’atur. Però cada any,
quan ve el bon temps, seguesc fent llenya per quan torni venir el fred. Tot quant jo
pugui fer, ho faig; no vull molestar ni manar feines a ningú, mentre pugui.
I ara, com t’hi entretens per fora vila?
M’agrada arreglar un arbre, m’agrada sembrar. N’Andreu, el nebot, em va preparar
un racó aposta per fer un poc d’hortet i quan ve el temps de les tomàtigues, en faig
un bon planter i de pebres també. Guard les llavors de les hortalisses que més m’han
agradat, d’un any per l’altre, embolicades amb un paper on prenc nota de les
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característiques de cada llavor. Me’n
regalaren una de pebres que diuen que
són italians i la primera collita la vaig
deixar perdre, perquè pareixien bords
amb aquell color tan estrany; però
després vaig comprovar que torrats o
fregits, tenien un gust excel·lent. Per
les tomàtigues de ramellet no faig
llavor seca, sinó que vaig triant les
millors de l’enfilall, les hi faig un
foradet i prement a poc a poc, vaig
escampant les llavors.
De vegades vaig per Liern i no hi tenc
cap feina per fer, però el guster que
pas no el me lleva ningú. En temps
d’espàrrecs,
m’agrada
collir-ne
qualque manada; en temps d’esclatasangs, m’agrada trobar-ne, i així pas el
temps per allà.
Liern és enfora, com hi veníeu fins a
la vila?
De petita sempre anàvem en carro amb la família i, per anar a escola, ja t’he dit que
amb la germana al principi anàvem i veníem a peu des de Liern. Després, a ella li
compraren una bicicleta de dona amb “porta-bultos” que dèiem, però no el fèiem
servir, perquè jo m’asseia damunt el manillar, amb els peus per davant, menant la
bicicleta i na Catalina s’aferrava a la meva espatlla pedalant; era un espectacle com
de cine. Jo, que llavors era molt petita i molt magra, vaig aprendre a colcar amb una
bicicleta d’home, passant la cama per davall el tub i amb el manillar girat, fins que
vaig créixer un poc i ja arribava als pedals per damunt.
De major he circulat molts d’anys amb un motoret i alternant amb el cotxe, des que
em vaig treure el carnet de conduir, que va ser abans d’entrar a fer feina a Bonisa.
Com més major he tornat, més estim el cotxe; casi més que a mi mateixa; per això
vaig ben alerta amb clots i pedres, procurant no anar per mal camí.
I de salut, com et trobes?
Bé, una monada de moment; de malaltia només he tengut una operació d’hèrnia a
un costat, quan em va sortir un bony i li vaig comentar a na Cati, la infermera, que
m’envià al metge Guillem, que és el meu de capçalera i després d’explorar aquell
bony, m’envià a l’especialista de l’hospital. Allà posaren que era urgent i en poc
temps m’operaren un dia prop de les vuit del matí; com que pareixia que tot havia
anat bé, vaig proposar si aquell mateix dia em deixarien sortir i com que em feren
cas, devers les sis de l’horabaixa ja tornava ser a ca nostra.
D’accidents, n’he patit uns quants, però no de cotxe; varen ser domèstics. Un va ser
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A les activitats de la Tercera Edat, hi vas?
Ja feia bastants d’anys que anava a fer gimnàstica i enguany també hi havia
començat, però em vaig aturar perquè tenia l’esquena que em feia un poc de mal;
que si estic millor per ventura davant festes, hi tornaré.
A les excursions, tant per Mallorca com per fora, hi vaig sempre que puc. He estat a
Galícia tres vegades, i també a Santander, Granada, Valladolid... Som un grup de sis
amigues i ens va bé perquè solem ocupar tres habitacions. Per Mallorca anam a casi
totes les excursions que fan i als dinars, xocolatades i a qualque festeta a part,
també. Que de feina, ja n’hem feta molta i si ara ens podem distreure; és bo que ho
puguem fer. Els diumenges horabaixa organitzam partides de cartes per entretenirnos una mica, que ens ajuden a passar el temps, i això és vida.
Aquest ha estat el resum d’una llarga conversa que mantinguérem amb na Petra.
Ella és un testimoni viu del gran canvi de vida i de costums, que ha experimentat la
població d’Algaida durant la segona meitat del segle XX i part del XXI; sobretot
dins el món de la pagesia, que ella tan bé coneix.
Petra, gràcies per la xerradeta i per la teva amabilitat.
I molta sort i salut per al futur.

U n a X er r ad eta am b ...

quan llaurava amb el motocultor i un moment que em vaig distreure, m’enganxà
una cama i em va fer una ferida oberta a un costat, que em deixà coixa una bona
temporada. L’altre va ser l’any següent d’haver fet l’excursió del torrent de Pareis
amb l’Obra Cultural, que m’havia agradat tant i la volia repetir; però no pogué ser
perquè m’havia tallat un dit amb el motor de fer llenya i encara anava embenada.
Vaig voler tocar el corretgí amb el motor en marxa i casi m’arrabassà la mà; com
que duia uns guants posats i sortia molta sang, pensava que hauria perdut tres dits.
M’operaren d’urgència durant tres hores i mitja, però no pogueren salvar el meu dit
índex, que havia quedat destrossat.

MIQUEL SASTRE PUJOL FIOLET
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Una Xerradeta amb...

PETRA GELABERT BIBILONI, DE LIERN.
La nostra entrevista d’avui va ser fàcil de concertar. Va bastar aturar-nos a
ca la protagonista, que viu al carrer Quarterada, un dissabte horabaixa i,
després de superar la sorpresa de la nostra proposta, quedàrem d’acord per
l’endemà dur a terme aquesta Xerradeta.
El diumenge horabaixa ja la trobàrem a punt, piules fetes, perquè després
havia quedat per anar amb les amigues del club de la Tercera Edat, però amb
dubtes per si el que ens havia de contar podria interessar als lectors d'Es
Saig. Aclarida la qüestió, després ja començàrem la següent conversa.
Per començar, nom, malnom i quan
vares néixer?
Som na Petra Gelabert Bibiloni i de
malnom em diuen de Liern; vaig néixer a
la nostra posada del carrer de Palma, dia
24 de març de l’any 1934 i, per tant,
avui, casualitats de la vida, faig els 79
anys, que també va caure en Setmana
Santa. Mon pare era n’Andreu Gelabert
Juan de Liern i ma mare, na Magdalena
Bibiloni Capellà Garrovera”. Mon pare
era molt més major que ma mare, els
separaven vint-i-dos anys, i quan jo vaig
néixer va tenir una embòlia i va ser
extremunciat, però encara va viure deu
anys. Del capet va
quedar bé, però li
fallaven les cames
i jo sempre el
record caminant
amb un gaiato, o
recolzat a una
cadira baixa, que
llavors no hi havia
crosses, i cada sis
o
set
passes
s’havia d’asseure
perquè es cansava
molt.
Som la petita de
set
germans:
n’Andreu,
en
Felip, en Gabriel,
en Joan, un altre
Felip (perquè el
segon havia mort),
na Catalina i jo.
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Quins records tens de quan eres nina.
Anares a escola?
Record que vivíem a Liern i cada dia,
amb la meva germana, veníem a peu fins
al poble per anar “a costura”, que deien,
a ca les Monges, fins que vaig haver fet
la primera comunió; després ja em
passaren a les Escoles. Record que vaig
anar a classe amb Dª. Magdalena Xico,
molt bona dona i bona ensenyant, i
després amb Dª. Consuelo, que eren
mestres Teresianes i entremig amb Dª.
Amparo, la dona de D. Alfonso. Després
vaig anar uns anys, des del deu, quan
mon pare va morir, fins als tretze, al
col·legi d’aquestes
monges Teresianes,
que estava al final
del carrer dels Oms
de Ciutat i record
que, a l’hora del
pati, sortíem a la
plaça dels Patins,
perquè era una
escola petita i no
tenia un espai
apropiat; però no
m’agradava el fet
d’estar interna i
tancada. Per això,
vaig
tornar
a
l’escola d’Algaida
fins als catorze
anys, que llavors
encara no donaven
ni
certificat
d’estudis.
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