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LES PÀGINES A COLOR D’AQUESTA REVISTA
A la pàgina anterior, la foto de na Jerònia Pou mostra les obres que es fan a
l’església  parroquial  per  obrir  un  cinquè  arc  on  s’hi  ha  de  col·locar
posteriorment  un vitrall.  Sembla  que  les  obres  han vengut  acompanyades
d’una  certa  polèmica,  perquè  s’han  començat  sense  consultar-ho  als
responsables de la parròquia. Això és el que ens digueren. 
A la penúltima pàgina hi hem col·locat fotos de l’arxiu de Tioieta Ràdio,
corresponents al Dia del Ram i a la Festa de la Pau d’anys anteriors.
I a la contraportada un poema i una imatge al·lusives a les reivindicacions de la igualtat de gènere, que han
de ser ben vigents tot l’any.
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FA VINT ANYS
La  portada  de  es saig del  mes
d’abril de l’any 2000 (núm. 232),
era una fotografia en blanc i negre
de la sortida a cel obert de la mina
de  la  font  de  Sa  Mata  Escrita,
aprofitant  que  aquell  mes  l’hort
d’aquesta  possessió
protagonitzava  la  secció  “Molins
aiguaders  i  espais  irrigats
d’Algaida”.  L’editorial  del  mes
duia  per  títol  “Invasions”,  on
l’editorialista  parlava  de  la
passada “invasió pacífica” que va
patir  el  nostre  poble  per  les
passades  festes de Sant  Honorat,
comparant-la  amb  la  poca
assistència  de  gent  el  dia  de  Sa
Rua i del judici d’en “Camestortes”, culpable de tots
els  mals  que  patim.  l  de  l’altra  “invasió”,  la  dels
ciclistes  que  començaven  a  omplir  les  nostres
carreteres,  sobretot  entre  Algaida  i  Llucmajor  que
feien, i encara fan, tan perillosa aquesta ruta.

En “Calaix de Sastre” titulava el seu escrit d’aquell
mes “La llista de correus”, on l’articulista aprofitava
la  recent  aprovació  que  als  segells  de  correus  hi
podrien sortir els rostres de personatges populars; i
el  glamour  que aportarien les fesomies d’en Julio
Iglesias,  d’en  Raúl,  o  de  Monseñor  Escrivá  de
Balaguer,  en  comparació  amb  els  segells  que
circulaven  en  temps  del  franquisme.  A
“l’Ajuntament informa” hi apareixia,  entre d’altres
temes,  la  notícia  que  s’havien  presentat  les
conclusions  del  Catàleg  de  Camins  del  Terme
Municipal d’Algaida, redactat per Fodesma, com a
annex  a  l’inventari  de  Béns  de  l’Ajuntament
d’Algaida, dels noranta-set camins públics.  També
s’anunciava la connexió de les aigües residuals de
Pina a la depuradora d’Algaida-Montuïri,  i  que els
veïns podien començar a connectar les aigües a la
xarxa  de  clavegueram.  Els  “Divendres  Algaidins”
anunciaven  la  propera  conferència  de  n’Antònia
Serrano, sobre els seus llibres de receptes culinàries.
A  l’espai  “Molins  Aiguaders  i  Espais  irrigats
d’Algaida”, en Miquel Fiolet dedicava aquell article
a l’hort de Sa Mata Escrita, amb plànol de conjunt i
tres fotografies. A una pàgina hi sortí un article d’en
Pere  Salas  Mascaró  titulat  “La  pobresa,  entre  la
perplexitat i la vergonya”.   A doble pàgina, un altra
article  signat  per  P.S.  i  titulat  “És  mort  en

Camestortes?, contenia els apartats:
El  retorn  d’en  Camestortes,
Agraïments,  Dijous  Llarder  i
Dissabte  de  carnaval,  acompanyat
amb quatre fotografies. Una pàgina
l’ocupava el  PSM-EN, on valorava
positivament  la  connexió  de  Cecili
Buele  amb  l’electorat,  i  les
Eleccions del 12M. Al “Noticiari de
l’Obra  Cultural”  hi  sortien  les
activitats  d’aquell  mes,  amb  dues
fotografies;  una de la  visita  guiada
per Gaspar Valero a Sencelles, i  la
del grup d’excursionistes al Puig de
Maria.  A  una  altra  pàgina,  la
Comissió organitzadora de la  Festa
d’en  Camestortes  agraïa  la

recaptació  de  171.700  ptes.  per  la  Solidaritat
Algaidina amb Moçambic.   

A més de les seccions habituals, com “M’han dit que
diuen”,  “Sabeu  on  és”,  “Moviment  demogràfic”,
“Esports”, etc... a “Fotograma a fotograma”, en Joan
Carles  Palos  parlava  sobre  la  passada  edició  de
l’Òscar  a  la  millor  pel·lícula  de  parla  no  anglesa,
quan  li  fou  entregat  a  Almodóvar  l’estatueta  per
“Todo sobre mi madre”. A “El racó dels manescals”,
n’Oriol  Puig  i  na  Rosa  Fàbregas  titulaven  el  seu
article: “Negligència o mala fe?”, per mor d’algunes
consultes  que  havien  tingut  per  l’enverinament
d’animals  accidental  o  intencionadament.  A  “Els
lectors escriuen”, en Rafel Antich hi va escriure, a
pàgina sencera la carta titulada “12 M: la millor nit”.
A la pàgina de “Pina”, en Xesc Oliver parlava de les
aigües  brutes  i  netes  de  Pina,  de  les  obres
d’ampliació  del  cementeri  i  d’una  petició  de
col·laboració dirigida al jovent del poble. A pàgina
sencera  hi  sortí  la  “Codolada  de  Sa  Plaça
d’Algaida”,  aclarint  al  preàmbul  que  no  era  una
vertadera codolada. A la Xerradeta d’aquell mes, en
Miquel Fiolet entrevistava en Cinto Farrús Sarrado,
on parlava  de la seva infància per Tavascan, de la
seva  feina  a  La  Caixa,  les  seves  promocions
immobiliàries, i sobre les seves ocupacions a Canal-
4, com a vicepresident i conseller delegat. 

Miquel Fiolet
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EDITORIAL
A dia d’avui, és igual quan llegiu aquest editorial, no
sabem  quanta  gent  està  infectada  pel  nou
coronavirus  (SARS-Cov-2),  però  sembla  molt
probable  que  un  elevat  percentatge  de  casos  sigui
asimptomàtic o no hagi estat registrat. Falten tests i
material mèdic que permeti una anàlisi exhaustiva a
la totalitat de la població. Si es fessin es podria veure
i comprovar la hipòtesi que la taxa de letalitat real
(quantes persones moren)  és bastant menor.  És un
tema de salut importantíssim, però no n’és l’únic ni
prop fer-hi. 

Qui  ens  hagués  dit  a  principis  d’any que  a  hores
d’ara  el  govern  central  (format  per  PSOE  i
Podemos)  haurien declarat  un estat  d’alarma,  amb
un confinament legal de la població i una reducció
dràstica  de  l’activitat  econòmica  fruit  d’una
pandèmia? No era fàcil de preveure i actualment els
resultats no són bons. I en aquells estats que ho han
fet una mica millor també  intervenen altres aspectes
socials i culturals que han afavorit, per ara, tenir uns
millors resultats pel que fa al  nombre d’infectats i
morts.  Temps hi  haurà  per  denunciar  mesures  poc
apropiades, però ens cal estar units en aquesta lluita
contra  la  pandèmia  i  necessitam  més  empatia  i
solidaritat. 

No  sabem si  aquesta  crisi  serà  temporal  o  durarà
anys.  Són  difícils  de  preveure  els  efectes  que  el
confinament  per  coronavirus  tendrà  sobre  la
població  i  també  sobre  els  nostres  sistemes

econòmics i polítics. Si la democràcia perdrà part de
la seva essència de llibertat per garantir un bé comú
superior.  La  resposta  l’hem de  tenir  clara  i  ha  de
recaure en nosaltres, els ciutadans i ciutadanes. 

Però per prendre bones decisions futures sobre com
afrontar noves crisis, siguin quines siguin, cal tenir
present una sèrie d’aspectes.  

El  primer  de  tot,  palès  cada  vespre  en  forma
d’aplaudiments,  és  la  consciència  que  són  els
funcionaris  dels  serveis  públics  els  qui  donen
resposta, els qui vetllen per la salut i benestar de les
persones. 

En  segon  lloc,  que  les  polítiques  progressistes  i
socials i l'ajuda dels avenços tècnics són el camí de
l’esperança de la  humanitat.  Hi  ha esperança si  la
vida i el benestar de la població està per damunt del
lucre  i  els  beneficis  econòmics  de  les  grans
empreses. 

En tercer lloc, cal replantejar-se una part del nostre
sistema econòmic. En aquests dies vivim gràcies a
sectors  productius  com  l’agricultura.  Pagesos  i
ramaders  han  treballat  per  garantir  les  nostres
necessitats més bàsiques. La reducció de l’activitat
econòmica  i  industrial  arreu  del  món  ha  duit  una
millora en els principals indicadors mediambientals i
potser és una de les darreres oportunitats per aturar o
frenar els efectes del canvi climàtic. 

I en quart lloc, i no menys important, que si som un
poble unit no hi ha res que ens pugui aturar. Ho
hem demostrat amb l’acció de la Policia Local
d’Algaida  i  la  cantada  d'en  Joan  Petit  quan
balla.  Una acció  simple,  senzilla  però  sentida
que ha estat l'enveja sana d’arreu del món. 

Que tinguem molta salut per seguir gaudint de
la cultura, de la família, dels amics i de la vida. 

Una imatge insòlita del confinament: Què hi ha dins
la senalla que, d’una casa a una altra, travessa el
carreró  com  si  fos  una  fada  de  rondalla?  Tones
d’amistat,  d’enginy  i  de  solidaritat  en  temps  de
crisi.
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MOVIMENT DEMOGRÀFIC
DEFUNCIONS

Catalina Pericàs Pou Manuela
va morir dia 3 de març de 2020
als 93 anys.

Antònia  Amengual  Macianas
Pola va morir a Pina dia 10 de
març de 2020 als 83 anys.

GLOSAGRAFIA
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M’HAN DIT QUE DIUEN
Amb tot aquest “merder” que ens ha caigut a damunt, aquest Sord pensava descansar aquest mes

d’abril, però el Consell de Redacció ha decidit, crec que amb bon criteri, que havíem d’aportar la nostra
contribució a “normalitzar” un poc la vida algaidina. És difícil parlar de normalitat a un poble, i a un país,
amb carrers i places buides, i molt poca circulació. La gent respecta molt el confinament i només veus gent
que va a comprar aliments (i tabac i premsa), i poca cosa més. Això sí, els passejadors de cans, i cusses,
aprofiten per fer passejades més llargues.

I què voleu que vos digui més, si aquests darrers dies l’orella bona no ha sentit res de res! A principi
de mes hi hagué tota una sèrie d’activitats, encara, però des del decret d’alarma, tot s’ha aturat. Bé, el que
volem remarcar és l’actuació dels nostres municipals pel carrer, cantant “En Joan petit quan balla”, per
animar una mica els infants i convidar-los a “quedar a casa”. El vídeo ha fet la volta al món i mai tan ben
dit. Fins i tot la filla d’en Donald Trump (sí, la filla del president dels Estats Units!) ha xerrat d’aquest
vídeo: Algaida al centre del món... Fora bromes: enhorabona a qui va tenir la idea i a tots els municipals
per l’actuació.

Del que no hi ha dubte és que aquest 2020 no hi haurà ni Ram, ni Pasqua, ni la Pau. I el més fotut és
que  no  sabem quan  ens  tornarem normalitzar.  Quan  hi  ha  un  desastre  natural,  terratrèmol,  tsunami  o
inundacions, com la de l’any passat al Llevant mallorquí, tot d’una veus la magnitud del desastre... Però amb
això que tenim, aquesta pandèmia que li diuen, no sabem com ni quan acabarà (almenys en aquests moments
en què escrivim aquestes 4 retxes), ni, sobretot, les conseqüències: sanitàries, econòmiques, socials... Però
crec que hem entrat dins un tema massa seriós per a aquest Sord.

A la fi va fer una bona ploguda, el penúltim diumenge de març: una trentena de litres (a redols) ben
necessaris, que caigueren en poc temps, però ben arribada la pluja. Per cert, un que va anar, per feines, per
fora vila, va trobar que a la majoria de casetes, que són moltes, hi havia, a totes elles, cotxes aparcats, en
general, un parell o més. I ell va deduir que era gent que cada dia anava a treballar i ara no pot anar-hi. No
sé si hi ha més gent a Algaida, per fora vila, que pel poble mateix.

El que sí que podem veure, amb aquest confinament, és unes ganes grosses de “fer poble”. Compartir
curolles o dinàmiques: ara toca fer renou amb tambors o poals o ribells  de plàstic,  ara ballam amb els
municipals, ara aplaudim al personal sanitari... duim un bon trull diari. Fins i tot hi ha carrers que han muntat
un grup de whatsApp amb tots els veïnats i se posen reptes cada dia, per guaitar a balcons, portals i finestres
i  veure’s les cares.  N’hi ha que posen música i  fan  tardeos i  tot!  Han promès que en sortir  d’aquesta,
organitzaran un bon sopar de carrer.

Això sí, la vida “familiar” s’ha incrementat una cosa grossa. N’hi ha que ja somien poder tornar
deixar els nins amb els padrins. I padrins que somien tornar tenir els al·lots per la casa. Tanta sort de les
converses amb vídeotrucada amb els mòbils o les tauletes: així es poden veure la cara i sentir-se la veu.
Molts  som a dos carrers,  però sembla que som a l’estranger,  separats per milers de quilòmetres.  Això
acabarà... per sort, i hem sentit que fins i tot els menys besadors (diuen que Algaida és un poble poc donat a

mostrar  les  emocions)  tendran  ganes  de  besades  i
abraçades  per  celebrar  el  final  d’aquest  punyetero
confinament.

Crec que podem acabar, però no volíem fer-ho sense un
desig: que el proper mes de maig es saig pugui sortir a un
poble més o menys “normalitzat” i amb ganes de reprendre
una vida que moltes vegades ens semblava avorrida, però
que ara enyoram. 

UN SORD

Una de les poques coses que podem fer aquests dies: anar a la 
botiga a comprar menjar. (Foto de Jerònia Pou).
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SABEU ON ÉS
Un  aucellot   (o  ocellot) és un aucell de figura
desagradable, que sol aplicar-se, per exemple, a
la gavina mascle com a subjecte menyspreable o
ridícul  per  la  seva  figura  o  pels  costums.  Un
aucell  és  una  classe  de  vertebrats  amniotes,
caracteritzats per la presència de plomes que els
permeten  la  regulació  de  la  temperatura  i
l’adaptació  al  vol.  Per  volar,  utilitzen  les
extremitats  anteriors  o  ales;  les  posteriors
serveixen  per  a  la  locomoció  i,  en  algunes
espècies, per a la natació. Constitueixen un grup
molt  homogeni  i  especialitzat,  amb  punts  de
contacte, moltes vegades, amb el dels rèptils. La
pell, generalment prima, està coberta de plomes,
excepte en algunes parts del cap i de vegades al
coll. La part baixa de les cames i els dits tenen
un revestiment que forma escates semblants a les
dels  rèptils.  Els  aucells  renoven  el  plomatge
durant l’època de la muda, que sol ser durant la
tardor.  Aquesta  renovació  sol  produir-se  de
manera gradual,  en temps de la muda, però la
poden torna a renovar diverses vegades l’any. 

Els aucells es divideixen en més de 30 ordres, i entre
les  principals  es  poden  destacar:  ocells  de  pas,
aquells que efectuen migracions; de rapinya, aquells
que són carnívors; del paradís, que es caracteritzen
pels seus ornaments, etc. 

“El  cant  dels  ocells”.-  És  una  cançó  tradicional
catalana  de  Nadal.  La  cançó explica  la  joia  de  la
natura  el  dia  del  naixement  del  nin  Jesús.  Fou
musicada pel famós violoncel·lista català Pau Casals
i  Defilló  que,  durant  el  seu  exili  a  San  Juan  de
Puerto Rico, l’any 1971, estrenà l’himne de l’ONU,
musicat per ell;  i  després de fer-hi el  reivindicatiu
discurs, interpretà també “El cant dels ocells”. 

Topònims 

“Morro dels Aucells”.-  Accident  de  la  costa  del
terme  d’Escorca,  a  la  partió  amb  el  de  Pollença,
situat entre la cova de ses Bruixes i es Musclos de
ses Cordes.

“Punta dels Aucells”.-  Accident   geogràfic  de  la
costa del terme de Pollença,  situat entre el  cap de
Catalunya i cala Figuera.

Cançó                       

S’aucellot de cama llarga,
per enguany no cantarà,
perquè li varen donar,
es dematí per berenar, 
rel d’uiastre que amarga.

Pista                      

Per trobar aquest aucellot escultural, s’ha de circular
per un carrer que du per nom el d’un escriptor nat a
Mallorca l’any 1355,  i  mort  a  Tunísia  el  1423. Si
afegim  que  el  terrat  del  local  on  hi  ha  aquesta
escultura  fa  cantó  amb un passatge  comunitari,  ja
haurem donat massa pistes.

Solució del setembre passat

Es troba aquella placa de garatge protagonista a  es
saig del setembre passat a la porta de la portassa del
núm. 20 del carrer Pare Bartomeu Pou.

NOTA:  mentre  es  publiqui  “La  toponímia  urbana
d’Algaida” (que aquest més no s’ha pogut completar
pel confinament), la secció “Sabeu on és?” quedarà
posposada.

Miquel “Fiolet”
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UNA PASSEJADA, DUES ESTAMPES

Confinament, encomanar, aferrar, infectar, passa, viral, virulència, col·lapse, #joesticacanostra, mascareta,
paper de vàter i... (el líder, amb diferència) coronavirus. Aquest és, o hauria de ser, el lèxic de moda segons
l’escriptor,  traductor  i  filòleg  Pau  Vidal  (www.vilaweb.cat).  Amb  aquests  antecedents,  quina  passejada
podem fer? Els ciutadans corrents no tenim banys, ni cuines, ni dormitoris, ni menjadors, ni corrals gaire
estimulants. Vaja fotos avorrides, que en sortirien! De manera que he decidit mirar d’eixamplar horitzons i
trescar virtualment pel terme recorrent a la memòria i als arxius de fotos, i  dedicar al confinament dels
tronxos (ella ja sap per qui va, això) aquell acte que solem fer quan volem enviar a pondre algú o alguna
cosa: braç esquerre horitzontal aferrat al cos, però amb espai suficient perquè hi passi el braç dret vertical
amb  força  cap  amunt  i  puny  ben  estret...  Si  intercanviau  braç  esquerre  i  braç  dret,  tant  s’hi  val;  la
intencionalitat és la mateixa... Queda entès, per tant, que les fotos d’aquesta pàgina tenen anys, com prova la
data de creació que duen incorporada les fotos digitals. Ho dic perquè he estat confinadament responsable i
no em crec mereixedor de cap multa. I quan els irresponsables són els del Govern de l’estat, qui els multa?
Vistos els desplegaments de soldats pel carrer Blanquerna de Palma, per un hipermercat de Marratxí, per
l’aeroport de Barcelona i per altres llocs civilment humanitzats (fins ara!), pens en quanta raó tenia l’enyorat
Pere Calders: «ens volen tenir acorralats permanentment, fins i tot en temps de pau».

Miquel Serra
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UNA RACIÓ DE POESIA
La poesia pot ser un recurs per fer més suportable el confinament. Per tant aquest mes la ració és doble: dues
propostes de dos autors, millor dit d’un autor i d’una autora, diferents. L’un no necessita presentació de cap
casta; només fa un parell de mesos, mallorquí, que celebràvem l’any Llompart per recordar el 25è aniversari
de la mort del poeta, i la seva poesia ha visitat amb freqüència aquesta secció. 

L’altra poeta és novella en aquestes planes algaidines, encara que ja fa temps que publica les seves glises (ni
poemes ni gloses, s’ha inventat aquesta paraula, glisa, i ha promès que un dia ens ho explicarà) a la revista
S’Ull de Sol d’Alaior. A petició nostra, ella mateixa, na Montserrat Sobrevias,  fa dos cèntims de la seva
persona per als nostres lectors i lectores: «Fa més de quaranta anys que visc al Pla de Sant Jordi i tenc una
especial simpatia per al poble veïnat d’Algaida. Segur que tots els amics, coneguts i exalumnes algaidins que
hi  tenc,  m’han  encomanat  la  seva  desbordada  estimació  per  aquest  poble.  Des  que  estic  jubilada  de
l’ensenyament,  puc dedicar-me,  entre  altres  coses:  al  món dels  llibres,  de les paraules,  del  ritme,  de la
música… Possiblement les moltes cançons que he cantat o he ensenyat al llarg de la meva vida han deixat un
pòsit  dintre meu que ara surten en forma de petits  relats, poemes,  gloses… només com un joc». I més
endavant ens aclareix que sempre escriu a partir d’una foto.

Na Montserrat és també l’autora de la foto i el poema Dona que dóna, que va escriure per commemorar el
Dia Internacional de la Dona, i que il·lustren la contraportada d’aquest mes.

Una proposta: Josep Maria Llompart

Quan per les xarxes es va conèixer dia 18 de març de 2020 la mort, als 93 anys, de Pere Martínez Pavia,
escultor i gendre de Francesc de Borja Moll, algú va tenir la bona ocurrència de fer circular el poema que
Josep Maria Llompart va dedicar al seu amic: Cante jondo per a Martínez Pavia. Llompart el va publicar per
primera vegada el 1974 a Memòries i confessions d’un adolescent de casa bona. I crida l’atenció la vigència
del poema que, en ple franquisme, fa una sarcàstica denúncia de la violència de gènere. 

CANTE JONDO PER A MARTÍNEZ PAVIA

Pel forat corcat del gat
guaiten albat i pecat.

La morta en el paradís
somriu un confit d’anís
sota el vol llis i concís
de l’angelet estantís.

La xaranga i el pasdoble,
mantellines i redoble,
el sant desfressat de mort,
la suor de sang a l’hort.

Rosaris, creus al calaix,
la mortalla i el pantaix.
La lluna en el ganivet
obria riells al fred.

L’amant decebut rentava
ganivet i mala bava,
aiaiaiai,
al rierol del desmai.

I la llosa, R. I. P.,
sempreviva i romeguer.
Pel balcó la processó
amb el penó i el tambor.

LA MATÉ PORQUE ERA MÍA

(En el vent de pedaç
esvalotaven les remors del fas.)

Dona cosint. Pere Martínez Pavia.
Escultura ubicada a la plaça Mare
de Déu de la Salut de Palma.
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Una altra proposta: Montserrat Sobrevias

ESTENEDOR

Al cel hi ha un estenedor
per estendre-hi la bugada.
L’ha penjat un avió,
basta fer-hi una mirada.

Avui no hi haurà calçons,
ni llençols, ni roba fina.
Seran somnis o il·lusions,
d’això, jo en tenc una mina.

Primer estendré la salut
després la pau i harmonia.
Seguirà el clima doiut
que ens regira cada dia.

I aquest virus amb corona,
que ningú havia cridat 
i ara tot ho  infecciona:
Que s’airegi  aviat!

Hauré de fer molta via,
el fil blanc es va fonent…
Un darrer desig voldria:
llevar la por de la gent.

Que s’eixugui tot plegat
amb l’ajut del sol i el vent.
Un anhel molt desitjat!
No ho tens tu també a la ment?

Montserrat Sobrevias
21 de març. Dia de la Poesia
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RANDA I MARIA ANTÒNIA SALVÀ
Text i fotos: Joan Capellà Galmés

Nota de la Redacció: Hem aprofitat aquest regal de temps que ens ha concedit el confinament per complir un deute
que  teníem  amb  els  nostres  lectors  i  lectores,  sobretot  randins,  que  ens  ho  havien  demanat  expressament:  la
publicació de la conferència que, amb el títol indicat, Joan Capellà Galmés impartí a l’església de Randa dia 21 de
desembre de 2019, en un acte organitzat conjuntament per la Delegació d’Algaida de l’Obra Cultural i l’Ajuntament
d’Algaida. Aquesta conferència s’emmarcà dins els actes commemoratius del 150è aniversari del naixement de Maria
Antònia Salvà.

Bon vespre, i gràcies per la vostra presència.
Vos promet, i ho dic de bon de veres, que procuraré
no allargar-ho massa ni fer-me excessivament pesat.
No sé si ho aconseguiré...

 I bé, no crec que vos vengui gens de nou que
més que a una conferència vulgui convidar-vos a una
passejada;  un  passeig  una  mica  especial,  això  sí:
trescarem pel temps i per l’espai; bé, pel que pertoca
a l’espai, vull assegurar-vos que no ens allunyarem
massa  del  lloc  on  ens  hem  reunit,  aquest  petit
llogaret  i  aquesta  muntanya  que  tanta  poesia  han
inspirat.

Pel que fa al temps... ara mateix retrocedim
fins  el  1904,  som  a  finals  de  la  primavera  i
acompanyam, sense que se’ns noti gaire (invisibles
com som) un jove poeta barceloní arribat de fa poc
per tal de conèixer en persona la nostra poetessa, una
dotzena d’anys major.

Des de fa uns mesos, i per tal d’agrair-li un
poema  enviat  per  ella  a  la  revista  que  el  jove
dirigeix,  han començat  un intercanvi  epistolar  que
s’estendrà entre el  1903 i  el  1957, esdevenint així
una  de  les  correspondències  entre  poetes  més
extenses i interessants que mai s’hagin donat.

«..mantinguérem  llarga  i  nutrida
correspondència epistolar, en la qual exercí  sobre
mi  un  tan  particular  mestratge,  que  ningú  haurà
influït com ell la meva producció literària de l’edat
madura...»

I ja els tenim aquí on volíem, pel camí que va
de Randa a Cura, amb la intenció de visitar Gràcia;
aquest  camí que ara anomenam com a Camí Vell,
l’únic,  a  més  de  la  Drecera  directa,  que  llavors
pujava fins a Cura (la carrera actual és del 1927).
Han sortit de bon matí de Llucmajor, acompanyats
d’altres amics i familiars, i han deixat els vehicles,
cotxes  o  cabriols,  al  Molí  Vell  tot  just  acabada
«l’aspra  costa»,   lloc  on  reposaran  una  mica  i

intercanviaran  noves  amb  els  amics  que  allà  hi
viuen, tal com sempre han fet. 

En  una  de  les  proses  memorials  incloses  a
Entre  el  record  i  l’enyorança,  se’ns descriu  una
visita  semblant.  Aquella  vegada,  però,  amb  Josep
Maria Quadrado.

Més explicita, tanmateix, la descripció de la
visita a Cura amb don Antoni Rubió «...després  de
berenar partírem molt il·lusionats de cap a Randa,
(eren, així-mateix, una companyia d’onze persones),
i un cop allà, deixàrem, com fèiem sempre, al molí
d’en Cantallops (el Molí Vell), els dos vehicles que
ens hi havien portat..»

  Pel camí entre Llucmajor i Randa, s’hauran
aturat a admirar  les Cisternes Majors, així com la
síquia que, pel costat de la carretera, davalla l’aigua
cap a la Vila; hauran retut visita, segurament,  a la
mateixa Font de la Vila (recordau aquell gegant de
les rondalles que venia d'Alger, encamellat damunt
dues barques, amb un peu dins cada una, i que per
devers Cabrera, en prendre cada barca per un costat
distint,  va  trabucar,  la  senalla  de  terra  que  duia
damunt  el  cap  li  va  caure  i  conformà  l’embalum
actual  del  puig  de  Randa;  la  barra  que  li  feia  de
gaiato, en afitorar-la per terra va  perforar aquell pou
tan fondo que hi ha per devers Cala Pi i de l’estrall
de tot plegat,  a més, el pobre gegant disforjo trencà
en suor i tanta n’hi va regalimar que en brollà la font
de la Vila, la qual avui encara,raja, allà per dins Son
Reus...)  

 Al Creuer de l’Alzineta, s’hauran topat amb
el Rec de Randa que, a més d’abeurar un bon grapat
d’horts, també davalla els sobrants de la font cap a
Llucmajor; i ara, a peu,  passaran per devora els tres
safareigs,  tapats  hores  d’ara;  per  la  Bassa  del
Canyar, així com pel molí d’aigua de Son Gener, i
s’aturaran a beure a  la  font,  aquella  que fa  (feia!)
tantes «ganes de beure a qui no té set...»
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 Bé, el tema de la font... ja en parlarem en el
seu moment, a la part final del nostre recorregut.

Passada la Coma i just a davall la Cova del
Tup-a-tup,  serà  el  moment  de  rememorar  aquelles
remors fondes, no només producte de clares aigües d
estil·lades,  de  les  que  se’n  fan  eco  les  estranyes
llegendes que tota la vida hem sentit  contar, i  que
també  deixarem per  la  part  final  del  nostre  camí,
d’aquí a una estoneta.

Arribarem amb ells una mica més amunt   i
serà aquí, a la confluència del torrent del Coconar,
aquell que desguassa les aigües del Puig de Randa,
amb el del  Terrer Vermell, el que s’alimenta de les
de Sant Honorat i de la Serra Mitjana de Cura, que
tots  aquests  elements  que  configuren  el  nostre
particular paisatge de l’aigua, i que han anat fitant
tot el camí, brollaran i es concentraran en una cançó
popular  que  Na  Maria  Antònia  es  veu  empesa  a
recitar als seus embadalits i extasiats companys 

Escoltem el que ella,  molts  d’anys després,
en recorda:

Per  cert  que  una  d'aquestes  visites  es
caracteritzà per una memorable excursió [ ... ] a la
muntanya de Randa, Santuari de Gràcia, etc. I no sé
ja com me vindria a tomb, que m'ocorregué recitar
en plena muntanya una cançó o romanç popular ben
autèntic recollit a un tall de segadors i que no em sé

estar de traslladar aquí, abans de posar punt final a
unes memòries que em són tan grates:

A casa de ca mon pare
davant hi havia un pi,
la soca n'era de plata
la rama de l'or més fi.

A la branqueta més alta
l'àliga hi feia son niu;
de cent llegos duia l'aigo
per dar a beure an el seu fill.

I cada gota que en queia
feia moldre tres molins:
un molia d'or i plata,
l'altre perles i robins,
l'altre l'amor de les dames
per encativar els fadrins.

I,  prodigis  de  la  poesia,  aquesta  cançó  no
només encativà el jove poeta, sinó que, transfigurada
en  un  poema  original  passà  a  formar  part  de  La
paraula en el  vent,  una de les  pedres angulars de
tota  la  poesia  del  segle  vint.  M’emociona,  i  m’ho
heu de perdonar, com a lector inveterat d’en Carner,
pensar  que  fos  en  aquest  camí,  un  dels  que  més
vegades  he  transitat,  allà  on  se  sembràs  la  llavor
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d’aquest poema i que pogués fructificar lluny d’aquí,
amarat amb les aigües del record.

AIGÜES DE LA PRIMAVERA

Aigües de la primavera
que degoten pels jardins,
posades damunt les branques,
les gotes es tornen brins.
Al cor d'una trista fotja
tremolen els cels divins.

S'acuita la neu a fondre's
i baixa torrent endins;
la fressa de les escumes,
com mou el fullam dels pins!
Com sotgen, les flors novelles!
com dringuen, aquests matins!
Al riu de les aigües noves
diuen que hi ha tres molins:

«l'un molia or i plata,
l'altre perles i robins,
l'altre l'amor de les dames
que captiven els fadrins».

Que  és  la  versió  que  es  publica,  salvada  i
refeta,  com  tantes  altres,  al  volum  de  Poesia del
1957.

Vull  acabar  aquest  primer  tram  del  nostre
recorregut  tot  destacant  l’amistat  entre  els  dos
poetes, que no s’estroncarà mai, ni pel distanciament
físic ni per les diferències ideològiques. Carner, com
ja és ben sabut, va haver de viure en exili i Maria
Antònia,  poc  s’allunyà  del  seu  Llucmajor  natal.  I
tanmateix,  mantengueren  tota  la  vida  un  intens  i
fructífer intercanvi epistolar.  Prodigis de la poesia,
aquella  poesia  que  només   pot  esser  escrita  amb
lletres majúscules.

I  seran  l’amor  i  la  passió  per  la  poesia
popular els qui establiran un altre lligam indissoluble
entre la poetessa i el nostre llogaret: en la missió que
portà en  Baltasar Samper i en Josep Maria Casas  a
recórrer mitja Mallorca per tal d’arreplegar  in situ i
en  persona   les  més  genuïnes  i  no  adulterades
manifestacions  de  l’esperit  popular,  el  paper  de
Dona Maria Antònia és fonamental:  foren ella i el

seu  germà  qui  els  posaren  en  contacte  amb
l’ecònom, però sobretot amb la gent del Molí Vell.

«De matí sortim cap a Randa, poblet d’uns
400 habitants situat entre el puig del mateix nom i el
de  Cura...» llegim a  l’anotació  del  24  d’agost  de
1925, de la Memòria de les missions de recerca  de
l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.

Tanmateix, la recomanació per l’ecònom no
va ser gens efectiva, era nou al poble i coneixia poca
gent. I l’anhelada entrevista amb una cantadora de
fama,  Madò  Jerònia  Veia,  que  havia  de  ser  la
principal informadora del lloc, només va servir per
desencoratjar  els  missioners,  que  començaven  a
creure arruïnada la seva tasca. Fou aleshores que, tot
recordant  les  recomanacions  rebudes  a  Llucmajor,
s’ho juguen tot a  una sola carta:

«A sol post - escriuen a l’esmentada memòria
-  decidim tornar al Molí Vei coneixença dels Salvà i
aleshores  el  desconhort  es  convertí  en  gaudi  en
veure  que,  per  la  decisió  de  les  gentils  Antònia  i
Margalida Gener «que estaven dispostes a cantar-
nos  tot  el  que  sabien»  es  repetia  el  miracle  de
recordar cançons a tothom.» 

Els  de  la  meva  edat,  i  ja  no  en  quedam
gaires!,  sé  cert  que  tenim  ben  presents  les
particularitats de les germanes Gener, les «al·lotes»
del Molí, i  en el nostre record les veiem pujar, des
del Molí Nou o Molí de Can Xim,  cap a l’església, a
missa, on les seves clares veus encara ressonen; o a
feinejar pel poble, amb els seus vestits negres i la
perenne cordialitat que sempre desprenien. 

Foren tantes les aportacions de les «al·lotes»,
com també les de la família Cantallops, la gent del
Molí  Vell,  que  a  mitja  tarda  del  25  hi  tornaren  i
n’arreplegaran una tal somada («trenta-dues tonades
de feinejar; sis cançons llargues o narratives i vuit
cançons curtes, d’entre les quals n’hi ha quatre que
són per a cantar acompanyades de la simbomba; a
més d’una cantarella»)  que quan tornaren a l’hotel
de Llucmajor, on s’hostatjaven, tothom estava colgat
i ells soparen així com pogueren.

A Randa,  a  més,  pogueren recollir  material
d’altres  persones,  com  és  el  cas  del  Sen  Caleta,
conegut glosador, o  de Jerònia Sastre  Calí, sa tia
Jeroni,  que  va  oferir  un  total  de  dotze  cançons
llargues o narratives, d’entre les quals destaquen sis
balades, i un glosat de tristor.
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Quines  serien  aquestes

cançons que els randins aportaren a
la ingent, immarcescible, agosarada i
fonamental  Obra  del  Cançoner
Popular  de  Catalunya?   Mirau,  les
que com A la ciutat de Nàpols, o  A
la vorera de mar, o aquella altra de
les transformacions ( «si tu te fas la
llebre/  la  llebre  del  camp  gran...»)
configuren  un  paisatge  cultural  i
emocional,  tan  important  com  el
físic,  que  ens  lliga  amb  les  terres
germanes,  aquelles  que  coneixen,
estimen  i  canten,  o  han  cantat,
aquestes mateixes cançons.

PELS VOLTS DE RANDA

I  de  nou  en  camí,  ens
afegirem a les sovintejades sortides de l’escriptora
pel  nostre  entorn,  que ens  menaran,  primer  fins  a
Cura i, a la Volta del Bon Pastor, just davall el Cocó
del Corb la podrem escoltar  com li demana, amb la
seva  característica  veu,  a  un  dels  pa  porcins  o
ciclamen que per allà  tant s’estenen, que per quin
motiu no ha posat arrels,  ni  per Llucmajor,  ni  per
L’Allapassa. No ens vendrà gens de nou, en aquest
Diàleg , la resposta del ciclamen:

 «-Enyor la penya dura
i el bes de l’aire excels.»

avesat com està a viure en  «l’altura/ sense por de
sols ni gels.»

Vet aquí el poema sencer:

DIÀLEG

—Ciclamen duit de Cura,
per què no poses rels?

—Enyor la penya dura
i el bes de l’aire excels.

—Què hi feies a l’altura
sense por de sols ni gels?

—Petita flor d’albura
retreia la figura
d’aquella Imatge pura
que adoren els feels.
                                1938

        

O ens guiarà per la Plana del Puig de Randa,
aquell  del  que  el  pare  Munar  ens  conta  el  que
segueix:  «Per contrast, del Puig tercer, vulgarment
anomenat el Puig de Randa, sols sabem que en el
segle XVI era lloc de cita de tots els bandolers de la
nostra Illa, que en aquell lloc solitari planejaven les
seves malifetes». Nosaltres, sense cap mala intenció,
hi haurem pujat pel caminoi del Torrent del Coconar,
que ens farà returar, a mitja costa, a reprendre un poc
d’alè a fi  que topem aquella ovella,  ara que ja no
n’hi  pastura  cap,  només  un  ramat  dispers  i
destorbador de cabres assilvestrades, aquella ovella,
dic, blanca i humil, que no pastura les herbes, no en
sap ni li  van bé!, pastura només les flors, sobretot
aquelles «curulles d’auba que és mel i plors» i que li
faran sentir «—fruïcions d’abella que no sé dir—.»

Dalt de la penya Falconera, a Sant Honorat i
davant  l’ermita  vella,  entonarem  un  particular  i
punyent «ubi sunt»:

«¿a on és ara la bellesa austera
que omplí de poesia aquell recó?»

I encara més, retornant al Cocó dels Corbs,
rememoraren la  Benedicció dels Fruits,  de llarga i
mesurada història  «No se sap amb certesa quan va
començar  la  Benedicció  dels  fruits  a  Cura;  mes
consta  que  l’any  1543  ja  era  una  pràctica
arrelada.» escriu el pare Munar a La Muntanya dels
Tres Santuaris.
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De  les  vuit  estrofes  de  cinc  versos  que

conformen  el  poema,  del  maig  de  1939,  em plau
ressaltar aquesta, que ens farà trescar, pels voltants
de Pasqua a la recerca de la margalida d’estepa, per
tal de xuclar-ne la mel, aspre i dolça alhora:

«Eixint d’entre les seques pedruscades
floreix la gentilesa dels aubons
i l’estepar cobreix amb flors rosades
quimèriques gerretes emmelades
cercades amb delícia pels minyons.»

(Potser  hauríem de  fer  esment  de  la  cançó
que diu:

«En veure estepa florida
corrents vaig a girar-la
perquè sé que hi sol haver
a davall qualque margalida?»)

I  acabarem  aquesta  breu  però  intensa
passejada, tot indicant que els poemes que ens hi han
portat  i  acompanyat  varen  esser  recollits  per
l’autora, en la secció titulada  Pels volts de Randa,
inclosa al poemari  Cel d’horabaixa, llevat d’aquest
darrer, un dels més coneguts, que pertany a la secció
d’Hores serenes del recull Espigues i flors i que ens
duu fins al clos mateix del Santuari de Cura, per tal
de  retre,  nosaltres  també,  un  sentit  homenatge  a
aquest  especial  i  gentil  músic  de  capella,  el  petit
roser humil

«que tot l’any repeteix novella
la cançó del mes d’abril.»

per bé que ara les tornes s’hagin capgirat i enlloc de
«l’església  tancada,  amb  la  teulada  malmesa,  les
parets  desfent-se,  al  clos  abandonat» ens  trobam
amb  els  venerables  edificis  reconstruïts  i  hàgim
d’entonar un cant  elegíac pel xiprer  «l’amic feel»,
hores d’ara esdevengut un veritable cadàver vivent,
dempeus encara i tot ell vestit d’heura.

EL ROSER DE CURA

Pobre feix de tronc i espines,
modest avui com antany,
floreix entre les ruïnes
un roseret de tot l’any.

La muntanya assolellada
aixeca a la llum del cel
la humil església tancada
i el xiprer, l’amic feel.

La teulada cau malmesa,
les parets se van desfent,
amb la son de la vellesa
que capfica lentament.

Oh Mare de Déu de Cura,
com vos plau la soledat,
que així us quedau a l’altura
dins un clos esbaldregat!

Com aimau les velles coses
que es perfumen de l’oblit,
i el roseret que fa roses
pel brancatge arrevellit!

Darrer músic de capella,
el petit roser gentil
tot any repeteix novella
la cançó del mes d’abril.

Ai les pluges no el remullen
pateix sol i pateix set,
i se baden i s’esfullen
ses flors dins un alt secret.

L’aridesa de l’altura
fila somnis de verger...
La  Mare de Déu de Cura
beneeix l’humil roser.

LA FONT DE RANDA

I  per  acabar,  encarant  el  tram darrer  de  la
nostra excursió en homenatge a la poetessa, voldria
deturar-me un xic més en alguns detalls dels poemes
que crec que lliguen més la Randa actual amb la del
passat.

I  començarem, és  clar,  amb el  dedicat  a  la
Font:

«Oh font de Randa amb molsa i penjarelles          
que eres el més poètic dels racons
quan les randines joves i les velles
baixant la rustiquesa dels graons
anaven a omplir els gerricons
del clar tresor d’aquelles aigües belles!»

El  dia  de  Sant  Miquel  de  l’any  1902  un
violent temporal de pluja, un autèntic diluvi segons
les actes municipals a les que hem pogut tenir accés,
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va alterar dràsticament la fesomia de la font i de tot
el seu entorn.

A la font, les dones hi anaven a cercar l’aigua
tot baixant una humil graonada, (pensau que  no era
costum tenir cisternes al poble, la majoria s’abastien
de l’aigua de la font i el torrent subterrani de la Cova
de Randa no va ser trobat fins el 1911).

Aquests rústics, molt senzills escalons, serien
els  que  hi  ha  encara  sota  les  dues  lloses  que  en
segellen l’entrada?

«Al caire de la pobre graonada
un grop en el rocal feria l’ull
i el poble deia que era la petjada
que hi va deixar, en vida, Ramon Llull.»

D’aquesta roca, una de les moltes que segons
la tradició conserven les relíquies gràfiques  d’una
empremta,  com poden  esser  la  de  les  potades  del
cavall del Rei en Jaume, o les roderes del seu carro
al Puig de les Bruixes; el peu de Sant Cristòfol, o la
Roca de la  Verge Maria,  que ens  trobam camí de
Castellitx, on ella hi guardava didal agulles i tisores,
hem sentit contar sempre que la fúria de l’aiguat se
l’emportà i l’estampà contra la Bassa del Canyar, el
safareig  distribuïdor  de l’aigua  dels  regants,  i  que
l’impacte va ser tan intens que els bocins més petits
que  en  restaren  eren  de  la  mida  d’una  sabateta
d’infant menut...

Exageracions a part, les actes municipals ens
informen que els carrers de l’Església i el de la Font
havien esdevengut intransitables del tot, i no tan sols
per a carruatges  o cavalls, no hi podien passar ni les
persones,  vist  el  desastre  causat  pel  temporal.  Les
teulades de l’abeurador, que llavors en devia tenir, i
la dels rentadors (els llavadossos en la parla local)
s’havien  esfondrat  i  caldria  una  profunda  reforma
per  a  tornar-los  a  fer  operatius.  Els  treballs
s’allargassaren,  com  sempre,  i  va  ser  necessari
l’esforç i la feina d’un estol de més de 120 persones
per tal de resoldre la situació.

«Oh Randa d’altre temps! No em veig despresa
d’aquell encís de ma primera edat,
i en parlar-me qualcú de ta bellesa,
d’enyor sent el meu cor ennuegat.

Oh font avui damnada
a córrer soterrada,
som l’au assedegada

que mai no en pren conhort.
Quin dol deixa ton buit al meu record!»

I  el  darrer  apunt,  el  que  desferma  la  vena
elegíaca de la poetessa, sembla que l’aigua entre la
font  i  el  conjunt  d’abeurador  i  rentadors  corria  a
l’aire  lliure  i  que  en  les  feines  de  reconstrucció
posterior  se  la  va  fer  córrer  tal  com  ara  ho  fa,
soterrada i silent .

DE PASSADA

I  acabam amb  el  més  llarg  i  un  dels  més
reconeguts poemes,  molt  apreciat  per l’amic Josep
Carner qui s’encarregà de fer-lo publicar el 1906 a la
revista  Montserrat «A  mi  la  tal  poesia  (la   de
Randa ) me plau, me plau, me plau»

Aquesta  obra  fou  presentada  al  certamen
d’Inca  del  novembre  de  1905  i  hi  va  guanyar  el
premi ofert pel, no ho endevinaríeu mai!, pel Club
Velocipedista  d’aquella  industriosa  ciutat.
Premonicions  encertades,  vista  la  desenfrenada
devoció que els ciclistes de tota mena demostren per
Randa i el seu entorn?

NÚMERO 464| Pàg. 17



es saig
DE PASSADA

Pujols i comes d'aquell indret,
tot ho domina l'humil poblet
de la pujada de l'aspra costa.
Un ramat sembla que al puig s'acosta;
sembla una boira que el puig atreu,
i emperesida, roman al peu.

Com m'agomboles, dolça peresa
d'un lloc tot calma, tot placidesa,
on en silenci l'hora s'esmuny
i el cor enyora l'amic de lluny!
L'església, oberta de matinada,
resta a gran-dia porta tancada,
el sant de pedra sobre el portal:
-aquella església allunya el mal.-

Per tot s'escampa la poesia,
i un bell desordre ple d'harmonia
riu per les cases i els horts fruiters:
fresques bardisses de romeguers,
marges i tàpies mig derruïdes,
síquies que corren, branques florides,
parres que ombregen casa i pedrís,
tot té somriures de paradís.

Si hi veniu de visita un dia d’hivern, amb els
negocis tancats, veureu que la descripció encara ara
s’ajusta  amb  la  nostra  quotidianitat;  només  que,
malauradament, les síquies, ves a saber perquè, no
canten com cantaven abans...

Els molins roden al bes del vent,
i el vent alena, tan indolent...
A dins les saques cau la farina,
cobreix les moles blanca polsina,
i arbre i antenes van gemegant
si el buf de l'aire se va encalmant.

La creu del terme guarda l'eixida,
prop d'on fresqueja la font humida
que fa a qui passa pel llogaret
desig de beure sens tenir set.

La font trascola de la muntanya:
la gent hi conta llegenda estranya
de remors fondes, columnes d'or
i aigua estil·lada que en surt del cor.
Per la muntanya de la Comuna
tallen la llenya de bona lluna;

tothom n'hi talla, tothom fa feix:
com més la tallen, més verda creix.

Per la muntanya de la Comuna
pugen les bísties d'en una en una...
Van totes soles a pasturar;
l'herba que mengen torna brostar.
Per molt que pugin, per lluny que sien,
els nins del poble bé les destrien:
la del vicari, la del padrí!
De les esquelles se fa sentir
l'alegra nota que escampa el vent,
el vent que passa, tan indolent...

 La  creu  d’eixida,  recordem-ho,  és  la  del
Coremer,  però i aquestes remors fondes i aquestes
columnes d’or, que ja havíem percebut en la primera
passejada, la dels dos poetes?...

Una rondalla conta que «aquest puig tan gros
i soberg que s’alça, rodejat de pujols, al bell mig del
Pla  de  Mallorca,  és  tot  buit  i  s’aguanta  damunt
quatre columnes d’or. Diuen que en estar rompudes
les  quatre,  el  puig i  Mallorca tot  s’enfonsarà,  les
ones de la mar hi passaran per damunt, i serà la fi
del món. D’aquestes columnes ja n’hi ha tres de ben
trencades i l’altre està tota cruixida.

Com van de Randa a Gràcia, que passen per
dins el comellar que fan els dos puigs, troben a man
dreta una cova que se diu des tupa-tup.

Si hi tiren una pedra, fa renou de buit, que
no tot són verbes. Per això  és que diuen que tot allò
és buit».

Va ser la mateixa  M. Antònia qui va narrar
aquesta curiosa llegenda a mossèn Alcover, que en
deixà  constància  al  tom  cinquè  de  les  rondalles.
L’única nota  que no quadra és la de la ubicació de la
Cova, ja que no es troba al peu del camí, sinó bastant
més amunt, gairebé a tocar del Morral Roig.

I  un  altre  correlat,  al  meu  entendre  molt
atractiu i ben trobat, és aquesta llarga referència al
puig de sa Comuna i als seus usos.

Terres comunals venudes en publica subhasta
a l’època de les Desamortitzacions,  comprades pel
senyor de Son Reus. Donada la pèrdua de recursos
que  pels  randins  això  representava,  s’arribà  a  un
acord i qui volgué i pogué va fer raconet, amb molts
de sacrificis,  per tal de pagar-ne, entre tots, la meitat
del  seu  valor,  al  senyor  que  l’havia  adquirida.
Aquest, concedí uns privilegis als randins i als seus
descendents, alguns dels quals es reflecteixen en el
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poema i per mans de l’autora esdevenen d’una bella
poesia.

Hi podíem dur a pasturar les nostres bísties,
que ja en sabien el camí: amollades al revolt de la
Coma i pel camí de la Carrereta s’enfilaven fins on
més les convengués. I la llenya, evidentment tallada
en bona lluna, com que, a més se n’havia de deixar
la rabassa, com més «ne tallen/ més verda creix».

Avui, si miram cap el puig, en veure l’espès
alzinar que el corona, ens costarà creure que temps
enrere fos més esclarissat i el bosc es reduís a zones
que  s’havien  de  controlar  per  tal  de  treure’n  el
màxim  rendiment;  pensau  que  fins  i  tot  se’n
reservava  una  trinxa  per  al  forn  comunal.  I  així
entendrem els versos, emotius, que ens mostren els
minyons  identificant,  des  del  poble  mateix,  les
volgudes bísties que hi pasturen:

«Per molt que pugin, per lluny que sien,
els nins del poble bé les destrien:
la del vicari, la del padrí!»

I  ara,  acabada  la  meva  petita  i  modesta
aportació, tot recordant aquella dita que fa «gent de
Randa,  gent  de  Randa...»i  que  ja  completareu
vosaltres, deixau-me que vos reciti la darrera estrofa
i  siguin  les  paraules  de  la  gentil  poetessa  les  que
coronin l’homenatge d’aquesta nit:

«Com m'enamora la rustiquesa
d'aquest paratge tot placidesa,
sa gent tan bona, son cel tan blau!
Cantar volia sa dolça pau,
font solitària de poesia;
però, cantant-la, dins mi sentia
com un somriure brufat de plor...

—Boires que passen a frec de cor.—»
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CRÒNICA DEL PLENARI MUNICIPAL DEL MES DE MARÇ
A les 20 hores del dijous 5 de març va tenir lloc la
celebració  del  plenari  del  mes  de  març  amb
l’assistència de tots els regidors i amb l’aprovació de
l’acta anterior.

Seguidament  es  van  sotmetre  a  votació  dues
mocions. La primera fa referència a una Declaració
institucional de l’Ajuntament d’Algaida: “8 de març,
dia Internacional de la Dona”.

El  segon  debat  fou  la  Declaració  institucional  de
l’Ajuntament  d’Algaida  en  suport  de  les
reivindicacions del sector agrari i ramader espanyol.

Ambdues  declaracions  foren  aprovades  per
assentiment ja que no es votaren, i les reproduïm a
continuació d’aquesta crònica.

Control i Fiscalització

Pel que fa als acords de la Junta de Govern Local
adoptats en dates 6 de febrer i 21 de febrer de 2020 i
de  les  resolucions  d’Alcaldia  adoptades  des  del
darrer  Ple  extraordinari,  Rafel  Oliver  del  PP  va
demanar sobre:

-  Una  llista  de  factures  amb  data  del  2019
relacionades amb els serveis socials, que es facturen
a l’Ajuntament i que tenen a veure amb compres a
una  empresa  (que  en  realitat  es  referia  al
Supermercat  Pròxim),  una  sobre  el  programa  de
reforç  escolar  i  una  altra  per  un mural  facturat  al
CEIP Rafal Vell, al qual la batlessa va dir que es deu
a  un  error  però  que  es  tracta  d’un mural  fet  pels
joves al CEIP Pare Bartomeu Pou.

- També demanà per una factura de 1000 euros que
va presentar  una empresa amb el  concepte Tapa a
Tapa.  La  Regidora  de  promoció  econòmica
Margalida Fullana digué que tot i que la factura posa
en el concepte ‘Tapa a Tapa’ es tracta de tres vídeos
promocionals  de  campanyes  fetes  i  que  foren  la
Mostra gastronòmica, la ruta ‘Tapa a tapa’ i el vídeo
de les postals de Nadal. 

Informació municipal

La batlessa Maria Antònia Mulet va informar sobre
els següents elements:

- S’ha adjudicat a l’empresa CINESI per 7523 euros
(import  amb  iva)  l’elaboració  del  programa  de
mobilitat  de  Pina.  Tal  i  com  va  fer  la  mateixa
empresa amb el pla de mobilitat d’Algaida faran una

diagnosi i després una anàlisi de la situació fent un
pla per resoldre la mobilitat a Pina.

 -  S’ha  aprovat  la  convocatòria  d’una  plaça  de
Policia Local inclosa dins la taxa de reposició per la
jubilació  de  Pedro  Oliver.  Previsiblement  la
convocatòria sortirà el proper dissabte.

- Els policies locals d’Algaida, Pedro Oliver i Bernat
Sureda,  foren  guardonats  amb  la  Creu  al  Mèrit
Policial amb Distintiu Blanc que atorga el Govern de
les Illes Balears. L’acte de lliurament dels distintius
se celebrà al Teatre la Unió de Son Servera com a
part de les activitats pel Dia de les Illes Balears i fou
presidit  per  la  consellera  d’Administracions
Públiques i Modernització, Isabel Castro. La Creu al
Mèrit  Policial  amb  Distintiu  Blanc  es  lliura  als
membres de la policia local, sigui quina sigui la seva
categoria, quan compleixin trenta anys de servei en
qualsevol  cos  de  la  policia  local,  en  situació  de
servei actiu o en situació de serveis especials, que
hagin tingut una trajectòria professional destacada i
que  no  tinguin  expedients  disciplinaris  en  curs  o
sancions disciplinàries pendents de cancel·lar en el
seu expedient personal.

- Des de fa unes setmanes, la Policia Local ja pot
signar per delegació de Batlia els permisos perquè
els menors d’edat puguin viatjar a l’estranger, sense
necessitat  d’haver  d’anar  a  la  Guàrdia  Civil  o  la
Policia Nacional.

Precs i Preguntes

Rafel Oliver del PP va demanar sobre els diferents
temes següents:

- Novetats sobre l’obertura del carrer de s’Estació.
La batlessa diu que estan pendents de Telefònica per
soterrar el cablejat i que no es pot obrir la rodona.

- Oliver demanà com està el tema de la construcció
del vestidors a les Escoles davant les retallades. La
batlessa digué que no els  han comunicat res i que
està previst construir-lo dins el 2021, però que ara
fan el projecte.

- Oliver va recordar la necessitat de tapar el clot de
l’aparcament de sa Serradora. La batlessa digué que
ho tenien pendent i que de fet hi havien duit material
de l’obra de la Placeta. 

La reunió va acabar abans de les 20:30 hores. 

Rafel Puigserver
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DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  PER  COMMEMORAR  EL  DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA - #8M
L’ONU va declarar el 8 de març el
Dia  Internacional  de  la  Dona.  Els
orígens d’aquesta data es remunten a
l’any 1857, a la vaga de les obreres
tèxtils nord-americanes i a l’incendi
de  la  fàbrica  Cotton  o  al  de  la
Triangle  Shirtwaist  Company  de
Nova York el  25 de març de 1911,
una  indústria  tèxtil  on  treballaven
500 persones, la gran majoria dones
immigrants  joves.  En  aquest  darrer
incident,  varen  morir  142  obreres
que  l’any  anterior  havien  fet  una
vaga important per demanar millors
condicions laborals.

Avui en dia,  el  moviment feminista
d’arreu  del  món  ens  convida  a
denunciar la construcció sexista de la nostra societat,
a  reivindicar  i  a  comprometre’ns  des  de  les
institucions  a  implementar  mesures per  eradicar  la
violència contra les dones i les desigualtats en tots
els àmbits de la vida. 

Els  dos  darrers  anys  a  Mallorca,  com  a  tots  els
indrets de l’Estat espanyol, hem viscut vagues el 8M
i manifestacions massives. Milers de dones i també
homes han omplit els carrers de la ciutat. Diferents
col·lectius  de  dones,  de  diferents  àmbits
socials,culturals  i  professionals  han  fet  vaga  i  han
manifestat  les  seves  demandes  col·lectives  i
específiques per fer visible la diversitat. 

Les vagues del 2018 i del 2019 han tenyit les places
i carrers de dones que feien vaga laboral, de cures,
d’estudis  i  de  consum.  Són  vindicacions  que
denuncien el sostre de vidre i la precarietat  laboral,
els  biaixos  en  els  salaris,  les  jornades  parcials  no
desitjades i la manca de possibilitats de conciliar, i
l’assetjament sexual. Per això, la vaga laboral.

Vaga de cures  perquè  les  dones  són les  principals
sostenidores de la vida, són les que tenen cura dels
infants i de la gent gran o malalta. I perquè la cura
de les persones està invisibilitzada i poc reconeguda.

Vaga  estudiantil  perquè  les  dones  són  les  més
formades, les que treuen més bones notes i les feines
més bones són per als homes.

Vaga de consum, perquè les dones només comptam
si  consumim,  perquè el  consumisme desaforat  ens
mena a posar en perill el planeta.

Vagues i manifestacions per denunciar la violència
que s’exerceix dia a dia contra les dones i nines.

Vagues  i  manifestacions  que  reclamen  mesures,
eines i instruments per eradicar el masclisme de la
nostra  societat,  dels  carrers,  de  les  cases,  de  les
escoles, dels llocs de treball, de les institucions.

Vagues  laborals  per  vindicar  els  mateixos  drets
laborals  que  els  homes,  per  denunciar  la  bretxa
salarial,  l’assetjament  en  l’àmbit  laboral,  per
reclamar les mesures de conciliació tan necessàries,
per  denunciar  els  sostres  de  vidre  i  la  precarietat
laboral.

Vagues i manifestacions que denuncien que encara
avui les dones són les que es fan càrrec de la cura
dels infants i de les persones dependents.

Vagues i manifestacions que denuncien que mentre
les  estudiants  tenen  currículums  millors,  es  topen
amb sostres de vidre.

Vagues i manifestacions que denuncien que, a més
de les desigualtats de gènere, sovint hi ha dones que
pel  color  de  la  pell,  l’orientació  sexual,  el  lloc
d’origen  o  la  classe  social,  veuen  multiplicada  la
discriminació.

Vagues  i  manifestacions  que  es  fan  ressò  de
l’emergència  climàtica  i  apunten  a  la  construcció
ecofeminista de la nostra societat. 
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Aquestes vagues, aquestes manifestacions i aquestes
denúncies ens reclamen un compromís ferm a totes
les institucions. Són denúncies que fa el poble. I com
a  representants  que  en  som,  ens  demanen  un
compromís ferm. 

Per  això,  aquest  8  de  març  del  2020,  com  a
ajuntament,  refermam  el  nostre  compromís  per
avançar en polítiques feministes. Ens comprometem
a:

-  Impulsar  i  implementar  plans  i  estratègies
d’igualtat.

-  Integrar  plenament  la  perspectiva  de  gènere  en
totes les polítiques municipals.

-  Potenciar la participació de les dones en tots  els
àmbits: polític, econòmic i social.

- Construir un poble coeducatiu i per a les persones.

- Impulsar la coresponsabilitat en les tasques de cura
i donar-hi suport.

- Posar en el centre de les polítiques municipals la
vida i la cura de les persones.

-  Potenciar  polítiques  respectuoses  amb  el  medi
ambient.

-  Fer  xarxa  amb  altres  ajuntaments  i  amb  altres
administracions per construir una Mallorca lliure de
violències masclistes.

-  Aportar  els  mitjans  necessaris  per  promoure  la
inclusió  al  municipi  de  totes  les  persones  amb
respecte per la diversitat i la pluralitat.

- Promoure el benestar de les dones més grans del
poble.

És  important  que  les  institucions,  al  costat
d’organitzacions  feministes  del  nostre  poble  i
d’arreu del món, seguim avançant per aconseguir la
igualtat  de  dones  i  homes,  que  facem  passes  per
vèncer les discriminacions que pateixen les dones i
nines  només  pel  fet  de  ser  dones,  perquè  cal  que
qualsevol  nina  tengui  els  mateixos  drets  i
oportunitats que qualsevol nin.

Per tot  el previst,  l’Ajuntament d’Algaida presenta
davant  el  Ple  aquesta  declaració  institucional  que
serveixi com a commemoració al Dia Internacional
de la Dona.

ELS LECTORS ESCRIUEN
Benvolguts amics i amigues de la revista es saig:

M’agradaria que publicàssiu a la nostra revista la següent afirmació de Gabriel Buades i Pons (1903 – 1938),
que fou executat a causa dels seus anhels pacifistes i llibertaris. La cita, que he traduït al català, pens que és
més actual que mai:

«No som revolucionaris que anam amb la bomba a la mà, no: som revolucionaris que anam amb el llibre
obert perquè creim que l’única clau que pot obrir les portes de la nostra societat anhelada és la cultura»

Moltes gràcies.

Un lector

VICENÇ MATEU. Història escrita. Reproduït del calendari 2020 publicat per l’Ajuntament d’Algaida
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DECLARACIÓ  INSTITUCIONAL  DE  L'AJUNTAMENT  D’ALGAIDA  EN
SUPORT A LES REIVINDICACIONS DEL SECTOR AGRARI I RAMADER
ESPANYOL
Fa  anys  que  el  sector  primari  espanyol  arrossega
múltiples  problemes  estructurals  que  de  forma
contínua  han  estat  denunciats  per  part  dels  seus
professionals;  com  ara  la  pujada  dels  costos  de
producció i de les assegurances agràries, la reducció
dels preus i/o la manca de relleu generacional.   La
situació  de  crisi  ha  esdevingut  insostenible.
Agricultors i ramaders han arribat al seu límit i es
manifesten  per  tota  Espanya  per  fer  visible  la
precària  situació  que  es  viu  al  camp i  reivindicar
solucions  efectives  que  facin  possible  la  seva
continuïtat i viabilitat a les Illes  Balears i a, també, a
tot l’Estat espanyol.

La  greu  crisi  de  rendibilitat  és  un  dels  principals
cavalls de batalla del sector. Agricultors i ramaders
han de rebre un preu just pels seus productes i, així,
aturar  la  pèrdua  de poder  adquisitiu  que,  any rere
any,  s’agreuja  degut,  també,  als  elevats  costos  de
producció. Només el darrer any, el poder adquisitiu
dels productors ha caigut un 9%. Per aquest motiu,
exigeixen  un  major  control  de  la    cadena  de
distribució per tal  d’equilibrar  els  preus que reben
enfront  dels  distribuïdors  i  els  preus  finals  que
paguen els consumidors.

Una altra de les reivindicacions del sector va en la
línia de la negociació i consecució d’una reforma de
la Política Agrària Comú (PAC) europea 2021-2027
més  justa  i  que  tingui  més  en  consideració  els
professionals  del  camp.  Es  manifesta,  també,  el
rebuig a la retallada d’ajuts procedents de la Unió
Europea, així com als obstacles a les exportacions i
aranzels comercials.

La feina d’agricultors i ramaders és molt valuosa per
la  seva  importància  en  l’àmbit  econòmic,  social,
territorial i ambiental. En aquest sentit, és necessària
una major conscienciació de la ciutadania respecte
de l’enorme paper que juga la pagesia, com també
ho  és  reconstruir  un  imprescindible  pacte  social
camp-ciutats.  La  ciutadania,  a  més,  juga un  paper
destacat  en  tant  que,  a  l’hora  de  comprar,  pot
contribuir  a la creació de riquesa en el  medi rural
-cada vegada més amenaçat- mitjançant l’adquisició
de  productes  de  la  terra,  tot  garantint  la  seguretat
alimentària.

L'Ajuntament d’Algaida vol recollir la preocupació
manifestada per part dels agricultors i ramaders de
les  Illes  Balears  i  de  tota  Espanya,  en  general,  i
donar suport a les seves justes reivindicacions. Per
tant,  es  considera  urgent  la  posada  en  marxa  de
mesures que resolguin la greu situació que pateix el
camp.

Per tot això, i atesa la magnitud de la problemàtica
que sofreix el sector primari a les Illes Balears i a la
resta d’Espanya, l'Ajuntament d’Algaida:

Primer.-  Manifesta  la  seva  preocupació  davant  la
greu problemàtica estructural que viu el sector agrari
i ramader a les Illes Balears i a la resta d’Espanya i
dona  tot  el  seu  suport  a  les  reivindicacions
anteriorment assenyalades en aquesta declaració.

Segon.- Insta el Govern de l’Estat a mantenir una via
de diàleg permanent  i  continu amb tots  els  agents
implicats en el sector per acordar continguts, establir
mètodes de treball i posar terminis de compliment.

Tercer.-  Demanda  que  el  Govern  de  l’Estat
reconegui les peculiaritats del camp balear a l’hora
de   formular solucions específiques que tinguin en
compte  els  sobrecostos  derivats  de  la  insularitat
(doble o triple en els  casos de Menorca,  Eivissa i
Formentera).
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L’AJUNTAMENT D’ALGAIDA INFORMA
Davant  les  circumstàncies  diferents,  estranyes,  noves  per  totes  i  tots  nosaltres,  no  és  fàcil  donar  una
informació que donat el moment són immediates i al mateix temps canviants i que potser ja coneixeu. Farem
una relació de les mesures, i també iniciatives que s’han anat duent a terme des de l’Ajuntament o de les
mateixes associacions i entitats del municipi durant el període de confinament a casa.

TENC UN DUBTE....

L’Ajuntament  ha  intentat  donar  informació  de  les
mesures adoptades pel Govern davant la declaració
de l’Estat d’Alarma, i d’acord amb les indicacions
de  la  Conselleria  de  Salut  i  Consum  de  les  Illes
Balears.  I  si  era  el  cas,  donar  solució  o  prendre
decisions ràpides i efectives dins el que és la seva
competència.

També, organitzar de forma concreta i eficient totes
les coses per tal que tots els ciutadans i ciutadanes
tinguessin  cobertes  les  seves  necessitats  bàsiques
d’alimentació, sanitat i neteja.

Per  facilitar  i  clarificar  la  gran  allau  d'informació
que arriba al  ciutadà ha editat  un díptic en format
digital,  seguint  la  metodologia  PREGUNTA-
RESPOSTA,  TENC  UN  DUBTE,  amb  L’objectiu
d’informar de les darreres Mesures i Recomanacions
sobre la prevenció del Covid-19 (Coronavirus). 

Aquest fulletó informatiu s’ha anat actualitzant cada
setmana. Ara ja són tres els publicats.

El podeu trobar a l’enllaç següent: 
http://www.ajalgaida.net/imgdb/archivo_doc341854.
pdf

TASQUES DE NETEJA I DESINFECCIÓ

Una altra de les mesures que s’ha dut a terme són les
feines de desinfecció dels carrers d’Algaida, Pina i
Randa que des de dilluns 23 de març va començar la
brigada municipal.

Aquesta  actuació  es  fa  seguint  el  protocol
recomanant pel Ministeri de Sanitat.

El producte que s'utilitza no suposa cap risc ni per a
les  persones  ni  per  als  animals;  per  tant  no  és
necessari prendre cap mena de mesura de protecció
als domicilis dels veïnats .

Per  altra  banda,  una  empresa  especialitzada
s’encarregarà  de  desinfectar  espais  municipals,  i
comerços oberts.

A la notícia de Es Saig d'Algaida, Pina i Randa hi 
teniu més informació.

Des de l' Ajuntament d’Algaida volem agrair l'ajuda
de  Protecció  Civil  i  també  la  predisposició  dels
pagesos del nostre municipi que s'han oferit a ajudar
en  les  tasques,  una  ajuda  que  de  moment  no  és
necessària  però  que  els  hi  comunicarem tan  aviat
com ho sigui.

INICIATIVES  PER  FACILITAR  EL
CONFINAMENT

Temps  diferents,  temps  nous,  ens  hem  hagut  de
reinventar i  també adaptar a la nova situació.  Han
estat  moltes  les  iniciatives,  i  de  tots  els  àmbits,
particulars,  associacions,  entitats  i  el  mateix
Ajuntament, en que han canviat la seva manera de
fer,  per  un  altra  de  nova  com és  la  digitalització,
balcons o terrats, però sempre a casa. Fem la relació
d’algunes:

CONCURS DE CUINA JOVE... “ Pilotes que són
de bones... m’encanten”

Nova  iniciativa  de  la  Dinamitzadora
d’Algaida, una proposta gastronòmica dirigida
a tots els  joves  del món i les seves famílies.
Taller de cuin@ "Pilotes que són de bones...
m’encanten", cuinaven i feien un vídeo de tot
el procés. Es va comptar amb la col·laboració
de Don Miquel Montoro i la seva família, els
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quals formaven part del jurat i feien l’entrega
dels premis.

ALTRES COM:

-  La  Banda  de  música  d’Algaida  ajudà  que  ens
arribés la música a ca nostra, amb una cançó  molt
especial,  no només per  la  banda,  sinó per  tots  els
Algaidins.  El  Pasdoble  de  Castellitx¨.  Propostes
esportives  amb  ALGALIA  ESPORT,  Batucada
Virtual amb Artstukada, Pintar dibuixos, pancartes i
altres des de l’AMPA, entre tantes d’altres.

Ara bé, cal destacar:

A  tenció,  Atenció,  nins  i  nines  d’Algaida,  Pina  i
Randa.

Balla i Canta amb viu amb la Policia d’Algaida.

No, no van ser el grup d'animació de moda però s'hi 
assemblaren, van ser els policies locals d'Algaida. La
Policia Local d'Algaida va animar els nins i nines 
d'Algaida i les seves famílies durant l'horabaixa 
cantant i ballant a diferents indrets del nucli urbà.

Com  ja  havien  anunciat,  per  tal  de  poder  seguir
compartint  amb  els  algaidins  i  algaidines  aquests
dies tan especials de confinament pel Covid-19, els
agents, guitarra en mà, van interpretar "En Joan petit
quan balla".

Per la seva banda,  Protecció Civil  d'Algaida es va
passejar pels camins de for avila amb el seu vehicle
amb música per megafonia.

Des  de  l'  Ajuntament  d'Algaida  volem agrair  a  la
Policia  i  Protecció  Civil  aquesta  iniciativa,  però
també  a  totes  les  altres  associacions  i  entitats  per
facilitar i alleugerir el confinament.

A seguir!!

-   Ara més que mai, els petits comerços es fan grans.

L' Ajuntament d'Algaida i l'Associació de Comerç i
Empresa  d'Algaida,  Pina  i  Randa ens  sumem a la
iniciativa de l’IDI (Institut d'Innovació Empresarial
de  les  Illes  Balears)  que  ha  posat  en  marxa  una
campanya de promoció del comerç de proximitat.

Amb  el  lema  “Ara  els  petits  s'han  de  fer  grans”,
l’objectiu  d’aquesta  iniciativa  és  fer  visible  la
necessitat de mantenir el teixit comercial tradicional
i de proximitat dels municipis de les Illes Balears.

Avui adjuntam la informació dels petits establiments
del nostre municipi que tenen autorització per tenir

obertes  les  portes  durant  l’estat  d’alarma provocat
per  la  Covid-19,  botigues  d’alimentació,  mercats  i
d’altres comerços considerats de primera necessitat i
també  d'altres  que  tenen  tancat  però  fan  servei
d'urgència.

 https://www.facebook.com/algaidapinaranda/

Passat  l'estat  d'alarma,  la  campanya  ampliarà  el
focus  a tot  el  teixit  comercial,  que haurà d’iniciar
l’activitat després d'un període de tancament.

Recordau que en anar a comprar, heu de prendre les
mesures de seguretat adequades de protecció: aneu-
hi  tot  sols  i  a  les hores de manco aglomeració de
gent,  duis  una  llista  de  compra,  utilitzau  guants,
manteniu la distància de seguretat, millor pagar amb
targeta i en tornar a casa netejau-vos les mans.

Ara i sempre, consum local !!!

Tenim tot  el  necessari  aquí  a  prop,  compra al  teu
poble. Junts ho aconseguirem.

ALTRES:

ACORD  DEL  CONSELL  DE  MALLORCA  I
MANCOMUNITAT  DEL  PLA  PER  CREAR
UNA  OFICINA  D'IGUALTAT       A  LA
COMARCA.

Un agent  d'igualtat  de  la  institució  insular  donarà
cobertura  coordinada  als  14  municipis
mancomunats.

La  presidenta  del  Consell  de  Mallorca,  Catalina
Cladera, va rebre, el passat 6 de març en audiència la
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presidenta  i  representants  de  la  Mancomunitat  del
Pla, que agrupa catorze municipis d'aquesta comarca
mallorquina.

Es  tracta  de  la  primera  reunió  de  feina  de  la
presidenta  Cladera  amb  la  Mancomunitat  del  Pla,
encapçalada  per  la  seva  presidenta,  Joana  Maria
Pasqual  i  a la qual han assistit  batles i  batlesses i
regidors i regidores dels municipis mancomunats.

«L'objectiu d'aquesta primera trobada és reforçar els
lligams que ja tenim amb la Mancomunitat i establir-
ne  de  nous  com a  interlocutor  imprescindible  per
avançar en polítiques cabdals pel Consell, com són
les d'igualtat, per construir una Mallorca feminista i
igualitària», ha apuntat la presidenta Cladera.

En  aquest  sentit,  el  Consell  de  Mallorca  i  la
Mancomunitat del Pla van acordar crear una oficina
d'igualtat,  que  estarà  situada  a  Petra,  des  d'on  un
agent  d'igualtat  de  la  institució  insular  donarà
cobertura als catorze municipis mancomunats.

L'experiència  i  estructura  de  gestió  de  la
Mancomunitat  del  Pla  permetrà  ajustar  les
actuacions  en  matèria  d'igualtat  a  la  realitat  de
cadascun  dels  municipis,  en  funció  de  les  seves
necessitats i característiques.

D'altra  banda,  a  la  reunió  també  es  van  tractar
qüestions  relatives  a  les  convocatòries  d'ajuts  i
subvencions del Consell  a les quals poden accedir
les mancomunitats, com són els destinats a reforçar
els serveis d'informació turística dels municipis o els
ajuts per al foment de l'emprenedoria empresarial i
la cooperació empresarial dins l'àmbit local.

A la reunió, a més de la presidenta del Consell i de la
Mancomunitat del Pla, van assistir la consellera de
Presidència,  Teresa  Suárez,  el  gerent  de  la
Mancomunitat,  Joan Cifre,  les  batlesses  d'Algaida,
Llubí i  Porreres (Maria Antònia Mulet,  Magdalena
Perelló i Xisca Mora);  els  batles de Costitx, Lloret,
Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Sant Joan, Sineu i
Santa  Eugènia  (Antoni  Salas,  Antoni  Bennàssar,
Gabriel  Mas,  Joan Verger,  Miquel  Jaume Horrach,
Joan Carles  Verd, Tomeu Mulet i Pep Lluís Urraca,
respectivament)  i  el  regidor  de  Sant  Joan,  José
Bauzà.

(Font: Consell de Mallorca)

QUEDA'T A CASA / TOT ANIRÀ BÉ.

Per  acabar,  unes  paraules  d’agraïment  de  la  Sr.
Maria Antònia Mulet, batlessa d’Algaida i de totes
les persones que formam part de l’Equip de Govern:

Des de l' Ajuntament d'Algaida volem agrair a totes
les  empreses  i  petits  comerços  que  en  aquests
moments  tan  complicats  fan  un  acte  de
responsabilitat  i  de  sacrifici  tancant  els  seus
establiments perquè sabem l’esforç que els comporta
i per tant teniu el nostre suport i agraïment.

També volem fer un reconeixement a tot el personal
sanitari, policia local, guàrdia civil, protecció civil,
personal  sociosanitari,  la  brigada  municipal,
personal de neteja, els funcionaris i resta de personal
del  sector  públic  municipal  així  com i  de  manera
molt  especial  a  tots  els  empleats  dels  nostres
comerços  locals  que  durant  aquests  dies  fan  feina
perquè tots i totes puguem tenir cobertes les nostres
necessitats bàsiques d’alimentació i medicació entre
d’altres .

De  la  mateixa  manera,  gràcies  a  tu,  que  voldries
sortir però quedes a casa, que fas l’esforç de rompre
amb rutines i costums, conscient que quedant a ca
teva protegeixes aquells que sí o sí han de sortir.

A  tu,  que  consumeixes  amb  responsabilitat,  que
difons  només  informació  contrastada  perquè  saps
que  el  pitjor  que  es  pot  fer  és  crear  alarmisme
difonent notícies falses.

Amb  l’esforç  i  el  sentit  comú  de  totes  i  tots
superarem abans aquesta situació.

Gràcies  per  la  vostra  paciència,  dedicació  i
solidaritat,  ja  que aquest  és  l’únic camí  per  poder
frenar la corba.

Que  ben  aviat  puguem  reprendre  les  nostres
activitats habituals.

FORÇA, CORATGE, i SALUT
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AJORNAMENT DELS PREMIS CASTELLITX
2020

Davant  l’emergència  sanitària  declarada  per
COVID-19,  ha  quedat  ajornada  la  celebració  dels
Premis Castellitx 2020. El passat dissabte dia 21 de
març  s’havien  de  reunir  els  jurats  dels  diversos
àmbits per valorar les obres presentades i, tal com és
costum, dilluns dia 13 d’abril havia de tenir lloc el
lliurament  dels  guardons  dins  del  marc  de  la  Nit
Algaidina  de  la Cultura.  Tot  d’una  que  els
esdeveniments  ho  permetin,  us  informarem  de  la
nova data de celebració.

L’ADMA.  ARXIU  DIGITAL  DEL  MUNICIPI
D’ALGAIDA. COMUNICAT NÚMERO 1.

El passat dissabte dia 29 de febrer, dins del marc de
les  II  Jornades  de  Patrimoni,  es  va  presentar
l’ADMA,  l’Arxiu  Digital  del  Municipi  d’Algaida,
un  espai  virtual  que  agrupa  la  informació
bibliogràfica  i  arxivística  dels  pobles  d’Algaida,
Pina i Randa.

Com ja informàrem al seu moment, la regidoria de
Cultura  i  Patrimoni,  amb  la  col·laboració  del
departament de Cultura i Patrimoni del Consell  de
Mallorca, inicià el projecte l’any 2017 sota el títol
genèric de Projecte VINT-20. Es tracta d’un projecte
obert  (sempre  es  va  completant  o  ampliant  amb

noves incorporacions) que necessita la col·laboració
dels ciutadans (és un projecte de participació en el
sentit  que  tots  els  ciutadans  hi  podem  aportar
contingut).

Amb la finalitat de facilitar la consulta, començam
una sèrie  de  comunicats  amb els  quals  intentarem
explicar-vos  (d’una  manera  resumida,  amb  una
estructura  de  preguntes-respostes)  tot  el  que  hi
podeu  trobar.  Des  de  les  pàgines  d’es  saig,  us
convidam que hi faceu un cop d’ull.

- Quina és l’adreça web per a connectar-me a
l’ADMA?

 www.adma.cat

- Què  és  l’Arxiu  Digital  del  Municipi
d’Algaida?

És un repositori (un lloc web que funciona com un
gran arxiu de materials en format digital) que recull
informació  bibliogràfica  i  arxivística  sobre  els
pobles d’Algaida, Pina i Randa.

- Qui pot consultar l’ADMA?

Tothom. És una pàgina de difusió cultural depenent
de l’Ajuntament d’Algaida, d’accés lliure i gratuït.
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- Podem consultar els  documents en línia i  els
podem  descarregar  als  nostres  ordinadors  o
tauletes electròniques?

Sí. Els documents es mostren en un llistat en forma
de petita fitxa bibliogràfica; si apareix la icona del
document  a  la  part  dreta,  significa  que  aquest
document està disponible en format pdf i que es pot
consultar en línia i, també, descarregar-lo al vostre
ordinador.

- Com està organitzat l’ADMA?

En aquests moments en cinc grans àmbits (amb el
temps  s’incorporaran  noves  seccions)  que  són:  a)
Arxiu Municipal;  b) Bibliografia d’Algaida,  Pina i
Randa; c) Col·lecció Binària; 4) Revista es saig i 5)
Arxiu del So i la Imatge.

- Què inclou l’àmbit d’Arxiu Municipal?

L’àmbit Arxiu Municipal es divideix en tres fons:

- El  Catàleg de l’Arxiu Històric.  Hi trobareu el
llistat  de  tots  els  materials  que  integren  l’Arxiu
Històric del Municipi i,  digitalitzades,  les actes de
les Sessions Plenàries de l’Ajuntament des de 1630
fins a 1986. També, per si és del vostre interès, us
podeu  descarregar  el  catàleg  complet  del  fons
històric de l’Arxiu Municipal.

- La  Col·lecció Local,  que mostra,  digitalitzats  i
ordenats  per  temàtica,  els  programes  de  festes,
cartells,  programes d’actes,  díptics,  etc.  editats  per
l’Ajuntament des de l’any  1945.  També hi trobareu
alguns  programes  d’actes  i  cartells  editats  per  les
entitats del Municipi.

- El Fons dels Premis Castellitx, que recollirà tota
la  documentació  dels  Premis  des  de  1968.
Actualment hi podeu trobar totes les edicions de les
bases des de la creació dels Premis.

- Com puc cercar informació  en cada un dels
àmbits?

A la part dreta de cada una de les pàgines hi teniu un
cercador.  Prement  el  botó  “Adjutori”  de  la  part
superior  i  accedireu  a  explicacions  més  concretes
sobre el contingut de la pàgina.

- He  trobat  una  errada  en  la  informació  que
apareix al web. Com ho puc comunicar? 

Volem que l’ADMA sigui una eina col·laboració i
participació.  Us  agrairem  qualsevol  esmena  que
pugueu  aportar  si  observau  qualque  dada  que  no

sigui correcta. Ens ho podeu fer saber mitjançant un
correu a 

biblioteca@ajalgaida.net.

- A ca  nostra  tenc  documents  (papers  antics,
fotografies,  programes  de  festes,  cartells,
programes de mà, plànols, etc.). Els puc oferir a
l’ADMA per posar-los a l’abast de tothom?

Sí, i us estarem molt agraïts, tant si sou particulars
com si formau part d’una entitat o associació o club i
considerau  que  teniu  documentació  que  pot  ser
d’interès per a tota la comunitat. Us podeu posar en
contacte amb la Biblioteca Municipal.

- Si  tenc  un  dubte  sobre  el  funcionament  o
sobre el contingut de l’ADMA, què puc fer? 

Estarem encantats  d’ajudar-vos  en el  que puguem,
sigui  quina  sigui  la  vostra  petició  sobre  l’ADMA.
Podeu  contactar  amb  nosaltres  a  la  Biblioteca
Municipal o al correu

biblioteca@ajalgaida.net.

En posteriors edicions d’aquest comunicats, anirem
explicant i aprofundint els altres àmbits.

Per acabar aquest primer lliurament, volem agrair la
implicació absoluta de l’empresa algaidina Absenta
Internet  SL que  ha  duit  a  terme  la  gran  tasca  de
creació de la base de dades i els motors de cerca que
permeten que puguem disposar de l’ADMA.

(A la pàgina anterior teniu la imatge que mostra la
pàgina d’inici quan entrau al web de l’ADMA).
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MÉS PER ALGAIDA, PINA I RANDA INFORMA
Si fa un mes, quan férem la darrera aportació a
es saig ens haguessin dit tot el que passaria en
els  propers  dies,  que  passaríem  a  viure  un
període  de  reclusió  a  les  nostres  cases,
probablement no ho haguéssim cregut.

I ho hem fet. I ho hem fet bé, i mentre escrivim
aquest  article  som  incapaços  de  saber  què
passarà,  si  ens  queden  molts  de  dies  de
confinament  o  si  començam  a  veure  la
possibilitat d’anar tornant a la normalitat.

Són  uns  dies  d’incerteses,  de  canvis  continus,
d’adaptar-nos a una nova realitat. Estar més per
ca nostra, fer feina des de casa, tenir cura dels
nostres, conciliar feina i família. És un moment
d’aprendre. Quan ens deien que el segle XXI la
principal capacitat era l’adaptació, imaginàvem
realitats  virtuals  i  mons  robotitzats,  però  no
imaginàvem això.

Ens  en  sortirem,  som una  espècie  que  se  sap
adaptar  al  canvi  i  sobretot  ens  en  sortirem
perquè  som  éssers  socials.  A  pesar  de  la
distància  física,  Algaida,  Pina  i  Randa  s’han
omplert  de  propostes  per  fer  coses  junts,  per
actuar com a comunitat, i per això sabem que tot
anirà bé, malgrat les dificultats.

Aquests dies ens hem hagut de reinventar, són
dies de milers de missatges, de reunions virtuals,
de preparar accions per acompanyar i informar
en  aquests  moments.  I  sempre  amb la  mirada
posada  en  el  futur,  en  quan  tot  torni  a  la
desitjada normalitat.

En aquests moments difícils,  volem reivindicar
la importància de la política local, potser serà la
gran Política les que ens traurà d’això, però serà
la petita  política,  la  dels  pobles,  la  que tendrà
cura  de  les  persones.  Però  la  política  local
només  ho  podrà  fer  si  té  la  xarxa  de  la
comunitat, veïnats, comerciants, treballadors de
l’Ajuntament  anant  tots  a  l'una,  com hem vist
que ha passat al nostre municipi aquests dies.

Estam  satisfets  de  formar  part  d’un  equip  de
govern  que  posa  per  davant  tot  les  persones,
agraïm  la  feina  de  la  batlessa  coordinant  les
diverses actuacions i tenim la certesa que tots els
que  formam  part  de  la  corporació  municipal
estam  molt  orgullosos  dels  nostres  veïnats  i
veïnades.

Tornarem a sortir  al carrer,  ens tornarem a dir
bon  dia,  passejarem pels  voltants  dels  nostres
pobles, empaperinarem les places... ara, però, és
temps de fer bonda i estar cadascú a ca seva fins
que sigui necessari.

Margalida Puigserver, M. Antònia Reinés i Toni Rigo
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ALGAIDINS QUE HAN ESTAT NOTÍCIA
El vídeo que mostra la Policia Local algaidina cantant i ballant En Joan Petit quan balla, gràcies a les
xarxes socials, ha navegat mar enllà, i podem dir, sense exagerar gens ni mica, que ha triomfat en tot el món
mundial. Si fins i tot se n’ha fet ressò Ivanka Trump!, la filla del president nord-americà, de la brillant, i
emocionant, i solidària... iniciativa de la nostra policia local. La veritat és que ara la sentim més nostra.
«Ens ha arribat un increïble vídeo des de Mallorca, Espanya.», ha escrit, entre altres coses, Ivanka Trump
al seu compte de twitter. No sabem si els seus lectors nord-americans hauran captat el detall que els policies
mallorquins canten en una llengua que no és l’espanyola; però podem pensar que sí. De manera que els
nostres agents també poden haver fet un bon favor a transmetre al món una espurna d’informació sobre la
situació lingüística de les Illes Balears. Per tot, moltes gràcies, Policia Local d’Algaida!

De totes  les  ressenyes  que  ha  provocat  la  iniciativa,  en  destacam l’article  que  l’escriptor  llucmajorer
Sebastià Alzamora va publicar dia 22 de març de 2020 a www.ara.cat, que reproduïm a continuació.

EN JOAN PETIT QUAN BALLA

Ens podem deixar arrossegar per la por o esforçar-nos per sobreposar-nos-hi i mantenir la lucidesa

Aquest cap de setmana ha triomfat a les xarxes un vídeo de la policia local d’Algaida, amb una colla
d’agents tocant i cantant En Joan Petit quan balla a la ciutadania confinada per coronavirus. Algaida, ho dic
perquè em fa il·lusió, és el poble del costat del meu (un d’ells, perquè als altres costats també hi ha Campos i
Porreres), i sempre he pensat que és un poble amb un tarannà especialment agradable, que també desprenen
els algaidins i les algaidines. Ara sabem que les bones vibracions s’hi fan extensives fins i tot a la policia, la
qual cosa ja és definitiva.

Els agents algaidins donen una lliçó a molts altres policies, de tots els cossos que es vulgui, que solen
confondre l’exercici  de l’autoritat  amb l’autoritarisme, amb l’abús d’autoritat  i  amb la violència.  No és
necessari que la policia es posi a cantar i ballar, però sí que és una bona manera de recordar que el famós
lema de servir i protegir es refereix a servir la ciutadania fent-li la vida millor, i no més desagradable o fins i
tot impossible.

La iniciativa d’En Joan Petit quan balla, per altra banda, connecta amb la generositat inesgotable
amb què aquests dies tothom ofereix als altres (per internet, pel balcó o de la manera que sigui) allò que sap
fer:  balls,  cançons,  poemes,  petites  representacions  teatrals,  dibuixos,  cinema  i  audiovisuals,  i  el  que
convingui. Són maneres no tan sols de passar el temps sinó d’aprofitar-lo, d’obrir els ulls i les orelles i
omplir-los de coses que van més enllà de nosaltres mateixos i del moment concret. Davant d’una emergència
com aquesta, hi ha qui reacciona assaltant supermercats i emmagatzemant a casa seva queviures que no
necessitarà, i hi ha qui ho fa d’aquesta altra manera. Ens podem deixar arrossegar per la por fins a perdre tota
dignitat o ens podem esforçar per sobreposar-nos-hi i mantenir la lucidesa. Que la policia vulgui col·laborar
en aquesta segona opció, ni que sigui cantant cançons, és encomiable.

Més que més ara que ens trobem en la fase més aguda de la crisi, en què encara hem d’arribar al pic
de la infecció i el còmput d’infectats greus i morts cada dia és més alarmant. I en què acabem de saber que el
confinament s’allarga quinze dies més, com per altra banda es veia a venir. Rebre aquest tipus de notícies en
una situació de falta de llibertat de moviments i sense poder sortir de casa té efectes psicològics que cadascú
haurà de procurar suavitzar o minimitzar en la mesura que li sigui possible i pels mitjans que tingui a l’abast
o sàpiga trobar. No entrarem ara a discutir les mesures que s’han ordenat, per exemple si s’hauria de poder
fer exercici a l’aire lliure (tant de bo, perquè fer-lo a casa evidentment no és el mateix ni de bon tros). Però
cuidar-se vol dir no tan sols tenir cura del cos sinó també de l’equilibri mental: ho vol dir sempre, però
especialment a partir d’ara. La propera envestida del virus no va només a les vies respiratòries sinó també al
cervell i, si se’m permet de dir-ho així, a l’ànima (i als ànims). Benvingut tot allò que ajudi a protegir-los.

Sebastià Alzamora
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MÉS SALUT INFORMA
Consells per al confinament

Degut als darrers canvis en el nostre dia a dia per la
crisis de la pandèmia del Covid-19, veim que és un
bon  moment  per  parlar  dels  moviments,  treballs,
teràpies,  etc.  que  podem anar  realitzant  a  casa  de
manera  autònoma  i  fàcil,  ja  que  hem  d’estar
confinats i evitar al màxim la sortida a l’exterior i el
contacte extern. Per ajudar en tota aquesta situació
parlarem de 3 factors: el sedentarisme provocat pel
confinament, l’alimentació correcta i els exercicis a
realitzar. Tot el que direm va enfocat a tots els grups
d’edat, tenint en compte que el grup més vulnerable
és el de la gent major, per tant són els que encara han
de posar més per part seva.

Per  començar,  s’ha calculat  que amb una setmana
d’immobilització es pot arribar a perdre fins a 1,5kg
de  massa  muscular.  Aquest  fet  pot  provocar  que
tenguem més  debilitat  durant  el  dia  i  baixades  de
defenses  que  no  ajudin  gens  en  aquests  moments.
Per combatre això, el més convenient és intentar dur
una rutina el més “real” possible, aixecant-nos com
fèiem normalment i mantenint els hàbits de vida del
dia a dia (rentar, ordenar els estris, cuinar, temps per
l’esport  a  casa...)  i  minimitzar  el  temps  amb  les
xarxes  socials  i  asseguts  mirant  la  televisió  o  els
nombrosos  canals  d’entreteniment  que  tenim  al
nostre  abast.  També  hem  de  tenir  en  compte  les
hores  de  descans,  que  són  ara  més  importants  i
necessàries  ja  que  ens  ajudaran  a  estar  el  més
descansats i reforçats possible.

Quant a l’alimentació, hem de tenir en compte que
ens movem menys,  per tant hem d’intentar ingerir
les  quantitats  adients  de  nutrients  a  fi  de  no
sobrepassar  el  nostre  pes  corporal.  Hauríem
d’intentar  reduir  la  ingesta  de  carbohidrats  i
potenciar  (ara  i  sempre)  el  consum  de  verdures,
vegetals  i  fruites.  Conservar  el  bon  manteniment
hídric del nostre organisme bevent aigua o infusions
amb  regularitat.  No  podem  deixar  de  xerrar  de
l’alimentació  sense  dir  res  de  la  vitamina  D,  tan
important  aquestes  setmanes.  Aquesta  vitamina
s’encarrega,  entre  altres,  d’ajudar al  control  de les
infeccions  gràcies  a  la  seva  feina  en  el  sistema
immunitari  del  nostre  cos.  Aquesta  vitamina  la

trobarem, sovint, en aliments com els peixos blaus
(per exemple, tonyina, salmó o anxoves), en els ous i
en diversos bolets com els shiitake.

Ja per acabar, toca xerrar d’exercici físic, mobilitat i
teràpia a casa. El més recomanable és dedicar al dia
aproximadament  una  hora  a  fer  qualsevol  tipus
d’exercici  físic,  des  d’exercicis  que  impliquin  un
major treball cardiovascular fins als que impliquen
una relaxació general gràcies a estiraments i treballs
respiratoris. Per urgències temporals de petits dolors
musculars,  una bona ajuda pot  ser la  de tenir  una
pilota de tenis i aplicar-la al punt on ens molesti amb
una lleugera pressió; també pot servir l’ús del foam
roller  per treballar aquests petits contratemps. Com
molts sabreu quan veniu a la consulta,  hem parlat
moltes  vegades  d’aquests  tipus  d’exercicis  i  dels
seus beneficis a casa.

Com a darrera qüestió, de cara a tots els que llegireu
aquest text i no ens heu visitat o no heu rebut cap
missatge nostre, hem preparat una sèrie d’exercicis
en  format  virtual  per  poder  enviar  a  través  de
missatgeria com Whatsapp o E-mail, perquè pugueu
tenir-los a casa de manera virtual i totalment gratuïta
perquè us pugui  facilitar  els  exercicis  a  fer durant
aquestes setmanes. Si hi estau interessats, us podeu
posar  en  contacte  amb  nosaltres  a  qualsevol
d'aquests dos números: 615138770, 645481973.

Des de +salut volem demanar paciència i desitjar a
tothom  molts  d’ànims,  molta  força  i  recordau:
QUEDAU A CASA! 

Marc Mulet, graduat en Educació Física

Pau Gil, fisioterapeuta
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FLORA D’ALGAIDA
La Soliva stolonifera (Brot.) Sweet.

Aquest  mes  de  març  hem
tingut  la  desagradable  sorpresa
d’haver-nos de confinar a casa. Per
aquest motiu, he decidit fer l’article
d’aquest mes amb una planteta molt
mala de veure, primer per l’escassa
distribució que té a Algaida; segon,
per  la  seva  petita  mida.  A  més,
recentment  l’he  trobada  a  una
vorera  del  poble,  per  tant,  si  vos
agafa  de  camí  cap  a  la  compra  o
quan  anau  a  passejar  el  ca,  podeu
jugar a trobar-la.

Etimologia: El nom genèric,
Soliva, és un nom dedicat al botànic
de  Tordera  Salvador  Soliva  (1750-
1793),  que  va  ser  metge  de  la
família  reial  espanyola  i  professor adjunt del  Real
Jardín  Botánico  de  Madrid.  El  nom  específic,
stolonifera, no té cap secret, prové del llatí i vol dir
que l’espècie anomenada té estolons. No coneixem
cap nom comú, probablement per la petita mida de
les plantes d’aquesta espècie. 

Descripció:  Aquesta  espècie  pertany  a  la
famílies  de  les  Compositae  (també  anomenades
Asteràcies o Compostes).  

És una herba anual, amb una tija acaule (tija
molt curta, situada arran de terra, de tal manera que
les  plantes  semblen no tenir  tija).  Tot  i  ser  anual,
aquestes  plantes  produeixen  estolons  (tiges
horitzontals aèries) de fins a 7 cm que s’arrosseguen
per terra, arrelen i treuen noves plantetes. Com que
les  plantes  creixen  d’aquesta  manera  sempre  les
trobarem  formant  catifes  de  gespa.  Les  plantes
poden ser glabres o pubescents.

Les fulles fan uns 20-30 mm de longitud i 6-
10  mm  d’amplada.  Es  troben  en  forma  de  roseta
basal  en  nombre  de  3-8  fulles  per  planta.  Tenen
forma d’espàtula,  amb el  marge pinnatisecte  (molt
dividit,  amb  les  entrades  arribant  gairebé  al  nervi
mig de la fulla). Poden ser una mica carnoses. 

Les  flors  es  reuneixen  en  una  inflorescència  en
forma de capítol. Cada roseta de fulles produeix un
únic capítol. Els capítols, hemisfèrics, fan 4-9 mm
de diàmetre i no tenen peduncle, per la qual cosa es

troben  situats  arran  de  terra,  com  la  resta  de  la
planta.

Les flors de les 2-3 fileres més externes del
capítol  són  femenines,  presenten  un  gineceu
bicarpelar, soldat, amb un ovari ínfer, un estil pelut a
la  base  i  dos  estigmes.  Aquestes  flors  no  tenen
corol·la.

Les flors centrals del capítol són masculines.
Presenten  una  corol·la  blanca,  petita,
aproximadament d’1 mm, amb 3-4 dents a la  part
apical. Els cinc estams presenten les anteres soldades
i els filaments lliures.  

El  fruit  és  una  cípsela  d’uns  3  mm  de
longitud  i  2  mm  d’amplada  màxima,  amb  forma
obtriangular (el prefix ob- vol dir al revés, invertit),
els  més  externs,una  mica  corbats,  a  vegades  amb
dues ales laterals. El color dels fruits és marronenc. 

Floreix  entre  els  mesos  de  març  i  abril.
Fructifica poc després.

Viu a un hàbitat  molt  particular,  els  indrets
trepitjats. És una espècie molt ben adaptada a aquest
hàbitat ja que és capaç de resistir el trepig per la seva
petita  mida.  Per  aquest  motiu  la  podem trobar  als
camins i a les voreres.

És una planta originària d’Amèrica del Sud
(Argentina i  Uruguai) naturalitzada a molts  indrets
del  món.  A les  Balears  és  present  a  Mallorca  i
Menorca, on és relativament comuna. A Algaida és
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una planta rara, només la coneixem d’alguns camins
de la zona de Binicomprat i dels voltants de Pina.  

Enguany  l’hem  trobada  a  una  vorera  del

començament del carrer de Palma, entre el carrer de
la Roca i la creu d’en Vicó. A dia d’avui encara no
ha florit,  però aviat  ho farà.  Ara que a  les  xarxes
socials s’han posat de mode els reptes, podeu jugar a
cercar-la  si  us  ve de  pas  per  alguna de les  feines
permeses durant el confinament. 

Usos tradicionals: Probablement es va usar
com  a  gespa  d’espais  enjardinats,  fet  que  va
permetre  que  s’estengués  fora  de  la  seva  àrea  de
distribució natural.

Llorenç Gil

EL RACÓ DE LA GLOSA
Elogi cap a una mare

Es passegen ants i cérvols
dins un sementer glaçat,
omplint de felicitat
les verdes fulles dels trèvols.
Dona ets d'actes benèvols,
entusiasta i lluitadora,
alegre, encantadora,
sent orgull de ser el teu fill,
amb tu mai hi ha perill,
ets la millor protectora.

Enguany toca confinats
tots a casa i jo Suècia,
vaja una peripècia
vaja uns seixanta anys brodats.
Moltes de felicitats,
soca d'arrels aromades,
rep paraules acorades,
rep l'estima i tot l'amor,
rep del sol la lluentor,
rep de mi cent mil besades.

A ma mare pel seu seixantè aniversari.

Joan Janer Rosselló.
Göteborg, Suècia, març de 2020.

NOTICIARI
El president de la Generalitat de Catalunya Quim
Torra a Algaida

El primer cap de setmana del mes de març, el president
de la Generalitat  de Catalunya Quim Torra va visitar
Mallorca  per  reunir-se  amb  representants  del
sobiranisme polític  mallorquí  i  amb representants del
sector  cultural  més  dinàmic:  Obra  Cultural  Balear,
editors, llibreters, escriptors... El dissabte dia 7 visità,
entre altres llocs de la geografia mallorquina, l’església
de Castellitx. A la foto l’hi podem veure, acompanyat
dels  seus  amfitrions  algaidins,  en  Biel  Majoral  i  en
Jordi Salem. 
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CONSULTA VETERINÀRIA
JORDANA, UNA NETEJA ACCIDENTADA

Na Jordana és una cusseta ratera que ens va venir a
veure ara fa dos mesos. Un company veterinari ens
la va referir per veure com la podíem ajudar.

La  seva  propietària  l’havia  duta  al  seu  veterinari
habitual perquè feia uns dies que no volia menjar.
Tots sabem que els raterets i rateretes no són grans
menjadors. Solen ser capriciosos i espipellant dues
bolletes de pinso ja en solen tenir suficient, però na
Jordana no volia menjar res. Se n’anava al seu platet
i se’l mirava, però no gosava fer res més.

Quan la va dur al veterinari varen pensar que devia
ser la tosca. Tenia la boca molt malament i ho sabia
perquè  la  veterinària  li  havia  dit  moltes  vegades.
Aquesta  vegada  es  va  decidir  a  fer-li  una  neteja
dental. Sempre li havia fet por l’anestèsia i per això
havia eludit sempre aquesta decisió.

Durant  la  neteja  la  seva  veterinària  va  veure  que
alguna cosa no anava bé. Un cop eliminada tota la
tosca  va  detectar  una  zona  molt  inflamada  i  un
moviment anòmal a la mandíbula inferior. Aprofitant
que  na  Jordana  estava  adormida  li  va  fer  unes
radiografies i va ser aleshores quan es va adonar que
l’os estava fracturat.

Quan na Jordana va arribar al nostre hospital vàrem
estudiar  les  radiografies  i  vàrem  veure  que
efectivament  la  mandíbula  inferior  esquerra estava
partida a l’alçada del tercer premolar. La propietària
recordava que na Jordana s’havia escapat  un dia  i
que  potser  s’havia  fet  mal  aquell  dia.  De  fet
coincidia  amb  la  data  del  començament  dels
problemes amb el menjar.

Vàrem ingressar na Jordana a l’hospital de Manacor
i l’endemà l’operàrem. Li vam haver de posar una
placa  amb  perns  i  un  cerclatge  (una  mena  de  fil
ferro,  perquè  ens  entenem)  per  fixar  la  fractura.

També  vàrem  prendre  una  mostra  per  cultiu.
Sospitàvem  que  hi  podia  haver  una  infecció.  Els
resultats arribaren una setmana més tard. Va créixer
un  microbi  anomenat  Actynomices  i  vam  haver
d’adaptar el tractament antibiòtic a aquests resultats.

La fractura havia estat patològica. Això vol dir que
l’os s’havia trencat perquè era més dèbil. La infecció
que  s’havia  produït  per  culpa  de  la  tosca  l’havia
afeblit i havia propiciat la fractura.

Durant les darreres 8 setmanes na Jordana ha hagut
de  menjar  dieta  blana.  La  seva  propietària  li  ha
combinat pinso banyat i carn picada perquè diu que
li agrada molt. Avui ha de venir a fer-se les darreres
radiografies  de  control.  Si  tot  va  bé  començarà  a
menjar normal i podrem donar-li l’alta.

Malgrat  que  sigui  un  cas  extrem ja  veieu  com la
manca  d’higiene  dental  pot  tenir  conseqüències
desastroses.  Veniu  a  fer-li  una  revisió  dental  a  la
vostra  mascota.  Durant  els  mesos  de  març  i  abril
podreu fer-li una neteja dental amb unes condicions
immillorables. Us esperem!!!

      

EN PANXO VA DIR AL PINXO…

En Pancho va arribar al nostre servei d'urgències un
dissabte. Normalment és un ca bastant actiu malgrat
els seus gairebé 15 anys. És una barreja de Golden
Retriever,  però  de  color  negre  i  crema,  com  si
sempre  portés  posats  un  antifaç  i  una  capa.  No
obstant  això,  en  Pancho  duia  una  setmana  trist  i
sense voler menjar. En Joan Marc ens va dir que en

condicions  normals  menjava  molt  bé  i  que
últimament  havien  d'anar  amb  compte  perquè
sempre que podia els prenia restes del menjar de la
família. Recentment havien fet una barbacoa a casa i
la  nostra  primera  sospita  va  ser  que  se  n'hagués
atipat.
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Realitzàrem una analítica completa i una radiografia
d'abdomen  esperant  trobar  ossets  o  restes  de  la
barbacoa  i  així  va  ser,  però  amb  una  troballa
inesperada. De fet, Joan Marc ens havia comentat de
passada que l'únic que trobava a faltar era un punxó
de barbacoa ... i això va ser el que vam trobar.

La  "sort"  és  que  se  l'havia  empassat  per  la  part
redona. Aparentment no hi havia perforacions, tot i
que  l'extracció  seria  complexa.  Després
d’estabilitzar i preparar el  pacient, el  vam entrar a
quiròfan.  Finalment  vam poder  extreure  el  punxó
sense malmetre altres estructures. El punxó feia més
de  25cm de  llarg  !!!!  Tots  ens  intentem imaginar
com  es  podia  haver  empassat  alguna  cosa  així  i
l'únic que se'ns va acudir és que òbviament estava
revestit de carn que d'una banda ho havia fet atractiu
i  de  l'altra,  li  havia  protegit  l'esòfag  d'un  esquinç
fatal. A més ens podem imaginar que en Pancho ho
va fer des de la clandestinitat i, per tant, el va engolir
el  més  de  pressa  possible.  Vaja,  que  quan  es  va
adonar ja se l’havia posat entre pit i  esquena (mai
més ben dit).

La recuperació d’en Pancho va ser ràpida malgrat la
seva edat. A les 48h ja el vam poder enviar a casa.
Havia recuperat la gana i l’activitat.

Li hem anat revisant la ferida fins a poder retirar els
punts  als  10  dies.  Ja  coneixeu  la  cançoneta...  en
Panxo va  dir  al  Pinxo  vols  que  et  punxi  amb un
punxó? I en Pinxo va dir al Panxo punxa’m, però a
la panxa no! Deu n’hi do.

Dr. Oriol Puig, veterinari
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UNA XERRADETA AMB...
Reproduïm del periòdic PUNT INFORMATIU POLLENÇA (número 590, del 16 al 31 de març de 2020) la
següent entrevista. Gràcies a l’amabilitat dels nostres amics de la publicació pollencina podem omplir de
contingut aquesta secció, cosa que el confinament ens havia complicat. Aquesta és, per tant, una xerradeta
diferent de les que solem publicar cada mes. Si voleu saber més coses de l’entrevistada podeu consultar el
número 421 de maig de 2016 de la nostra revista; Catalina Martorell Fullana va ser la protagonista de la
Xerradeta d’aquell mes.

CATALINA  MARTORELL FULLANA  

«La  lluita  feminista  és  l'única  esperança  d’aquest  món»

Text: Joan Martorell                                       Foto: Punt Informatiu Pollença

Una  de  les  diverses  activitats  que  s’han  fet  a
Pollença amb motiu del  Dia de la  Dona va ser la
conferència  organitzada pel  col·lectiu feminista  La
Mala  Pècora  el  dissabte  7  de  març  a  l'Ateneu  de
Pollença. La xerrada tenia el suggeridor títol de "Els
orígens del feminisme a Mallorca" i va anar a càrrec
de  la  Doctora  Catalina  Martorell  Fullana  (Algaida
1984).

Catalina Martorell és Llicenciada en Història por la
Universitat  de  Illes  Balears  (UIB)  i  Doctora  en
Història  Comparada,  Política  i  Social  por  la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). La seva
tesi tractà sobre el republicanisme federal i la cultura
liberal democràtica a Mallorca (1840-1900), però, a
més a més, ha fet altres publicacions conjuntes com
per exemple les efectuades amb el grup d’estudis Els
Oblidats sobre l’anarquisme a Balears. Darrerament
ha  publicat  diversos  articles  a  revistes
especialitzades sobre el  republicanisme i  el  primer
feminisme.  Actualment  fa  feina  a  una  biblioteca
municipal de Palma.

- Què et duu a estudiar la història del feminisme a
Mallorca?

Estudiant  el  republicanisme federal  mallorquí  vaig
topar  amb  la  gran  tasca  que  havien  fet  els
republicans del segle XIX en favor de l’emancipació
de  la  dona.  Així  que  un  dels  capítols  centrals  de
l’estudi  el  vaig  dedicar  a  analitzar  el  primer
feminisme, ja que en certa manera era un dels trets
identitaris del republicanisme del vuit-cents.

- Per poder localitzar els orígens del feminisme a
Mallorca,  primer  cal  definir  que  es  considera
històricament feminisme...

El feminisme no és altra cosa que la reivindicació de
la  igualtat  entre  homes  i  dones.  Aquesta,  com

comentava,  té els  orígens  en aquest moment de la
història.  És  a  dir,  a  mitjan  segle  XIX,  que  és  el
moment  en  què  les  dones  comencen  a  reivindicar
l’accés a l’espai polític, a una educació que els ha
estat  obviada,  ja  que  no  es  contemplava  que  les
dones estudiassin... i trobaran en els republicans els
seus aliats.

-  I  quines  són les  primeres  actuacions  de  lluita
feminista que trobam a Mallorca?

Les dones aprofiten un moment molt important de la
història com és el Sexenni Democràtic (1868-1874).
És un període on per primera vegada s’estableixen
llibertats  bàsiques com les  d’associació,  impremta,
llibertat  religiosa,  etc.  Aleshores  apareixen
associacions  com les  organitzacions  obreres  on,  a
part  de  reivindicar  la  millora  de  les  condicions
laborals, demanaren l’accés a l’educació. La dona en
aquell moment estava supeditada a l’home i el seu
àmbit era exclusivament el domèstic i la seva missió
era la de tenir cura del marit, els fills i la llar.

Les dones properes a les organitzacions obreres de
l’AIT (Associació Internacional  de Treballadors)  o
societats republicanes, faran bandera d’aquesta lluita
contra la ignorància a la qual estan sotmeses. A més,
combatran  a  l’església  catòlica,  ja  que  consideren
que és la culpable de la situació de la dona. Hem de
pensar  que  l’església  en  aquella  època  tenia  el
monopoli educatiu i a les dones no se’ls ensenyaven
les mateixes matèries que als nins. A part de resar,
bàsicament  el  que  feien  era  “labores”.  Per  això
focalitzaren  la  seva  lluita  contra  el  fanatisme
religiós, tal com deien elles.

-  Quins  noms  propis  destaquen  entre  aquelles
primeres feministes?
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En aquell període trobem dones que lideren aquesta
reivindicació.  Per  una  banda  trobem a  Magdalena
Bonet  Fàbregues,  que  era  una  republicana
lliurepensadora  que  a  més  de  realitzar  mítings,
també  escrigué  a  diferents  diaris  republicans  de
l’Illa.  Gairebé  tots  els  seus  articles  són  contra  el
poder i influència que té l'església en la societat i en
concret el poder que té sobre la dona a través dels
confessionaris. La seva proposta és la d'adquirir una
educació racional i laica, on predomini la raó i no la
superstició.

Per altra banda hi ha el col·lectiu d’obreres modistes
–La Virtud Social- on destacaren la seva presidenta
Josefa  Sánchez  Sancha  i  Francisca  Vidal  Tous,
ambdues  després  de  passar  per  la  fàbrica  es
convertiran en mestres.

- Com ha evolucionat la lluita feminista al llarg
dels diferents règims polítics?

Tot  el  que  aconseguiren  aquestes  dones  durant  el
Sexenni Democràtic, com per exemple el fet de tenir
veu, juntament amb els seus companys, i reivindicar
lluites  conjuntes  com  l’abolició  de  les  quintes,
l’aprovació  del  matrimoni  civil,  la  millora  de
l’educació de les classes populars i en especial de les
dones, etc. quedà paralitzat a partir de Restauració
borbònica (1875-1923) i també durant el període que
vingué a continuació, el de la Dictadura de Primo de
Rivera.

Els canvis ja no marxaven tan ràpidament. Tot allò
que havien aconseguit com per exemple l'aprovació
del matrimoni civil, la implantació de la coeducació,
la creació d’estudis superiors per a la dona... havia
quedat  a  res.  Hagueren  d’esperar  anys  per  veure
satisfetes  les  seves  demandes.  Aquest  nou període
favorable a l’emancipació de les dones va ser el de
la Segona República, on a part d’aquestes propostes
arribà  el  sufragi  femení,  el  1933.  Després  el
franquisme s’encarregà d’esborrar tots els avanços i
tornà  a  imposar  la  visió  de  la  dona  com a  bona
esposa  i  mare.  A  partir  dels  70  es  tornaren  a
recuperar  vells  drets  i  se  n'adquiriren  de  nous,
aquests són els que ens han arribat fins avui en dia.

- Hi ha connexions amb els moviments feministes
de fora de les Illes?

A l’època estudiada, que és bàsicament el segle XIX
i principi de segle XX, les mallorquines tenien molts
de contactes amb altres grups lliurepensadors de la
Península. Les connexions les establien a través de
lògies maçòniques i grups espiritistes on les dones hi

tenien una participació molt  considerable.  El  1883
varen  crear  un  congrés  d’àmbit  nacional  i
internacional  a  Palma  en  el  qual  convidaren  els
grups  femenins.  L’objectiu  era  el  de  treballar  per
l’emancipació  de  la  dona.  A  part  tenien  molts
contactes  amb  Barcelona  amb  dones  com  les
espiritistes Amalia Domingo Soler, Cándida Sanz o
bé la republicana Ángeles López de Ayala. 

-  Amb  la  perspectiva  dels  anys,  quines  fites
aconseguiren aquelles dones?

Podríem  dir  que  d’alguna  manera  lideraren,  o  bé
tengueren  un  paper  important,  en  la  lluita  per
l’abolició de les quintes i també en la lluita en favor
del  pacifisme.  Les  dones  es  posicionaren  al
capdavant de les marxes contra les quintes, ja que
veien com els  llevaven de  les  mans els  seus  fills,
germans o marits per anar a una guerra que els era
totalment  aliena.  Per  altra  banda  foren  clau  en  la
lluita  en  favor  de  la  laïcització  de  la  societat  –en
aquest  cas  aconseguint  lleis  com la  del  matrimoni
civil-. Però sobretot crearen consciència que també
havien de rebre educació.

-  Els darrers  anys estam veient com els  sectors
més  conservadors  apliquen  qualificatius  al
moviment  feminista  que  tradicionalment  eren
aplicats  a  l'extrema  dreta.  Totalitaristes,
feminazins,  etc.  Hi  ha  hagut  un  canvi  en  el
discurs anti-feminista?

Per desgràcia l’extrema dreta està creant un discurs
anti-feminista.  Com antany les dones,  i  en concret
les dones del 1936, lluitaren contra el feixisme. Les
primeres  actuacions  de  les  dones  mallorquines  en
plena  Segona República,  són  participant  a  mítings
celebrats el dia de la dona on posaven l’accent en la
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lluita  antifeixista.  Per  tant,  com ahir,  el  moviment
feminista ha de ser també antifeixista.

- Pot haver-hi un feminisme de dretes?

El  feminisme  proclama  la  igualtat  i  les  dretes
promouen la desigualtat, per tant no hi pot haver un
feminisme de dretes.

- Cap on creus que ha d'anar la lluita feminista?

Potser  la  lluita  feminista  és  l'única  esperança
d’aquest  món,  si  parlam que volem un món just  i
igualitari.  Crec  que  la  lluita  feminista  va  ben
encaminada  i  de  cada  vegada  les  dones  són  més
conscients de que el patriarcat imposat és l’enemic.
Amb aquest sentit s’està fent molta bona feina a les
escoles i instituts, tal vegada és per això que l'ultra
dreta  hi  vol  ficar-hi  el  nas.  Avui  en  dia  estan
apareixent  també  col·lectius  d’homes  que  volen
reformular  la  seva  masculinitat,  noves  teories
d’alliberament que van més enllà com pugui ser la
teoria queer, etc. Però la violència contra les dones
segueix estant a l’ordre del dia i omplint les notícies.
Avui en dia encara queda molta feina per fer, però
les  dones  de  tot  el  món,  amb  les  seves  lluites

particulars (ex. Argentina i el dret a l’avortament, les
campanyes “Me too”...),  ens  sentim cada cop més
unides.

- La participació de les dones als Moros i cristians
de Pollença i l'existència d'un col·lectiu com La
Mala Pècora, és una mostra d'això.

Ha estat molt positiva la incorporació de la dona a la
festa.  Fins  aleshores  estaven relegades  a  un  paper
totalment  passiu,  per  això  segurament  els  darrers
anys hi havia un desig per part de les al·lotes a poder
integrar-se a la festa. Crec que les tradicions s’han
d’adaptar als nous temps i en el cas de la Patrona de
Pollença n’ha estat un bon exemple.

Sobre  l’existència  del  col·lectiu  La  Mala  Pècora,
també pens que és una sort que a un poble hi hagi un
col·lectiu feminista, sobretot en els temps que vivim
és importantíssim ser-hi.  Ara que s’acosta  el  8  de
març està bé que les pollencines es puguin coordinar
i programar tota una sèrie d’activitats, a més d’anar
a  la  manifestació.  Això  fa  que  el  8-M  tingui
visibilitat al poble i en una societat plena d’elements
masclistes no té preu.

CALAIX DE SASTRE
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