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Un tast de cultur a contempor ània
al Pla de Mallor ca
El Pla de Mallorca és un conjunt de cator ze municipis dels quals es sol dir que
representen l'essència del món r ur al a Mallorca i al que sembla que sols s'hi poden coure
manifestacions de cultur a popular, allunyades de l'esper it de creació contempor ània. Una passejada
per alguns dels municipis del Pla ens demostr a que el talent creatiu hi és present. Segueix a pàg. 3.
Magdalena Aguiló-

"La medicina contr a el
confinament ha estat la cultur a"
Joan Valent, compositor i músic
Redacció El Pla.- El compositor, director d'orquestr a i intèr pret
algaidí, reconegut inter nacionalment pel seu treball creant música
per a cinema, parla amb El Pla sobre la tor nada a les ar rels, els
canvis que veu a la comarca, la impor tància social de la cultur a i els
reptes que enfronta el panor ama ar tístic. Segueix a pàg. 7.

Les neofestes, un fenomen comar cal?
Marcel Pich.- Les neofestes són un fenomen en auge els dar rer s anys. (...) El nucli dur d?aquestes festes el trobam a
pobles de més a l?inter ior (a Mallorca, la gr an major ia de pobles són «a l?inter ior »!) i especialment als de la comarca
del Pla de Mallorca. Segueix a pàg. 9.

El patr imoni cultur al immater ial i la COVID- 19
Andreu Ramis, Lloret de Vistalegre.- En un estat d?esper a neguitosa per veure quan es reobren els vols inter nacionals i
es pot reprendre l?activitat tur ística, des del Pla de Mallorca estant, apor tam una reflexió sobre quin és l?impacte de
la COVID- 19 sobre el Patr imoni Cultur al Immater ial. Segueix a pàg. 11.
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Una de les car acter ístiques que defineix, per excel·lència, el
Pla de Mallorca és la centr alitat, el fet d?estar enmig; de rebot,
sol ser també el màxim representant de la cultur a popular,
sovint tacada de cer t ?folklor isme?. A més, el sector cultur al
no ha estat mai una de les economies predominants dels
nostres municipis, tot i que això no ha estat un impediment
perquè els pobles que confor mam aquesta comarca, no
puguem tenir el que en deim, popular ment, ?ar tistes?.
Al Pla, doncs, podem presumir de tenir referents de la
consider ada alta cultur a natur als o que resideixen als nostres
pobles i que, en algun moment de la seva vida, han treballat
i/o treballen per reforçar- la i per posar el Pla de Mallorca al
mapa. A més a més, en els dar rer s anys, han començat a
desper tar- se siner gies molt interessants al voltant de la
cultur a més recent, contempor ània, que donen sentit i
completen la centr alitat mateixa que ens refer íem al pr incipi.

- Es Saig (Algaida)
- Titoieta Radio (Algaida)
- Fent carrerany (Maria)
- Bona Pau (Montuïri)
- Serra Mamerra (Petra)
- Llum d'oli (Porreres)
- Butlletí digital Porreres
- Mel i Sucre (Sant Joan)
- Sa Sella (Sencelles)
- Díngola (Sineu)
-Sa Plaça (Sa Pobla)

Però quina ha de ser la resposta que s?esper a o el rol que les
administr acions
haur ien
d?adoptar ?
Amb
quines
problemàtiques es troba el sector cultur al als nostres pobles i
a la comarca? Però, el què és més impor tant i ens ser à més
profitós, quines opor tunitats tenim? Hem de treballar tots
plegats perquè la cultur a esdevingui un referent al Pla i
perquè el mateix Pla esdevingui un motor i un referent en el
món cultur al, almenys, de Mallorca.

Col·laboradors a aquest
número: Magdalena
Genovart, Magdalena Aguiló,
Andreu Ramis i Marcel Pich.

En el present número s?analitzen algunes d?aquestes noves
indústr ies cultur als i/o lligades a la festa i visions que cal
escoltar. Ens hi posam?

Fotos: xarxes socials dels
ajuntaments, mitjans locals i
iniciatives culturals i artistes.

El Pla ésun diari informatiu
independent i plural que
defensa la llibertat d'expressió .
Lesopinionsexpressadesa les
sevesplanesno són assumides
necessàriament per la
publicació, sinó que pertanyen
alsseusautorsi autores, que en
són responsables.
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CULTURA CONTEMPORÀNIA

Una tast de cultur a contempor ània
al Pla de Mallor ca
Magdalena Aguiló Victor y
Comissàr ia i gestor a cultur al

El Pla de Mallorca és un conjunt de cator ze
municipis, la major ia de petites dimensions dels
quals es sol dir que representen l'essència del món
r ur al a Mallorca i que sembla que sols s'hi poden
coure manifestacions de cultur a popular,
allunyades de l'esper it de creació contempor ània.
Una passejada per alguns dels municipis del Pla
ens ha de demostr ar que el talent creatiu hi és
present i que just abans de l'atur ada per la cr isi
sanitàr ia, es podia constatar l'existència d'un bon
gr apat de bones iniciatives disseminades per
diferents municipis.
En aquests dar rer s anys les institucions han perdut
en gr an par t la funció dinamitzador a en el supor t i
promoció de la cultur a que anys enrer a tengueren.
Aquesta desfeta cultur al es veu contr arestada per
l'apar ició d'iniciatives i espais independents que
treballen més enllà de l'aixopluc institucional o en
for ma
d'espais
híbr ids
que
col·laboren
ocasionalment amb les institucions. Són propostes
que donen sentit a un sistema cultur al greument
fer it que necessita ser sanejat i regener at. S'ha
imposat un temps més lent que ens per met
apreciar l'immediat i valor ar propostes més
íntimes i properes, iniciatives de petit for mat
proposades en gr an par t, per
creador s
independents amb ganes de demostr ar que es
poden fer projectes d'interès sense necessitat de
gr ans inver sions.
Una exper iència de car àcter multidisciplinar i ben
interessant per l'ar relament a l'entor n r ur al del Pla
de Mallorca té lloc al petit poble de Mar ia de la
Salut. Allà, l'exper iència i ener gia de la Cia. de
Mar iantònia Oliver ha impulsat des de 2016, el

Centr e de Cr eació i Festival EIMA, dos projectes
que cerquen connectar els processos ar tístics amb
les necessitats cultur als del poble de Mar ia de la
Salut. EIMA no és un acrònim, respon al significat
tr adicional de la par aula "eima", és a dir, la
capacitat que tenim de fer les coses amb seny, cur a
i encer t per destr iar- ne la par t positiva. EIMA és
un projecte amb dues potes: el Festival i el Centre
de Creació. El Festival combina l'exper imentació
del cos amb el ter r itor i posant l'accent en la natur a
en el seu context r ur al. És per això que es
desenvolupa entre l'espai urbà i el r ur al. La dar rer a
edició va ocupar un camp de rostoll a for avila - el
camp de Deudosal- , la plaça de l'església i el
Centr e Cultur al Ca Ses Monges. Les actuacions del
Festival
inclouen
dansa
contempor ània,
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propietar is i director s del nou espai que compta
amb una gr an sala de més de 10 metres d'alçada,
una capacitat que li per met la creació i impuls
d'espectacles de circ o d'altres de gr an for mat.

Actuació a C.IN.E, a Sineu. Foto: Estela Morón/C.IN.E.

per for mance, circ i música exper imental, a més
d'una trobada entre professionals de la cultur a. El
Festival ha comptat amb la col·labor ació de l'IEB a
totes les edicions. El Centre de Creació, ubicat a Ca
Ses Monges, acull residències d'ar tistes vinculats a
la dansa, al teatre i a les ar ts visuals. Fomenta
l'intercanvi entre ar tistes locals i inter nacionals,
promou la investigació escènica i desenvolupa
progr ames
de
labor ator i,
taller s,
cur sos
monogr àfics, seminar is i conferències. Compta
amb el supor t logístic i econòmic del Teatre
Pr incipal del Consell de Mallorca. Un exemple de
connexió amb el poble de Mar ia va ser la producció
del Teatre Pr incipal "LAS MUCHÍSIMAS" que es va
gestar a par tir d'algunes dones residents del
municipi i anava dedicada a les dones d'entre 61 a
75 anys. El projecte és un referent de l'activitat
cultur al al Pla de Mallorca: EIMA continua i
esperem que segueixi per molts anys.
El poble de Sineu comptava des del temps de la II
República amb una sala de cine que es constr uí
l'any 1935 i funcionà fins a l'any 1982. Després va ser
la seu d'una de les discoteques més emblemàtiques
del Pla de Mallorca, la discoteca "Nyet". L'any 1993
l'espai va patir un incendi i no va ser fins a l'any
2008 que una parella de professionals del teatre i
del circ, creador s de la productor a teatr al "Res de
Res i En Blanc" el varen adquir ir. El local es va
aconseguir rehabilitar gr àcies a l'impuls de
l'associació "Alcem el CINE" i va poder ser
inaugur at el 2016. Mar ta Barceló i Biel Jordà són els

El C.IN.E. (Centr e d'INvestigació Escènica)és un
espai on els ar tistes poden desenvolupar les seves
idees gr àcies als recur sos que disposa per
empènyer
projectes
ar tístics
enver s
la
professionalització. L'espai pretén ser un pont per
establir siner gies entre els creador s locals i for ans,
els agents cultur als i els habitants del poble.
Gr àcies al supor t de l'Institut Ramon Llull i
L'Institut d'Estudis Baleàr ics entre d'altres, s'han
pogut crear xar xes amb altres centres de creació
d'ar reu del món i propiciar la sor tida cap a
l'exter ior. El C.IN.E. és la seu pr incipal de Festival
de Teatr e Visual de Sineu CICLOP, coor ganitzat
per l'Ajuntament de Sineu i el Circ Bover. Cada
d'any dur ant tres dies del mes de setembre, el
festival acull mostres de circ, dansa, teatre sense
text en una escena par ticipativa i social.El C.IN.E.
tant per la seva estètica tan actual com per
objectius i progr amació, es pot consider ar com una
de les exper iències més valuoses del Pla en aquest
camp de la cultur a contempor ània.
A Sineu hi trobam també l'Espai Sant Mar c, un
gr an celler conver tit en taller que s'acompanya de
dues petites sales d'exposició i habitatge apte per
residències ar tístiques. El taller compta amb un
esplèndid tòrcul de gr avat i un taller de ser igr afia
que per meten l'edició d'obr a gr àfica. El centre
respon a la decisió i ener gia de l'ar tista Marcos
Vidal que l'any 1999 va decidir obr ir l'espai per

Façana de l'espai Sant Marc a Sineu. Foto: Marcos Vidal.
Por reres sunr ise. Foto: Mar tin Page.
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donar cabuda a propostes alter natives en el
llenguatge ar tístic que aleshores tenien dificultats
per mostr ar- se. Des de 2016 l'objectiu se centr a en
progr ames de residències d'ar tistes. L'espai ha
esdevingut un centre d'exper imentació en el qual
comissar is i ar tistes creen i donen a conèixer el seu
treball. A més, s'han pogut establir xar xes de
col·labor ació entre ar tistes locals i d'altres d'ar reu
del món mit jançant la col·labor ació continuada
amb alguns espais inter nacionals. També es
desenvolupen projectes i siner gies amb iniciatives
com el Festival de Teatre Visual de Sineu CICLOP,
el festival d'ar t contempor ani INCART o el de
video- dansa de Palma. Els espais del centre varen
ser compar tits tempor alment amb la dissenyador a
de moda Irene Peukes, creador a de la marca de
calçat "Pla" en el 2016. L'espai Sant Marc funciona
de maner a independent amb col·labor acions
institucionals espor àdiques. Dur ant la cr isi
sanitàr ia, Marcos Vidal ha conver tit el taulell en un
petit espai per exposar setmanalment obr a dels
diferents ar tistes tant illencs com d'altres
inter nacionals que s'han relacionat amb el centre.

Instal·lació/gr afitti de l'ar tista Pato Conde a Cas Retr atista, a
Montuïr i. Foto: Gaizka Taro.

Cap a finals del 2018 va néixer a Montuïr i un espai
sor prenent - Cas Retr atista- impulsat pel jove
fotògr af montuïrer Gaizka Taro. El local està situat
als baixos d'una casa del centre del poble i acull
exposicions, taller s, concer ts, recitals de poesia,
cicles de cinema i projecció de documentals. El
projecte s'inicià com espai expositiu i estudi de
fotogr afia analògica - d'aquí el nom de l'espai- per
anar conver tint- se en un centre multidisciplinar i
amb una excel·lent resposta de públic a més d'una
r àpida difusió. Pel que fa als concer ts, els músics
toquen de fr anc a canvi de l'enregistr ament per
par t de Taro de la sessió musical amb públic. Una
acció que per met copsar l'instant viu de la música i
deixar la constància d'un document visual que
després es pot visionar a la web o al canal de
Youtube. El projecte de Cas Retr atista és

Juny 2020 / 5
completament independent, autosubvencionat per
les petites apor tacions dels usuar is amb el sistema
de "taquilla inver sa" aplicat a cada activitat
or ganitzada. Cas Retr atista ens demostr a que es
pot pensar la cultur a d'una altr a maner a i que a
petita escala però amb qualitat, es poden nodr ir les
necessitats cultur als d'un poble. Recentment s'ha
creat l'"Associació de Fotogr afia Analògica de
Mallorca" amb la seu a Cas Retr atista i amb la idea
que l'espai sigui gestionat pels membres de
l'associació.

Max i Thomas Gr aves a la inaugur ació del fotògr af algaidí Joan J.
Jaume a Cas Retr atista. Foto: Emili Sánchez- Rubio.

Por reres és l'únic poble del Pla que compta amb un
museu d'ar t contempor ani - "Museu i Fons Ar tístic
de Por r er es"- inaugur at oficialment l'any 1986 i
tr aslladat l'any 2002 a la seva seu actual, un antic
hospital rehabilitat. La col·lecció del museu està
integr ada exclusivament per donacions d'ar tistes,
galer istes i par ticular s. Això fa que el conjunt pugui
resultar una mica ir regular per estar sotmès
exclusivament a la voluntat dels donants. Per altr a
banda, l'Ajuntament de Por reres or ganitza des de
2016, TASTART "Nit de l'Ar t de Por r er es. Ar t i Vi",
un esdeveniment que cerca diferenciar- se de la
resta de les nits de l'ar t que ja funcionen a l'illa
connectant l'ar t contempor ani amb el món que
envolta al vi. A la dar rer a edició de 2019 hi
par ticiparen set celler s locals i un bon conjunt
d'espais públics i pr ivats disseminats per tot el
poble. La mostr a recollia tota classe de disciplines
ar tístiques
des d'ar t
urbà,
instal·lacions,
vídeo- per for mance, fotogr afia, còmic, etc., a més
d'activitats diver ses lligades a les disciplines
exposades. És una molt bona iniciativa que podr ia
millor ar- se amb una selecció més acur ada dels
ar tistes par ticipants i conver tir- se en un referent
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d'ar t contempor ani a nivell insular. Por reres
compta també amb una progr amació teatr al
estable de qualitat dur ant pr àcticament tot l'any a
l'Auditor i del poble, així com una bona
progr amació de concer ts dur ant els mesos d'estiu
- especialment dur ant les festes de sant Roc- en el
Par c de s'Her eveta.
Petr a és un poble amb una for ta tr adició
d'associacionisme sociocultur al en defensa de la
cultur a popular tot i que aparentment amb poca
presència de manifestacions contempor ànies. No
obstant això, sor prèn trobar- nos amb alguns
exemples relacionats sobretot amb la música
clàssica contempor ània, que destaquen pel seu alt
nivell de qualitat. A Petr a s'hi troba una jove
promesa de músic i compositor, l'or ganista Nadal
Roig, ànima de diferents concer ts de música
clàssica contempor ània que s'han anat celebr ant a
l'església de Sant Pere de Petr a. Gr ans compositor s
com Stochhausen o Ar voPär t, han for mat par t del
reper tor i
d'alguns dels concer ts d'or gue
contempor ani or ganitzats per la Comissió de
l'or gue dels Ger mans Caymar i de Petr a. També la
mostr a "Música & Ar t" va fer coincidir l'exposició
"Sons Visuals" de Pere Pascual amb un concer t a
l'or gue de Nadal Roig. Esper am que aquests
concer ts a l'església de Petr a tenguin continuïtat i
una bona difusió perquè en poguem gaudir també
la gent d'altres contr ades.
Una altr a iniciativa musical molt interessant de
col·labor ació entre pobles va ser l'encàr rec de la
Banda de Música d'Algaida al compositor manacor í
Xavier Gelaber t en col·labor ació amb Nadal Roig
que donà lloc al concer t "La Veu de les gàr goles",
obr a que viat jà for a de Mallorca.
I si parlam de música al Pla de Mallorca, és obligat
esmentar al músic i compositor algaidí Joan Valent,
que després de dècades de viure al continent
amer icà i a altres indrets, fa uns dos anys ha tor nat
per instal·lar- se de bell nou al seu poble d'Algaida.
Des de 2011 no havia actuat a l'illa i saldà el deute
amb un gr an concer t a l'Església de Sant Pere i Sant
Pau d'Algaida, en el qual dir igí el seu gr up de
cambr aArs Ensemble inter pretant composicions
seves, algunes d'elles inèdites, en ocasió de les
festes de Sant Honor at.

L'any 2002 es va crear a Petr a la Fundació Jaume
Ribot i Amengual amb la seva seu ubicada a l'espai
Ca Na Mia, un espai nascut per promocionar la
cultur a en el poble de Petr a . L'objectiu és
l'or ganització d'activitats i l'edició de publicacions
locals, major itàr iament lligades a la cultur a
popular. El col·lectiu "PAM!" (Petr a Acció Musical)
for mat per cinc joves activistes, entre els quals hi
trobam els polifacètics creador s Nina Mar s i Emili
Sánchez- Rubio ha or ganitzat enguany en aquest
l'espai un interessant "Cicle d'Acústics a ca Na Mia.
Hiver n 2020", concer ts combinats amb una
exposició fotogr àfica que acompanya cada cicle
estacional. Tan bon punt es nor malitzi la situació,
tenen la intenció d'acabar el cicle amb l'actuació de
Mar ga Rotger i "Par tícula", projecte de recerca
musical i poètica que es presentà el passat mes de
febrer a Cas Retr atista a Montuïr i entre altres
indrets. Iniciatives com la tasca del col·lectiu "PAM!"
són les que nodreixen el panor ama cultur al dels
nostres pobles i mereixen aplaudiment i supor t.
I fins aquí una selecció d'iniciatives que es couen al
Pla de Mallorca relacionades amb la creació
contempor ània. Com hem pogut comprovar,
l'existència d'activistes, usuar is i creador s és real i
amb bona salut. Aquest escr it podr ia ser vir per
encetar el relat d'altres exper iències que ben segur
existeixen a altres municipis del Pla. També podr ia
ser vir per començar a treballar cap a l'or ganització
d'una futur a trobada cultur al interdisciplinar i que
posàs en contacte idees, exper iències i talent al Pla
de Mallorca amb l'objectiu de rendibilitzar esforços
per sonals i crear siner gies entre els diferents
espais i exper iències.
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L'entrevista

"Mallor ca es mer eix una ofer ta cultur al,
musical i de cinema molt més impor tant"
JOAN VALENT
Compositor i músic
Joan Valent va néixer a Algaida fa 56 anys. Compositor, director d'orquestr a i
intèr pret, gaudeix d'un impor tant reconeixement inter nacional, especialment pel
seu treball creant música per al cine. Ha estat nominat als premis Goya per la BSO
de la pel·lícula Las Brujas de Zugarramundii als Globus d'Or per la música de
Birdman. El 2011 va ser reconegut com a ar tista de l'any a les Illes Balear s. Ha viat jat
i viscut a molts llocs del món: Estats Units, Mèxic, Madr id, etc. Fa tres anys va
decidir tor nar al seu poble natal. Des de casa seva a for a vila, a on segueix treballant
intensament. parla amb El Pla sobre com veu la vida a la comarca i els reptes que
enfronta la cultur a a dia d'avui.

aquí, er a una idea que tenia per a un futur, no
ar a. Finalment vàrem decidir fer base a Algaida
i ar a ja no em mouen ni a pedr ades! Mallorca
està molt ben connectada. Em manca la vida
social més directa dins el món ar tístic i el
cinema, com tenia a LosÁngeles o Londres.
Però em compensa.

Has estat molts anys a for a i r ecentment t'has
instal·lat a la teva Algaida natal. Per què aquest
r etor n?
Vivíem a Mèxic, d'on és la meva dona, i la
situació allà er a difícil. Vàrem pensar
mudar- mos a Madr id, a Londres... Teníem una
casa a Algaida, a on veníem a passar els estius.
A mi em feia una mica de por instal·lar- mos

T'inspir a el teu poble, el Pla de Mallor ca?
Realment no crec molt en la inspir ació, crec en
la feina. De vegades he estat inspir at a un hotel
a un polígon de la Xina. Ar a, és cer t que aquí
tenc un escenar i molt propici per fer feina, per
investigar, per provar fins que trob el que estic
cercant. Vaig constr uir un estudi de 50 metres
quadr ats, separ at de la casa, i estic tot el dia
tocant el piano, pensant, fent música.
Ha canviat molt el Pla que deixar es amb el
d'avui ?
Moltíssim. Quan er a petit, el Pla er a
profundament
agr ícola,
no
hi
havia
comoditats, anàvem a collir gar roves en car ro.
Em sap greu que el món r ur al s'ha abandonat i
això ha canviat el paisatge. M'impacta. Quan jo
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estudiava a Barcelona er a un espectacle ar r ibar
veient el Pla de Sant Jordi amb els molins fent
feina, una bellesa! Em feia sentir que tor nava a
casa. Ar a això ja no hi és, és una llàstima.
Com veus l'escena ar tística a Mallor ca? I al
Pla?
Molt per davall de les seves possibilitats. Crec
que Mallorca es mereix i haur ia de tenir una
ofer ta cultur al, musical i de cinema molt més
impor tant. La cultur a de Mallorca no destaca
en el nostre producte tur ístic. Al Pla es poden
fer moltes coses. Estic prepar ant per d'aquí a
dos anys un festival de música, a ca nostr a.
S'han de seguir fent esforços perquè hi hagi
més festivals de teatre, de música, de qualitat,
no de poble.
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"La cultur a de
Mallor ca no destaca
en el nostr e pr oducte
tur ístic."
Sembla que dur ant el confinament s'ha
r essituat la impor tància de la cultur a. Cr eus
que aquesta idea de la cultur a com a ser vei
social per dur ar à?
La medicina contr a el confinament ha estat la
cultur a. Sense cultur a la gent s'haur ia tor nat
"loca". Però jo no confiï massa del fet que la
gent se'n recordi, s'oblidar an r àpidament.
Entitats com Pla de Mallorca XXI i la gent de la
cultur a haurem de fer esforços perquè es valor i
el nostre treball.
Què cr eus que necessiten els ar tistes per
poder desenvolupar la seva tasca?
Fa falta feina, perquè puguin viure d'ella. Els
ar tistes necessiten poder dedicar- s'hi. Amb la
cr isi de la Covid- 19, la gent que toca a verbenes
i hotels, que són músics professionals,
autònoms, no tenen ni ERTE ni ERTO. Es
menjar an s'estiu. Els hem d'ajudar a fer que
puguin viure del seu treball, la cultur a és
fonamental.

Por reres sunr ise. Foto: Mar tin Page.
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Les neofestes, un fenomen comar cal?
Mar cel Pich
Antr opòleg i autor del llibr e
"Les neofestes a Mallor ca. Gimcanes, senyer es, déus pagans i mobylettes"

Les neofestes són un fenomen
en auge els dar rer s anys. Par lam
d'un seguit de celebr acions que
coincideixen en el temps i això,
sumat al fet de compar tir algunes car acter ístiques, fa que les
haguem
etiquetat
d'aquesta
maner a. No debades, en for ma i
funció, són festes popular s de les
de tota la vida. I, com a fenomen
recent, incor por a trets estètics
nous que ens acosten a la idea de
tr ansgressió. El
nucli
dur
d'aquestes festes el trobam a
pobles de més a l'inter ior (a Mallorca, la gr an major ia de pobles
són ?«a l'inter ior »!) i especialment als de la comarca del Pla de
Mallorca.
Una de les preguntes més recurrents i inter essants és el perquè
d'aquesta relació. Per no faltar a
la ver itat, hem de dir que hi ha
exper iències a localitats com Esporles, Llucmajor o Palma i que
és un fenomen que s'anir à estenent a mesur a que sor geixin
gr ups de gent que vulguin tenir
una festa allà on hi manca. No
debades, la per cepció que el Pla
és una mena de nucli ir r adiador
podr ia venir donada per una altr a per cepció: que és una comarca amb una identitat i una
autoidentificació molt for tes.
Lluny d'intentar fer gener alitzacions essencialistes que ens diuen com és la gent en funció del
lloc on viu, sí que podem fer algunes pinzellades que ens ajudin
a comprendre perquè les neofestes s'han fet for tes al Pla de
Mallorca. En pr imer lloc, po-

Sa Revolta, Vilafr anca. Foto: Marcel Pich.

Embala't, a Sencelles. Foto: Marcel Pich.

dr íem dir que per necessitat.
Pobles com Sencelles, Sineu o
Petr a es troben, en un moment
deter minat, mancades d'unes
festes d'estiu que responguin a
les necessitats de noves gener acions de joves. És possible que
aquests gr ups vegin amb admir ació celebr acions tan viscudes i par ticipades com els
cossier s de Montuïr i. Aquesta

festa encar na, d'alguna maner a,
una Mallorca or iginal i tel·lúr ica;
emperò, a més, els cossier s són
un esdeveniment massiu i adaptat als temps actuals.
Amb aquest exemple vull posar
de manifest una connexió imponder able de la comarca del Pla
amb la cultur a popular, la tr adició i la identitat.
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aprofitament.
Manifestacions
vàlides tant per als locals com
per als visitants en ter mes d'associació amb el Pla com a realitat. I, per descomptat, el motoret
de Llubí, les Clovelles de Petr a,
l'Embala't de Sencelles o la Mucada de Sineu com a par t
d'aquest entr amat.
En un altre or dre de les coses,
fór a inter essant obser var si hi ha
uns codis cultur als comar cals
que far ien que algú de Llubí
pugui entendre tot el muntatge i
desxifr ar millor l'entr amat de
significants de la Mucada que no
algú d'Estellencs. Si realment
encar a existeixen estr uctures
sòlides que ajuden a crear escenar is par ticular s i de 'comprensió comar cal'. El que està clar és
que la relació entre els pobles
del Pla es plasma a les neofestes,
ja sigui pel desplaçament dels
autòctons a una i altr a festa o
per la imitació per refer encialitat mútua.

Mucada, a Sineu. Foto: Marcel Pich.

Les Clovelles, a Petr a. Foto: Marcel Pich.

Possiblement aquesta connexió
es veu alter ada per l'inici de la
deslocalització econòmica dels
dar rer s vint anys i per la globalització cultur al i és aquí quan
entr a en joc el discur s de la
tr adició, que s'activa quan allò
que ens recorda al passat es veu
amenaçat. Això ser ia, idò, un altre dels motius de per què les
neofestes són un fenomen arrelat al Pla.
Un ter cer motiu podr íem
relacionar- lo amb el Pla com a
entr amat més o menys visible de
connexions mater ials i cultur als.
El decor at, l'estètica i el passat

del Pla ajuden a confor mar una
imatge, tant per a l'exter n com
per al local. Els paisatges r ur als,
l'ar quitectur a i la disposició urbana contr ibueixen a gener ar un
marc mental relacionat amb
l'aïllament i l'autenticitat de la
comarca i això és clau per par lar
d'identitat. També, evidentment,
la confor mació d'un univer s
simbòlic ple d'intencionalitats
que van des del desig d'anar a
dinar a Es Cr uce fins a penjar- se
un br i d'alfabreguer a a l'orella
per Sant Bar tomeu passant per
les sonades festes de Quintos o
la relació amb la ter r a i el seu

Les neofestes són un afegit més
a tot un imaginar i simbòlic i
mater ial que gener a identitat
comar cal. Recullen alguna cosa
similar a l'essència, que tot i
ésser un constr ucte cultur al que
associam a la immutabilitat de
qualque cosa, lloc o per sona i
que té a veure amb la nostàlgia
d'un passat, és quelcom que
for ma par t dels nostres discursos. A banda d'això, les neofestes
al Pla demostren que aquesta és
una comarca molt dinàmica,
creativa i amb molt de potencial.
Generen comunitat i, per què
no, acaben esdevenint una
marca identitàr ia més d'aquest
Pla del segle XXI.
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El patr imoni cultur al immater ial i la Covid- 19
Andr eu Ramis
Histor iador, antr opòleg i gestor cultur al
Membr e de Pla de Mallor ca XXI

En un estat d'esper a neguitosa
per veure quan es reobren els
vols inter nacionals i es pot
reprendre l'activitat tur ística,
des del Pla de Mallorca estant,
apor tam una reflexió sobre quin
és l'impacte de la COVID- 19 sobre el Patr imoni Cultur al Immater ial (PCI) i apuntam com ha
afectat i afectar à el nostre patr imoni més proper.
El què hem viscut del mes de
març ençà és un procés del qual
en som a l'inici. Un procés que, a
la llar ga, pot tenir uns efectes
greus amb canvis i per íodes
cr ítics d'abast difícilment avaluables. Això en l'àmbit econòmic,
social i, de retr uc, sobre la cultur a i el patr imoni en gener al i,
òbviament, també sobre el PCI.
Mai no par lam només d'efectes
sobre un aspecte aïllat de la
globalitat i, en el cas del PCI, encar a menys, pel que suposa de
connexió amb els modes de vida
dels individus, els col·lectius o
les comunitats que el sostenen i
li han de mantenir les condicions de salvaguarda.
La COVID- 19 pot esser consider ada com un acceler ador de
tendències com ho foren la
fil·loxer a de la vinya a finals del
segle xix, que canvià el paisatge
agr ar i i la maner a de viure d'un
sector impor tant de la pagesia o,
més recentment, la pesta
porcina afr icana o la Xylella fastidiosa, que liquidaren o ajudaren a liquidar el sistema
agroecològic que ens car acteritzava. Ar a, la COVID- 19 apareix

Macià Puiggròs Noguer a. Massay Fotogr afia.

també en un moment i unes circumstàncies de canvis globals
que afecten la línia de flotació de
l'entor nen el qual es desenvolupen les exter ior itzacions del PCI.

Tot centr ant- nos en l'àmbit de
les festes, r ituals i cer imònies;
les manifestacions sonores, les
danses tr adicionals i l'alimentació, constatam que la
pandèmia i les mesures deAl Pla per viuen encar a un nomr ivades han fulminat totes les
bre impor tant de manifestacions
celebr acions festives del calende PCI classificables a cada un
dar i tant cr istià com musulmà.
dels àmbits que defineix la Llei
Aquesta nova situació per tor18/2019, de salvaguarda del patbador a ho ha estat encar a més
r imoni cultur al immater ial de
pel fet que ha esbor r at les fites
les Illes Balear s. Aquests béns
que ens ajuden a sentir- nos coresponen a per vivències or igimunitat. Dur ant la pandèmia
nades en entor ns econòmics i
hem deixat de fr uir les celebr aExcur
sionista
socials pretèr its que
han
es-pel camí des Robiols (Sencelles). Foto: Tomàs Vibot.
cions de quaresma, la festa del
devingut tr adició i han estat aspa i el peix, el diumenge del
sumides com a refer ents coheRam, les processons de Setmana
sionador s i identitar is. En un
Santa, els davallaments, la diada
procés de tr ansmissió inter gende Pasqua, les captes de
er acional, s'han adaptat, han
panades, els pancar itats, etc.
evolucionat i, conseqüentment,
Tampoc no s'ha celebr at el final
per viuen.
del r amadà i no sabem si es poMai però, al llar g de les dar reres
dr à celebr ar la festa de l'anyell.
dècades, s'havia previst una atuTambé s'han suspès les fires i
r ada com la que ha causat la
festes de pr imaver a: la festa del
COVID- 19 i les seves seqüeles.

llibre, sant Marc, la fir a de Cosactivitat r amader a de pregones
titx, la benedicció dels fr uits, les
ar rels tr adicionals que, par afires de Sineu, Llor ito, Sendoxalment, requereix por tador s
celles... Tot plegat, una ensulsiprocedents de l'Ur uguai o països
ada en el calendar i festiu que es
de l'Est d'Europa.
nodreix de par ticipacions acHem percebut una cer ta aletives, concentr acions massives,
gr ança a la cuina i la pastisser ia
desplaçaments i àpats col·lectius,
de les festes de Pasqua. Tothom
que confor men una par t signiqui ha pogut ha cuinat panades i
ficativa de les manifestacions del
r ubiols encar a que hagi estat en
PCI de la comarca i de la resta de
el microones. També s'han
l'illa. Les der
ivades de la supresInter ior de la possessió des Calderermantingut
s (Sant Joan), ober
ta alcar
públic
com a museu.
les
agolades
per
Foto: Tomàs Vibot.
sió d'aquestes celebr acions són
sant Marc, celebr ades a l'àmbit
calculables en centenar s de milfamiliar i no, de maner a multier s d'euros i també en l'estat
tudinàr ia, al restaur ant El Cr uce.
anímic col·lectiu.
La Fundació Mallorca Liter àr ia
Una altr a conseqüència de la
ha reconduït el projecte de cuina
pesta, ha estat que hem deixat de
del Tr adicionar i a cuina de Controbar- nos amb els veïns,
finament o l'impuls del Calenconeguts i par ents de sempre,
dar i Folklòr ic digital que ens
amb els quals compar tíem moapor ta un cer t lligam amb una
ments puntuals del calendar i
maner a de pautar el temps que
suar a esmentat per ?en una
se n'ha anat en or r is. Altres han
nova integr ació?? "descobr ir "els
dictat confer ències o promogut
veïns fins ar a desconeguts (urcol·loquis a tr avés de les xar xes.
banites nou vinguts, immigr ants,
La força major ha congelat iniciutadans fugitius en temps de
ciatives de l'administr ació, com
pandèmia), amb els quals dur ant
la constitució del Consell Assesl'estat d'alar ma hem compar tit la
sor del Patr imoni Cultur al Impatètica, però gr atificant, alemater ial de les Illes Balear s o
nada als balcons. I, sobretot,
l'inventar i de PCI de Mallorca,
hem "descober t" noves for mes de
que podr ien incidir sobre algun
comunicació en línia que d'eselement localitzat al Pla de
por àdiques passar an a habituals.
Mallorca.
També hem alter at algunes
pautes alimentàr ies i hem redescober t habilitats d'autoconsum i subsistència.
Així es desprèn dels indicador s
de demanda a hiper mer cats, botigues i viver istes. Increment exponencial de consum de far ina i
llegums, extensió de microhor ts
d'estiu, etc. La mobilitat restr ingida entre municipis ha
per mès també recuper ar pautes
de consum minor itàr ies de nova
tendència (sobir ania alimentàr ia,
Km0, petit comerç, etc.). En sentit contr ar i, la restr icció de mobilitat ha dificultat les toses, una

Tanmateix, en el nostre entor n
mediter r ani, les manifestacions i
pr incipals concentr acions de
cultur a expressiva se celebren
dur ant l'estiu. Aquest ser à el
punt cr ític en què es far à més
evident l'efecte de la nova normalitat. Ja hem vist anunciada la
suspensió de les festes de Sant
Joan de Ciutadella de Menorca.
Les incògnites són gr ans: com
ser an les festes de sant Jaume a
Algaida i amb quines limitacions
hi ballar an els cossier s? I sant
Feliu de Llubí i santa Pixedis de
Petr a? Com ser à la revetla de
sant Domingo a Llor ito? Per la

Macià Puiggròs Noguer a. Massay Fotogr afia.
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Mare de Déu, hi haur à car reres
en el cós de Sineu? Com ballar an
els cossier s de Montuïr i?
I les festes innovades del Much,
s'Embalat, es Mobilette, ses
Cloveies? Si se celebren, s'haur an d'adaptar a uns nous for mats
que no sabem si es podr an toler ar : retrocés en l'ocupació dels
espais públics, contenció, afor aments restr ingits, distanciament
social, ús de mascaretes i, conseqüentment, menys disbauxa,
menys
desinhibició,
menys
espontaneïtat,
menys
sexe,
menys...
En definitiva, sospit que, més
que no amb una "nova nor malitat", ens toparem de nou amb la
realitat de sempre ?reinter pretada, limitada i condicionada,
però amb els seus (d)efectes i
excessos? i pel que fa al patr imoni cultur al immater ial i, si
més no, a l'àmbit de la cultur a
expressiva, la COVID- 19 haur à
estat un acceler ador de tendència cap a la restr icció de la
lliber tat.
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ER
NOTÍCIES
DEL

PLA

Algaida

Incendi a un camí que fa par tió amb el ter me municipal
de Montuïr i
Es Saig, 13/ 06/ 2020.- La Policia local infor ma que a
les 19:44 hores el Ser vei d?emer gències ha
comunicat un incendi a un camí que fa par tió amb
el municipi de Montuïr i a l?altur a de la via de ser vei.
Per sonats al lloc s?han agafat les mesures de
prevenció per tinents i a l?esper a dels bomber s.
L?incendi s?ha propagat tant r àpidament que ha
ar r ibat a l?exter ior d?una casa sense haver fer its.

Ar iany

Costitx

Campanya per al consum local

Ajuts individuals
extr aor dinar is a empr eses del
municipi

L?Ajuntament de Costitx concedir à ajuts a
aquelles empreses del municipi, que per la
situació de cr isi del Coronavir us COVID- 19, i
les mesures establer tes amb l?Estat d?Alar ma,
han hagut de cessar o reduir substancialment
la seva activitat.
L'Ajuntament d'Ar iany ha llençat una campanya
per conscienciar els veïns i veïnes de la
impor tància de consumir productes locals, per
reactivar així l'economia del municipi i donar
supor t als pagesos de proximitat.

L?ajut extr aordinar i que per cessament de
l?activitat econòmica de les empreses amb local
amb atenció al públic, del municipi de Costitx,
té per objectiu el recolzament al teixit
empresar ial del municipi per tal de preser var
així la seva activitat i els llocs de treball.
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Llor et de Vistalegr e

Llubí

Campanya pel civisme

Pla de mobilitat ur bana
sostenible

En una campanya a xar xes socials, el consistor i
envia uns missatge contundent a veïns i veïnes: ?Els
guants i les mascaretes, sempre a les papereres o al
contenidor de la fr acció resta (rebuig). Per civisme.
Per evitar la propagació del coronavir us, ja que
poden ser un focus de contagi.?

L?ajuntament de Llubí ha desenvolupat un pla
de mobilitat urbana sostenible per tal de
realitzar un anàlisi de la situació de actual i
desenvolupar una diagnosi de la circulació
consensuant amb tots els agents implicats les
actuacions de millor a que cal implementar a
més de definir una sèr ie de propostes
d?actuació encaminades a donar solucions a les
problemàtiques actuals al municipi de Llubí.

Mar ia de la Salut

Petr a

Pr imer municipi "or gullós"

L'Or questr a Simfònica de les
Illes Balear s ofer eix concer t

Mar ia de la Salut ha estat el pr imer municipi de
Mallorca on el seu batle ha comunicat la seva
adhesió a la iniciativa de l?associació Ben Amics de
nomenar
municipis
?or gullosos?,
pel
seu
compromís en la defensa i el respecte als drets del
col·lectiu LGTBI.

El Teatre de Petr a va ser l?escenar i per una
actuació molt especial de l?Orquestr a Simfònica
de les Illes Balear s. La recaptació ha estat a
benefici de Càr itas Petr a.
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Montuïr i

S'inicien els tr àmits per constr uir el museu de Son For nés
UH, 13/ 06/ 2020.- El nou museu de Son For nés està
a punt de ser una realitat. L'Ajuntament de
Montuïr i tr aur à en breu la licitació el projecte de
refor ma de les antigues cases de la possessió i està
previst que les obres d'adequació de l'antic edifici
comencin dur ant aquest any 2020.
L'alcalde de Montuïr i, Joan Ver ger, ha explicat
aquest divendres que es tr acta «d'una inver sió de
futur que per segueix crear ocupació dur ant
l'execució de les obres, aconseguir un tur isme
diferenciat i també aposta per l'educació». El
projecte de refor ma contempla el manteniment
dels elements típics de la constr ucció i Ver ger va
indicar que «és un projecte molt impor tant que va

més enllà de Montuïr i perquè aposta per un
tur isme sostenible i tindr à una par t educativa molt
impor tant.

Por r er es

Es dupliquen les sol·licituds d'ajuda
Porreres, Periòdic Local d?Informació, 2a quinzena de
juny 2020.- L'ajuntament de Por reres ha reforçat els
Ser veis Socials per fer front a les peticions d'ajuda,
ja que l'atenció a les unitats familiar s s'ha duplicat a
causa de la cr isi sociosanitàr ia der ivada de la
Covid- 19 passant d'atendre 22 a 40, el que compor ta un total de 156 per sones. Pel que fa al repartiment d'aliments, el consistor i compta amb la
col·labor ació de Càr itas Par roquial de Por reres.
Por reres no té els ser veis socials mancomunats,
segons ha recor dat el Consistor i, i la regidor ia?està
fent un gr an esforç per donar resposta a les peti-

cions d?ajuda que estan ar r ibant de per sones afectades pels efectes de la implantació de l?estat
d?alar ma?, ha explicat el delegat de Benestar Social,
Miquel Àngel Veny.

Santa Eugènia

Es r ecullen pr op de 700 quilos d'aliments
Ara Balears, 03/ 06/ 2020.- El Banc d?Aliments de
Santa Eugènia, amb el supor t de l'Ajuntament, ha
finalitzat la campanya de recollida de queviures
amb prop de 700 quilogr ams d?aliments, productes
i ar ticles de pr imer a necessitat.
Segons ha explicat el batle, Pep Lluís Ur r aca, la
creació del Banc d?Aliments a Santa Eugènia és una
iniciativa de l?ONG Poble Solidar i. Sota la seva
coordinació amb els Ser veis Socials, es vol donar

resposta a les conseqüències labor als, socials i
econòmiques der ivades de la cr isi de la Covid- 19.
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Sant Joan

Sencelles

Neteja de fems i cr ida al
civisme

Multes per abocaments
incontr olats

L?equip de gover n ha fet neteja de l?abundant fems
que hi ha acumulat als voltants del poble. ?Des de
l?ajuntament volem fer una cr ida al civisme i la responsabilitat dels habitants per mantenir el nostre
poble net. Aquestes actituds incíviques dificulten
les tasques als oper ar is i regidor s a més de posar
en r isc la seva salut. Entre tots hem de cuidar el
medi ambient?, ha manifestat el consistor i des de
les seves xar xes socials.

Vilaf r an ca de Bon an y

Supor t al teixit empr esar ial
El Consell de Mallorca posa en
mar xa
un
pla
d'atenció
individualitzada
per
ofer ir
infor mació i ajuda per la tr amitació
d'ajudes relacionades amb
la
Covid- 19 per autònoms i petites
empreses.
L'ajuntament de Vilafr anca ha
habilitat un espai perquè autònoms i
agents de supor t es puguin trobar
amb totes les mesures higièniques i
de seguretat per tinents per fer front
a la cr isi del Covid- 19.

UH, 17/ 06/ 2020- Mà fer ma contr a els abocaments
incontrolats. En només una setmana l'Ajuntament
de Sencelles ha inter posat 13 denúncies
sancionadores a veïns de la localitat per deixar
escombr ar ies i tr astos voluminosos sense control
en l'àrea d'apor tació de Cas Cabo. Cadascun dels
infr actor s ha estat multat amb 1.080 euros com fixa
l'ordenança municipal del 'Bon Gover n ?.
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Sin eu

Diver sos ar tistes i companyies d?ar ts de car r er r eivindiquen
a Sineu el seu paper de tr ansfor mació social

Díngola, 12/ 06/ 2020.- Diver sos
ar tistes i companyies de teatre
de car rer han realitzat avui divendres a les 13.30 una acció
col·lectiva a la plaça del Fossar
de Sineu. L?acció ha acabat amb
la lectur a d?un manifest que
reivindica el valor de les ar ts
com a motor per a la tr ansformació social.

El manifest reivindica el valor
dels car rer s com a espais de
trobada, de diàleg i convivència,
espais democr àtics i a la vegada
d?expressió de canvi, i a celebr a
les ar ts de car rer com a un aliat
davant la falta d?empatia perquè
faciliten la relació amb el desconegut, la lliber tat d?expressió
i les emocions col·lectives.

L?acció, que s?emmarca dins una
acció conjunta mundial, s?ha
centr at a Sineu aprofitant la
residència ar tística que el
col·lectiu Güilis, coor dinador s
locals de la iniciativa, estan realitzant dins el C.IN.E.

Acaba encor atjant als i a les
ar tistes i a la ciutadania a sor tir
al car rer per fer ar t, i a les institucions cultur als a ser valentes i
emprendre propostes amb voluntat tr ansfor mador a per al terr itor i i la ciutadania.

Dur ant la presentació del manifest, els ar tistes han realitzat una
acció col·lectiva per visibilitzar la
necessàr ia connexió entre els
ésser s humans, una acció que
reivindica la recuper ació del
car rer como espai de diàleg, expressió i convivència.

L?actr iu Gypsy Nel·lo ha llegit el
manifest i els ar tistes implicats
han estat Gianni Penna, Cata
Lans, Leo Albur querque, Cintia
de Luis, Gypsy Nel·lo, Joan
Ser ver a, Gr àcia Mor agues, Pilar
Gimeno, Carla Fontes, Elena Xibillé, Lluki Por tas, Joan Mar ia

Pascual, Alejandro Navar ro, Ruth
Delgado i Rosa For teza, que han
col·labor at en nom propi o
també en representació de companyies, com col·lectiu Güilis,
Mov- i- ments o Manipulats.
La presentació del manifest ha
tengut lloc simultàniament a diver ses ciutats europees, amb especial presència de ciutats catalanes
i
espanyoles
com
Barcelona, Girona, Lleida, Tarr agona,
Mataró,
Mallorca,
Madr id, Cór dova, Vila- real, Burgos, Cantabr ia, Gr anada i Lanzarote. A nivell inter nacional,
l?acció tindr à lloc a ciutats com
Lisboa, Lubljiana, Amster dam,
Cerdeña, Vilnius, Lille, Haifa i
Montpellier entre d?altres.
Més de 700 ar tistes de car rer,
associacions
professionals,
gestor s cultur als i festivals donen supor t al manifest.
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MITJANS LOCALS

Al Pla de Mallorca existeixen publicacions de car àcter
local i per iodicitat var iable que tr acten l'actualitat dels
diferents municipis.
Clicant al seu logo podeu anar a les seves webs o xar xes socials.
Posa't en contacte amb nosaltres si vols afegir el teu mit jà a aquesta
secció.

Algaida, Pina i Randa

Algaida

Por reres

Mar ia de la Salut

Por reres

Sencelles

Petr a
Sant Joan

Sineu

Sa Pobla

Montuïr i

