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Estr anger s al Pla:
una comar ca ober ta al món
Tot i que els pr imer s estr anger s que van ar r ibar a Mallorca ho
feren a la Ser r a de Tr amuntana o a zones costaneres, cada cop
més gent de diferents nacionalitats elegeix el Pla de Mallorca per
establir- se o treballar. Motivats per la tr anquil·litat dels seus
pobles, la proximitat de l'entor n r ur al o els lloguer s més
assequibles, troben a algun dels seus municipis una opció de vida.
El Pla els apor ta molt i ells també hi deixen la seva pet jada.
Pàgs. 3 - 14

Gr esol de cultur es
Estr anger s residents al Pla
expliquen la seva exper iència
Recollim les històr ies de veïns i veïnes
d'Alemanya, Veneçuela, Escòcia i el
Per ú, que expliquen què els va dur al
Pla de Mallorca, com és la seva vida al
poble i com ha estat el seu procès
d'integr ació.
Segueix a pàg. 13.

Estr anger s al Pla de Mallor ca: la connexió amb la vida cultur al del poble
Magdalena Aguiló.- Recull d'exemples d'estr anger s residents a diver sos municipis del Pla que han cercat
establir connexions cultur als i socials amb la vida dels pobles que els han acollit . Segueix a pàg. 5.

Estr anger s? Què s'amaga dar r er e un nom?
Andreu Ramis.- Quin és el mot escaient per diferenciar les per sones que són d?aquí de les per sones que són

de fór a? Fem ser vir sempre la mateixa ter minologia?

Segueix a pàg. 9.

ALGAIDA - ARIANY - COSTITX - LLORET DE VISTALEGRE - LLUBÍ - M ARIA
DE LA SALUT - M ONTUÏRI - PETRA - PORRERES - SANTA EUGÈNIA SANT JOAN - SENCELLES - SINEU - VILAFRANCA DE BONANY

EL PL A

2 / Agost 2020

El Pl a

Editor ial

Publicació periòdica
del Pla de Mallorca
Núm. 04- AGOST 2020

Edita:
Associació Pla de Mallorca XXI

info@plademallorcaxxicom
www.plademallorcaxxi.com

Les informacions recollides a
El Pla són generosament
facilitades pels següent
mitjans de comunicació local:
- 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)
Col·laboradors a aquest
número: Andreu Ramis i
Magdalena Aguiló.
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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.

Al cor de l'illa, a un ter r itor i envoltat per l?imaginar i
d'allò més profund de Mallorca, trobam multitud de
per sones vingudes d?altres indrets del món. Atretes
per la bellesa dels seus camps, la tr anquil·litat dels
seus pobles, l?autenticitat de la seva gent i la seves
tr adicions o,
senzillament
buscant
millor s
opor tunitats de vida, conviuen en un gresol de
cultures a molts pobles del Pla.
Gr ans o petits empresar is, emprenedores, ar tistes,
treballador s, exiliades, jubilats o joves que passen la
vida (o uns mesos a l?any) a algun dels 14 municipis
que confor men la comarca.
En aquest número ens hem volgut apropar a les seves
realitats, els motius que els van dur al Pla de
Mallorca, que els apor ta viure a algun dels seus
municipis i també què apor ten ells i elles a la regió.

Benvinguts i benvingudes!
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Com ha evolucionat la població
estr anger a al Pla de Mallor ca?
Redacció El Pla.- A l?ar ticle publicat el passat 22
d?agost a l?Ar a Balear s, Sebastià Alzamor a
assenyalava que ?des del car rer del Jamón, fins a
les hostatger ies de Felanitx o Lluc, la pet jada
alemanya és d?una impor tància absoluta?. Ben
enmig d?aquestes coordenades de referència s?hi
troba el Pla de Mallorca que, com veurem, no n?és
una excepció.

Vint anys de pr esència estr anger a al Pla
La població dels pobles del Pla ha anat
evolucionant en els dar rer s vint anys seguint les
dinàmiques que han afectat també la resta de l?illa.
Segons les xifres oficials del padró (IBESTAT), l?any
1999 només el 4,9% de la població del Pla er a
d?or igen estr anger. S?hi obser ven cer tes diferències
entre els pobles. Així, a Petr a i Llubí no s?ar r ibava
al 3%; mentre que Sineu, Sant Joan, Por reres i
Montuïr i, no sobrepassaven el 4%. A l?altre extrem,
Costitx (9,5%) i Santa Eugènia (8,3%) es trobaven per
damunt de la mit jana de Mallorca, que en aquell
temps er a del 7% d?estr anger s.
En només deu anys, la situació va canviar
dr àsticament. De 1999 a 2009, la població del Pla de
Mallorca va passar de 28.832 a 36.989 habitants.
També es va incrementar
la proporció
d?estr anger s, passant del 4,9% al 17,8%. Encar a que
tots els pobles guanyen un mínim de deu punts
percentuals, segueix havent- hi diferències. Petr a i
Llubí es mantenen en les dar reres posicions, ar a
amb el 12,3% i el 15,7%, respectivament. Costitx,
abans líder, es queda al voltant de la mit jana de la
comarca, mentre que ocupen les pr imeres
posicions Por reres (que passa del 3,71% al 22,84%, el
poble amb un major increment de població
estr anger a), Lloret (21,6%) i Montuïr i (20,76%). Això
no obstant, totes aquestes poblacions s?hi troben
per davall de la mit jana de Mallorca: 23,5%.
En els dar rer s deu anys es produeix un lleuger
estancament tant pel que fa al creixement
poblacional com a l?ar r ibada de nous estr anger s

residents. En el per íode 1999- 2009 la població del
conjunt de Mallorca havia crescut a un r itme del
2,7% anual i la del Pla al 2,5%. En canvi, entre el
2009 i 2019, aquest r itme s?alenteix fins al 0,4% i el
0,6%, respectivament (els pobles del Pla guanyen
2.156 habitants en els dar rer s deu anys). La població
estr anger a es consolida però no var ia massa en
nombre ni en ubicació. Així, la mit jana per al
conjunt del Pla se situa l?any 2019 en el 17,4% de
població nascuda a l?estr anger. Per pobles, el
pr imer municipi és Por reres (22,5%), seguit de
Lloret (21,4%) i Ar iany (20,1%). Sencelles (15,2%),
Santa Eugènia (13,3%) i Petr a (12,8%), n?ocupen les
dar reres posicions. Seguint la dinàmica dels
dar rer s anys, cap poble super a la mit jana illenca
del 22,7%.
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Quina és la pr ocedència dels estr anger s del
Pla?
Recordem que l?any 1999 el líder del r ànquing de
pobles amb població estr anger a er a Costitx. El 65%
d?aquests eren alemanys, mentre que la resta es
dividia en diver ses nacionalitats, sense cap altr a
amb un pes específic. Aquesta impor tància es veia
reflectida, en major o menor proporció, a la resta
de municipis del Pla, a excepció de Mar ia i
Vilafr anca, on la població alemanya (i europea) er a
testimonial i en canvi ja hi havia un nombre
impor tant de mar roquins i, en el cas de Vilafr anca,
també de cubans.
El 1999, les nacionalitats més representades eren,
per ordre, alemanya, mar roquina, br itànica,
arActuació
gentina
i fr aancesa.
El Estela
2009
la situació canvia,
a C.IN.E,
Sineu. Foto:
Morón/C.IN.E.
entr ant Romania a la quar ta posició, i amb

l?Equador i Colòmbia super ant a Fr ança, que passa
de la cinquena a la vuitena. Costitx, Sencelles i
Santa Eugènia són, el 2009, els únics pobles on la
presència d?empadronats extr acomunitar is és
escassa i la població estr anger a és eminentment
europea (alemanya, br itànica i fr ancesa). En els
dar rer s anys, això sí, Sencelles i Santa Eugènia
guanyar an en representació ar gentina.

Conclusions
Com a trets compar tits, a la major ia de municipis,
l?alemanya s?ha mantingut al llar g dels anys com la
nacionalitat més representada, seguida de Mar roc
(essent la mar roquina actualment la nacionalitat
estr anger a amb més representació al Pla). El 1999,
l?alemanya er a la pr imer a nacionalitat a nou pobles,
la mar roquina a quatre i la br itànica a un
(Sencelles). El 2019 aquesta situació s?ha capgir at:
l?alemanya és la població amb més empadronats a
quatre municipis, mentre que la mar roquina ho és
a nou. Només s?escapa d?aquesta dinàmica Mar ia de
la Salut, on la nacionalitat amb més empadronats
és l?equator iana. És destacable la presència
romanesa a Algaida i Por reres, la italiana a Lloret i
Sineu, la búlgar a a Llubí, l?equator iana a Montuïr i
(a més de l?esmentada a Mar ia) o la colombiana a
Ar iany.
Com hem vist, els alemanys tenen un
protagonisme destacat, i així i tot, les dades del
padró poden produir un biaix, sobretot pel que fa
als dar rer s anys. Segons les dades oficials, a 2019 hi
ha 6.808 estr anger s empadronats als municipis del
Pla. El 2009 hi havia 1.481 alemanys empadronats;
el 2019, només 897. El catedr àtic de Geogr afia
Humana de la Univer sitat de les Illes Balear s, Pere
Salvà, explicava a l?Ar a Balear s que la gr an major ia
d?alemanys no se n?han anat i que només s?han
desempadronat. L?advocat de DMS Consulting
Alejandro del Campo, citat al mateix ar ticle,
afir mava que ho han fet per estalviar- se impostos.
Sense la possibilitat pel moment de comptar amb
aquestes dades de població no empadronada, per a
aquesta anàlisi ens hem basat en dades oficials.

Por reres sunr ise. Foto: Mar tin Page.
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Estr anger s al Pla de Mallor ca

La connexió amb la vida cultur al del poble
Magdalena Aguiló Victor y
Comissàr ia i gestor a cultur al

Els estr anger s lligats al món
cultur al que ar r ibaven a Mallorca a
començaments del segle passat
anaven a la recerca del par adís
mediter r ani - tal com es veia l'illa de
Mallorca als ulls dels visitants del
Nord- . Mallorca i Eivissa eren les
pr incipals destinacions. A Mallorca,
cercaven sobretot els pobles situats
al llar g de la Ser r a de Tr amuntana,
prop del mar i amb vistes
espectacular s.
L'escr iptor català Josep Pla a les
pr imeres dècades del segle XX
recomanava als ar tistes ar r ibats a
l'illa, allunyar- se de la gr andiositat
de la costa nord si volien conser var
la salut mental i l'equilibr i.
Consider ava que l'espectacular itat
del paisatge incentivava els estats
d'esper it de follia o aconseguia una
mena de fr anciscanisme de luxe. En
canvi, aconsellava habitar el que
molts creador s consider aven la par t
més vulgar de l'illa: el pla dels
ametller s i gar rover s, dels rostolls i
dels guarets. Un paisatge que no
tenia res d'especial però molt més
har mònic amb la mesur a humana, i
que provocava un estat agr adable de
vitalitat i sensualitat alhor a. Un
segle més tard, sembla que molts
dels estr anger s que decideixen
instal·lar- se a Mallorca, es decanten
per la tr anquil·litat i el paisatge del
Pla, encur iosits per una Mallorca
menys contaminada pel fenomen
tur ístic. El seu per fil major itar i és
d'un tipus de gent amant de la
natur a i respectuosa amb el medi
ambient. Molts d'ells cerquen el
sossec de la vida tr anquil·la del
camp però no ar r iben a establir
relacions amb el teixit cultur al i
social del poble. En contr apar tida,
compten amb un bon gr apat de
residents estr anger s que han fet de

la necessitat d'integr ar- se al lloc
escollit per viure, un objectiu
essencial.
Un exemple de fèr til integr ació
cultur al i social d'estr anger s que
han ater r at al Pla de Mallorca ser ia
la parella for mada per l'escr iptor
Jean
Schalekamp
(Rotterdam
1926- Costitx 2015) i la pintor a Mur iel
Ten Cate (Jakar ta/Indonesia, 1933)
amb els seus tres fills. El menor
Fabian Schalekamp ja nascut a
Mallorca i també ar tista com la seva
mare. El matr imoni ar r ibà a
Mallorca cap a 1960 i sempre escollí
habitar entor ns allunyats de la
cr idòr ia
urbana.
Finalment,
s'instal·laren a Ca na Sereta a
Costitx, poble en el qual segueix
vivint na Mur iel i en Fabian amb la
seva nova família. Jean i Mur iel
varen
saber
connectar
amb
l'ambient sociocultur al de l'illa i
conrear un bon gr apat d'amics
ar tistes i escr iptor s mallorquins
sempre amb l'afany de fugir dels
guettos d'estr anger ia.

Jean Schalekamp i Mur iel Ten Cate

Jean
Schalekamp
podr ia ser
recordat per la seva tasca com a
tr aductor de gr ans escr iptor s com
M. Yourcenar, Ana Mª Matute, Javier
Tomeo o A. Pérez- Rever te. També
com
ar ticulista i
autor
de
nombroses
publicacions
però
m'interessa remarcar especialment
una obr a extr aordinàr ia que recull

una
investigació
documental
imprescindible, tant ar xivística com
de recerca or al. Jean va recór rer
poble a poble, gr avador a en mà,
entrevistant als afectats de la
desfeta de la nostr a guer r a civil. El
llibre Mallorca 1936. D'una illa hom
no pot fugir, es va publicar l'any
1981. És un llibre esfereïdor que
presenta el passat recent deixant al
descober t unes fer ides encar a
profundes al cor dels entrevistats.
D'aquests relats sor gí també l'any
2011 un documental produït per
Saifèr
Revolta,
Per
ica iVilafr
diranca.
igit Foto:
per Marcel
Cesc Pich.
Mulet
que tr aspua l'hor ror dels continguts
Molí, ase i beasses. Foto: Climent Picor nell.
del llibre.
Mur iel Ten Cate és una excel·lent
ar tista que ha treballat - i segueix
treballant als seus 87 anys- les
tècniques de pintur a, aquarel·les i
gr avat. Des dels anys seixanta ha
anat exposant a diver ses galer ies i a
espais institucionals de Palma i par t
for ana així com a Holanda. Per a
molta gent, na Mur iel és recordada
per haver regentat l'emblemàtic
Bar- restaur ant "Sa Ximbomba" de
Gènova en els anys vuitanta. El seu
fill menor, Fabian Schalekamp
(Palma, 1964) juntament amb la seva
parella, l'ar tista colombiana Mar ia
Isabel Ur ibe, viuen també al
municipi de Costitx.
Fabian Schalekamp és un ar tista
que ha desenvolupat la seva
tr ajectòr ia utilitzant els llenguatges
del vídeo, la fotogr afia i el dibuix
per crear instal·lacions i escultures,
sovint a par tir de mater ials natur als
com la fusta o la pedr a. La seva
parella,
Mar ia
Isabel
Ur ibe
(Neiva- Huila, Colòmbia) viu a
Mallorca des de 1998, parla català i
és ja una mallorquina d'adopció.
L'obr a d'Ur ibe tr aspua una fina
ironia a par tir de conceptes de
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Fabian Schalekamp i Mar ia Isabel Ur ibe

Neske Beks a Montuïr i. Foto de Mar iana Bor au.

l'àmbit domèstic descontextualitzats, utilitzant sobretot
mater ials tèxtils i objectes quotidians. Els dos ar tistes
han exposat en els pr incipals espais galer ístics i
museístics de la nostr a comunitat, a més de par ticipar
en diver sos projectes d'ar t contempor ani a l'estr anger.
Tant Mur iel, com Fabian i Mar ia Isabel han exposat a
diferents moments a l'Espai Sant Marc de Sineu
impulsat pel també ar tista, Marcos Vidal. Dur ant la cr isi
sanitàr ia, l'obr a de la parella d'ar tistes, va ser exposada
en el mostr ador setmanal que Vidal anava exhibint per
donar continuïtat a la tasca ar tística de l'espai dur ant
l'etapa del confinament.

Marcos Vidal (Espai Sant Marc de Sineu) amb Mur iel i Fabian.

A vegades, un llibre o una pel·lícula ens poden incitar a
fer l'equipatge i anar a l'encontre d'un paisatge o una
ciutat que ens ha captivat a tr avés d'unes pàgines o
d'unes imatges. Qualque cosa d'això va succeir a Neske
Beks, una escr iptor a belga- holandesa amb ar rels
afr icanes i amer icanes que viu a Montuïr i des dels inicis
del 2019. Nascuda a Amberes (Bèlgica), havia viscut la
major par t de la seva vida a Holanda. Un bon dia va
caure a les seves mans un llibre sobre les illes Balear s
que va actuar com un presagi deter minant de quin havia
de ser el seu destí. Pr imer va pensar anar a Eivissa però
finalment es va decidir per Mallorca. L'escr iptor a
començà a recór rer la nostr a illa i va acabar
enamor ant- se del Pla: Santa Eugènia, Sineu, Sant Joan ...
fins que va ar r ibar a Montuïr i. El poble, la gent,
l'autenticitat de les festes de Sant Bar tomeu, varen ser
factor s decisius a l'hor a de voler conver tir- se en una
montuïrer a d'adopció. Tenia clar que no volia viure a la
ciutat ni for mar par t de guetos d'estr anger s sinó
par ticipar en la mesur a del possible en la vida cultur al i
social de Montuïr i.
Va
començar
or ganitzant
uns
cur sos de cant i
expressió
cor por al
amb la finalitat de fer
sor tir les emocions
del cos, cur sos que
tengueren molt bona
resposta però que
malaur adament,
la
pandèmia va atur ar.
En aquests moments
està prepar ant nous
projectes de taller s Taller de cant i expressió cor por al
amb Gaizka Taro, dir igit per Neske Beks a Can Pieres
fotògr af impulsor de
l'espai cultur al "cas Retr atista" a Montuïr i, projectes que
esper am que la cr isi sanitàr ia no impedeixi
desenvolupar.
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Neske Beks amb els seus fills.
Foto d'estudi de Gaizka Taro

L'arbre familiar de Neske Beks és
una bar reja de nacionalitats i r aces,
ella mateixa així com el seu fill
biològic que va néixer a Holanda,
són negres. Neske és una creador a
polifacètica defensor a de causes
feministes i antir acistes, temes que
resten palesos a la major ia dels seus
projectes.
L'atr acció
enver s
Mallorca es va incentivar en
descobr ir l'existència de les ver ges
negres a l'illa - "les morenetes"tema que ha investigat i hi està
treballant en l'actualitat. També la
música de Conxa Buika i la
descober ta de l'obr a de Mati
Klar wein,
varen
ser
factor s
deter minants de la seva elecció
mallorquina. Klar wein és un ar tista
que va viure a Deià des de 1985 fins a
la seva mor t l'any 2002. Va crear un
univer s en el qual es bar rejaven les
influències afro amb la psicodèlia i
les filosofies or ientals. La lectur a de
la negr itud que desprenia l'obr a de
Mati Klar wein encisà Neske i reforçà
la seva decisió de restar a l'illa que
havia acollit gr ans creador s com ell.
Neske Beks és una ar tista
multidisciplinàr ia:
és
actr iu,
director a de teatre, guionista, ha
dir igit documentals - alguns d'ells
han rebut guardons inter nacionals;
escr iu també liter atur a juvenil, amb
un dar rer llibre que apareixer à
aquest mes de setembre. Les seves
inquietuds reivindicatives la duen a
investigar
projectes
sempre
relacionats
amb
l'activisme
antir acista així com a entr ar en
contacte amb associacions com la
CNAAEM
(Comunitat
Negr a,
Afr icana i Afrodescendent de
Mallorca) que li per met par ticipar
en activitats reivindicatives i
solidàr ies amb la comunitat negr a.

Chr istof Ötzbr ugger i Antònia Mayol "Tor r ada".

Un dels punts neur àlgics de
Montuïr i és la Taver na Can Pier es,
un espai situat al costat de
l'ajuntament en el qual a més de
beure i menjar bé, s'or ganitzen un
bon aplec d'activitats cultur als.
L'ànima de Can Pieres és l'austr íac
Chr istof Ötzbr ugger juntament
amb la seva parella Antònia Mayol
"Tor r ada", de Montuïr i. L'austr íac
duia anys navegant
per
la
Mediter r ània recor rent els mar s i la
gent de Croàcia, Sicília, Còr sega,
l'antiga Iugoslàvia, Itàlia i Grècia.
Tothom li recomanava descobr ir les
illes Balear s però ell mostr ava
algunes reticències. Finalment, l'any
2003 ar r ibava a la península per
recór rer el camí de Santiago i l'any
següent, visitar ia Mallorca, una illa

que el va sor prendre i captivar. I
molt més encar a després d'haver
conegut la seva actual parella
- Antònia "Tor r ada"- que el va
convidar a Montuïr i i li va obr ir les
por tes a la gent i al poble i a la
coneixença d'una Mallorca més
autèntica i tr adicional.
D'ençà que ar r ibà a Montuïr i
sempre havia pensat que al poble li
mancava un espai acollidor amb
bona música, un espai per la gent
del poble que actuàs com a
platafor ma cultur al de músics i
ar tistes. L'ocasió es presentà anys
més tard amb la decisió de reobr ir
el bar Can Pieres, espai que
inaugur aren el 4 d'abr il de 2019. Des
d'aleshores, Can Pieres ha acollit
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tota mena d'activitats: taller s de
cant i expressió cor por al, club de
lectur a mensual amb l'assistència
de l'autor de l'obr a comentada, Jam
Sessions setmanals, exposicions i a
par tir d'ar a, cinema a la fresca. En
aquests moments, Can Pieres acull
una progr amació excepcional amb
la mostr a de les escultures de
Fer r an Aguiló en diàleg amb les
pintures de Jaume Salvadiego a les
sales del pr imer pis; a més d'una
exposició de fotogr afia de Josep
Tar r agó i Magdalena Cerdà i una
mostr a de les aquarel·les d'Yvonne
Le Meur , a la planta baixa. Yvonne
Le Meur, fr ancesa nascuda a la
Bretanya, resideix a Mallorca des de
fa dècades i fa uns cinc anys, decidí
instal·lar- se a Montuïr i. Yvonne
alter na les tasques de tr aducció
amb la seva afició a la pintur a
d'aquarel·les,
obres
que
regular ment exposa a Montuïr i
dur ant les festes de Sant Bar tomeu.
Chistof Ötzbr ugger viu la major
par t de l'any a Montuïr i tot i que
manté la seva empresa dedicada a la
instal·lació
d'ener gia solar
a
Innsbr uck. Com a bon tirolès és una
per sona afable i ober ta amb aquest
punt d'hospitalitat típic de la seva
regió que fa que et sentis a gust al
seu voltant. La seva afició musical el
va dur a for mar par t d'algunes
bandes a Àustr ia i pel que fa a Can
Pieres, ha aconseguit tir ar endavant
unes Jam Sessions setmanals amb
molt bona resposta de públic. És
una
maner a
d'inter actuar
i
connectar amb la gent a tr avés de la
música. L'activitat ha exercit de
nexe d'unió d'un bon gr apat de
residents alemanys i austr íacs que
duien anys vivint a Montuïr i sense
cap mena de visibilitat i que ar a han
trobat un ambient que els resulta
atr actiu i proper. Esper am i
desit jam que la cr isi provocada per
la pandèmia amb les limitacions
que compor ta, no liquidi un
projecte tan interessant i necessar i
per a la vida del poble.

Cor al de Por reres.

Montuïr i i Por reres, com a molts
altres municipis del Pla de Mallorca,
compten amb les seves cor als que
par ticipen en les celebr acions dels
pobles i realitzen gires de concer ts
a diferents indrets de Mallorca i de
vegades, a l'exter ior. A Por reres
viuen tres residents estr anger s que
des de fa anys for men par t no sols
de la Cor al de Por reres sinó també
de l'Schola Gregor iana de Mallorca i
dos d'ells també, canten a la Cor al
de Montuïr i.
És el cas de les alemanyes Elke
Deichsel i Dagmar Fuss i del
fr ancès, Pier r e Kienlen. Consideren
que par ticipar- hi és una bona
for ma d'integr ació a la vida social
del poble, a més del gaudi de
par ticipar en un bell projecte
col·lectiu. A més, Elke Diechsel
col·labor à també amb l'Ajuntament
de Por reres en la tasca de
senyalització del patr imoni del
poble apor tant les tr aduccions de la
senyalística infor mativa. De la
mateixa maner a, trobam exemples
de músics estr anger s que s'integren
a bandes de blues, jazz o rock ja
for mades com ser ia el cas de

l'alemany Klaus Wecker que for ma
par t del gr up musical "Destroyer s"
de Montuïr i. No parlam de Thomas
Gr aves - que l'any 2004 va canviar el
seu Deià natal per Montuïr i- ni de
les seves dues bandes - Pa amb Oli
Band i Tomas con Gas (y Steve
además)
perquè
consider am
Thomas un mallorquí més ja que els
seus
pares
s'instal·laren
definitivament a Deià en els anys
quar anta.
Fins aquí uns quants exemples
d'estr anger s residents a diver sos
municipis del Pla que han cercat
establir connexions cultur als i
socials amb la vida dels pobles que
els han
acollit. Ser ia molt
interessant poder tr açar una
car togr afia de residents estr anger s
als municipis del Pla de Mallorca
lligats al món cultur al, incloent- hi
tot tipus de creacions. Ben segur
que tendr íem sor preses agr adables
i profitoses en benefici de la cultur a
del nostre entor n.
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Estr anger s? Què s'amaga dar r er e un nom?
Andr eu Ramis Puig- gr òs
Histor iador, antr opòleg i gestor cultur al
Membr e de Pla de Mallor ca XXI

Quan ens enfrontam a l?ús d?una
ter minologia ambigua cor rem el
r isc de caure en el par any de les
falses categor ies. Aquest pr incipi
s?accentua quan la categor ia
designa per sones, gr ups de
per sones o col·lectius humans
amb els quals hom entr a en
contacte amb una càr rega més o
menys feixuga de prejudicis
mentals o socials. Quelcom
semblant a això és el que
succeeix quan intentam definir
quin és el mot escaient per
diferenciar les per sones que són
d?aquí de les per sones que són
de for a, però amb les quals,
ineludiblement,
entr am
en
contacte. Per començar, i abans
d?assignar
noms,
haur íem
d?establir quins són els cr iter is
que fan possible definir quan
una per sona és d?aquí o és de
for a (geogr àfics, lingüístics,
cultur als,
?r acials?,
socials,
econòmics, etc.).
D?aquesta categor ització
en
tenim exemples clàssics a
l?ar xivística
folklòr ica:
els
?mallorquins? pretur ístics, de
nissaga i ar rels indiscutibles, de
netedat pr ístina, de vuit o
trenta- dos llinatges lliures de
mestall, tenien molt clar, a l?hor a
d?assignar
qualificatiu
als
nouvinguts de la par t de ponent,
que eren forasters, excepte els
catalans i els valencians.

Foto: Mar ia del Car me Bauzà.

Més endavant, en un moviment
diferent d'aquell on es troba;
migr ator i lligat al boom tur ístic,
Castellà de nació o de llenguatge.
compareixer ien els murcians,
Un significat relacionat amb l?ús
però això ja és una altr a cosa.
de la llengua (Parlar foraster o en
Tenim o teníem, per tant, una
foraster= parlar en castellà.) i,
Excur sionista pel camí des Robiols (Sencelles). Foto: Tomàs Vibot.
categor ia per encabir els que
finalment, grosser d'enteniment o
procedeixen de for a. Mn. Antoni
de comportament que podr ia
M. Alcover i Fr ancesc de B. Moll,
tenir una cer ta relació amb
en el diccionar i dels diccionar is,
l?or igen etimològic que els
entren en la definició i les
autor s atr ibueixen al mot:
distintes accepcions del mot:
probablement una var iant de
Nadiu o propi d'un poble o país forester, der ivat de foresti , per
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tant, r ústic, selvàtic,
pr imitiu...

bàrbar,

Ar a anem, però, a definir la
categor ia d?estranger. Segons el
mateix Diccionari Català ValenciàBalear,
l?adjectiu
estr anger- a, defineix el que és
d'un altre país. L?etimologia, del
fr ancès étranger (der ivat del llatí
extr an?us, ?estr any?), potser ens
aclareix una mica més el
significat. El lligam amb el
pr incipi
o
la
categor ia
d?estr anyesa ens connecta amb
el que és desconegut; que per
alguna cosa d'extraordinari o
inexplicable excita la sorpresa,
l'admiració,
la
curiositat.
Aquestes accepcions amaguen
connotacions que suggereixen o
evidencien la manca d?asèpsia
dels mots i el pes d?una tr adició
que ens remet a èpoques
passades. El moment on el
contacte entre cultures assoleix
una càr rega de sor presa que ve
seguida per cur iositat (valor ació
de l?exotisme i el pr imitivisme)
que nor malment precedia una
relació
gairebé
sempre
asimètr ica.
Els estr anger s, per tant, són
assimilables a una categor ia a la
qual hi encabim els procedents
de for a, però que, vés a saber per
quines cinc- centes, tampoc hi
caben els for aster s. És evident
que la procedència, l?or igen
geogr àfic,
és
un
factor
deter minant; segur ament també
la llengua, atès que és molt poc
probable que els estr anger s que
ens visiten parlin el català de
Mallorca; és possible tanmateix
que encar a que usessin el

castellà,
tampoc
no
els
qualificar íem
de
for aster s.
Aquest és el cas dels molt
nombrosos
?estr anger s?
procedents d?Amèr ica llatina
que, tot i que parlen en castellà,
no tenim el costum ni la
tendència
a
nomenar- los
estr anger s. Els llatins són, més
tost
immigrants
o
despectivament ?panxitos?. La
nominació, en aquest cas,
respon més aviat a indicador s
econòmics i socials, més que no
geogr àfics o, fins i
tot,
lingüístics. Són (els qualificam
com a) immigrants perquè són
?pobres? i vénen a cercar feina
?així de dur, però així de cer t? i,
adesiar a, cauen dins el par any
de l?economia submer gida i la
ir regular itat administr ativa. Un
altre factor, per
tant, és el de la
Venda de peix a la Llot ja
de Palma.
Maig, 2020.
finalitat de la seva
vinguda:
una
cosa és una visita o estada
(tur ística),
voluntàr ia,
amb
deter minació prèvia de la dur ada
i l?altr a és la vinguda ?forçada?
per la necessitat i de dur ada
indefinida. Hi ha però, l?excepció
de l?estr anger resident, també
d?estada indefinida, que potser
també cerca ocupació labor al,
però que no parla (gairebé mai)
castellà ni català i que ens costa
qualificar d?immigr ant. Llavor s,
aquí hi juguen factor s de
procedència geogr àfica, però
sobretot d?estereotips o realitats
lligades a l?estatus econòmic (els
amer icans no llatins i els
europeus poques vegades són
qualificats d?immigr ants encar a
que no tenguin on caure mor ts).
És conegut l?exemple dels
futbolistes llatins enr iquits als

quals deixam de percebre com
immigr ants.
Altre tant suma a la disjuntiva, la
qualificació que assignam a
estr anger s procedents de països
de l?or ient llunyà ?si no són
japonesos? o els procedents de
l?Àfr ica. Tots els afr icans del
Nord ens són tan proper s que no
és
habitual
qualificar- los
d?estr anger s. És molt més
pr àctic recór rer a la tr adició
històr ica
i
folklòr ica
i
nomenar- los
?moros?.
Una
categor ia que a les rondalles
abasta des del més humil esclau
o missatge fins al rei moro i que,
ar a, en un llenguatge més
políticament
cor recte
hem
substituït per immigr ants o
magrebins (el reis òbviament
no!). No en parlem dels afr icans
subsahar ians que ar a i abans
eren,
simplement,
negres.
Eufemísticament ?immigr ants de
color ?.
Tot plegat, per tant, quan parlam
d?estr anger s,
qualificam
per sones de diver sa procedència
geogr àfica, econòmica, ètnica o
religiosa. Mai, però, quan ens
refer im a una per sona o
col·lectiu concret, la percebem i,
per tant, la nomenam de maner a
unifor me
i
molt
menys
homogènia. Qüestió només de
par aules? Qüestió de categor ies?
(si és que les categor ies
existeixen...).
A les antropòlogues del Pla se?ls
hi ha gir at feina.
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Experiències

?Si no coneixes el Pla, no coneixes l?ànima dels mallor quins?
Ralf Breede, ALEMANYA
Mestre cer veser resident a Mar ia de la Salut
Va ar r ibar fa 24 anys a Mallorca, amb la invitació per treballar com a mestre
cer veser diplomat a una cer veser ia ar tesanal a S?Escor xador. També es va dedicar
al tur isme, treballant molts anys a l?aeropor t. Fa uns quinze anys uns amics li van
ofer ir compr ar una casa a Mar ia de la Salut: ?una de les millor s decisions de la
meva vida: quina tr anquil·litat i quina bona gent té la comunitat mar ianda!?, diu.
Fa uns anys un parell d?al·lots del poble van voler que els ensenyés a fer cer vesa a
casa, i van començar a produir per a l?autoconsum i per amics. La gent del poble
va començar a anomenar aquesta cer vesa ?Ralf?, i així es va quedar. Fa poc més de
4 anys, juntament amb el seu soci Joan Vanrell, van decidir obr ir una petita
fàbr ica amb sala de degustació.
En Ralf es sent molt integr at al poble, li agr ada molt seure a la plaça i fer contacte social amb els
mar iandos i mar iandes. ?Si no coneixes el Pla de Mallorca, no coneixes l?ànima dels mallorquins: s?ha de
conèixer la vida de les places, amb la gent?.
Tot i que a ell li ha anat molt bé el negoci i reconeix el supor t rebut, sobretot per la Cambr a de Comerç i
l?Ajuntament de Mar ia de la Salut, opina que a Mallorca no s?impulsa prou la producció. ?Ser ia molt bo
que es facilités la producció a l?illa, sobretot en temps com aquest, que estam tan pendents del sector
ser veis?, afir ma en Ralf, ?quan apostes per la producció, els beneficis es reinver teixen?.
Foto: Susan Ros, per a Weekender Magazin.

?Viur e a Vilafr anca ha suposat un descans mental?

Br igitt de Jesús, VENEÇUELA
Administr ador a de Recur sos Humans resident a Vilafr anca
Na Br igitt va ar r ibar al 2017 a Mallorca, empesa per la difícil situació que es viu al
seu país. Va demanar asil i va rebre el supor t de la Creu Roja, que la va incloure al
seu progr ama per a per sones refugiades. Té una filla a Veneçuela i una altr a a
Ar gentina.
"Vaig ar r ibar a Mallorca perquè algunes amistats m'ho van recomanar ", explica, "i
vaig acabar a Vilafr anca perquè vaig poder accedir a un pis de lloguer de l'Ibavi".
A la seva promoció de pisos conviuen, com una petita comunitat intercultur al,
per sones de la República Txeca, Alemanya, Mar roc, etc. "El poble m'ha donat
molta tr anquil·litat, ha suposat un descans mental després de la difícil situació
que vaig deixar al meu país", reconeix. Es sent agr aïda pel supor t que li ha donat
l'Ajuntament: "em mantenen infor mada d'ofer tes de feina i ajudes com la Renda Mínima Vital i, quan vaig
tenir una lesió a un peu, fins i tot em por taven el menjar a casa!".
Diu sentir- se molt integr ada i gaudir molt de la vida al poble. Amb la seva veïnada solen anar a passejar a
l'er mita de Bonany, li agr ada molt l'entor n r ur al. "Jo sí que puc comptar ovelles si no puc dor mir : però de
veres! Les tenc devor a la finestr a", diu r ient.
Gaudeix de la vida festiva del poble: "la Fir a del Meló de Vilafr anca és tot un espectacle! Mai havia tastat
melons de tants sabor s i color s diferents!", recorda.
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?Al cap d'un mes de viur e a Por r er es, ja entenia per fectament el català?*
Richard Nightingale Goss, ESCÒCIA
Doctor at en Etnomusicologia i entusiasta de la cultur a, resident a Por reres
Va néixer a Escòcia el 1939 i va ar r ibar a Por reres fa
vint anys buscant tr anquil·litat després d'haver
rebut l'alta mèdica després d'una llar ga recuper ació,
d'una par àlisi que el va obligar a deixar la docència.
El seu cur r ículum és extensíssim en el món de
l'ensenyament
i
la cultur a. Doctor at
en
Etnomusicologia per la univer sitat escocesa
d'Edinbur g. Domina l'anglès, escocès, Gàidhlig,
fr ancès, r us, castellà i català a més del grec i el llatí.
Quan se li demana que perquè va tr iar Por reres per viure, ho explica així: ?Jo ja coneixia Mallorca gr àcies
als cur sos d'estiu de la UIB i en acabar la meva convalescència vaig decidir tr aslladar- me a Mallorca, ja
que estava prop d'Escòcia i les tr adicions de camp, que és on jo vivia, er a el que no volia perdre per la
qual cosa no buscava una gr an ciutat per residir- hi. Per Inter net vaig realitzar una llista de poblacions
mallorquines de les que vaig eliminar totes les que tinguessin costa i tur isme. Es van quedar només unes
deu i la pr imer a de totes er a Por reres. Després va venir la compr a de la casa per restaur ar- la i així fins
avui?. Parlant tants idiomes, no li va ser difícil afegir un més a la llista: ?En un mes ja entenia i llegia
per fectament el català, una altr a cosa er a xer r ar- ho?.
Molt integr at i actiu a la vida cultur al i associativa del municipi, Richard par ticipa com a voluntar i per
Sant
Roc,Ros,
amb
geganter
s, la batucada, els casteller s i, a més, li encanta el ball de bot.
Foto: Susan
per els
a Weekender
Magazin.
* Amb extractes de l?entrevista publicada a Diario de Mallorca, el 03/ 09/ 2013

?El Pla em r ecor da molt al meu poble, també una zona agr ícola?
Álvaro Zavala, PERÚ
Treballa a un rent a car i resideix a Mar ia de la Salut
"Vaig ar r ibar per qüestions del destí a Mar ia de la Salut, i ar a se'm far ia difícil
viure a un altre poble", explica Álvaro, "a Lima vivia a una zona agr ícola i el Pla em
recorda molt al meu poble, això em va ajudar a adaptar- me amb facilitat".
Tot i que reconeix que al pr incipi li va costar un poc integr ar- se amb els
mar iandos i mar iandes, la seva passió per la música el va ajudar a for mar un
cercle d'amistats. "Avui, 10 anys més tard, puc dir que sóc un més del poble, i no
només algú que hi viu", explica. Tant és així que, el temps que té després de
treballar a un rent a car, el dedica a un nou projecte de comunicació local: Ràdio
Mar ianda, sor gida dur ant el confinament.
Sobre el que més i el que menys li agr ada de la comarca, explica: "El Pla és la Mallorca profunda i
m'agr ada perquè manté les seves ar rels cultur als, a més, la seva par t agr ícola, l'arquitectur a i el seu
paisatge, veure les bales de palla sobre el rostoll a l'estiu o els ametller s flor int a la pr imaver a. Si hagués
de tr iar una cosa que no m'agr ada, podr ia quedar- me amb la difícil accessibilitat al tr anspor t públic".
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Algaida

L?Ajuntament suspèn els actes del pr ogr ama de festes de Randa
Es Saig, 19/ 08/ 2020. Davant la situació actual referent a l?augment de casos
positius del Covid- 19, l?Equip de Gover n Municipal de l?Ajuntament ha
decidits suspendre ots els actes previstos al progr ama de les festes de Randa
i només mantenir la missa de diumenge dia 30 d?agost, ja que és un acte
or ganitzat per la Par ròquia de Randa que se celebr ar à amb la presència
institucional de l?Ajuntament, tal com s?ha fet sempre. Així s?ha anunciat al
Ban municipal enviat a tr avés de les xar xes socials. El ban conclou que
?esper am i desit jam que l?any que ve poguem celebr ar les festes amb la
par ticipació de tots i totes?.

Ar iany

L?Ajuntament abandona la FEMP i exigeix la dimisió de Caballer o
Diario
de
Mallorca,
20/ 08/ 2020.- L'ajuntament
d'Ar iany ha aprovat en
sessió plenàr ia abandonar
la Feder ació Espanyola de
Municipis
i
Províncies
(FEMP) perquè consider a
que "no representa els
interessos dels ajuntaments de Balear s", a més
d'exigir la dimissió de president Abel Caballero
per la seva "actitud par tidista" ja que amb l'acord
entre el Gover n centr al i l'or ganisme pel tema dels
romanents ha anteposat els interessos de la seva

for mació en comptes de pr ior itzar els de les
institucions locals.
Amb la moció presentada per El Pi de l'alcalde
Joan Ribot, el ple també va rebut jar (amb els seus
vots a favor i l'abstenció dels socialistes) dit acord
que qualifiquen de "xantatge a les entitats locals,
així, neguen posar a disposició de l'Estat les seves
estalvis. Així mateix, també insten a l'executiu de
Pedro Sánchez a derogar la Llei Montoro i
impulsar nor mes que per metin a les entitats
locals sanejades disposar lliurement de les seves
romanents.

Costitx

Exigeix la r otonda dels cr euer s de les car r eter es Inca- Sineu- Costitx
Aquesta és una reinvidicació històr ica: quatre mor ts, molts de fer its i
col·lisions de tota casta fan que els costitxer s i costitxeres demanin aquesta
infr aestr uctur a per necessitat i seguretat.
El 18 d?agost va tenir lloc un altre accident del qual afor tunadament no s?han
de lamentar víctimes, però sí fer its lleus, un gr an ensur t i danys mater ials per
a dues empreses. A hores d?ar a els costitxer s i costitxeres es demanen quants
d?accidents més hi ha d?haver per a què es dugui endavant aquesta obr a.El
Consistor i far à ar r ibar al Conseller les fotogr afies de l?accident al Conseller
Ivan Sevillano a tr avés de la Conseller a del PI, Xisca Mor a. També demanar à
de maner a oficial una reunió amb el Conseller de car reteres i no descar ten
emprendre accions popular s per a reivindicar la rotonda.
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Llor et de Vistalegr e

Llubí

Es suspèn la festa des Sequer

Es convoquen les III Jor nades
d'Estudis Locals

En un acte de pr ude?ncia i responsabilitat amb la
salut pu?blica l?Ajuntament de Lloret de Vistalegre
ha decidit suspendre la festa des Sequer tal com la
coneixem (exposicio? de figues, mercadet
gastrono?mic, mostr a d?ar tesans,...)
Aixi? i tot, juntament amb la comissio? des Sequer
s?esta? fent feina per ofer ir els veïns i veïnes una
alter nativa vir tual i si l?evolucio? de la pande?mia
ho per met alguns actes amb afor ament limitat.

El 6 i 7 de novembre es dur à a ter me la tercer a
convocatòr ia de les Jor nades d?Estudis Locals.
Tot i la incer tesa de sí es podr an exposar
presencialment els treballs, la convocatòr ia
d?aquestes
jor nades continua endavant.
L?Ajuntament
anima
a
presentar
comunicacions. Teniu de temps fins al dia 23
d?octubre.

Mar ia de la Salut

Santa Eugènia

L'Ajuntament, víctima de phising

Es cancel·len sopar s musicals

IB3 Notícies, 19/ 08/ 2020.- Detingudes 4 per sones a
Madr id, Màlaga, Còrdova i València ar r an d?una
denúncia per par t de l?ajuntament de Mar ia de la
Salut. La Guàrdia Civil ha desar ticulat una
or ganització dedicada a robar
impor tants
quantitats de dobler s mit jançant el mètode de la
pesca o ?PHISHING?. Es tr acta d?una tècnica
mit jançant la qual els autor s envien, de maner a
aleatòr ia i massiva, cor reus electrònics fent- se
passar per una entitat bancàr ia. D?aquesta maner a,
obtenen les dades dels usuar is, canvien codis i els
sostreuen els dobler s. L?ajuntament de Mar ia de la
Salut va ser víctima d?un d?aquests fur ts. Li robaren
aproximadament 68.000 euros i tot d?una ho
denunciaren davant la Guàrdia Civil.

L?Ajuntament ha hagut
de cancel·lar els Sopar s
Musicals, després de
revisar
la
dar rer a
publicació del BOIB. A
les seves xar xes socials
han
difós
aquest
missatge: ?Sabem que
són moments difícils pel
comerç del nostre poble,
i aquesta iniciativa va
sor gir amb la intenció
d'ajudar entre tots a que les petites empreses
del nostre poble tenguessin una ajuda per par t
nostr a.
S'ha pres aquesta decisió a causa de la situació
sanitàr ia actual, amb la nova nor mativa i per la
responsabilitat de tots. Volem agr air a tots els
que heu par ticipat d'aquesta iniciativa, ja sigui
els restaur ants, els músics i sobretot als que
vau venir als sopar s musicals, la vostr a bona
actitud, responsabilitat mostr ada cada setmana
i les ganes d'ajudar al nostre poble?.
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Montuïr i

Els cossier s tor nen a ballar per xar xes socials
IB3 Notícies, 23/ 08/ 2020.- Els cossier s de Montuïr i
han tor nat a ballar amb motiu de la revetlla de Sant
Bar tomeu. Per segona vegada, ho han fet sense
públic a un dels llocs més emblemàtics del
municipi, el jaciment talaiòtic de Son For nés.
Les xar xes socials han tor nat a ser l?únic testimoni
de la celebr ació. Per als cossier s, però, els balls no
han estat els mateixos sense l?escalfor del poble. El
dimoni també s?ha quedat sense cor regudes i això
ha fet que enguany no s?hagin sentit els cr its de
?Banya Verda, rostoll?.
Aquesta és el segon dia de l?any que els cossier s
ballen. El passat 15 d?agost ho van fer al puig de

Sant Miquel. Aquest dilluns els cossier s tor nar an a
ballar dur ant l?ofici dins l?església de Montuïr i per
celebr ar el patró. Però una vegada més ser à sense
públic.

Petr a

Els r eis visiten la casa natal i museu dedicat a Fr a Juníper

El mes d'agost ha tingut lloc la visita dels Reis a la
casa natal i al museu dedicat a Fr a Juníper Ser r a a
Petr a. Felip VI Letizia i les seves filles han pogut
conèixer més detalls de la vida i obr a del petrer
gr àcies a les explicacions de Pau Pomar, president
de la Fundació Casa Ser r a, i Emilio Mar tínez-

Almoyna, responsable de becar is d'aquesta Fundació. Tots dos guiaren la comitiva en el recor regut
per la casa natal. Al museu dedicat a el sant hi van
esser Tumi Bestard, president de l'Associació Sant
Juníper Ser r a; i Kimberly Mar zhall, Agent consular
dels Estats Units, els encar regats de rebre els
monar ques i les seves filles. La presidenta del Gover n, Fr ancina Ar mengol; la ministr a d'Educació, Isabel Celáa; el president de Par lament, Vicenç
Tomàs; la delegada de Gover n, Aina Calvo; la presidenta de Consell, Catalina Clader a; i l'alcalde de
Petr a, Salvador Femenias, acompanyaren la família
reial dur ant aquesta activitat. Dur ant la visita es
van donar concentr acions tant de gr ups de supor t a
la monar quia com de col·lectius republicans.

Por r er es

Mini festes de Sant Roc de dos dies
Porreres, Periòdic Local d?Informació, núm. 43.- ?El nostre esper it està de festa" va
escr iure la batlessa al progr ama de Sant Roc d'enguany, que únicament inclou
una col·labor ació històr ica, la de Mar ia Antònia Nicolau Rosselló sobre la Casa
de Beneficència de Por reres. Seny, moder ació i gr ups reduïts eren la fór mula a
difondre i ?més precaució que mai?, un missatge bàsicament dir igit, encar a que
no ho cita, als joves. El públic infantil ha estat el pr incipal destinatar i de les
festes, limitades amb la suspensió definitiva a dos dies, el dilluns i el dimar ts.
L'altre fet destacable er a el nombre bastant limitat de places d'afor ament màxim
a la major ia dels actes or ganitzats, que no s'ar r ibaren a omplir. Moltes entitats
por rerenques havien optat per no fer apor tacions a la progr amació.
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Sant Joan

Sencelles

Es suspenen festes i Nits
del Mobofest

També suspenen festes

Diario de Mallorca, 12/ 08/ 2020.- Sencelles també
es queda sense festes. L'alcalde Joan Carles Verd
ha emès un ban municipal en el qual comunica
que en un acte de responsabilitat i pr udència
davant l'onada de contagis dur ant els últims dies a
l'illa, l'Ajuntament ha decidit suspendre tots els
actes previstos en el progr ama de les Festes de la
Mare de Déu d'Agost. Únicament es va mantenir la
missa del dia 15.
En vista a la situació actual de l?increment de
nous rebrots, l?ajuntament de Sant Joan ha decidit suspendre tots els actes dur ant les festes
patronals, incloent el cicle de concer ts ?Les nits
del Mobofest?.

"Aquesta difícil i no desit jada decisió és fr uit
únicament i exclusivament de el sentit de la
pr udència que considerem que han de guiar les
actuacions municipals", assenyala el pr imer edil
després desit jar que el 2021 es puguin celebr ar
unes "festes alegres i amb gr an par ticipació".

Vilaf r an ca de Bon an y

Celebr a de la maner a més peculiar els 30 anys de Sa Revolta
Ara Balears, 11/ 08/ 2020.- Els municipis de Mallorca
estan vivint un estiu atípic pel fet de no celebr ar les
seves festes popular s. Vilafr anca de Bonany no ha
estat cap excepció i no ha pogut sor tir a gaudir de
Sa Revolta en el seu 30è aniver sar i. Per commemor ar la festa, el col·lectiu de Sa Revolta a Vilafr anca
de Bonany ha difós un vídeo, dir igit per Alber t
Capó, en què el dimoni i els capar rots són els pr incipals protagonistes.
Al vídeo hi sur ten llocs representatius de Vilafr anca, com Es Cr uce, Can Toni Penya o la plaça
Major. El dimoni sur t als car rer s, però, al contr ar i
que altres anys, es troba un panor ama tr ist, amb
els car rer s buits. Una postal molt difer ent de l'habitual a causa de les mesures de seguretat pel
covid- 19.
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Sin eu

Ni aglomer acions ahir, ni br utor avui:
r esum de la no- Mucada 2020
Al migdia, alguns restaur ants feren menú. Pocs.
Ompliren, però sense aglomer acions. La gent va
fer sobretaula dur ant més temps de l?habitual,
perquè enguany no hi havia enquentro. Alguns han
reconegut que, enguany, sense Much, haur an
deixat d?ingressar «miler s d?euros».

Festes i dinar s pr ivats

Díngola, 11/ 08/ 2020.- Tr anquil·litat absoluta ahir a
Sineu, sense incidents. La gent va fer cas a la prohibició establer ta per l?Ajuntament (festes suspeses, presencia policial tot i no haver- hi actes, etc.) i
a la cr ida pel seny feta per la Muchal Foundation
(festa casolana, vir tual, etc.). L?anunci per par t de
l?equip de gover n que hi haur ia una vintena de
policies i que les sancions podien ar r ibar als
600.000?, i la ?roda de premsa?del dia abans de la
Muchal Foundation llevant- se qualsevol responsabilitat en cas de problemes i deixant clar que «no
hi havia festa presencial» varen fer el seu efecte.
Dur ant el matí es veieren algunes taules de ber enar s, als pocs bar s i celler s ober ts. Tot i no haverhi festa, la gent duia indumentàr ia rosa, i alguns
por taven complements com si la festa s?hagués de
celebr ar. A difer ència d?altres anys, dever s les deu
del matí no es veien tr actor s, ni remolcs, ni carrosses, ni car ros endiumenjats i prepar ats per
sor tir cap al Puig de Reig, ni cotxes customitzats
amb motius roses, ni tampoc cap mobilette decor at per a l?ocasió.

Tot i això, l?amplíssima major ia de sineuer s
optaren per celebr ar dinar s d?amics i festes pr ivades, d?una dotzena de per sones o poc més, a
cotxer ies, ter r ats o casetes de for a vila. Les por xades i safareigs o piscines de casetes i xalets van
substituir enguany els locals de restaur ació de
Sineu, molts dels quals havien tancat per estalviarse problemes.
Prova d?això és que els super mer cats de Sineu
acabaren els cubets de gel ben aviat, i dur ant el
matí es veien molts gr ups compr ant botelles de
cer vesa, licor s diver sos i refrescs, així com menjar
suficient per tot un dia, el que indicava que enguany, si hi havia gens de festa, aquesta ser ia
pr ivada.
La imatge del vespre difer ia molt de l?habitual. Dever s les deu del vespre només les ter r asses de dos
locals de la plaça des Fossar, l?Écafè i s?Índic, eren
plenes. Tota la resta eren tancats.
Ahir el centre de salut va tenir bona vida, i avui
matí el poble no ha desper tat amb gens olor a
pixum ni tones de plàstics i br utor pels car rer s.
Enguany la gent es va montar la seva pròpia bar r a
a casetes o cotxer ies, i no hi va haver cap aglomer ació dur ant el dia.
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El vidr e bufat a la llista de patr imoni cultur al
immater ial de la humanitat
Andreu Ramis Puig- gròs.- El passat dia 20 de juliol,
la Direcció gener al de Belles Ar ts del Minister io de
Cultur a y Depor te, dictà una resolució per la qual
s'incoa expedient per a la declar ació de la tècnica
del vidre bufat com a manifestació representativa
del patr imoni cultur al immater ial per par t de la
UNESCO (BOE, núm. 207, de 31 de juliol de 2020).
Aquesta iniciativa, de la qual ja se n'havia par lat
com a possibilitat i que ar a s'ha engegat, suposa
una opor tunitat per a un ofici tr adicional i una
ar tesania minor itàr ia amb for ta càr rega simbòlica
i de marca potent com a reclam en el sector tur ístic. Encar a que a Mallorca, fins fa poc s'han
mantingut els obr ador s de Menestr alia i Lafiore,
qui lider a la iniciativa de la futur a declar ació és
can Gor diola, l'empresa localitzada al pla de Mallorca, concretament a Algaida.
Vidres Gor diola, són hereus d'uns obr ador s que
tenen l'or igen a Mallorca a par tir de la vinguda
d'un vidr ier ar agonès que s'instal·là a Ciutat a
pr incipis del segle XVIII. Hom recorda els
obr ador s dalt mur ada, al car rer de la Por tella, fins
que el 1976, per r aons de salubr itat i amb l'avantatge que suposava situar- se en una r uta tur ística,
es tr aslladaren a Algaida on es constr uí un edifici
extempor ani d'estil medievalitzant.

Can Gordiola. Foto: Tolo Balaguer.

Ar a, can Gor diola, tot fent companyia amb el Centro Nacional del Vidr io de la Gr anja de Segovia, esdevé el centre representatiu d'aquesta candidatur a, presentada per l'Estat, a la inscr ipció en la
llista representativa del patr imoni cultur al immater ial de la humanitat que promou la UNESCO.
És rellevant obser var que la iniciativa suposa una
promoció de la marca en un sector on el mer cat té
una or ientació pr ior itàr iament tur ística amb la
concentr ació d'obr ador s visitables on es pot contemplar la feina en directe, un museu temàtic i
botiga. L'or ientació de la producció és essencialment el petit for mat del producte comer cialitzat
com a record ?souvenir?, tot i que també es pensa
en el mer cat local amb vidr ier ia de decor ació,
vaixella de luxe, nova creació, etc.
Tal com s'explicita a la resolució dictada pel Minister i, l'interès a declar ar «la tècnica del vidre bufat» com a Manifestació Representativa del Patr imoni Cultur al Immater ial es deu al fet que aquest
ofici, juntament amb els processos, coneixements,
productes, instr umental i maquinàr ia associada,
així com els espais ar quitectònics que li són inher ents, presenta un conjunt de valor s històr ics,
immater ials, tecnològics i ar tístics de gr an
rellevància per a la cultur a espanyola. Dins el
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conjunt de valor s cultur als que presenta aquesta
manifestació, cal destacar la per vivència al llar g
del temps en diver sos centres productor s, mantenint l'activitat de maner a ininter rompuda des
de fa tres segles. Al mateix temps, cal destacar la
var ietat de la producció, que actualment manté
els models històr ics, al costat de nous dissenys i
gr an var ietat de tipologies.
Tot i aquesta impor tància històr ica i sociocultur al, en l'actualitat la viabilitat d'aquesta pr àctica
es veu amenaçada per diver sos factor s com la
competitivitat de la producció industr ial del vidre
i altres mater ials davant aquesta tècnica tr adicional. A més, hi ha una manca d'interès per par t
de les noves gener acions, el que provoca una
situació de per ill a causa de la disminució del
nombre de dipositar is o por tador s dels coneixements.
La resolució del Minister i suposa, per tant, iniciar
l'expedient per a la declar ació com a Manifestació
Representativa del Patr imoni Cultur al Immater ial
d'acord amb el que estableix la Llei 10/2015, de 26
de maig, de Salvaguarda del Patr imoni Cultur al
Immater ial; obr ir un per íode de vint dies d'informació pública que per met fer al·legacions; tr amitar el cor responent expedient de declar ació de
Manifestació Representativa del Patr imoni Cultur al Immater ial, d'acord amb el que preveu l'esmentada llei i comunicar la incoació a l'Inventar i
Gener al de Patr imoni Cultur al Immater ial per a
la seva anotació preventiva.
La inclusió d'aquesta manifestació a la llista representativa del patr imoni cultur al immater ial de
la humanitat, tal com s'explicita a l'Ar ticle 16 de la
Convenció per a la Salvaguarda del Patr imoni
Cultur al Immater ial de la UNESCO, celebr ada a
Par ís el 2003, suposa donar a conèixer millor el
patr imoni cultur al immater ial per tal que se'n
prengui major consciència de la seva impor tància
i propiciar les for mes de diàleg que respectin la
diver sitat cultur al.
A hores d'ar a l'Estat Espanyol té 16 elements o
manifestacions incloses a la Representative List of
the Intangible Cultural Heritage of Humanity, que
s'han anat incor por ant entre el 2008 i el 2019 i entre les quals hem de destacar el cant de la Sibil·la
a Mallorca (2010); la dieta mediter r ània (2013), que
assolí la inclusió a par tir de la iniciativa conjunta
de Xipre, Croàcia, Espanya, Grècia, Itàlia, Mar roc i
Por tugal; finalment, el 2018, els coneixements i

Can Gordiola. Foto: Ar a Balear s.

Can Gordiola. Foto: IB3.

Can Gordiola. Foto: Med Style.

tècniques de l'ar t de la constr ucció de mur s de
pedr a seca, també per iniciativa conjunta de
Croàcia, Xipre, Fr ança, Grècia, Itàlia, Eslovènia,
Espanya i Suïssa.
Ar a, tot per sistint en aquesta estr atègia de
col·labor ació inter nacional, es presenta aquest
projecte conjuntament amb Alemanya, Finlàndia,
Egipte, Jordània, Líban i Sír ia. No hi vendr ia malament el supor t de l'administr ació local, insular i
autonòmica; una major implicació i un major
coneixement des de l'entor n més proper i una
opor tunitat per mantenir la diver sificació
econòmica del Pla de Mallorca.
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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
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