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Habitualment sentim que el Pla és una comarca "eminentment 
agr ícola", deslligant l'ús tradicional que se li ha donat al ter r itor i a 
aquesta regió de les persones que amb les seves mans, cada dia, 
treballen per treure fruits per abastir- mos. 

En aquest número d'EL PLA analitzam el passat pagès de la co-
marca, però també el seu present i el seu futur.  Dossier a pàgs. 3 -  16. 

Pagesia:
passat, present i  futur  d'un ter r i tor i  agr ícola

DOSSIER

Apunts del Pla: Calor, Amazon, prudència i  moraduix  
Climent Picornell- .  Una nova postal  de la Mallorca inter ior des de Sant Joan.  Pàg. 21.

Què en queda de la pagesia al 
Pla de Mallorca?  L'histor i-
ador llor ità Andreu Ramis en 
fa el que anomena "una sín-
tesi de r isc". Pàgs. 6. 

De peus a 
ter ra

Quina és la realitat de la pagesia 
d'avui al Pla? Par lem amb pagesos i 
pageses de la comarca per conèixer 
les seves exper iències, motivacions i 
reptes. Pàg. 13.

Cooperativisme 
per  subsistir

Una de les estratègies amb les quals 
històr icament ha sobreviscut la page-
sia és el cooperativisme. És el cas de la 
Cooperativa de Pagesos Ecològics de 
Mallorca. Xer ram amb el seu presi-
dent, el ramader Xisco Llompar t. Pàg. 
11.

El Pla, a la cua en la tr ansició cap l?agr icultura ecològica?
Nofre Fullana- . El coordinador tècnic d'APAEMA respon a aquesta pregunta a l'ar ticle escr it per EL PLA.  Pàg. 8

Ar rels 
pageses
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Editor ial
El trànsit d?una economia de subsistència (amb males anyades), a una 
economia basada en l?activitat tur ística (també amb males anyades, com 
acabam d?exper imentar) es va donar a una velocitat ver tiginosa. Així es va 
produir un èxode dels treballadors agr ícoles al tur isme, amb els con-
següents efectes en el ter r itor i i la societat. El model tur ístic de Mallorca 
ha premiat la quantitat sobre la qualitat i la societat illenca s?ha anat 
acostant cada vegada més al model urbà que no a l?agr ícola, el que va facil-
itar l?accés a serveis bàsics com l?educació, la sanitat o les comunicacions; 
però també va fer que es perdés una par t essencial i difícilment recupera-
ble de la cultura i la memòr ia col·lectiva agr ícola i rural.

Malgrat els canvis, a diferència de les altres comarques, el Pla ha conservat 
molt més aquesta herència, actuant com un pont entre el present i el pas-
sat de Mallorca. En l?actualitat, les terres conrades suposen un 84% del to-
tal de la super fície de la comarca. El paisatge del Pla és encara avui emi-
nentment agrar i i està ver tebrat per la r iquesa cultural i patr imonial que 
reflecteix una històr ia lligada al ter r itor i i al seu aprofitament: posses-
sions, casetes, pous, molins, síquies... Aquest paisatge rural té una im-
por tància estratègica dins el conjunt de Mallorca, en configurar una per-
sonalitat pròpia i diferenciada de la resta de l?illa. Però el sector pr imar i al 
Pla es troba actualment amb dos reptes: l?econòmic, en el sentit de fer 
rendible l?activitat i generar ocupació; i el poblacional, en el sentit de fixar 
població resident.

En el dossier especial que estàs a punt de llegir ens proposam analitzar el 
passat pagès de la comarca, així com el seu present i futur. En aquest sen-
tit, ara que encara estam immersos en la commemoració del 500 aniver-
sar i de les Germanies, val la pena recordar que aquella revolta (així com la 
dels Forans un segle abans), va ser un punt d?inflexió en la conformació de 
la Mallorca rural a les èpoques moderna i contemporània. Potser ara ens 
trobam en un nou punt d?inflexió, amb l?emergència climàtica i la transició 
energètica com a desafiaments a afrontar. Tindrà la pagesia la capacitat de 
reinventar- se i promoure el canvi?



L'herència agr ícola i  r ural de Mallorca

Juanjo Suárez, redacció EL PLA.-  És evident 
que Mallorca ha canviat més en els últims cent 
anys que no en tota la seva històr ia. Mitjans de 
transpor t, tecnologies de la informació, de-
senvolupament del tur isme... Han canviat la 
manera en la qual ens relacionam amb el ter-
r itor i. 

El Pla de Mallorca sempre havia estat un indret 
eminentment agr ícola, on més del 90% dels 
seus habitants eren pagesos i la resta feien de 
menestrals, en una economia de subsistència 
amenaçada per les males anyades. La person-
alitat agr ícola del Pla ha estat conformada en 
un context històr ic en els segles XVI, XVII i 
XVIII on va dominar l'escassetat de recursos, el 
caciquisme polític, la relació amb els amos de 
possessions, "els senyors" del poble i la for ta 
influència de l'Església.

Un aspecte interessant és l'evolució de la 
propietat de la ter ra. La Dra. en Geografia 
Francisca Flor it Alomar apunta que des de 
temps medievals, convivint amb la gran propi-
etat nobiliàr ia, es va anar configurant també 
una petita propietat, com a antecedent del que 
ser ia l'ampli accés a la propietat rural del petit 
propietar i a par tir  de la segona meitat del 
segle XIX. La proliferació de casetes de camp i 
camins d'establidors que en aquell moment 
responien a una fórmula d'accedir a la propi-
etat de la ter ra, en alguns casos acabaran 
transformant- se i passaran a tenir usos més 
aviat urbans o a formar par t de la infraestruc-
tura tur ística.

Des de mitjan segle XIX, un dels pr incipals 
motors de r iquesa era el cultiu de la vinya. La 
viticultura mallorquina es beneficiava de la 
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demanda internacional i l'agr icultura es va 
anar especialitzant aprofitant la bonança 
econòmica, ocupant les millors terres en 
detr iment d'altres cultius. La fil·loxera, però, 
ar r ibà a Mallorca. Com recull Bar tomeu 
Barceló, la segona quinzena de 1891 es varen 
començar a observar els pr imers símptomes a 
punts de Llucmajor i Algaida. Com és sabut, la 
fil·loxera va acabar ar rasant.

Això no obstant, al segle XIX i pr incipis del XX, 
el Pla continuava proveint dels productes agr í-
coles bàsics a la resta de l'i lla. Quan als anys 
seixanta ar r ibà el boom tur ístic, bona par t dels 
treballadors del sector pr imar i canviaren 
d'ocupació per passar a treballar al tur isme a 
les zones urbanes i costaneres, generant un 
èxode rural. Paral·lelament, va començar la 
"revolució verda" amb la introducció en massa 
de cultius forans (substituint fins i tot per 
complet els autòctons), es mecanitzaren la ma-
jor ia de tasques agr ícoles i començaren a 
emprar- se de forma descontrolada els fitosan-
itar is per competir amb els productes que ve-
nien de la península. La devaluació del pro-
ducte agr ícola va ser inevitable i l'abandona-
ment del camp, quasi total. El panorama agr í-
cola, que havia sigut bàsic al Pla, quedà molt 
tocat. Això no obstant, sí que s'ha conservat 
l'herència rural i agr ícola, el paisatge, i par t de 
l'activitat econòmica.

Un patr imoni l l igat a la pagesia

Encara es conserven molts vestigis de la dedi-
cació històr ica a l'agr icultura, la ramader ia i, 
en general, a les activitats relacionades amb la 
ter ra. A tota la comarca es troben gran quanti-
tat de construccions d'aprofitament i ex-
plotació de recursos, com ara molins, pous, 
fonts, aljubs, sínies... D'altra banda, tant per la 
seva rellevància com a eixos ar ticuladors de 
l'economia com per la seva arquitectura, les 
possessions són essencials per a entendre el 
món rural.

Hi ha diversos espais museístics on conèixer 
en profunditat els detalls d'aquella vida tan lli-

gada al camp. Per exemple, el Centre d'inter-
pretació de la finca pública de Son Real, ubicat 
precisament als antics sestadors i a la casa dels 
senyors; el Museu Etnològic de Muro, amb una 
mostra d'eines agr ícoles; o la Casa Museu de 
Fra Juníper Serra a Petra, un exemple carac-
ter ístic de les cases tradicionals de la pagesia 
als segles XVII i XVIII. Com a cur iositat, un al-
tre museu, molt més par ticular i ara ja desa-
paregut, era el del Bar Central de Llubí i la seva 
col·lecció d'animals deformes.

La transformació de les formes de treball, els 
costums i, en definitiva, la memòr ia col·lectiva 
de la societat de mitjan segle XX queda reflec-
tida a l'obra "Veus del passat" de Joan Miralles, 
amb el recull d'onze entrevistes realitzades 
major itàr iament l'any 1969 a quatre dones i set 
homes de Montuïr i.

El sector  pr imar i  manté una cer ta activi tat 
econòmica

En la seva anàlisi de la geografia pagesa balear, 
l'histor iador Mateu Morro destaca Sa Pobla-
Muro i Ciutadella- Ferrer ies com els dos pr in-
cipals centres agrar is de les Illes. El Pla de 
Mallorca s'acosta, o fins i tot supera, la presen-
cial professional pagesa d'aquests dos centres 
agrar is, però amb una super fície més gran.

Al mapa agrar i de la comarca els nuclis més 
impor tants són Algaida, Sencelles, Sineu i Por-
reres, des del punt de vista de la presència 
d'unitats pageses professionalitzades. Llubí, 
Montuïr i i Sant Joan mantenen una presència 
pagesa viva; mentre que d'altres com Santa 
Eugènia, Costitx i Lloret, mostren, segons 
Morro, poca continuïtat pagesa.

Actualment, les terres agr ícoles estan desti-
nades al cultiu de secà, essencialment de cere-
als (blat, ordi i civada), ametllers, garrovers, 
figueres, olivars, vinya i far ratges. La ramade-
r ia també és present, amb ramat oví, boví i 
porcí.

La dedicació a l'agr icultura és remarcable i 
percentualment super ior a la mitjana de l'Illa. 
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Mentre que l'economia total del Pla només 
apor ta un 1,88% al total de la r iquesa que es 
crea a Mallorca, el subsector agr ícola apor ta un 
13,21%, molt per damunt dels altres sectors (in-
dustr ial, serveis i construcció). Quant als tre-
balladors, el Pla concentra només el 3,5% de 
tots els treballadors de Mallorca, en canvi, en 
el subsector agr ícola hi trobem aproximada-
ment el 13% dels treballadors agr ícoles del 
conjunt de l'i lla. Les dades d'ocupació 
(prepandèmia) indiquen que l'agr icultura es 
manté al voltant dels 650 treballadors. Per fer-
nos una idea de la magnitud, és l'equivalent a la 
plantilla que tenia a Palma l'agència de viatges 
Thomas Cook abans de la seva fallida el 2019.

Són especialment rellevants els productes 
transformats com l'oli o el vi, ja que con-
tr ibueixen a generar llocs de feina amb difer-
ents graus d'especialització, així com a man-
tenir el paisatge. Per ara, però, continuen es-
tant en franca minor ia amb els productes que 
vénen de fora i la competència fa que tinguin 
sor tida sobretot en expor tacions a països eu-
ropeus del nord.

El futur  de la pagesia en el context de 
tr ansició

En un estudi de pr incipis dels 2000, el Dr. en 
Geografia Jaume Binimelis afirmava que "l'èx-
ode professional i l'envelliment han deixat tan 
malmesa la població activa agràr ia de les Illes 
Balears que en l'actualitat les probabilitats que 
es produeixi una successió generacional que 
garanteixi el futur de la pagesia són gairebé in-
existents". I és que els canvis socials i 
econòmics han propiciat que de cada vegada 
siguin més comunes les explotacions gestion-
ades per pagesos jubilats, l'agr icultura a temps 
parcial o l'agr icultura de lleure.

A la seva tesi, Binimelis destacava a més que la 
influència tur ística ha deixat dues empentes 
importants: la proliferació de segones residèn-
cies que s'anaren instal·lant en ter res que 
abans eren productives, i el canvi de propietat, 
que en molts casos ja no es pot qualificar de 
rural. A més, a l'especulació immobiliàr ia ara 
se suma la pressió energètica, ja que la in-
stal·lació de plantes fotovoltaiques, sense una 
planificació aparent, entra en competència 
amb l'agr icultura en ocupar sòl rústic.

El context d'emergència climàtica també fa 
necessar i gestionar l'agr icultura des d'aquesta 
perspectiva. D'una banda, s'ha de tenir present 
la disponibilitat d'aigua (un tema que vàrem 
tractar al número 14 d'EL PLA). D'altra banda, 
s'han de valorar les var iacions en les tempera-
tures i com es poden adaptar determinats cul-
tius com la vinya. També s'ha de tenir present 
l'afectació de noves plagues, com ja hem vist 
amb la Xylella.

En els dar rers anys, han sorgit var iants en la 
gestió de les explotacions i de cada vegada es 
veuen més explotacions dedicades a l'agr icul-
tura ecològica. Temporals com Glòr ia o Filom-
ena, la cr isi der ivada de la Covid- 19 o la Guerra 
a Ucraïna, han posat de manifest la impor tàn-
cia de la sobirania alimentàr ia i el producte lo-
cal. En aquest sentit, la transició econòmica (la 
diversificació), la transició social i la transició 
ecològica tenen una bona opor tunitat en l'en-
for timent i l'impuls de l'agroecologia, per les 
seves potencialitats en termes econòmics, tec-
nològics, de creació d'ocupació i per la seva 
relació amb el medi ambient.

Fons Fotogràfic Climent Picornell Bauzà (AHUIB)



Memòr ia de la pagesia
Per Andreu Ramis

Doctor en Històr ia, antropòleg i gestor cultural. 
Membre de la junta de l'associació Pla de Mallorca XXI

Què en queda de la pagesia al Pla de Mallorca? 
Com ha contr ibuït a configurar la identitat 
d?aquest terr itor i inter ior i quins testimonis se 
n?han preservat amb finalitat de patr imonial-
itzar el seu llegat és el que volem apuntar en 
una síntesi de r isc. Què s?ha seleccionat per 
?representar? la pagesia a la comarca del Pla i 
fer- ne un inventar i d?urgència és un exercici 
sobre una par t nuclear dels mateixos ?nos-
altres? que cal observar amb cautela. La vol-
untat de preservació de romanalles i testimo-
nis, juntament amb les iniciatives per fer 
memòr ia, s?ha succeït al llarg de bona par t del 
segle xx i del que ja hem bestret del xxi. Tot 
plegat provatures més o menys reeixides per 
deixar testimoni d?una realitat desfeta i en 
bona par t traspassada per l?evidència del 
canvi.

Els intents de patr imonialització s?han succeït 
a distintes localitats amb la projecció o creació 
de col·leccions etnològiques que nodreixen els 
seus fons de souvenirs de la complexa i líquida 
deu de la ?pagesia?. Sense arr ibar a la categor ia 
de museus comptam amb algunes col·leccions, 
homologades o no, d?elements de cultura ma-
ter ial que abasten des de l?utillatge domèstic, 
passant per la tecnologia agr ícola, el transpor t 
i la tracció animal, les eines i estr is relacionats 
amb diversos oficis tradicionals i la més di-
versa representació de totes les categor ies de 
trastos. Les possessions dels Calderers a Sant 
Joan o la d?Alcoraia a Montuïr i compten amb 
àmplies col·leccions d?aquesta tipologia. 
També hi ha una més reduïda representació al 
monestir  de Cura. A aquestes col·leccions 
s?haur ien d?afegir les cases museu que s?han 
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recreades com a cases pageses a Costitx, Petra, 
Sant Joan i Sencelles i que s?inclouen com a es-
pais representatius de l?autenticitat del Pla de 
Mallorca, encara que amb deficients discursos 
museogràfics.

El vessant immater ial de les pervivències de la 
pagesia del Pla es tradueix en les fires temà-
tiques que, agombolant la històr ica fira de 
Sineu i la resta de fires agr ícoles i ramaderes 
d?altres pobles, s?han ar ticulades a l?entorn de 
producte local que es presenta amb recrea-
cions i representacions de ?singular itats?de la 
cultura local. En són bona mostra la fira de 
l?Albercoc a Porreres, la de la Mel a Llubí, la 
festa del Sequer a Llor ito, la de la Perdiu a 
Montuïr i o la festa del Meló a Vilafranca.

A més d?aquest corrent patr imonialitzador 
d?alguns elements mater ials o intangibles nos-
trats, autèntics i tradicionals de la pagesia 
nebulosa, en el Pla s?ha treballat en la creació 
de diversos reservor is de caràcter miscel·lani 
que contr ibueixen, però, a la preservació de la 
memòr ia oral i gràfica de la pagesia i a la seva 
documentació. Inicialment fou l?obra de folk-
lor istes com Rafel Ginard Bauçà (1899- 1976) i, 
més recentment, l?Arxiu d?Històr ia Oral de 
Joan Miralles (AHOJM), conservat a l?Arxiu del 
So i la Imatge (ASIM) del Consell de Mallorca, i 
que ha donat lloc a algunes publicacions es-
pecifiques sobre Montuïr i o el Fons Etnogràfic 
Antoni Ar r ibas Palau, conservat a l?Arxiu 
Històr ic de la UIB (AHUIB), amb enregistra-
ments sonors datats entre el 1980 i el 1991 de 
gairebé tots els pobles del Pla. S?hi ha de sumar 
encara el més recent projecte de Mallorca Oral, 
promogut des del Museu de la Paraula de Sant 
Joan o el document ?El Pla de Mallorca, la ve-
locitat d?un canvi?, realitzat per l?Associació de 
Var ietats Locals.

Si ens limitam als clàssics, la memòr ia gràfica 
de la pagesia del Pla de Mallorca és ben repre-
sentada als arxius fotogràfics de Josep Pons 
Frau (Sineu, 1883- 1952), de Pere Mascaró 
Castelló (Mar ia de la Salut, 1888- 1973) o de Cli-
ment Picornell Bauzà (Sant Joan, 1956- 2003). 
Els fons d?aquests fotògrafs estan dipositats a 
l?Arxiu Municipal de Palma, a l?Arxiu Històr ic 
de la UIB i a la Biblioteca Gabr iel Llabrés Quin-
tana de Palma. La televisió pública esmerça els 
recursos en ?documentar? la car icatura de la 
pagesia.

Aquesta és, a grans trets, una possible relació 
de testimonis de la pagesia del Pla, com a gen-
eradora de patr imoni. Una visió parcial i esbi-
aixada que no fa justícia al paper que realment 
exercí la pagesia a l?economia, la societat i la 
cultura en el decurs de la històr ia de Mallorca. 
Potser, però, el patr imoni més impor tant que 
ens ha llegat la pagesia sia el paisatge. Un dels 
actius més visibles i no sempre valorats ni 
respectats. 
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El Pla, a la cua en la tr ansició 
cap l?agr icultura ecològica?

Per Nofre Fullana Llinàs
Coordinador tècnic d?APAEMA

Les Illes Balears estan exper imentant un auge 
de la producció agràr ia ecològica en els dar-
rers anys. Som la quar ta comunitat autònoma 
amb més super fície inscr ita, per dar rera An-
dalusia, Catalunya i Múrcia, tres superpotèn-
cies europees en el cultiu ecològic. L?any 2021 
es va tancar amb prop de 40.000 hectàrees in-
scr ites al Consell Balear de la Producció 
Agràr ia Ecològica (CBPAE), l?organisme que 
controla i cer tifica aquest tipus de producció, 
així com la transformació i venda dels seus al-
iments. Això suposa més del 16% de la super fí-
cie agràr ia útil pel conjunt de l?arxipèlag, i en 
el cas de Mallorca, s?assoleix el 18%. Aquests 
percentatges ens ubiquen a molt bona posició 
per ar r ibar al 25% de super fície ecològica per 
al 2030 que marca l?estratègia Farm to fork de 
la Comissió Europea. 

No hem d?oblidar que l?agr icultura ecològica és 
una producció reglada per una normativa eu-
ropea que defineix quins adobs, quins fitosan-
itar is i quin maneig es pot fer de la ter ra i dels 
animals sota aquesta marca de qualitat. La 
traçabilitat és un dels punts for ts de la pro-
ducció eco, des de la llavor fins al consum de 
l?aliment per par t de la persona consumidora. 
Es tracta d?una activitat agroalimentàr ia que 
procura tancar cercles dins d?una cer ta prox-
imitat i que empra només substàncies d?or igen 
natural. Tot això li confereix la capacitat de ser 
una agr icultura i una ramader ia més respec-
tuosa amb el medi i la salut de les persones.

Però perquè a Balears feim més via que altres 
comunitats autònomes en aquesta transició 
ecològica? Alguns autors ho atr ibueixen a la 
marginalització de l?agr icultura provocada pel 

Foto: APAEMA.
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tur isme des de fa seixanta anys, que ha estat 
cr ítica en la desapar ició d?un gran nombre 
d?explotacions agràr ies. No obstant això, el 
procés haur ia facilitat el manteniment d?una 
tipologia d?explotacions familiars, molt diver-
sificades, en extensiu, que haur ien incorporat 
poc o gens les pràctiques de la mal anomenada 
Revolució verda. Així, aquestes tendr ien molt 
més bo de fer el canvi cap a l?agr icultura 
ecològica perquè és, pràcticament, el que han 
fet tota la vida. 

Vol dir això que l?agr icultura ecològica no és 
productiva i poc professional? La Diagnosi de 
la producció agràr ia ecològica, un treball de 
dotze mesos realitzat per APAEMA i encomanat 
per la Conseller ia d?Agr icultura, Pesca i Ali-
mentació, ha permès fer aflorar una gran 
quantitat de dades sobre la situació de l?agr i-
cultura ecològica gràcies a l?entrevista personal 
a 808 operadors ecològics: rendiments, costos, 
maneig, comercialització, inversió, laboral, 
problemàtiques específiques, etc. Entre d?al-
tres, justament, destaca el nivell de profes-
sionalització, tres vegades super ior a l?agr icul-
tura convencional. Es tracta d?un sector 
dinàmic, jove i format (mitjana de 51 anys dels 
titulars d?explotacions i amb alta presència de 
titulats universitar is). Productiva i adaptada al 
ter r itor i, ja que les var ietats locals i races 
autòctones són encara avui la base de la pro-
ducció ecològica, la qual, segons les dades 
analitzades en aquest treball, es comercialitza 
en un 85% a l?illa.

A les darreres estadístiques publicades pel CB-
PAE, corresponents a l?any 2021, entre els deu 
municipis mallorquins amb més hectàrees in-
scr ites en agr icultura ecològica, hi trobam un 
municipi de la zona del Pla: Porreres, amb 1.316 
hectàrees. Faltar ia veure el rànquing de la pro-
porció de super fície eco respecte del total mu-
nicipal, emperò tenim la sensació que el Pla 
està quedant enrere respecte d?altres comar-
ques de l?illa. Possiblement, hi tengui molt a 
veure el fet que el cereal sigui el cultiu pre-
dominant. La cerealicultura li costa més donar 
el pas cap a l?agr icultura ecològica perquè és 
més dependent de fer tilitzants nitrogenats, els 
quals necessàr iament s?han de substituir per la 
sembra de lleguminoses o la rotació de cultius 
quan es passa a ecològic. A més, la ramader ia 
ecològica, destí pr incipal en cas que aquest ce-
real pogués ar r ibar a cer tificar- se pel CBPAE, 
té cer ts problemes per prendre el vol com a 
producte de consum popular itzat: la major ia 
d?animals cr iats en ecològic s?acaben venent 
com a convencionals perquè no hi ha demanda 
suficient. Sens dubte aquesta és una causa di-
recta de la velocitat més lenta d?inscr ipcions de 
cerealistes dins d?aquest model de producció.

Si d?una cosa es caracter itza el Pla dins la 
situació de l?agr icultura ecològica de Mallorca 
és que és bressol de nombrosos i interessan-
tíssims projectes de producció i també de 
transformació ecològica. Destaquen dos pro-
ductes, el vi i l?oli. Cellers com Can Majoral i 
Oliver Moragues (Algaida), Mesquida Mora i 
Can Feliu (Porreres), o Can Coleto (Petra), en 

Foto: APAEMA.



són exemples. Oliers com Olír ic (Santa Eugè-
nia), Oli Nostro i Oli d?un temps (Petra) o Gos-
salba (Sant Joan). Però també es produeixen 
altres productes, com l?hor talissa (Sa Teulera, 
Petra; Can Caló, Sencelles; Can Delomo, Al-
gaida), els embotits (Can Fer rer ico, Porreres) i 
les far ines de var ietats locals (Blat Net, Sant 
Joan). De carn, podem trobar carn de me 
ecològic (Pagesos Ecològics de Mallorca, Por-
reres), carn de vedella (Can Piol, Vilafranca) i 
carn de pollastre (Jaume Sureda, Mar ia). Vos 
convidam a conèixer aquests projectes de 
pr imera mà, i donar- hi supor t consumint els 
seus productes (d?aquests i de tots els produc-
tors ecològics locals).

Donant resposta a la pregunta inicial que ens 
fèiem al títol, no, el Pla no només no queda 
enrere sinó que és des del Pla que s?ha ajudat i 
molt a expandir la producció agràr ia ecològica 
ar reu de l?illa. Pr imer, perquè alguns projectes 
del Pla foren pioners en produir en ecològic i 
serviren de mostra perquè d?altres s?animessin 
a fer la passa. Segon, perquè hi ha hagut un 

ajuntament que ha destacat com a referent en 
agr icultura ecològica. La Diada d?agr icultura 
ecològica, la fira de referència d?aquest sector, 
va néixer i continua quinze anys després a 
Porreres. A més, aquest poble ha acollit tant la 
nostra associació, APAEMA, com ara, de nou, 
el CBPAE, una empenta que s?ha d?agrair a 
aquesta vila i al seu ajuntament.  

En un context global de tremenda incer tesa, 
d?encar iment continuat de combustibles i fer-
tilitzants, és ben segur que, en futur pròxim, el 
Pla, com a centre de l?illa i comarca rural per 
excel·lència que és, serà protagonista de la 
transició cap a l?agr icultura ecològica. Neces-
sitam els seus sòls profunds, ter renys planers i 
fèr tils, per incrementar els nivells d?autoabas-
timent alimentar i de Mallorca, tot esperant 
que els que hi vivim siguem conscients de la 
impor tància d?aquests com a recurs finit, limi-
tat, i que ara, més enllà del seu atractiu immo-
biliar i, són objectiu d?una preocupant prolif-
eració de parcs fotovoltaics.
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Una de les estratègies amb les quals històr icament ha sobreviscut la pagesia és el 
cooperativisme. Compar tir  exper iències, coneixements i xarxes de distr ibució fa 
més fàcil que petits productors i productores puguin subsistir. És el cas de la 
Cooperativa de Pagesos Ecològics de Mallorca. Xerram amb el seu president, el 
ramader Xisco Llompar t.

?Una i l la plena de palmeres en l loc d?hor ts i  
fr ui ter s ens du cap a una mor t social?

Com neix la cooperativa?

Pagesos Ecològics de Mallorca neix en el si 
d?APAEMA per donar supor t a la comercial-
ització de productes ecològics locals, de petits 
productors i elaboradors de l?illa.

Es crea a pr incipis de 2017 per albergar els ra-
maders d?oví sota la marca ?ME ecològic de 
Mallorca?.  L?any 2018 s?habilità l?obrador carni 
a Binissalem per tal d?ofer ir  talls de carn inter-
essants per als consumidors.

L?any 2020 es crea la secció d?hor ta incloent 
producte fresc per abastir  a grans 
consumidors.

Quina és la fi losofia o la missió de la 
cooperativa?

Som una cooperativa compromesa amb el ter-
r itor i, que creu fermament en un canvi de 
model productiu, més sostenible i proper.  
Comprant a la cooperativa estàs donant supor t 
a la petita pagesia ecològica de Mallorca, la 
qual, a banda de produir aliments localment, 
està mantenint una xarxa agroecològica que 
conforma el paisatge de Mallorca, tant en boca 
de tots.

Quants pagesos i  pageses formen par t de la 
Cooperativa? Quants d'el ls per tanyen a mu-
nicipis del Pla de Mallorca? 

En total són 30 ramaders i 14 productors 
d?hor ta. Els ramaders estan pr incipalment al 
que anomenam mar ines o zones de muntanya. 

D?hor tolans en tenim per tota l'i lla, quatre 
d'ells a la zona del Pla.

Què motiva els pagesos i  pageses a apostar  
per  l 'agr icultura ecològica?

La sensació d?estar fent les coses bé. De saber 
que allò que fas tu t?ho menges a gust i que la 
ter ra que deixes no és cada vegada més pobra.

Què apor tau els pagesos i  pageses a la co-
marca, des del punt de vista econòmic, ambi-
ental, social, etc.? 

El sector pr imar i és per definició el sector on 
produïm el que és essencial. La resta és secun-
dar i, com la indústr ia, etc., o terciar i  on 
trobam tots els serveis, alguns molt necessar is 

L'entrevista

Foto: Última Hora.
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com són l?educació i la salut i d?altres 
econòmicament massa predominants, com és 
el cas del tur isme. 

Una pagesia agroecològica fixa les persones al 
ter r itor i i en dignifica el seu treball, no tan 
sols cuida el ter r itor i, també en treu aliments. 
Veure una illa plena de jardins de palmeres en 
lloc d?hor ts i fruiters ens du cap a una de-
strucció no només del paisatge, ens du cap a 
una mor t social. La natura no és només per 
admirar- la: nosaltres en formal par t i d?una 
manera o d?altre hi esteim constantment in-
teractuant. Pasturant un ramat feim net el 
bosc i n?evitam el seu envelliment, anant d?ex-
cursió el gaudim, però no evitam cap incendi.

Amb quins reptes o dificultats vos trobau? 

El pr incipal repte amb els que es troba la pa-
gesia, especialment la que es dedica a 
l?agroecològica, és el de la comercialització. 

Durant el confinament ens vàrem posar les 
piles i ar r ibàrem a vendre tot el nostre pro-
ducte. Ara costa molt, la gent ha tornat a la 
seva rutina i fer ar r ibar el producte ecològic de 
proximitat no és fàcil. Jo sempre dic que és un 
peix que es mossega la cua. Necessitam molts 
més pagesos però també arr ibar al consumi-
dor. 

A la cooperativa ens falta un salt d?escala per 
poder ar r ibar al consumidor final. Però pro-
duir tampoc és senzill, allò més fàcil és car-
regar a Mercapalma i vendre allò que saps que 
vol la gent. Per desgràcia, avui en dia la gent 
no sap que és un producte de temporada. Amb 
això hi hem hagut de fer molta feina amb les 
escoletes, que era un dels nostres reptes. Ara 
en servim a cinc i de cara a l?any vinent en po-
drem servir moltes més.

Fotos: Pagesos Ecològics de Mallorca.
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"Podem semblar  peti ts, però amb la nostra activi tat 
contr ibuïm a moure l?economia del Pla"

XAVIER MORATINOS
Blat
Sant Joan

En Xavier és un mestre jubilat que ha decidit 
dedicar- se al cultiu de blat ecològic, sobretot xeixa 
(ara s?estan començaran amb blat barba i altres va-
r ietats de blat antic). Té 8 hectàrees conreades a 
Sant Joan, que treballa amb el supor t de la seva 
família. Un cop transformat en far ina, comercial-
itza el producte a través de la seva marca, Blat Net. 

?A ca nostra teníem terres, i n?he llogades un poc 
més?, ens explica en Xavier. Sobre les seves motiva-
cions per dedicar- se a la pagesia, ens diu: 
?M'agrada fer feina a fora vila, fer bon producte, 
ecològic, recuperar llavors nostres?. Per ell, no es 
tracta únicament de conrear el camp, el projecte va 
molt més enllà: ?el nostre blat és net de pesticides, 
és un producte km0,  jo sent que els pagesos que 
treballam així podem apor tar a les cr isis alimen-
tàr ies i a una manera de veure món diferent?. 

Per en Xavier, els pagesos i pageses apor ten moltes 
coses a la comarca. ?Podem semblar petits, però 
amb la nostra activitat contr ibuïm a moure 
l?economia del Pla, que està bastant malmesa?, 
raona, ?jo individualment represent molt poc, però 
si som molts podem dinamitzar l?economia par tint 
del que tenim: productes diferents, de proximitat i 
qualitat, ecològic, i amb això trobar un punt difer-
encial que ens ajudi a dir, som aquí i existim?.

Per ell, els pr incipals reptes tenen a veure amb la 
presència de les grans corporacions, que ?intro-

dueixen blats moderns, que són més productius i 
fan pans més grossos, però que donen més prob-
lemes de salut al consumidor?. Per fer front a aque-
sta competència, ho té clar : ?ens falta més coop-
eració i intercanvi d'informació entre els mateixos 
productors, aprofitar sinergies perquè els grossos 
no ens mengin?. També reclama a l?administració 
més col·laboració, sobretot per a la maquinàr ia o 
amb compra col·lectiva, com es fa a França, segons 
ens explica en Xavier. Amb un projecte pilot impul-
sat per Var ietats Locals han pogut accedir a una 
porgadora comunitàr ia que està a Sineu, però 
aquest petit productor, assegura que això no és su-
ficient.  

Experiències

Quina és la realitat de la pagesia d'avui al Pla de Mallorca? Quines són les seves 
motivacions per dedicar- se diàr iament a treballar el camp per ofer ir  a la societat 
productes de qualitat i proximitat? Amb quins reptes i obstacles es troben? Per 
conèixer un poc més sobre la seva situació parlam amb pagesos i pageses de la 
comarca.



"L?apor tació més gran que feim és la gestió del ter r i tor i"

N?Antoni Garcías duu la pagesia a la sang. Tots els seus avantpassats, de 
par t de pare i mare, estaven vinculats al camp. ?Però jo ho vaig tr iar, eh??, 
ens explica. Avui es dedica al cultiu de secà, al cereal i als fruits secs, 
ametlles i gar roves. Té ter res llogades a Algaida, i produeix en ecològic. 
Comercialitza els seus productes a través de la Cooperativa d?Algaida, 
asociada a Camp Mallorquí. N?Antoni es vincula al moviment associatiu de 
la comarca, és membre de la junta directiva de Pla de Mallorca XXI.

?L?apor tació més gran que feim els pagesos és la gestió del ter r itor i?, ens 
conta, ?i això que cada vegada és més difícil: el ter r itor i està envaït per 
utilitats no agràr ies, sobretot residencials?. A això es suma una altra 
dificultat, a parer seu: ?cada cop hi ha menys pagesos, no hi ha relleu 
generacional?. Quan li demanam el perquè d?aquesta manca d?interès dels 

joves per dedicar- se a la pagesia, ens diu: ?econòmicament és poc atractiu i poc viable, i això òbviament duu 
al desànim. Es pot viure a fora vila, viure de fora vila més complicat?.

 

Experiències
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ANTONI GARCÍAS
Blat i fruits secs
Algaida

"Apor tam r iquesa social i   mediambiental"

Tot i que va estudiar Filologia Catalana, el seu destí semblava 
estar escr it: forma par t de la quar ta generació d?una família 
vinatera. És la pr imera dona al capdavant. El 2012 engega el seu 
propi projecte: Mesquida Mora. Tot i que el projecte central és 
el cultiu de la vinya i el celler, a poc  a poc va introduint nous el-
ements. ?Estic intentant construir una granja, amb cultiu d?hor-
talissa, cr ia de gallines i oques, etc., tot per autoconsum?, ens 
explica, ?però això ho faig més des del romanticisme i el 
convenciment?.

?La gent que ens dedicam al camp, apor tam r iquesa des del 
punt de vista social, creant xarxa de feina i contr ibuint al fet que 
la gent no s?hagi d?anar fora dels municipis, i mediambiental, mantenint el paisatge i la verdor, la biodiversi-
tat i, sobretot, el respecte pel ter r itor i?, argumenta na Bàrbara. 

Respecte als reptes, ens diu: ?cada any trobam una dificultat nova, perquè els anys mai són iguals clima-
tològicament, per això crec que també cultivam resiliència i adaptació en el medi?. També identifica altres 
dos grans reptes: l?increment dels costos que estam vivint, que és transversal a tots els sectors; i la manca de 
mà d?obra. ?És difícil trobar gent compromesa, que es vulgui dedicar a fer feina a fora vila?, explica.

BÀRBARA MESQUIDA MORA
Vinya
Porreres
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"Hem de fer  entendre a la gent que no és el mateix el 
preu que el valor  d?un producte"

Na Teresa es dedica a l?hor ticultura ecològica, amb 
producte de temporada, a finques a Inca i a Llubí. 
Forma par t del projecte d?emprenedor ia Eima, que 
distr ibueix senalles amb els seus productes a 
domicili. Els dijous tenen una parada al mercat 
d?Inca. ?A par t de l?hor t, tenim cítr ics i tapereres, i 
enguany hem sembrat també ciurons i ordi?.

Tot i que no ve d?una família pagesa, ens explica 
que a ca seva sí tenien finques rurals i sempre hi va 
estar en contacte amb el camp i li agradava molt. 
Va estudiar enginyer ia agr ícola i feia feina d?asses-
sorament. ?Però tenia l?espineta clavada d?estar 
més en contacte amb la ter ra?, ens diu.

També veu clares les apor tacions que els pagesos i 
pageses fan al ter r itor i. ?L?agr icultura configura el 
paisatge i forma par t d?un sistema circular?, reflex-
iona, ?on hi ha pagesia es genera autosuficiència, 
sobirania alimentàr ia, economia diversificada i no 
només centrada en el tur isme?. ?A nivell social, els 
pagesos també cuidam i conservam un patr imoni 
cultural i unes savieses populars?, afegeix.

Per na Teresa, el paper de l?agr icultura també és 
clau en la prevenció incendis. ?L?altre dia que mi-
rava una foto d?aquests incendis que hi ha hagut 

per la península, es veia clarament com el foc s?at-
urava on començava la zona de cultius?, recorda, 
?la intervenció humana en l?entorn natural pot 
genera un equilibr i?.

Quant a les dificultats, na Teresa pensa que la 
pr incipal és l?econòmica. Sobre això ens diu: ?La 
pagesia és una activitat econòmica, s?ha de poder 
mantenir. Hi ha èpoques que hi has d?esser faci 
fred, faci calor, les hores que faci falta. És una feina 
que exigeix moltíssimes hores, que no es paguen. 
Jo ara per exemple, estic de baixa i m?és molt com-
plicat trobar i pagar algú per cobr ir les meves 
hores. A més, s?han de tenir molts de coneixements 
i habilitats físiques i intel·lectuals, per saber com 
funcionen tots els processos?.

Ara, la solució a la subsistència de la pagesia, passa 
per la valoració per par t de la societat, pensa na 
Teresa: ?Un dels nostres reptes és fer entendre a la 
gent que no és el mateix el preu que el valor d?un 
producte. Els preus que trobam al súper no són re-
als, estan per davall dels costos de producció. I així 
la pagesia no pot subsistir?.

Experiències

MARIA TERESA RAMIS SEGUÍ
Horticultura ecològica
Llubí/ Inca



"Volem tenir  menys petjada ecològica i  autoconsumir, i  
a més ajudar  a crear  biodiversi tat i  regenerar  el sòl" 

Na Margalida i en Josep són una antropòloga (espe-
cialitzada en alimentació) i un fisioterapeuta, 
palmesans d?or ígen, però ja llubiners de cor. Fa 
quatre anys varen comprar la finca Son Viveta, a 
Llubí, i des de llavors dediquen les seves energies a 
aixecar un projecte d?agr icultura ecològica d?auto-
consum a aquest ter reny de 24 mil metres. Un pro-
jecte basat en els pr incipis de l?agr icultura regen-
erativa. Ens explica en què consisteixen aquestes 
tècniques i plantejament de treball de camp: ?Amb 
les nostres set ovelles anam fent pastura rota-
cional, també hem plantat lleguminoses vàr ies. 
Abans de la floració les ovelles se les mengen i 
deixen els nutr ients a la ter ra, recuperant més vida 
per al sòl?.

El projecte també es basa en la permacultura. Per 
això, han dividit la finca en diferents zones. Han 
plantat 45 oliveres, que en un futur asseguraran la 
producció d?olives i oli, i recuperat 90 ametllers 
que quan varen arr ibar estaven mor ts, i n?han 
sembrat de nous. També tenen garrovers, i una al-
tra zona, que anomenen ?parcel·la mediter rània?, 
amb pins pinyoners, arboceres i alguna figuera. A 
una altra parcel·la tenen fruits secs  i a una altra, 
fruiters. En total, han plantat 250 arbres. Bàsica-
ment, tenen tot el que necessiten per subsistir. 

?Som conscients d'aquest sistema depredador al 
qual vivim, els models de producció i consum no 
tenen sentit?, ens explica na Margalida mentre al-
leta el seu fill Mar tí, d?un any, ?sent d?una illa en-
cara som més dependents de l?exter ior?. Per això, 
amb en Josep, la seva parella, varen posar- se a cer-
car una finca per emprendre el seu projecte d?au-
toabastiment. ?Volíem tenir menys petjada ecològ-
ica i basar- mos en l?autoconsum per no ser tan de-
pendents?, ens explica, ?i a més fer- ho ajudant a 
crear biodiversitat i regenerant el sòl?.

Per què Llubí? ?Vàrem acabar aquí perquè és la 
zona on vàrem trobar el que cercàvem: a prop d'un 
transpor t públic, la finca té aigua i el preu era 
pagable. A la costa i la Serra és inviable, el que ens 
queda als mallorquins és el Pla?, explica. Tot i que 
existeix un lligam familiar, i sentimental, amb el 
poble, segons ens conta na Margalida: ?Els meus 
padr ins vivien a Son Serra, sempre aturàvem a 
Llubí. La dida del meu padr í era llubinera, tenia 
molta estima al poble?. A poc a poc es van integrant 
al poble, tot i que encara no hi viuen, esperen fer-
ho pròximament. En Josep és el fisioterapeuta del 
Club de Futbol de Llubí. ?Això ens ha ajudat molt a 
entrar al poble: quasi tothom té finques, són page-
sos o ramaders, i ens han ajudat molt, amb les 
ovelles, maquinàr ia, coneixements sobre el camp?, 
reconeix na Margalida.

Si tot va bé, començaran el projecte de reformes a 
la casa, que volen fer amb bioconstrucció, amb 
bales de palla recober tes d?argila (tota la matèr ia 
pr imera serà de Vilafranca i Llubí), seguint tèc-
niques de bioclimatització i arquitectura passiva. 

Tenen molt d?interès a vincular- se a iniciatives 
d?economia social al ter r itor i, per això formen par t 
d?APAEMA i de la xarxa de consum i rebost 
Nyàmera, de Sineu. ?Volem formar par t de la xarxa 
col·laborativa al Pla?, afirma.

Experiències

MARGALIDA MULET I  JOSEP BRUNET
Agr icultura regenerativa i permacultura
Llubí
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NOTÍCIES DEL PLA 

Ar iany

El proper dissabte dia 30 de juliol de 2022 es durà a terme la ja 
tradicional Fina nocturna d?Ar iany, trobant- nos enguany amb la 
XVII edició. Igualment, en dita data trobam la Mostra de ball de 
bot (XII edició).

Per aquest motiu, s?obre el termini de presentacions de 
sol·licituds per instal·lar una paradeta a la fira nocturna 
d?Ar iany fins el proper dia 22 de juliol. 

Fira nocturna

Algaida

Es Saig, 26/ 06/ 2022.-  Aquest mes ha tingut  lloc el plenar i per nomenar fill 
Il·lustre al darrer batle republic? algaidí, que fou assassinat durant la Guerra 
Civil Espanyola. Les seves restes foren trobades l?any passat i lliurades als seus 
familiars. A l?acte també hi assisitiren entre d?altres la presidenta del govern de 
les Illes Balears Francina Armengol i la vicepresidenta del Consell de Mallorca, 
Bel Busquets. També altres representants polítics, c?r rec i diputats tant del 
PSOE com de Més per Mallorca, com el batle de Montuïr i, a títol individual.

Pere Llul l  Ful lana, Fi l l  I l ·lustre del municipi

Llubí

Última Hora, 07/ 06/ 022.-  L?Ajuntament ja ha aprovat el reglament 
que regirà la cessió en usdefruit temporal d'habitatges al 
Consistor i per par t de par ticulars. Cada any, l?Ajuntament obr irà 
una convocatòr ia (fins a esgotar la previsió pressupostàr ia) per a 
tots aquells propietar is que estiguin disposats a entrar en el nou 
model.

A canvi de la cessió de cada immoble l?Ajuntament abonarà una 
contraprestació mensual al titular que es calcularà d'acord amb el 
Sistema Nacional d'Índexs de Lloguer d'Habitatge del Minister i de 
Transpor ts, Mobilitat i Agenda urbana.

L?Ajuntament realitzarà les obres necessàr ies en els habitatges i 
les dotarà de mobiliar i per a assegurar les seves condicions 
d'habitabilitat. També les despeses? de manteniment.

Crearà un parc d'habitatges de l loguer  de gestió pública

Juny 2022 /  17EL  PLA



Costi tx

Diario de Mallorca, 30/ 05/ 2022.-  Després de més 
de 20 anys de reivindicació, les obres de la 
rotonda d'accés a Costitx han començat. El 
Consell de Mallorca ha ar rencat la millora de la 
car retera d'Inca a Sineu, uns treballs que 
contemplen la construcció d'una nova rotonda per 
a accedir a Costitx. La nova rotonda permetrà 
eliminar un dels punts més per illosos de la xarxa 
viàr ia mallorquina que compta amb una elevada 
concentració d'accidents.

El Consell  comença la rotonda
Lloret de Vistalegre

La sor t, la for tuna i la rapidíssima actuació de la 
Policia Local Lloret De Vistalegre, la Br igada 
Municipal, regidors i voluntar is, han permès 
apagar un foc que el passat 22 de juny es va 
produir dins Sa Comuna.

?Una imprudència (segurament, una llosca) ha 
estat a punt de provocar aquest greu incendi 
que ha quedat en no- res gràcies a la veu 
d'alarma d'una veïnada?, han informat des de 
les xarxes socials de l?Ajuntament.

Incendi a Sa Comuna

Mar ia de la Salut

Aquest mes han començat les obres de demolició 
de l?antiga escoleta infantil per tal de poder iniciar 
la construcció de la nova escoleta municipal.

Demolició de l 'antiga escoleta
Montuïr i
Cloenda del programa 
SusTowns a Itàl ia

El Pla de Mallorca i Montuïr i han estat presents a 
la cloenda del programa SusTowns de tur isme 
cultural que ha tengut lloc aquest mes al 
municipi italià de Pescocostanzo.
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Tornen les festes de Santa Praxedis

Sineu

La campanya engegada des de la Mancomunitat, amb la col·laboració 
de la Fundació Ires, ha estat finançada pel pressupost que el Pacte 
d'Estat contra la violència de gènere destina a les corporacions locals. 
El cost total de la Campanya ha estat 30.326,48 euros finançada 
totalment amb la dotació del pacte d?Estat.

L?objectiu pr incipal és fer ferm  i visibilitzar el compromís dels 
municipis que formen la Mancomunitat amb la lluita contra les 
violències masclistes enteses aquestes com a una vulneració del drets 
humans, per tant un problema social de pr imer ordre.. Donant un 
missatge  unitar i de rebuig cap a qualsevol tipus de manifestació de 
violència masclista i treballar per una sensibilització de la població 
dels nostres pobles vers aquesta problemàtica donant informació per 
tal de poder detectar i actuar.

L'Ajuntament diu NO al mascl isme

Un any més, l?Ajuntament ha compar tir  el programa de les festes 
patronals, organitzades pel consistor i i diferents associacions del 
municipi. ?Després de dos anys marcats per la pandèmia, les 
restr iccions i la mascareta, a la fi podem dir - amb prudència-  que les 
festes tornaran a ser festes, així com ens agraden i amb tota la seva 
esplendor?, ha expressat el Batle a la salutació del programa. A més 
d?activitats infantils, musicals i espor tives, enguany torna la Festa de 
ses Clovelles, que ar r iba a la seva XIII edició, després de dos anys 
sense celebrar- se per mor de la pandèmia.

Petra

Sineu

Durant els dies 9, 10 i 11 de juny es celebraren les 
jornades ?Una passa envant? en les quals es va 
realitzar la presentació de les 15 noves rutes circulars 
que s?han creat per la nova web de tur isme 
sostenible www.visitsencelles.com, que pretén 
promocionar el terme i impulsar l?economia local del 
municipi.

L?Ajuntament de Sencelles ha creat quinze rutes circulars i temàtiques: vuit culturals, cinc naturalistes i 
dues arqueològiques que ha englobat dins la nova pàgina web de tur isme sostenible visitsencelles.com. En 
aquesta pàgina també es poden trobar un director i d?allot jaments, un de cellers i un d?establiments de 
restauració del municipi.

Impuls a l 'economia local
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Por reres

Diario de Mallorca, 04/ 06/ 2022.-  Després de dos 
anys d'adaptacions motivades per la pandèmia, els 
car rers cèntr ics de Porreres es van tornar de tenyir 
del color ataronjat de la fruita reina de la població 
per a rebre als visitants que van acudir a una nova 
edició de la Fira de l?Albercoc Porrerenc.

Fira de l 'albercoc

Santa Eugènia

L?Ajuntament ha organitzat pel 19 de juliol 
aquest espectacle ?100% taujà?, protagonitzat 
íntegrament per ar tistes del municipi. Música, 
teatre, poesia, fotografia, ar ts plàstiques, etc. 
par ticipen en aquest esdeveniment cultural que 
vol posar en valor les expressions ar tístiques 
locals. A més, hi tindrà lloc una acció solidàr ia.

Ar t Km0

Sant Joan

Aquesta edició ha estat finançada amb càr rec als 
fons rebuts del Minister i d?Igualtat, Secretàr ia 
d?Estat d?igualtat i contra Violència de Gènere, en 
el marc del Pla Corresponsables i en col·laboració 
de la Conseller ia d?Afers Socials i Espor t del Gov-
ern de les Illes Balears i l?Ajuntament de Sant Joan, 
per la qual cosa, tindran pr ior itat d?inscr ipció els 
grups socials vulnerables.

Escola d'estiu
Vi lafranca de Bonany

Molière al Teatre Municipal

El passat 19 de juny va tenir lloc al Teatre 
Municipal la representació de l?obra ?El malalt 
imaginar i?, de Molière. L?adaptació i la direcció va 
anar a càrrec de Mar ina Nicolau, i la producció 
del Teatre Municipal de Vilafranca i Tremolons 
Teatre.
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Calor, Amazon, prudència i  moraduix

He dormit malament i he recordat el Bestiar i 
de Pere Quar t : ?La Natura diligent  /   ens 
procura una bèstia  /   per a cada molèstia. /   Si 
a les fosques /   ja no piquen les mosques  /   hi 
ha els mosquits  /   que treballen les nits.? 
Beren i pens: això ja no és el que era! Hi ha una 
mèl·lera al corral que s?ha avesat a menjar el 
pinso dels moixos. I va allepolida ferm.  Senten 
un gr ill  i encara no som al  començament de 
l?estiu. La calor ha venguda abans de l?acostu-
mat. ?Serà bo aquest estiu, si ara ja fa aquesta 
calorada!!? Comenta la veïnada. És el comen-
tar i recurrent. Uns diuen que sí i altres que 
abans en feia més de calor que ara, i que això 
del canvi climàtic, o no és res, o ve de lluny. És 
l?amo en Toni de Gar ina: ?Jo quan era jove no 
en tenia de calor, segava amb la falç tot el jor-
nal. Així mateix, quant ar r ibàvem al tall, cer-
càvem un pou i hi tiràvem sa botilla de s?aigo... 
i una botella de mesclat que duia qualque 
espavilat!?

Al petit poble, com per tot, cada dia és un 
traginar de repar tidors de paquets de tot el 
gènere que se comana per Internet, això fa que 
aquests personatges demanin als veïnats si 
coneixen en tal o en qual, ?Tsamena! 
Tsamena? No en conec cap!? A la meva veinada 
li demanaren per jo i jo no hi era, com que no 
entenia al bon homenet, només li deia: ?En 
esta casa no hay ninguno, ahora en este mo-
mento, no hay ninguno!? Clar, no hi havia 
ningú.

Un d?aquests repar tidors, crec que era el 
d?Amazon,  enganxà un dia madò Ciba a un 
cruce davant ca madò Joanaina Reimoro,  el 
conductor que l?atropellà en anar- la a aixecar 
li digué: ?Madona i que no heu vist que teniu 
un stop!? ?Jo no he vist res?, respongué ella,  
?però en aquest poble passam un pic per hom, 
un de cada costat i ara me tocava a mi!?

Faig el café i hi ha pocs parroquians. Havien 
operat de l?esòfag al bon amic Guillem Morduy 
i ell ens relatava l?operació. En haver acabat en 
Toni Sopa increpà a n?en Joan de sa Matança: 
?I tu, que fas matances cada dia l?hi podr ies 
haver fet s?operació!? En Joan, homo de bon 
posat, respongué: ?Jo sé fer trossos, però 
tornar- los a compondre,  ja és una altra cosa!?  
A n?en Joan, li demanaren per casar sa filla, els 
futurs consogres i el gendre, tothom ben mu-
dat i ell, el pare de la novia, va respondre amb 
una gran dita mallorquina, va dir : ?Molt bé, idò 
mos ho pensarem!? ?Munpare!? va dir la filla. 
?Be, idò, volia dir que sí?. Prudència abans de 
res, la gran vir tut de la pagesia.

Per davall el campanar passa en Pep Blaua 
amb dues cadires una amb cada mà, s?havien 
repar tit l?herència de la tia monja. Eren molts 
de nebots i nebodes i cada un sor tia amb la 
seva recordança: una amb un màquina de 
cosir, l?altra amb una dotzena de plats, l?altre 
amb un buffet, a un fins hi tot li tocà 
desmuntar la rentadora...  He sentit contar que 
quan en Pep Blaua era nin sa mare envià a de-
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manar el metge.  El fill no se sentia bé i sa 
mare decidí cr idar al metge Arnau. El metge el 
mirà, l?escoltà i posant- se el dit a la boca va 
dir : ?Joana, això que té es teu fill, a casa bona li 
diuen ?Jaqueca?, aquí li direm un bon gat! Que 
dormi fins que tengui són!?

Tenc calaputins dins la cisterna i vaig fins a 
l?apotecar ia a cercar alguna cosa per tirar- hi, 
no fos cosa fes malfraig si hi tir  lleixiu normal. 
Passa la dona d?en Xerafí Prudenci amb un 
cossiol de moraduix. Pens amb la glosa que 

m?ensenyà en Joan Petrer : ?No em toquis es 
moraduix, /  toca?m sa moraduixera, /  no me 
venguis per dar rera, /  vine per davant que és 
fluix?. Torn de cap al turó, entr a dins la casa i 
en ve al cap un haiku malgirbat: ?L'olor de ca 
nostra quan érem nins.  /   La ?caseta mia, per 
pobra que sia?, de la mare.  /  Quimeres de 
futur.?

Foto:APAEMA.
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MITJANS LOCALS
Al Pla de Mallorca existeixen publicacions de caràcter 
local i per iodicitat var iable que tracten l'actualitat dels 
diferents municipis. 

Clicant al seu logo podeu anar a les seves webs o xarxes socials.

Posa't en contacte amb nosaltres si vols afegir el teu mit jà a aquesta 
secció.

Montuïr i

Porreres
Mar ia de la Salut Sencelles

Sant Joan Sineu

Petra

Sa Pobla

Algaida, Pina i Randa PorreresAlgaida

Juny 2022 /  23EL  PLA

https://www.facebook.com/bonapau/
https://www.fentcarrerany.cat
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Porreres-Periòdic-local-dinformació-1146799178802876/
https://www.sasella.org/portal/index.php
https://www.facebook.com/melisucrers/
https://dingola.net
https://www.serramamerra.org
https://www.facebook.com/revistasaplaca/
https://essaig.cat
https://agrupacioculturalporreres.blogspot.com/search/label/LLUM%20D%27OLI
http://www.titoieta.cat/index.php
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