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Han passat molts mesos des de
la darrera vegada que va arribar Una olla d’aram a casa vostra. I durant aquests mesos hi
hagut festes, excursions, fires i,
fins i tot, una pandèmia mundial que ha marcat un abans i
un després a les nostres vides.
És cert que estam cansats de
sentir que el 2020 és un any
atípic, incert i estrany. Que res
ha estat com esperàvem. Però
poc se’n xerra de la capacitat
de supervivència i adaptació
que hem demostrat tenir els
éssers humans. Davant les adversitats i les contradiccions,
hem après a viure d’una altra
manera i generar nous hàbits, fet que queda reflexat en
l’àmbit social i els intercanvis
culturals. Tenim més que interioritzada la diferència entre
l’època pre-COVID i l’època
post-COVID. Ara bé i com no
pot ser d’altra manera, aquesta es veurà il·lustrada a la nova
edició de la revista.

U n a O l l a d ’A r a m
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PUBLICITAT

I n f o r m a t i u · Ser ra Mame rra

Informatiu Serra Mamerra.
Després de molt de temps de no ser per mig, com a revista, hem reprès l’activitat.

TV Petra
Aquesta secció està més viva que mai. Amb la posada en funcionament de la fibra òptica a Petra,
l’empresa Fibwi ens ha oferit un canal de televisió
propi per talde seguir fent televisió local. Així i tot,
seguim penjant els nostre vídeos habituals per internet en que ens podeu seguir com sempre.

Excursions
Seguim fent excursions cada mes a tot arreu de
Mallorca. En altre indret de la revista en tindreu
una mostra.

Esplai
Cada estiu hem seguit muntant els campaments, també en trobareu informació a altre
indret de la revista.
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Anada a Son Serra amb carro
Cada penúltim cap de setmana d’agost hem
anat a Son Serra amb carro, a peu i bicicleta de
passeig.
Això l’any 2019, l’any 2020 no hi hem anat pel
Covid-19

Ràdio
Dins poc temps ja tindrem en marxa l’emissora
de Ràdio Petra al 98.0 FM per a la vostra informació i per passar una mica el temps amb les
nostres coses. També oferirem el seu us a totes
les associacions de Petra que vulguin.

Socis i col·laboradors
Agraïm la paciència de tots i totes pel que fa a
aquesta revista, fem el que podem, quan podem. Quan als col·laboradors amb propaganda,
ja heu vist que no hem cobrat la darrera quota
per raons obvies.

Un a O l l a d’A ra m

A c t u a l i t a t · COV I D 1 9

Solidaritat

Solidaritat, entreteniment i consells durant el
confinament

les vuit del capvespre no van ser res més que una
mostra del suport que ens donàvem uns als altres,
especialment als sanitaris que es trobaven cara a
cara amb aquest virus. Era una acció que es repetia

a escala estatal. Ara bé, si focalitzam i miram amb
lupa el què passava a Petra, veiem com es van dur
a terme moltes accions per amenitzar la incertesa
i reduir el risc de contagi. parar-se va ser la causa
que no es dugués a terme.

Esquitxar els carrers
Un grup de dotze persones i els operaris de
la brigada municipal es van organitzar per esquitxar els carrers de Petra durant el confinament. Ho feren de manera desinteressada amb
els seus tractors durant l’època més dura per a
tots, la primera.
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La compareixença de Pedro Sánchez el passat 13 de
març declarar l’estat d’alarma i el confinament domiciliari de tota la població ens canviava la manera
de viure, inicialment per quinze dies. Però la cosa es
va anar allargant, com bé vam veure. Van ser unes
setmanes intenses i estranyes que van despertar la
solidaritat, la comprensió i la creativitat entre la població. I a Petra, com no podia ser d’altra manera,
va quedar més que demostrat. I les mamballetes a

U n a O lla d ’Aram

A c t u a l i t a t · COVID 19

Psicòlegs que ens aconsellaven
Andrés Margaz, Pau Femenias, Toni Pou i Paula Vicenç van posar el seu granet d’arena tot aportant
consells i reflexions per fer aquells dies més bons
de dur, ja que ens trobàvem davant una situació
inesperada i delicada que podia afectar a la nostra
salut mental. Cada dia es van publicar en forma de
text o àudio a les xarxes socials de l’Ajuntament de
Petra, lloc on es poden tornar a consultar.

Televisió Petra ens entretenia
La Televisió de Petra va estar molt activa durant tot
el temps. Un programa de ràdio que ens posava al
dia de com estava evolucionant la COVID-19 a Pe-
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tra i a les Illes Balears, així com ens informava de
les novetats que es podien trobar al si del municipi.
Però no es va quedar en això, sinó que van anar
més enllà i van convidar a tothom que volgués a
contribuir. Per una banda, van incentivar a la població que enviés vídeos mostrant alguna habilitat que
tinguessin, llancessin qualque repte o expliquessin
alguna cosa. I la gent va respondre molt bé. I, per
l’altra costat i en col·laboració amb Miquel Serralta,
es va fer un concurs de curtmetratges confinats.
En aquest programa també va haver-hi molt bona
participació i, si us ve de gust, els podeu tornar a
veure tots al YouTube de Televisió de Petra.

A c t u a l i t a t · COV I D 1 9

L’església il·luminava el cel amb els colors de
l’Arc de Sant Martí
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Dia primer d’abril queia la fosca i el cel de Petra es
tenyia amb els colors de l’Arc de Sant Martí. Miquel
Jaume i Joan Miquel Mayol, de manera desinteressada, van posar els llums de l’Església dels set colors per recordar que, al final, tot aniria bé.

U n a O lla d ’Aram
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I n f o r m a t i u · M o st ra d’a r t i e mpre s a 2 01 8

Eleccions municipals 2019
que Salvador Femenias Riera seria el batle durant
la nova legislatura i un consistori compost per regidors i regidores del PI, de MÉS i del PP.
El PI va passar de tenir un regidor a tenir-ne cinc, el
Partit Popular i el grup MÉS varen passar de comptar amb cinc representants cada un a tenir-ne tres
respectivament.
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Les darreres eleccions municipals es van celebrar
un diumenge de 2019. Petreres i petrers van poder
exercir el seu dret a vot i decidir quin seria l’equip
de govern que tendríem al poble durant els pròxims quatre anys, res que estrany. Els resultats
van conduir a un canvi radical en la composició de
l’Ajuntament de Petra. Després del recompte sortia

U n a O lla d ’Aram
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Mostra d’art i empresa
La Mostra d’Art i Empresa, una finestra al món

L’art es manifesta en múltiples disciplines, algunes més pràctiques i d’altres essencialment
com a element decoratiu. Però continua sent
art, es miri com es miri. I un bon lloc perquè les
empreses petreres puguin lluir el què saben fer
és la Mostra d’Art i Empresa, fira que l’any passat va complir la trentena edició. Amb el temps
s’han anat canviant conceptes, perllongant en
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els dies i introduint activitats, com ara la ruta
amb trenet, actuacions culturals i vetllades gastronòmiques. Just a continuació podeu veure
totes les imatges del que van ser les dues darreres mostres, és a dir, la del 2018 i la del 2019.
Cal recordar que aquest octubre no s’ha pogut
celebrar per mor de la situació derivada de la
COVID-19

I n f o r m a t i u · M o st ra d’a r t i e mpre s a 2 01 8

1.- Introducció.

menge fins a les 10,30h. Després s’aclarí.

L’organització de la 29ena. Mostra d’Art i empresa ha anat a càrrec de l’Associació Serra
Mamerra segons el conveni signat amb l’Ajuntament de Petra.

Tot el que s’ha fet ha estat dirigit a generar negoci per als empresaris de Petra i per altres que
s’han volgut relacionar amb el nostre poble.

Aquesta memòria té diverses parts: introducció,
característiques tècniques, accions fetes (s’adjunten annexes), distribució econòmica i propostes de millora.
La propaganda a mitjans de comunicació escrits
i audiovisuals enguany també l’ha gestionada
Serra Mamerra a través de Tomeu Ferragut i ha
anat a compte de l’Ajuntament de Petra per un
valor d’uns 3000€. La convidada a la Mostra de
diverses autoritats ha a anat a càrrec de l‘Ajuntament de Petra.
També ha anat a compte de l’Ajuntament tot el
que correspon a tasques de la brigada municipal (cadafals, llum, aigua, neteja i adreçament,
carpes, ...), vigilància nocturna, proveïment
d’aparcament i servei de Policia Local. Des
d’aquí valoram molt positivament la seva tasca.
Enguany hem patit l’adversitat dels temps meteorològic. El dissabte, dia de muntatge, va
ploure exageradament durant tot el dia i el diu-

El dissabte es va dur a terme una activitat nova:
Tast de vins solidari de la DO Pla i Llevant. Varen
actuar d’amfitriones les bodegues locals Vinyes
i bodegues Oliver, Vins Can Coleto i Vins Galmés
i Ferrer. Vàrem comptar amb la col·laboració en
l’organització de la DO Pla i Llevant on l’Hiper
Centre de Manacor i fruits secs Bonany varen
aportar gratuïtament menjars per acompanyar
el tast i, al mateix temps, compartírem l’espai
amb un tast d’olis de la DO Oli de Mallorca amb
la presència de la marca 7 Empelts. Es va cobrar
una entrada, la meitat de la qual es destinà a la
compra de vi i la resta a fer una aportació solidària a l’Ajuntament de Sant Llorenç pels desastres de la torrentada viscuda. (S’annexa el re-
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but de l’Ajuntament de Sant Llorenç: Annex VI)
Enguany volíem posar en marxa la “1a Fira d’empresaris mallorquins que triomfen pel Món”. Tomeu
Ferragut es posà en contacte amb algunes empreses i els va fer arribar una carta del batle de Petra
per convidar-los a participar. El poc temps per preparar-se va ser la causa que no es dugués a terme.

PUBLI
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En aquesta edició estava previst més expositors que l’any passat però, davant l’anunci oficial d’alerta taronja, es va deixar llibertat per a
que cada expositor actués com cregués oportú quan a la seva presència a la Mostra, es va
anul·lar la presència de trenet ja que s’havia de
traslladar fins a Petra sense seguretat meteorològica i deixàrem que cada associació que tenia
prevista la seva actuació decidís si actuava a no.

ment de Petra i Serra Mamerra. Annex I.

A partir de les 10,30h del matí no plogué i la
gent va començar a circular visitant els expositors presents. Tot i les males previsions vàrem
gaudir d’una afluència de públic acceptable i
ben valorada pels expositors.

Mostra a les rodones del Cementiri, de Ses Tor-

A la propera edició de la Mostra, si no hi ha canvi,
seguirem amb la organització i intentarem aplicar les propostes de millora d’enguany enumerades més avall i d’altres que ens puguin fer arribar.

les cases del poble i a les xarxes socials en que
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El grup organitzador és una secció de l’Associació Serra Mamerra en que hi pot participar
qualsevol persona física o jurídica, basta que ho
comuniqui al director de la Mostra en qualsevol

21/9/18
Cartell anunciador din A3 que es va repartir a
tots els pobles dels voltants eixamplant l’abast
de l’any anteriors. També es distribuí a través de
les xarxes socials. Annex II.
15/10/18
Penjada de 10 pancartes enunciatives de la
res, al restaurant el Cruce i a totes les entrades
del poble.
25/10/18
Repartiment d’un Flyer din A3 doblegat a totes
es mostrava el plànol de la Mostra i les activitats
previstes prèvies i el dia de l’activitat. Annex III.
26/10/18
Instal·lació de megafonia a tot el recinte de la
Mostra per locucions contínues per avisar de
diferents accions i/o actuacions.

moment.

Dissabte dia 27 d’octubre

2.- Característiques tècniques.

Tast de Vins solidari de la Denominació d’Ori-

Què? / Quants? / Observacions
Nombre d’expositors totals - 87
Inclou sis portes obertes
Nombre d’expositors empresaris- 68
Autònoms, S.L., ...
Nombre d’expositors no empresaris - 19
Expo: Pintors, trenet
Visitants - 1000 / Estimació durant tot el dia

gen Pla i Llevant.
26, 27 i 28/10/18
Activitats previstes a la Mostra. Annex V.
4- Distribució econòmica.
Tot i que la dotació prevista al pressupost municipal era de 6.500€, debut a les condicions meteorològiques, únicament se n’han executat 5.500€

50%
Elaboració i distribució de material de propa-

3- Accions.

ganda: carta, flyer, cartells, pancartes, ...

11/9/18

15%

Elaboració d’una carta dirigida a tots els empresaris i persones de Petra animant a la participació a la Mostra conjuntament entre l’Ajunta-

Un a O l l a d’A ra m

Col·laboració amb algunes associacions i entitats que han fet actes culturals o d’entreteniment durant i abans de la Mostra.

15%

5- Promoure que més negocis tinguin portes

Activitats diverses d’entreteniment, cultura i ex-

obertes el dia de la Mostra.

posicions. (despeses prèvies)
15%
Lloguer i muntatge d’equips de so i megafonia.
5%
Gestió i despeses diverses.
5- Propostes de millora.
1- Intentar aconseguir que més empreses de
Petra participin de la Mostra.
2- Tornar intentar l’edició de la Fira d’emprene-
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6- Mantenir i potenciar el Tast de Vins.
7- Organitzar més activitats per tal d’atreure
més visitants
8- Crear foros de discussió a diferents nivells
per tal d’arreplegar propostes de millora.
Petra a 27 de desembre de 2018.
El director de la Mostra

El President

La Secretària

dors i convidar els empresaris possibles a partir

(Serra Mamerra )

del mes de març.

Joan Ripoll Martí

3- Més propaganda (Radio, TV i diaris)

Miquel Jaume Horrach

4- Repartir cartells a més pobles

Petra Mayol Moragues

U n a O lla d ’Aram
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L’organització de la 30ena. Mostra d’Art i empresa ha anat a càrrec de l’Associació Serra
Mamerra segons el conveni signat amb l’Ajuntament de Petra.
Aquesta memòria té diverses parts: introducció,
característiques tècniques, accions fetes, distribució econòmica i propostes de millora.
La propaganda a mitjans de comunicació escrits
i audiovisuals enguany també l’ha gestionada
Serra Mamerra a través de Tomeu Ferragut i Silvia Romero i ha anat a compte de l’Ajuntament
de Petra per un valor d’uns 3000€. La convidada a la Mostra de diverses autoritats ha a anat a
càrrec de l‘Ajuntament de Petra.
També ha anat a compte de l’Ajuntament tot el
que correspon a tasques de la brigada municipal (cadafals, llum, aigua, neteja i adreçament,
carpes,...), vigilància nocturna, proveïment
d’aparcament i servei de Policia Local. Des
d’aquí valoram molt positivament la seva tasca.
Enguany hem tengut molt bon temps. Això ha
fet que tots els expositors hagin participat mostrant els seus productes amb molta presència
de visitants.
Tot el que s’ha fet ha estat dirigit a generar negoci per als empresaris de Petra i per altres que
s’han volgut relacionar amb el nostre poble.
El dissabte es va repetir l’activiat: Tast de vins,
de la DO Pla i Llevant. Varen actuar d’amfitriones les bodegues locals Vinyes i bodegues
Oliver, Vins Can Coleto i Vins Galmés i Ferrer
juntament amb altres bodegues de la DO. Vàrem comptar amb la col·laboració en l’organització de la DO Pla i Llevant on l’Hiper Centre
de Manacor i fruits secs Bonany varen aportar
gratuïtament menjars per acompanyar el tast.
Es va cobrar una entrada la meitat de la qual es
va destinar a adquirir botelles de vi i la resta a
cobrir despeses d’organització.

Enguany hem fet molt èmfasi en les empreses
grans de Petra per tal de mostrar els seus productes i que la Mostra servís d’inici d’un projecte de promoció econòmica anual per part de
l’Ajuntament de Petra.
A la propera edició de la Mostra, si no hi ha canvi,
seguirem amb la organització i intentarem aplicar les propostes de millora d’enguany enumerades més avall i d’altres que ens puguin fer arribar.
El grup organitzador és una secció de l’Associació
Serra Mamerra en que hi pot participar qualsevol
persona física o jurídica, basta que ho comuniqui
al director de la Mostra en qualsevol moment.
2.- Característiques tècniques.
Què?

Quants?

Observacions

Nombre d’expositors totals:
Inclou quatre portes obertes
Nombre d’expositors empresaris
Autònoms, S.L., ...

92
80

Nombre d’expositors no empresaris
Expo: Pintors, trenet

12

19

1.- Introducció.

Visitants 7000
Estimació durant tot el dia.
3- Accions.
16-18/9/19
Visites al les empreses grans de Petra animant
a la participació a la Mostra conjuntament entre
l’Ajuntament de Petra i Serra Mamerra.
Inici de la primera convidada a fer inscripcions
des del grup d’expositors de l’anys passat i a
través de les xarxes.
8/10/19
Cartells anunciadors din A3 que es va repartir a
tots els pobles dels voltants eixamplant l’abast
de l’any anteriors. També es distribuí a través de
les xarxes socials. Annex I.

U n a O lla d ’Aram
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17/10/19

5- Propostes de millora.

Penjada de 10 pancartes enunciatives de la
Mostra a les rodones del Cementiri, de Ses Torres, al restaurant el Cruce i a totes les entrades
del poble.

1- Intentar aconseguir que més empreses de
Petra participin de la Mostra.

14/10/19
Repartiment d’un Flyer din A3 en dues parts a
tots els establiments del poble i a les xarxes socials (afegint twiter i instagram a les habituals)
en que es mostrava el plànol de la Mostra i les
activitats previstes prèvies i el dia de l’activitat.
Annex II.
24/10/19
Instal·lació de megafonia a tot el recinte de la
Mostra per locucions contínues per avisar de
diferents accions i/o actuacions.
Dissabte dia 26 d’octubre
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Tast de Vins de la Denominació d’Origen Pla i
Llevant.
Annex III
25, 26 i 27/10/19
Activitats previstes a la Mostra. Annex IV.
4- Distribució econòmica.
S’han executat 5.500€, tal com es preveu al
pressupost de l’Ajuntament, distribuïts de la
forma que segueix:
50% - Elaboració i distribució de material de propaganda: xarxes socials, flyer, cartells, pancartes, ...
15% - Col·laboració amb algunes associacions i
entitats que han fet actes culturals o d’entreteniment durant i abans de la Mostra.
15% - Activitats diverses d’entreteniment, cultura
i exposicions.
15% - Lloguer i muntatge d’equips de so i megafonia.
5% - Gestió i despeses diverses.

Un a O l l a d’A ra m

2- Augmentar la incursió en xarxes socials.
3- Més propaganda (Radio, TV i diaris)
4- Repartir cartells a més pobles
5- Promoure que més negocis tinguin portes
obertes el dia de la Mostra.
6- Mantenir i potenciar el Tast de Vins.
7- Organitzar més activitats per tal d’atreure
més visitants
8- Crear foros de discussió a diferents nivells
per tal d’arreplegar propostes de millora.
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Quan la família reial visità Petra
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El dilluns 10 d’agost, mig país dirigia la seva mirada cap a Petra. S’havia convertit en el centre
d’atenció per a moltes persones: els reis d’Espanya visitaven el municipi per conèixer de més
a prop i revalorar la figura de Fra Juníper Serra.
Cal destacar que feia poc que les estàtues del
missioner ubicades als Estats Units i a Palma
havien sofert pintades i atacs.
Felip VI, Leticia, Leonor i una lesionada Sofía
van visitar la casa natal del petrer, el Museu i
el convent de Sant Bernadí on els hi van anar
explicant amb més profunditat aspectes més
concrets de la vida i les tasques del missioner.
Durant aquesta ruta, els monarques, la princesa
i la infanta van estar acompanyats d’algunes
autoritats polítiques autonòmiques, com ara les
presidentes del Govern i Consell de Mallorca,
Francina Armengol i Catalina Cladera; del batle de Petra, Salvador Femenias; de la ministra
d’Educació, Isabel Celaà; del president i la vicepresidenta de l’Associació Sant Juníper Serra,
Tumi Bestard i Catalina Font; i de l’agent con-

Un a O l l a d’A ra m

sular dels Estats Units, Kimberly Marshall.
Durant dita ruta, també van poder prendre
constància de la societat fraccionada marcada
per opinions dividides en vers a la institució que
ells representen. Una societat amb conviccions
fermes i decidida a defensar-les.

A c t u a l i t a t · Vi s i t a Re i a l

I, per l’altra banda, van rebre l’estima de part
de la comunitat. Van ser moltes i molts qui van
omplir els carrers engalanats del municipi per
veure de més a prop els monarques espanyols i
transmetre el seu suport.
Tot i això, és remarcable que aquesta visita va
suposar l’aglomeració de multitud de persones.
La concentració en plena pandèmia mundial
dels convidats, de les autoritats polítiques, periodistes, cossos de seguretat, manifestants i

curiosos també va despertar posicions contràries entre la població, especialment després que
totes les festes populars s’hi haguessin anul·lat i
s’estassin imposant mesures de seguretat.
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Per una banda, va tenir lloc
una manifestació sobiranista
i republicana en contra de la
monarquia organitzada per la
plataforma Arruix Borbons.
Després de superar el bloqueig policial, van rebre la
família reial amb una xiulada,
cridant lemes en contra de la
institució i defensant la llibertat dels presos polítics. Així
mateix, és important remarcar que feia pocs dies que el
rei emèrit, Joan Carles, havia
fuit d’Espanya.

U n a O lla d ’Aram
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A Lina
Hi ha persones que brillen amb llum pròpia, vessen
talent i són molt bona gent. I na Lina Forteza n’era
un gran exemple. Per desgràcia, per parlar d’ella
ho hem de fer en passat, sempre des de l’estima. El
setembre, la vida, ens va deixar un gran buit, però
són moltes i molts qui la recorden. Aquí, un sentit
homenatge a Lina.

Salvador Femenias i Riera
Batle de Petra.
M’agradaria poder compartir una dedicatòria a
na Lina Forteza en aquesta revista local “Una Olla
d’Aram”.
Primer de tot, voldria remarcar que na Lina fou una
persona molt involucrada en el nostre poble. Una
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persona amb un esperit viu, col·laboradora, oberta a la gent i sempre amb un somriure a la boca.
Coneguda com una persona activa i emprenedora
dins el nostre poble; va contribuir en associacions
i entitats, organitzà actes i hi participà. També, una
persona que va estimar i va fer estimar les nostres
arrels translladant aquests sentiments mitjançant
les gloses o les dites, així com també tenir la vo-

PUBLI

luntat d’ajudar a aquelles persones que més ho

molt agraït. Na Lina deixa una gran petjada al po-

necessitessin.

ble que de ben segur que la tindrem al nostre re-

Per tot això i per moltes coses més, Petra li està

cord per sempre.

H o m e n a t g e · Lin a F o r t e za

Riera Salom
Quan he sabut que a la revista Una Olla d’Aram
feien un especial sobre na Lina, no he dubtat ni
un moment de col.laborar-hi.

de la vida d’una manera espectacular. D’aquí li
venia EL RACÓ DE LA NEURONA que jo tant admirava i li recordava cada vegada que la veia.

Fa tres o quatre anys, ara no ho record molt bé,
només sé que era per les festes de Santa Praxedis, que ens vàrem trobar amb na Lina a sa Plaça
fent un granissat d’ametlla ben fresquet i ben bo.
D’aquella trobada casual va sorgir la idea de fer
un recorregut pels bars de Petra per valorar-degustar les granissades d’ametlla per finalment
fer-ne un concurs i decidir quin era el millor granissat del poble de Petra. Una curolla més…

Quan sortia la revista, amb tots els respectes
cap a les demés seccions, he de reconèixer que
me n’anava directament a la pàgina del racó
de la neurona per veure de què ens parlava en
aquella nova edició, en què ens feia reflexionar
aquell dia...

Ja n’havíem tastat tres i no teníem gens clar
quina era la que anava davant perquè de les
tres que havíem tastat, totes tres ens agradaven molt. Entre una xuclada i una altra, jo li vaig
fer una consulta laboral perquè havia de fer les
oposicions aquell mateix any, per tant, ara ja ho
sé, fa quatre anys. Li vaig demanar:

I, SEMPRE, es superava. Na Lina era capaç de
percebre el mínim detall de la vida donant-li la
màxima importància del moment i, he de reconèixer que em feia molta enveja, de la sana,
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-Lina, què em pots dir de la tancada? Què em
recomanes per enfrontar aquest moment que
tant de respecte em fa, per no dir por?
I em va contestar, clara i contundent:
-Antònia, has de ser tu, tan natural com ets en
la vida mateixa. Has de creure en tu i en la teva
vocació, tot el demés, et vendrà rodat.
I així va ser. Li vaig fer cas i em va anar bé.
Per això, i per moltes coses més li estic ben
agraïda, per tant, començaré aquest escrit donant-li les gràcies en lletres majúscules. GRÀCIES, LINA. He de dir, de totes maneres, estic
tranquil.la perquè ja les hi vaig donar en vida. Jo
no sóc d’aquelles persones que sembla que esperin a contar les alabances i a valorar les persones quan ja no hi són, les solc valorar sempre
que puc i actuen des de l’amor.
Na Lina sabia, EN VIDA, que jo l’admirava en
molts de sentits, però, pel que més l’admirava
sens dubte, era per la capacitat d’extracció d’una
subtilesa d’una realitat qualsevol que ella transformava en un fet magnànim. Na Lina era capaç
d’analitzar les circumstàncies, els fets, els detalls

està clar. Em motivava, em despertava curiositats, en poques paraules, m’aportava quelcom.
Na Lina tenia molta psicologia i tenia les coses molt i molt clares. Era una persona única i
extremadament autèntica, senzilla i humil. Per
això, també l’admirava. Ella deia la seva, i es
quedava tan ample, penso que això la feia viure
en llibertat.
Era una persona sàvia, intel.ligent, que no passava gens desapercebuda. Na Lina era una artistassa de cap a peus, tant li era una cosa com
l’altra, i record i crec que molts de nosaltres
recordem bé el paperàs de Paca Pérez que es

U n a O lla d ’Aram
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desferrava a Gimnèsia. La volíem escarnir, però,
és que de Lina, només n’hi havia una, i era ella.
Avui, abans d’escriure això he xerrat amb una
persona molt important per a mi i li he demanat: -I a tu, què t’inspirava na Lina?
Coincidesc 100% en la seva resposta: alegria i
positivisme. Idò això. Això és el que més admirava jo de la seva persona. Na Lina era una persona alegre i positiva que intentava que les persones que l’envoltaven fossin capaces de veure
el caire positiu de les situacions i de la vida.
Potser en els pitjors moments de la seva vida
encara era capaç de fer un acudit, inclús de la
seva pròpia situació. Na Lina veia la cara guapa
de la vida, el somriure de la vida, na Lina gaudia el moment, vivia el present. No esperava el
demà perquè, per ella, el demà era avui.

sense por a res.
I jo l’admirava. Admirava aquesta seguretat en
ella mateixa, admirava la seva decisió, la seva
caparrudesa, les seves ganes de viure i veure.
Admirava la seva capacitat de veure l’infinit en
la palma de la mà i l’eternitat en una hora.
Podria escriure moltes pàgines més i no em cansaria perquè ella m’inspirava i em segueix inspirant. Però he d’entendre que això és una col.
laboració en una revista, no és una biografia…
-Venga, Antònia, ves acabant…que t’enrotlles
com una persiana.

Jo, a na Lina, l’escoltava i, sabeu què? Sempre
aprenia alguna coseta, o, si més no, em feia reflexionar. Xerrar amb ella no era un:
-Uep, què tal, va bé?
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-Si, bé va…idò demà plourà…res, que vagi bé…
No et cansaves de xerrar amb ella perquè sempre tenia i treia temes interessants per a debatre i combatre.
Na Lina era una persona activa que no veia passar el món, sinó que el món passava per ella.
I estimava, estimava molt les persones que l’envoltaven i a ella, els que la coneixien, l’estimaven en bogeria.
I és que na Lina era transparent. O et queia bé
el que havies vist durant els primers cinc minuts
de coneixer-la, o no feia falta cercar-hi més,
perquè na Lina era transparent, directe i frontal. En poques paraules, no anava de comèdia
ni des “postureos”… això hi ha? Idò, hi ha això. I
a mi m’encantava aquesta part de na Lina. Ella
no deia el que volies sentir, ella et donava el seu
punt de vista a vegades sabent que no seria del
teu agradar. I això, m’encantava, perquè no hi
ha gaire gent tant valenta, lliure i autèntica que
et faci el favor de fer això, de ser crítica amb
tu. Jo ho agraïa, a vegades, li demanava l’opinió

Un a O l l a d’A ra m

Em diria ara mateix.
I jo li contestaria:
-Tens raó, Lina. Però no puc acabar sense mencionar una miqueta els teus darrers anys de
vida. Només un poquet...per favor...
-Venga, digués, digués, però no t’allarguis molt
que hi ha d’haver espai pels altres.
-D’acord, intentaré ser breu. Lina, què te pareix
si enlloc de xerrar del que has sofert aquests
darrers anys a la cadira de rodes, metges amunt
i avall…xerr una mica de la gent que ha estat en
tu i per tu?
-Només faltaria. Venga, amolla-li, que tanmateix ho diras...

H o m e n a t g e · Lin a F o r t e za

Xerraré de la bona gent que t’ha estimat i t’ha
cuidat fins el darrer dia de la teva vida.
Amb les visites que et vaig poder fer, vaig poder veure una cosa molt clara que vull compartir i estic orgullosa d’haver-ho pogut constatar.
Que tens una família espectacular: En Guillem,
na Xisca i en Miquel. En ocasions he tengut la
sort de veure com t’han estimat fins al darrer moment. La paciència i les corregudes per
amunt i per avall d’un i l’altra per tal que estassis sempre ben atesa, organitzant-se com un
rellotge per tal que, sempre, et sentissis acompanyada. Jo, si em permeteu contar-ho hi he
vist rondar bàsicament un concepte a aquesta
família: L’AMOR.
A banda d’aquestes tres persones, en voldria jo
afegir tres més que, per a mi, no es mereixen res
més que treure’ns el capell:
-La seva sogra, na Francisca i na Beatriu.
He de dir que algunes vegades, per no dir la majoria de les vegades que vaig anar a veure na Lina
a casa seva, em trobava en Guillem que em deia:
-Se n’ha anat amb na Francisca o se n’ha anat
amb na Beatriu, o, se n’ha anat amb totes dues…

desafavorides per la situació actual puguin tenir
els mínims garantits per viure en dignitat: els
serveis socials i a Càritas per la labor incansable
per tal de garantir, com a mínim, que tothom
tingui un plat calent damunt la taula per dinar.
En general, crec que les mambelletes d’avui
haurien de ser per tota aquella gent que realitzen tasques que no es veuen gaire, però que
són essencials perquè les persones humanes
puguin viure dins els mínims de benestar que
tots ens mereixem.
-Adéu Lina, ens veurem per allà. Segur que has
entrat per la porta gran i que ja t’hi has donat a
conèixer. Siguis on siguis, com i amb qui estiguis,
segur que has trobat gent que et valora tal qual.
Sé que te n’anares en pau perquè havies acceptat les adversitats com a un fet natural gens fàcil
d’assumir, però que tu, assumires des del principi.
Però saps què, Lina? Tot hi vendrem a aquest
lloc, si és que existeix, i seguirem els debats interminables...però en aquest cas tendrem molt
més temps, o no...qui sap.
-Adéu, un gran adéu a una gran persona i unes
mamballetes ben fortes a tota la gent que fa
que aquest món sigui, de veres, un món millor.
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-Idò vull acabar aquesta historieta compartint un
trocet de la meva relació amb tu durant aquests
darrers anys. Però no xerraré de la malaltia perquè ni en sé, ni em fa ganes, ni ho vull recordar.

Per tot el demés…
MASTERCARD.

Idò he de reconèixer com a persona positiva
que també em consider, que la malaltia de na
Lina m’ha mostrat i recordat característiques
humanes que darrerament pens que estan caient en desús: la bondat, l’altruisme i la humanitat de certes persones.
Per tant, unes GRÀCIES en majúscula, a totes
les persones que fan feina altruista per l’associació contra el càncer, i més concretament a
l’associació de Petra de les quals, a més d’altres
bones persones del poble, na Beatriu i na Xisca
en formen part.
Al mateix temps que vull agraïr i fer un gran
aplaudiment a tota aquella gent que, dia a dia,
ofereix el seu temps perquè les persones més

U n a O lla d ’Aram
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Junta local AECC Petra
Sempre amb nosaltres
Un dia de maig de l’any 2013 ens trobàrem a l‘Ajuntament a una presentació de l‘AECC de Balears.

Aquesta associació ens convidava a formar una
Junta Local de l‘ AECC a Petra i fou la interven-

més complicats era capaç de fer gloses i enviar-nos-les per whastapp.
Una de les que va compartir amb nosaltres i
que ara també ho volem fer amb tots vosaltres
és la següent:
Sa vida és meravellosa

ció de na Lina, explicant les ajudes que li havien
donat arrel de la seva malaltia, que ens va ani-

per passar, gust o patir,

mar a formar aquesta Junta.

vida a tu t’hem d’agrair
qualque estona ditxosa

Es pot dir que ella va ser l’ànima del grup, i un

o una etapa difosa

grapat de persones que aparentment no tení-

o arribar a deixar cruis,

em res en comú ens animàrem a formar part

córrer com l’aigua als rius

d’aquesta associació.

sense deixar el solc complet

Nosaltres la definim com una persona transp

la vida és aquest fet

rent, autèntica, amiga de tots, col·laboradora,

que hem de viure quan som vius...

generosa, feinera, alegre...
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Hem viscut amb ella les seves entrades i sortides de l’hospital i cal dir que sempre s’ho agafava tot amb humor. Fins i tot en els moments

Un a O l l a d’A ra m

Gràcies per tot el que ens has ensenyat i compartit.

Catalina Morey

Equip de Televisió de Petra

Na Lina i un grup d’amics estudiants de l’escola industrial (1982)

Agraïment de televisió de petra a la nostra
companya lina

Passar un día perfecte amb na Lina era “normal”, com aquest, un estiu de fa molts d’anys
per Cala Ratjada i Cala Agulla.

Des de tot l’equip que la formam, volem agraïr a
la nostra companya i amiga Lina, la seva col.laboració i ajuda incondicional a la Televisió de Petra.

Na Lina, bona persona, valenta i AMIGA, en
majúscules.

Ja, des dels seus inicis, inclús quan encara només era un projecte, sempre ens va recolçar i
animar per seguir endavant amb el nostre somni. Na Lina va elaborar guions tan importants
com el de la inauguració oficial de la Televisió
de Petra, entre moltes altres col.laboracions;
que, per la seva excel.lent qualitat, quedaran
guardades com un tresor, per sempre, no només dins el nostre arxiu audiovisual, sinò també
dins els nostres cors.

Per sempre amb tú, Lina

Mai t’oblidarem i sempre ens seguiras fent falta.
Per tota aquesta ajuda i implicació, pel teu somriure i per la teva gran qualitat humana, MOLTES GRÀCIES LINA!!
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Amics de Manacor
POEMA FET PER NA LINA EN MOTIU D’UN SOPAR
D’ANTICS AL.LUMNES.

I arreli en lo més fons,
Que vagi ajuntant els móns
D’aquesta gent estimada.

AGOST 2015

Voldria fer poesía amb paraules manllevades
En Ramon les m’ha deixades per si jo les componía.
Això és lo que jo voldria
No fer escrit massa dispers
Concretar dins l’univers
D’aquesta amistat comú.
Si vos pareix oportú seguiré construint vers.

Voldria ser bon poeta
I encadenar les paraules
Que ajudassin a obrir baules
Quan hi ha una malifeta.
Això seria la meta…..
I amb la cancó vos diré
Que junts sempre anirà bé
Perquè donau alegría!!

Poesía encetada en l’ànima del sopar,
Que a tothom pugui arribar,
Que no se sentí tancada,
Que pugui ser alliberada….
Que brilli en les bones gents,
Que flueixin sentiments de tots els que som
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aquí
O que fan altra camí….
Que la vida …. Són moments…..
Voldria fer poesía davant un grup com aquest,
I jo mateixa me contest:
No vull que passi cap dia
Sense bona sintonía

Voldria fer poesía però encara no en sé.

Amb els meus antics companys….
I en que passin molts anys
Vos arribi aquest missatge
D’alegria i de coratge
I no ens sentíssim estranys.

Són unes paraules per na Lina.

Voldria que aquest poema

Des de ses teves amigues d’escola de La Caritat

Arran del foc fos llegit,

de Manacor i tots els companys de s’Institut do-

Que arribàs a l’infinit

nam gràcies a sa vida que ens ha donat s’opor-

I que aclarís tot dilema,

tunitat de conèixer-mos i compartir junts tants

Que formi un teorema,

de bons moments que, com molt bé dius tu al

Que traspassi la boirada,

poema, “Sa Vida ... Són moments”. Sempre et

Que lluiexi com l’albada

recordarem amiga nostra estimada.

Un a O l l a d’A ra m
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Xeremiers de Petra

Franciscanos

Ja diuen que el dolor no coneix distàncies, i més

Para Lina Forteza Amengual,

quan la persona qui ens deixa es troba

mujer de trascendencia:

a la plenitud de la seva vida, que li venien els

Todos estamos llamados a trascender en la his-

millor moments per disfrutar d’una etapa

toria de la humanidad. Entendiendo por tras-

d’una relació social més planera.

cender: el poder ir más allá de algo, el extenderse, el producir consecuencias que cambian
las vidas de personas para elevarlos a la subli-

no ha pogut ser així, i sempre ens queda el re-

midad del ser.

cord dels moments agradables compartits, de

Sin embargo, aunque todos somos llamados

les activitats que t’agradaven fer, dels teus

a la trascendencia, no todos lo hacemos de la

combats com a glosadora, de les teves gloses,

misma manera. Hay personas que, por su sensi-

del teu carácter i del teu somriure.

bilidad, fortaleza ante las adversidades y su cer-

A més de totes les virtuts que te caracteritzaven, en podríem destacar dues:la constància
que vares tenir durant tant d’anys per intentar
vèncer a la malaltia que tenies predestinada; i
la il.lusió que hi posaves en les activitats que
hi participaves (com a glosadora, com a serra
mamerra, com a impulsora de la Junta Local de
l’associació contra el cáncer, etc).
Aquestes dues actituds, constancia i il.lusió son
factors importantíssims per tal que qualsevol
Associació, ja sigui i/o esportiva es mantengui
viva per molt temps.
Descansa en pau Lina.

canía al corazón del otro que necesita (con una
mirada de misericordia), se ganan un lugar en
la historia y nos demuestran que si es posible.
Es un honor para nosotros poder expresar estas
palabras a una gran mujer, que, aunque no la
tratamos personalmente, hemos recibido por
las huellas plasmadas en la vida de muchas
personas su retrato vivo y fuerte, haciéndonos
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més tranquila amb la familia, l’alegría dels néts i

sentir como si la hubiésemos conocido.
Por tanto, que una persona trascienda compromete a la sociedad a trascender junto con
ella, estando llamados, entonces, a continuar su
ejemplo y su obra en búsqueda del bien, la caridad y la belleza, que son reflejo del amor que
Dios pone en el corazón.
Lina, los frailes franciscanos te damos las gracias.
¡Paz y bien!

PUBLICITAT
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Fundació JRA
LA GLOSA VITAL DE NA LINA

Ha estat impossible, Lina, fer rimar bé els darrers mesos de la teva vida, però tot té una sortida, una harmonia, no sempre perceptible a
primera vista, amb la pressa, el maldecap i el

utilitat. Tu has glosat i nosaltres hem gaudit de
la teva ocurrència, del teu sentit de l’humor, del
do de l’oportunitat. Una glosa teva sempre ha
estat el millor retrat de tu mateixa i de la gent
que t’enrevoltava.

quefer de cada dia. Ara, fins i tot amb l’enyoran-

Tot això ens permet ara, i encara que sigui en

ça de l’absència, anam entenent que la pau i tu

silenci i resignació, glosar la teva bona memòria

ja sou una mateixa cosa, una abraçada infinita

i mantenir-la dins el nostre agraïment particular

dins l’eternitat de Déu.

i el patrimoni col·lectiu de tot Petra
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Al mateix temps, es consolida dins nosaltres la
memòria permanent de la teva generositat, el
teu saber estar, el somriure de l’alegria innata, la
disponibilitat. Has cercat sempre el perquè de
totes les coses i ho has fet de manera positiva.
Els que vàrem tenir la sort de trobar-nos a la
Fundació Jaume Ribot i Amengual hem pogut
gaudir de la teva amistat sempre incondicional i
de la teva predisposició per la feina entesa com
un servei el poble, a la difusió de la cultura, el
benestar i l’esbarjo de tots. Has estat una dona
de forta personalitat, plena de dies insuficients
per les teves inquietuds sempre renovades.
També una dona agosarada, ah! I glosadora.
Fer caure bé les paraules i posar-les el seu lloc
no ha estat per tu més que el mirall d’una vida
que igualment ha volgut ser plena de sentit i

Un a O l l a d’A ra m

Fragment final d`una glosa escrita per na Catalina Forteza en motiu del desè aniversari de la
Fundació Jaume Ribot i Amengual (juny 2012)
Pare Nostre, vos que estau
en aquest infinit cel,
al vostre nom som fidel
i el santificam en pau.
El vostre regne enviau
fent la vostra voluntat,
i tot serà millorat
entre el cel i la terra.
Enviau pau, no la guerra
I siau santificat.
(AMÈN)
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Catalina Gibert Riera

Maria Riera

Un e-mail per Na Lina

FESTES DEL PARE SERRA 2004
Vetllada solidària amb els artistes locals i teatre,

Hola Lina!
Han passat molts d’anys desde que ens vàrem
conèixer. Record que va ser a l’escola. Teníem
els fills petits i ens trobàvem a les reunions de
pares i mares.
Tú sempre en actitut positiva per anar fent activitats bones per als nins, vigilant els possibles
perills...sempre amb actitud conciliadora quan
no ens posàvem d’acord. Record el teu braç enlaire fent-nos qüestionar les decisions que preniem. A dir veritat...hi havia algú que es queixava per aquest instint protector i prudent... Ara
estic agraïda per haver-te conegut i compartit
aquelles experiències.
Després els fills cresqueren i ens seguirem trobant pel poble. O bé a les activitats del Serra
Mamerra o al sopar de veïnats, al teatre, a les
festes, a conferències, trobades de glosadors...
Tú sempre encarant la vida amb alegria, humor

(per les obres de la Parròquia) amb l’obra “Així es
el mon” de Martí Mayol dirigida per Miquel Riera.
Na Lina dedicà una glosa a tots els artistes locals.

Na Maria Riera Rubí li volgué agraïr dedicant-li
aquesta glosa.
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A més de la relació personal com a veïnades de
sa Rectoria, organitzant el sopar de veïnats, també coincidirem a l’escola a les reunions de pares
i mares i més tard vaig poder gaudir d’una relacio virtual amb na Lina. Ens enviàvem mútuament missatges que trobàvem interessants.
He repassat els seus emails..No els vaig esborrar. Eren valuosos...Encara ara són vigents...tots
te deixaven amb un somriure.
Aquests emails comencaren al 2007 i de cop s’aturaren al 2012. Jo veia que la seva salut no millorava.
Però mai vaig voler admetre que no podria seguir
parlant amb ella encara que fos virtualment.
Per això ara tenc necessitat de dir li el que no li
vaig poder dir.

i disposta a ajudar de forma altruista.
Vaja lliçó que ens has donat a tots. Gràcies per
tots els moments que hem pogut compartir.
Sempre té recordarem.
Una abraçada!!!

U n a O lla d ’Aram
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Mn. Joan Font
NA LINA, UNA DONA AMABLE.
“Ses Matances” eren a Mallorca (i encara ara ho
són, a pesar de que avui no siguin tan freqüents),
unes celebracions, una diada familiar i festiva a la
qual assistien no sols els (membres de la família)
(els familiars), sinó també alguns amics amb els
quals els unia una vertadera amistat.

les altres i les “potenciava” i feia que tinguessin més acceptació per tots els que tinguérem
la sort de conèixer-la i tractar-la. La persona
amable, diu el Diccionari, és aquella que acull,
tracta i serveix els altres amb bondat i atenció.
L’Amabilitat és una qualitat que sempre fa molt
de bé, i paga amb escreix a la mateixa persona
amable tots els esforços que ha
hagut de fer, més d’una vegada,
per posar en pràctica l’amabilitat; perquè ser una persona
amable no només té que veure
amb tenir un caràcter concret,
sinó que és fruit, sempre, de “voluntat” i de treball; Però, també
al mateix temps, fa moltíssim de
bé a totes les persones que l’enrevolten, i sobretot a les de més
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a prop; això ho poden dir en el
cas de na Lina el se espòs, els
seus fills Miquel i Xisca, tots els
seus familiars i tots els qui l’han
Jo, precisament, vaig conèixer Na Lina per primera vegada a les “matances” que fan cada any
els meus nebots: Biel Monroig i Margalida que
se convidaven mútuament a matances amb en
Guillem i Na Lina, per l’amistat que tenien i que
encara dura. La meva relació amb Na Lina va
començar; després d’aquestes matances, sempre que ens veiem pel carrer mos saludàvem i
fèiem sa xerradeta . Celebracions com aquestes
(com ses matances) ajuden moltíssim a començar, refermar i fer créixer l’amistat.
Na Lina tenia moltes i bones qualitats; si jo n’havia de triar una que mostràs la se va personalitat i que la definís millor, per a mi seria la seva
Amabilitat, que, per a mi, surava part damunt
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coneguda i tractada.
La Paraula “amable” no només l’empram quan
ens referim a persones, sinó també quan parlam d’alguna cosa que produeix dins nosaltres
una sensació agradable, per exemple: aquesta
roba és molt “amable”. L’amabilitat, gràcies a
Déu, és una qualitat que se pren, se “contagia”.
Na Lina va morir, però per nosaltres, els Cristians encara viu i no només dins el nostre record
sinó i sobretot viu en Déu i per això li podem
fer una petició perquè intercedeixi per nosaltres
davant Déu, el Nostre Pare: que l’amabilitat que
Ella va exercir tant bé durant el temps que va
viure entre nosaltres “se contagiï a molts de petrers i petreres per fer entre tots un poble molt
agradable a Deu i també per a tots nosaltres.
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Petra Mayol

Mestres Montuïri

PER TU, LINA
“Campament… quan arribes ja me sent con-

UN GRUP D’AMIGUES RECORDANT A NA
LINA FORTEZA

tent, l’aventura, els jocs i la gent, campament…

Lina, mestra, incansable, dinàmica i motivadora.

oh, campament!

Lina, companya, atenta, col·laboradora, inspira-

que la terra i l’aire que respir, seran fidels si jo els
estim.

Nèixer, a un món nou que serà així com vull.
Crèixer, coneixent nous amics fent un recull.
Campament…”
(Preciosa cançó de campament que na Lina ens
va ensenyar quan era monitora d’esplai. La va
adaptar i crear a partir de la melodia de “Yesterday” dels Beatles).

dora i alegre.
Lina, amiga, sincera, transparent, generosa,...
Lina, mare, esposa i padrina, orgullosa, dedicada, implicada, companyera,...
Lina, malalta, conformista però sobretot lluitadora.

Persona amb energia, empenta i entusiasme
per molts projectes de tota mena.
Així la recordam i amb tot el que hem viscut, tot
el que hem compartit, totes les anècdotes i els
moments divertits, la feim present. Perquè dins
nostre tots tenim alguna cosa seva: una imatge,

Na Lina, una bellíssima persona, amb un cor que

un somriure, unes paraules, un gest, per tant

no cabia dins ella; gran amiga i consellera, amb

sempre estarà amb nosaltres.

la que vaig tenir la sort de compartir moments

La darrera glosa seva que vaig rebre deia així:

meravellosos, que sempre recordaré i que deixen una petjada imborrable dins la meva vida.

Ja m’han fuites les paraules
se n’han anat no sé on.

Allò que més admirava d’ella era la seva ener-

Voldria saber on són,

gia, el seu caràcter alegre i la seva gran capacitat

escampar-les damunt taules.

creativa. Mai podré oblidar tot allò que va fer pel

Jugar amb elles com ses baules

nostre poble, per Serra Mamerra, per Televisió de

que tanquen i obrin panys

Petra, per la Revista “Una olla d’aram”, per Mercuri

i poder trobar companys

Teatre i per tantes altres bones causes solidàries;

que transmetin alegria,

al mateix temps que mantenia la seva pròpia llui-

que amb la seva companyia

ta personal, d’una manera constant i optimista, i

pugui obrir nous carreranys.

sempre amb un gran somriure a la cara.

Segur que allà on ets, Lina, has tornat trobar les

Bona amiga dels seus amics, no es cansà mai

paraules que t’obriran molts de panys i retro-

d’animar, d’ajudar als altres i de donar exemple.

bant molts companys caminaràs per uns carre-

Una bella rosa que el món ha perdut per sempre;

ranys que et conduiran a la felicitat plena, que

però, pels qui la coneguèrem i estimam sempre

et mereixes i t’has guanyat. També continuaràs

es mantendrà fresca dins els nostres cors.

vetlant per tots els que has estimat tant.

Gràcies per tot Lina.
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Campament… ens mostraràs que la mar i el cel,

Una besada ben forta, Lina!

U n a O lla d ’Aram
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Sebastià Bestrad
Catalina Forteza, AL CEL ENS VEGEM
Catalina has deixat un gran buit. Eres una dona
molt generosa, simpática i divertida, sempre estaves de bon humor. Quan et necessitavem complies amb el teu deure.

Sebastià Moragues Canet
Un no sap com començar
per expressar lo que un sent
a davant aquest esdeveniment
d’una persona tan prudent
que a tots mos va afectar.
Has estat una persona estimada
i has deixat molts d’amics
tant si són grans o petits
per tots seràs recordada.
Mai vares tenir un no
sempre estaves disposada
i com una persona honrada
tot ho feies de bon cor.

Ara valoram molt tot el que feres, sempre estaves disposada per ajudar. Per desgràcia vas
emmalaltir, malgrat tot sempre estaves alegre,
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però últimament la malaltia et dominava. Però
sempre tengueres al teu costat, amigues del cor
acompanyan-te i col·laborant amb la teva família.

Jo vaig tenir s’honor
de coincidir amb tu moltes vegades,
totes les duc ben guardades
i totes me serveixen de conhort
perquè he tengut es record
d’una persona honrada.
Molta de pena vaig sentir
quan de Petra vares partir
per començar una nova vida,
pensa que es poble no t’oblida
perquè es petrers som així.
Tu que has estat glosadora fina
i sempre has estat així
jo crec que a el Cel te deu sentir
Déu, Josep i Maria.
Tu eres “manacorera”
i a Petra vares venir
per seguir sa teva carrera
i ara tota sa gent petrera
amb força te volem dir
ànim per seguir aquest camí.

M’has deixat molts records entre ells, les gloses
que em dedicares i que guard amb molt d’afecte.
També em feres entrevistes, ja que t’interessaves
molt per la cultura popular.
El teu record sempre estarà dins el nostre cor.
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Jo de tu me vull despedir
i te dedic aquesta glosa
ja sé que és poca cosa
però és que jo som així,
es teu amic,
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Els Glosadors de Mallorca a Lina Forteza.

L’únic temps que és important
és viure el moment d’ara.
abans ja és passat, té tara;
després ha de venir,encara
Sa vida va canviant
I tots noltros, mentrestant
Volem anar fent camí
I Viure l’ ara i l’aquí...
Si badam un poc, puc dir:
La vida ja ha anat passant...

Gloses per na Catalina
Les busques del rellotge de la vida
són fragilíssimes. Mai no saps com
es poden rompre, com una mentida
que queda nua als ulls de tothom.
Sotmesos a l’atzar que sempre crida
i mai s’oblida de dir el teu nom.
Només ens salvarà qualque ferida
malgrat no en toqui una perhom
Però en aquell moment en què la busca,
per fam o rusca, se fa a bocins.
El temps ja no té temps, ni queda brusca
que t’assaoni per llaurar endins.
I tot el que era viu mor i s’ofusca
la ballarusca sort dels destins.
Mateu Xurí

Jo plor així, Catalina
La rialla polissona,
la glosa un pèl grollera,
sempre trobant la manera
de amb el còs, fer-la rodona.
A l’instant, coqueta i mona
i fent la glosa divina,
ofesa: “jo? Som molt fina”
i una rialla final
compartida i general
de tu i el món, Catalina.
Se notava el teatre
i els “sebres” dins la docència;
moviment, intel·ligència
i recursos per combatre.
Amb arguments per rebatre
fins i tot al més posat.
Dels moments que he recordat
ara que el de nou sabia,
refresc que sempre gaudia
si et tenia al meu costat.
I en acabar la glosada,
quan anàvem a sopar,
Quants pics te vaig comentar
les manies de triada?
“El cafè així no m’agrada”
“aquest dolç, el comparteixes?”
“Jàs d’això que t’ho mereixes”
Sempre hi ‘via un emperò...
rèiem i mirant-me a jo
deies “Aaai!! ja me coneixes”.
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Ha mort na Catalina Fortesa, na Blava, i els Glosadors de Mallorca, més que plànyer-li la mort, li
planyem els darrers, injustos, anys de vida; anys
en què no l’hem poguda gaudir, mestra, alegre,
riallera i, sobretot, glosadora i amiga. Perquè
aquesta és la Catalina que volem recordar, la
del primer taller de gloses que férem a Mirabò
(Manacor) amb el Canonge de Santa Cirga, l’any
2004, espontània, fresca i vital. Estotgem una
de les seves darreres gloses com a testimoniatge de vida:

Ara que sé que no hi ets
per enviar-te un correu,
aquells moments sense preu
venen com tresors complets.
El fill, la filla i els nets
conservaran les maneres
manacorino-petreres,
cada passa que has donada,
mentre amb amor, ets recordada
pels milers d’amics que feres.
Macià Ferrer

U n a O lla d ’Aram

H o m e n a t g e · L ina Forteza

Glosant me vull despedir
que me serveix de conhort
i podré guardar el record
dels pics que te vaig sentir.
Farem un tros de camí
disfrutant cada glosada
i així seràs recordada
pels qui mos ‘grada sa glosa
bona mare i gran esposa
i per tots molt estimada.
Toni Galmés, Prim
Festosa, llesta, insegura,
Trullosa, intel·ligenta,
I, tot això representa
Sa seva gran aventura.
Darrers anys de vida dura
Lluitant sempre sense por
Per mantenir es tresor
Que sa vida li robava
Gràcies, Catalina Blava
Per alimentar es meu cor!

38

Toni Llull, Carnisser

Avui són el blau marí
i el blau cel qui ja t’abracen
i paraules que endomassen
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una part del teu camí,
aquell que vas compartir
dins aquest món glosador
I amb cada gest fet cançó
el teu cor aquí alena..
Ara vola ànima plena
de glosa i d’estimació.
Alícia Olivares
Va esser fa temps a un taller,
que vaig venir a fer a Petra,
i a tu el mot ja et va retre
i ens coneguérem molt bé;
amb glosa recordaré
el nostre amor tan divers
just ara que amb tu convers
ja referm dins la memòria
tota la nostra història
que amb tu canta a l’univers.
Felip Munar

Unió Musical Petra

Francisca Binimelis

ORFES DE GLOSES.

Quints/es

Poques festes importants poden defugir d’elements
tan vius i expressius com la música i la glosa.

Som na Xisca Binimelis, nascuda el 1957 igual
que la nostra estimada Lina. Ella va néixer a
Manacor. Casada amb un petrer, va venir a
viure a Petra. Des que descobrírem que érem
quintes ja no ens vàrem separar. Quan fèiem
qualque dinar sempre ens dedicava unes gloses que havíem de riure forçat, perquè ella era
alegre i divertida. No tenia mai un mal dia.

D’entrada podem dir que Unió Musical s’adhereix a l’homenatge a la persona de na Catalina Forteza.
Som conscients que dins la normalitat (= sense
Covid 19) la festa hauria anat per altres camins
ja que com diu n’Emilio Gutierrez Caba,”el sentiment col·lectiu d’espectacle no se pot viure a
casa”….Sens dubte aquesta vegada ens mancarà la plaça per expressar tots els sentiments
cap a la figura de na Catalina, destacant per
part d’Unio Musical les ganes de participar en
les festes aportant les seves adients gloses.
Si música rimés amb festa,
La tarta de celebració estaria llesta,
I na Catalina hi posaria la resta.
Hem recordat una excel·lent vetllada que
organitzada per AECC de Petra hi participarem
com Banda de Música…. La figura de na Catalina com animadora d’aquesta vetllada, previsora fins al darrer detall sobresurt i fa possible
fermar ben fermats :

Uns anys després estàrem juntes a l’Associació
Contra el Càncer. Era la presidenta i l’ànima de
l’associació. Era molt feinera i s’implicava al
cent per cent. Al cap d’un temps la seva malaltia va anar a més i va haver de deixar de fer
moltes coses. Un horabaixa que estàvem juntes
me va comentar que allò que més greu li sabia
era no poder disfrutar dels nets. Ella tenia
moltes ganes de viure. No se queixava mai. Era
molt forta. Però desgraciadament, el passat
setembre ens va deixar, deixant un buit molt
gros. Però sempre te duré al cor. Descansa en
pau, Lina. T’ho mereixes.
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• Que ajuntant forces, Petra pot fer meravelles…i
na Catalina va fer molta feina perquè això vos
possible….. Recordau la quantitat de persones
que d’una manera o altra varen participar.
• Que la solidaritat pot ser festiva i efectiva :
els actes organitzats per AECC que presidí na
Catalina foren bona mostra.
• Que cal anar endavant en investigació de
malalties com el càncer i es bo que coneguem
fins on hem arribat.
• Que la paraula pot arribar de moltes maneres
als altres, però na Catalina ens ensenyà que la
glosa dona espai a l’expressió de sentiments.
Per això i molt mes que altres associacions
diran, ens alegram d’aquest homenatge i desitjam de veres que LA MUSICA, LA GLOSA I LA
SOLIDARITAT VAGIN SEMPRE DE LA MA.
Gràcies Catalina
Endavant poble de Petra.

U n a O lla d ’Aram

H o m e n a t g e · L ina Forteza

Paco Lladó
Lina, el teu nom ho diu; lluitadora incansable.
Vares lluitar i vas afrontar de cara la teva malaltia i, fins i tot, te’n vares riure. A mi, particularment, el teu humor em va ajudar molt
durant la meva estada per terres catalanes.
Vaig disfrutar amb les teves gloses i les teves
dites. En tenc moltes de guardades i aquí se’n
pot veure una mostra:
Gràcies Lina. Sempre te tendré present.
Uns antiinflamatoris,
Antibiòtics i calmants
Uns sanitaris brillants
Tot aixó abans que te moris
Enfora de rebumboris
I de llocs molt elegants
Perqué tots els que estan sans
Facin pinya facin crida
Per estar al punt de sortida
I curar als ciutadans.
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Si hi ha mal no hi ha alegria,
Si hi ha mal no hi ha il·lusió
Temps de recuperació
Ja allarga massa aquest dia
Fris molt de sa milloria
Ja estic cansada de mal
Que passi ja en general
I que vengui una altra etapa
I que s’esborri del mapa
El patiment infernal.
Els sueros encadenats
Van entrant dins el meu cos
Envaeixen cada tros
Per curar els seus ramats.
Van i venen sincronitzats
Com batallons a l’atac
Tot el mal dintre d’un sac
Tot el mal va aperduat
Ara el mal està escampat
El medicament al cos.
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Tenc metges de tota casta,
Professionals que me cuiden,
I de tant en tant me buiden...
Dant pes cul jo els hi dic BASTA!!!
Millor si un ve i diu: TASTA!
I me du un bon menú
No m’agrada estar en dejú
Perquè som de bona casta.
Un repunta, s’altre embasta;
jo obeeixo i me deix dur...
Bon dia ja som aquí,
Bon dia ja he arribat,
Una altra nit ha passat
I ja som es dematí,
Au idò tornam partir
Amb un dia hospitalari,
Vaig fent sa glosa diari
Tal ment com si fos es pa...
Meam avui com sortirà?
Bona o extraordinari?
Jo de tot estic més bé
Que no és estar bé del tot
Encara no peg un bot
Però crec que el pegaré
El berenar me va bé
I dutxa revitalitzant...
Te deixa viva i cantant
I deixondida també.
Cada dia es torna fer:
La constància és important.
M ha caigut sa capelina
M han tornat embenar es cap
Fins quan durarà? Qui sap?
En vol un altre na Lina?
No, no, no, jo vull ser fina
Vull anar amb els meus cabells
Un “tocado” amb tons vermells
Per anar a noces reials
A envoltar me de pardals
I que no em donin consells

