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»2- EI temps passa i

* Dia 23 d'octubne &u va
deixati en noteu ÏÏeAtne. Ribot
(fllon^o), íenia l·lÇ anuA. i ejia
coAot,

DeAcanAÍ en pau.

NOTA: Les persones que
estiguin interessades en que es
publiqui qualque fotografia en
aquest apartat, l'han de fer COMIA en floAen Sejuia Cononado i
arribar a la redacció de la na Rangálida TOTA fileAquida.

Dia 2ty c/e novembne eA vanen

revista. ^nl·onabona.

ffilAty
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7aneu Uajçà Tncni^Ao.
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A/ÚAtal y Cinitizadcyi.Peina,
Notai
La /&íí¿*¿a no ¿'JdentLfÀJca ai&
el¿ d¿fj£A£ni/> eACAÀÍA cf^e. ,
Ma apanegLÚn, aquesto ex/>ie¿r-
*en únicament í''o/unió c¿&¿6
>>ew> uutcyiA.

Ais suscríptors

Ja que necessitam doblers per
comprar s'equip informàtic, i lo
que hem pujat a caria suscripció
ens val per poca cosa, des d'aquí
demanam que si hi ha alguna
persona que \aalgui col·laborar
econòmicament, faci arribar el
seu donatiu a qualsevol mentiré
del grup de redacció.

* Dia Ie) de deAerríne eA vanen
COMI/I en ßanicmeu "Ratten linoci
na Plagdalena

^nl·onabona.
ÇencvoMc/ te/uieji.

* Dia /S de deAeníne va néixer
en ^aume. Ribot fllelui, éA lili
d'en [^ií^jLel i de. na Caíaíina.

£n¿.onat)üna al/i paneA.

Exposició de postáis

Aquestes passades festes de
Nadal hi ha hagut una exposició
de postals nadalenques a la
biblioteca, les postals esteien
fetes per al·lots d'Ariany, la
participació ha estat un èxit, ja
que hi havia 55 postals, ara hem
de dir que en sos tres dies que
ha estat oberta només han vengut
7 0 8 persones a veurer--la.

L'exposició estava organitzada
per "Sa Rilleta" i patrocinada
per s'Ajuntament d'Ariany.

Pluviòmetre
NOVEMBRE
Dia 2 ... 31.
DESEMBRE
Dia 7 .
Dia 11.
Dia 12.
Dia 17.
Dia 27.
Dia 29.
Dia 30.
Total

.. 3 1.

..10 1.

.. 5 1.

..20 1.

..92 1.

..41,

.. 2 !..
136 1.

Gràcies, Sor Joana
No volem passar sense donar ses gràcies a Sor Joana Pascual (de

Calderitx) que actualment està a Padilla, Bolívia, per la felicitació
que ens ha fet arribar i que diu:

"No quiero pasar estas fiestas de Navidad, sin felicitar a los que
generosamente hacen y me mandan la revista de mi querido pueblo.

Deseo que el nuevo Dios os colme de Bendiciones.
Felicidades.

Sor Juana Pascual"
Noitros.també li volem dir gràcies i molts d'anys Sor Joana.
Aquestes petites coses ens donen força per continuar sa nostra

tasca, que avegades tenim més envestides que alabances.
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Va de festes, però... per què?
La celebració de festes es remunta a les

civilitzacions més antigues,, i el seu substrat quasi
sempre té un aspecte mític-religiós.

Com podeu suposar pens en festes festes, és a
dir, festes que tenen arrels, perquè awi dia tot ira
bé per fer festa: els melons, els butifarrons, la
cervesa, les sales de festa, etc. No cal ésser gaire
creatius per moure gent i fer bulla.

Aquests propers dies venen unes festes que sí
tenen arrels: Nadal, Cap d'Any i els Reis. Ara bé,
si un fa el paper d'escèptic, pot fer la mitja
rialla, perquè, fora de l'àmbit cristià, ni Nadal,
ni els Reis tenen gaire sentit, ja que qualsevol dia
és bo per menjar en família o per comprar quatre
regals; i referent a cap d'Any, vols que et digui!
nits de bauxa en tenim tots els caps de setmana, i,
què té més escriure 92 ò 93? No és una befa el que
te desitgin "bon any nou" i te planyin un moment per
xerrar o fer cas?

Així i tot aquestes dates són especials i poden
tenir misteri, perquè les duim dedins desde fa
segles. Quan els nostres avantpassats se sentiren
criatures dins la gran creació, l'observaven i la
respectaven, i quan arribaven aquests dies veien que
el sol, mentre tombara cap a ponent darall el pes de
la fosca que l'empenyia, il·luminant els racons més
endinsats, els feia arribar els seus darrers raigs
com qui allarga les mans demanant auxili. Veien que
ha\rien arribat a la nit més llarga i al dia més
curt. Tenien necessitat de fer festa, de celebrar la
\rrctoria de la llum damunt la fosca, perquè de bell
nou, el dia començaria a fer-los companyia més
temps.

A Roma entre els segles III i IV, estava de moda
el "culte al sol", resultat d'un sincretisme
polític-religiós entre el culte imperial i el culte
oriental de Mitra. També se celebraven les
Saturnals, festes de gran alegria i durant les quals
acostun̂ ren intercamriar regals i fer befa.

Els primers cristians de Roma absorbiren i
cristianitzaren les celebracions paganes del
solstici d'hivern, i començaren a celebrar el
naixement del "Sol de Justícia": Jesucrist, vencedor
de les tenebres del pecat i de la foscor de la mort,
llum que neix de dalt. Ho feren, precisament, el 25
de desembre, que era el dia de la festa civil romana
del "sol invictus".

Sant Justí, nat a Palestina l'any 100, a una de
les seves obres fa al·lusió a la gruta on va néixer
Jesús; i n'Orígens, al segle ITI, va escriure que a
BETLEM se mostrava als forasters el lloc on Jesús
ha\ria nat, perquè tots els d'aquells indrets ho
coneixien. Tenim testimonis que a la darreria dl
segle TV, a principis de gener, els cristians se

reunien a la gruta de BETLEM, i durant la nit hi
celebraven una gran festa. L'any 326 Santa Elena hi
havia construit una basílica protegint la cova.

Les arrels de la festa de l'Epifania (Els Reis)

també les trobam en un element còsmic celebrat per
la religiositat pagana: me referesc a la festa de la
llum celebrada a Egipte, en temps antiquíssims, en
honor del "Aion" (el temps); se celebrava en el
temps culminant del solstici d'hivern, unes dues
setmanes després del 25 de desembre. A Alexandria
també era festejada la deesa "Köre", la verge que
havia duit el sol (la llum).

Trobam la imatge de l'adoració dels Reis (sa\ris
que cercaven la llum de la veritat) a les catacombes
i en els mosaics de Ràvena.

Els màgics eren, entre els perses, una mena de
intel·lectuals dedicats a l'estudi de la filosofia
religiosa de Zoroastre i gaudien de gran influència
social com a consellers públics.

A mi, m'ajuda conèixer l'origen d'aquestes
festes. Me sent identificat amb aquells primers
homes que s'astoraven da\rant les forces de la natura
i mostra\ren el seu agraiiiient o imploraven protecció
mitjançant ' els ritus que estaven al seu abast. Me
sent hereu dels primers cristians que, moguts per la
fe, donaren un sentit nou, d'acord amb les seves
creències, a aquelles festes que ha\ri.en mamat o
trobat, cristianitzant-les. Me dóna pau retrobar--me
amb les arrels de la cosmovisió i la religió que han
creat la nostra cultura, m'ajuden a situar-me dins
el món present i estimar-lo col·laborant en la seva
evolució com una tasca que he de viure
equilibradament.

Com a cristià d'avui dia, me sent cercador de la
llum i amb el deure "d'il·lustrar" la meva fe, per no
caure ni en el fanatisme ni en laindiferència i, com
els Reis, pens que adorar i reconèixer Déu no'
escapça la meva llibertat; esper no paganitzar
aquests dies absolutitzant nous ídols o a mi mateix,
com els pastors i els nins, m'agradaria contemplar
amb humilitat el "betlem" i obrir la meva ànima al
misteri; estic il·lusionat perquè la nit de Nadal
podré sentir i celebrar que la meva vida humana està
oberta a l'infinit, al Trascendent, i que l'harmonia
còsmica és possible; veig venir el 93 com un regal
tan valuós que no el puc banalitzar.

Desig que tots, a més de fer molta festa, també
les pogueu celebrar. Bon Nadal i molts d'anys!

Pere Ribot Mestre.
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Escoia déduits Mo VOÎ£ÎÎÎ la macropresá a Mailorca
PATIMENT D'UN PORC DAMUNT SA
BANCA.

Després del naixement conença
el patiment. Això és la manera de
descriure la vida d'aquest
animalet anomenat porc. El porc,
prèvia selecció del mateix, se'l
destina a ser engreixat i se'l
mima com si fos el nen de la
casa.

Vet 'ací la sorpresa que té
quan, de cop i volta, sense més
ni menys, el deixen un vespre
sense sopar. Mal assumpte deu dir
per ell mateix. Ai si sàpigues
que l'espera a l'endemà.

De ben matí, dormint com deu
estar el porcell, es presenta
dins la seva soll tot una sèrie
de personatges. El desperten, el
fan aijcecar, i el tre^ren de ca
seva. Què passa aquí a\oai?. Em
fan anar d'aquella taula. Hi ha
molta gent que em mena, tots
tenen ganivets.

De cop i volta tots els homes,
grans i petits, es tiren cap a
ell. L'gafen per les orelles, per
la coa, per les cames, etc, i li
f oten una corda per la hoca.

Grunyint amolla un
"tuarradell" dels més grossos. Ja
està damunt la banca. I quan li
afiquen la ganiveta davallen tots
els sants del cel.

A Sant Estera el mataren arrh
fletxes, a ne'l porc amb ganivet.

Un alumne de català.

El pla directori de construcció de centres penitenciaris del
Ministerio de Justícia de l'Estat preveu la construcció d'una ma-
cropresó a Mallorca. La ubicació d'aquesta presó encara és una in-
cògnita, malgrat que ja s'hagin apuntat algunes possibilitats a la
zona del raiguer i a Palma.

La macropresó és una ciutat presó, ja que és el conjunt de 14
minipresons de 68 presos —enrevoltades de parets de 4 metres
d'altitud— a més de tot un conjunt de serveis —minihospital, edi-
fici cultural, edificis de serveis, piscina coberta, polisportiu cobert,
etc.—, que precisa d'unes 40 hectàries de terreny pla i sense cotes
aprop, amb una necessitat d'aigua de 36 tones/hora. Tindrà una
cabuda de 950 reclusos, la qual cosa contradiu la Llei General Pe-
nitenciària (1979) i recomanacions del Consell d'Europa que xifren
là cabuda màxima en 350.

La construcció d'aquesta ciutat presó a la vora de qualsevol
poble mallorquí suposa un greu impacte i irreparable dany: im-
pacte ambiental degut a l'elevat número dliectàries en zona plana
que necessita, a la torre de vigilància de 40 metres; impacte eco-
nòmic, 'destrucció de zones de ̂ conreus i influència sobre altres sec-
tors; impacte social, degut a la possible instal·lació d'uns 600 fun-
cionaris —amb les seves famílies— al mateix poble, que capgira-
rien la seva vida quotidiana i que aquest no podria assimilar,
creant-se una situació de conflicte. Impacte social que no es pro-
dueix a una ciutat.

La ciutat presó tindrà molt més serveis que qualsevol poble
de la part forana mallorquina, i això no és just.

La presó de Palma —ara en diuen Centre Penitenciari— té uns
625 reclusos, quan la seva cabuda és 'Sols de 400. Possiblement ha
quedat petita, però al mateix temps està saturada de presos pre-
ventius —en espera de judici—. S'ha de cercar una solució, que
pot radicar en la ampliació de l'actual —hi ha terrenys suficients
als seus voltants prevists d'ús penitenciari al Pla General d'Orde-
nació Urbanística de Palma—, agilitzar els procesos judicials, re-
formar penes i condemnes.

L'actual presó està a una zona de desenvolupament urbanístic
per habitatges, la requalificació de zona de serveis penitenciaris a
zona urbanitzable dispararia el valor econòmic dels terrenys. Ens
trobam davant una nova operació especulativa? Què hi ha al cap-
davall del Pla directori?

Els experts en presons i juristes opinen que la presó és una
escola de delinqüents i un destrossar a la persona que no ho és,
que la macropresó sol'S es rendable econòmicament, que no va
totalment encaminada a la reinserció del delinqüent i en detriment
de l'atenció al reclús i que calen solucions més humanitzades i
penes alternatives com: arrestament de cap de setmana, règim
obert, pisos d'acollida, treballs útils a la comunitat i de reserci-
ment a les víctimes del delicte.

És evident que la macropresó no és una necessitat social, que
no és una solució. Però cal trobar una solució a l'augment de la
delinqüència, realitzada per persones en serioses dificultats perso-
nals i 'socials, en una societat cada cop més competitiva i insolidà-
ria. Cal anar al bessó del problema d'evitar l'aparició de delin-
qüents: campanyes de prevenció, ajuts a famílies problemàtiques
—amb membres presos—, de promoció sociolaboral de joves en di-
ficultats, reinserció del reclús, reforma del codi penal —canvi cap
a penes comunitàries—, agilitzar el procesos judicials —és a dir
dotar a l'administració de justícia dels recursos que precisa—.

La solució de la macropresó és la més fàcil i que permet més
guanys econòmics, però està buida de contingut humà, buida i en-
fora del problema que pretén solventar.

I és ben clar i evident, no volem la macropresó a Mallorca.

(Editorial conjunta de l'Associació de la
Premsa Forana de Mallorca)
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Les festes de Nadal són d'a-
quelles que tenen un costumari-
ben conegut i popular. Les tradi-
cions nadalenques encara són ben
vives i tothom les practica i es-
tima. Però heu de saber que dins
el món de les tradicions, també
n'hi ha de dues castes: noves i
velles.

I avui parlarem un poc
de tres costums de Nadal que ja
fa molts anys que no s'usen i que
tal volta ens hauríem de remontar
fins a mitjan segle passat per
trobar-ne referència i història.
Allà van.

Sabreu, idò, que un temps tot
fora vila estava, ple de vida i
animació; vull dir, que les cases
del camp eren habitades pels seus
conradors i que hi havia posse-
ssions que eren gairebé com
a poblets petits. A les habituals
figures de l'amo i la madona,
s'hi afegien els seus fills, els
missatges, pastors, porquers,
oguers, etc. que convivien tot
l'any a les cases tots plegats.

Tots es consideraven com una
gran família. Això feia que una
de les dates en que es decidien
a anar al poble tots junts,
fos la nit de Matines. El camí
era fosc i a vegades llarg i per
això, els fadrins de la casa, a-

companyaven les al·lotes amb els
"reinots". No sabeu que eren? Idò
els reinots eren una espècie de
torxes, fetes amb estopa o cordes
velles ben embolicades, fermades
al cap d'un garrot i ben amarats
de reina o pega que li calaven
foc.

Era la il·luminació més
usual d'aquella nit per anar pel
món; duraven molt i costaven poc
i a n'aquell temps no sobrava res
Ja podeu imaginar quin' efecte
feia veure aquella teringa de
llums pels caminois que anaven
al poble.

Un altre costum avui perdut, o
més ben dit, ja no reservat a un
sol dia, era la jugada de
cartes que es feia a les cases,
mentre esperaven l'hora d'anar a
misa. Per poc jugadors que fossin
les gents d'una familia, aquella
nit si que ho provaven. General-
ment, amb unes cartes noves
de trinca i que aquell vespre, i
només aquell, estrenaven; llocs
hi havia que no treien cartes en
tot l'any però es dia de Matines
era considerat com una obligació.
Jugaven en haver sopat, que el
feien com un altre dia qualsevol, .
i llavors Au! cap a l'església,
mentre el gran tió de Nadal cre-
mava a la foganya.

Al dia següent, que era Nadal,
també va ésser costum regalar.se
els presents entre enamorats o
pretenents. Això es feia en haver
dinat, horabaixando. Ells regala-
ven, quan la cosa ja anava de ve-
res, alguna peceta d'or en senyal
de prometença, bé uns botonets,
un anellet o una cadeneta
i elles responien amb tota una
taulada de coques, quartos, en-
saimades, esses, coixins,-
neules, etc que l'enamorat s'en
duia a c a seva. Com a cosa cu-
riosa, diré que per Sant Esteve,
ell solia tornar als pares d'ella
alguna d'aquelles coques o ensai-
lades en senyal d'agraïment.

Ja ho veis, hi havia costums
vells que ja no tornaran i també
costums que encara practicam, com
és ara el desitjar-se els molts
d'anys com a germans. Per cert,
això és el que voldria per tots
vosaltres: Molts d'anys amb pau
i salut.

Francesc Vallcaneras



Un poc de tot

EN TONI BATIE, VICE-PRESIDENT

DEL C.I.H

Parlàvem al passât nùmero, de
la crisi PP-UH i de les prévi-
sions que hi havia referint.nos
al nostre batle. Doncs bé, totes
les previsions s'han confirmat i
ja el tenim de Secretari General
d'UM i Vice-president del CIM
des del 4 de Desembre.
Però ara que tenim a un arianyer
dins les altures de la politica
regional, resulta que no sé si
haurà triat bon partit. En prin-
cipi, diria que sí, ja que la
política d'UM pot ésser intere-
ssant, però crec que s'ha
juntat amb un mal "pájaro", ja
que tot aquost trui que mos ha
armat darrerament En Cañelles, en
lo de la reforma de la LEN, no
ha duit més que a un desprestigi
del PP i consecuentement d'UM per
recolzar amb el ;eus vots la re-
forma.

'Segons En Toni, gràcies a UM,
al manco s'ha salvat el 50% de lo
que el PP volia desprotegir, però
el poble, lo que veu, és que grà-
cies als vots de Na Maria
Antònia Munar i N Antoni Pfsrual,
s'han desprotegit unes zones fins
era protegides.

En Toni tendra raó, però també
ha de reconèixer que hauria pogut
entrar en més bon peu dins la po-
lítica, sobretot, tenint en comp-
te el cartell de persona honrada
que té dins les altures.

Per cert i referint-se al tema
de la vice-presidècia i de la LEN
aquí van unes respostes festes al
respecte:

- Que suposa per tu aquesta
vice-presidència?

No m'ho he plantejat. Un poc
més de feina.

- Entrava dins els teus càl-
culs aquest càrrec?

No, encara que a les passades
eleccions, jo era en principi el
canditat per ocupar aquest càrrec
però per unes circumstàncies, el
va ocupar un company en tot el
meu recolzament.

- No és .un poc violent arribar
aquí d'aquesta manera un tant
forçada?

No, la política és un joc.

- Respecta a la modificació de
la LEN, no creus que UM en sorti-
rà bastant mal parada en quant a
imatge de cara a l'electorat?

Jo lo únic que puc dir, és que
gràcies a UM, s'han salvat dos
punts emblemàtics de Mallorca.

- Si però, la gent no ho veu
així?

Hi ha gent que pensa de tot.
Lo que és cert, és que la propo-
sició sortia aprovada amb
el 100% de desprotecció amb l'a-
juda dels vots dels trànsfugues
i que gràcies a UM, amb tan sols
un 15% de representació, hem con-
seguii que no es desprotegís un
50% de la proposta inicial. Per
això' per part nostra, ho consider
una victòria. Endemés, t'he de
dir, que la gent està molt poc
informada ja que pràcticament,
lo que s'ha fet ha estat legalit-
zar coses que a la pràctica ja
hi són.

Endemés, noltros estam dins
una coalició i no mos queda més
remei que estar dins les nego-
ciacions.

Que cadascú ho interpreti com
li paresqui.

EL 061

Us ne vaig parlar al passat
número. Em referesc a n'aquest
número 061, que el INSALUD ha po-
sat a disposició de tots per una
emergència accidental. Si tertiu
un accident, ja sia domèstic com
de circulació, abans de fer res,
no dubteu en consultar a n'aquest
servei, ja que a part de do-
nar-vos consell, si és neccesari,
automàticament posarà en marxa
ambulàncies per portar a l'acci-
dentat a Son Dureta o al PAC més
proper.

Perquè vegeu el funcionament,
el mes de proves, ja va rebre
1912 cridades, 63 al dia i les
UVIS mòvils, feren 382 sortides a
una mitja de 12'7 diàries, resal-"
tant, que la mitja de temps tar-
dat en atendre al pacient
fou inferior als 5 minuts.

Reteniu per tant aquest número
061 i si veis la c'.ïsa bruta, no
hi penseu cjs pics, cridau.



EMISORA DE RADIO A ARIANY

Que D.Nadal ha vengut a Ariany
en ganes de fer coses, ningú ho
pot dubtar i qui ho dubtava, val-
guin per mostra aquestes dues ac-
cions: La posada en marxa d'una
emisora de ràdio de FM, cosa que
ni tan sols 'ens havia passat pel
cap a ningú i les obres per arre-
glar l'orgue que fa devers 25
anys que no funciona.

Per parlar díaquests dos temes
D.Nadal em va contestar un parell
de preguntes.

* Com va néixer la idea de
instalar una emisora de FM al
nostre poble?

Se me va ocórrer, perquè ho
havia vist a altres puestos i com
que era una cosa fàcil, vaig ti-
rar endavant.

* Quant ha costat?
Unes 94000 pts, tot per com-

prar s'antena, cables especials,

doble platina de música, sinto-
nitzador, s'emisora, etc..

* Com s'ha rebut la idea a ni-
vell del poble?

Sa gent, està molt contenta,
voldria que funcionas sempre. Ara
pos música un poc abans de sa mi-
ssa, perquè sa gent pugui sinto-
nitzar s'emisora, però podríem
funcionar tot es temps que volgué.

ssim, encara que de moment, no
té més pretensions que transmetre
sa missa es diumenges.

Un poc de tot -7-

* Quin radi d'acció té 1'emi-
sora? .

Té un radi d'uns k Km.
Es una emisora d'un vat de poten-
cia i com pots imaginar, no pot
arribar molt enfora, però a A-
riany, se sent bé.

* I per localitzar-la a 1'apa-
rat de ràdio, a on la podem cer-
car?

Al 100.5

* Quan va esser la primera
emissió?

Es dissabte 5 de Desembre a sa
missa d'es vespre. Primer, vaig
posar 1/2 hora de música per sin-
tonitzar s'emisora, després, se
va emetre sa missa i després,
vaig deixar música per espai de
una hora.

* Referent a l'orgue, com van
les obres?

Van bé però de forma lenta. Hi
ha molta feina. Ara, més que res-
taurar, arreglam coses. Feim fei-
na quan podem, però va bé.
Es termini de dos anys que posa-
rem, crec que se complirà.

* I l'aspecte econòmic?
Se varen senyalar 350.000 fu.

com a projecte i ja s'ha cobert.
Ara s'ha començat un altre per un
orgue elèctric que també és ne-
cessari .

* Quin és l'estat actual
de l'orgue?

No molt dolent pes temps que
fa que no s'ha tocat, uns
25 anys. Tenia unes pèrdues de
vent però res greu. Així i tot,
pràcticament s'haurà de desmontar
tot. D'es tubos també n'hi ha de
curvats....

* I no està malament?
No perquè no hi ha coses irre-

cuperables; tot se pot arreglar.

I aquestes foren les paraules
de D.Nadal totes plenes d'opti-
misme i ganes de fer coses. Lo
que és cert, és que ja tenim FM,
de la qual cosa molta gent ja
s'en sent orgullosa i és el
comentari general a nivell de tot
el poble.

\IOVA SEU PER LA M A N C O M U N I T A T

La Mancomunitat des Pla,
ha comprat un edifici a Petra
per instalar-hi la nova seu. Dit
edifici, ha qostat 30 milions de
!V que serà pràcticament pagat per
la Conselleria d'Hisenda.

Ara, s'hauran de fer reformes i
endemés, s'haurà de comprar mobi-
liari, lo que suposarà una altra
inversió que pot estar aprop dels
20 milions de pts.

Aquesta seu, servirà per ins-
tal·lar tota l'administració comú
dels pobles de la Mancomunitat
ja que tenen projectes i serveis
comuns que tan sols es poden re-
soldre en un organisme supramuni-
cipal.

A n'aquesta seu, anomenada de
Ca'n Maimó, hi haurà una sala de
reunions, una de juntes així com
unes quantes oficines; endemés,
hi haurà un importat arxiu refe-
rent a la Mancomunitat des Pla.

I referints-se a la Mancomuni-
tat, properament, s'ampliarà el
número de participants, ja que
l'Ajuntament de Porreres,
en ple extraordinari, va aprovar
per unanimitat la incorporació a
la mateixa prèvia segregació de
la Comarca del Sud de Mallorca.
Així mateix, Sa Pobla, s'ho està
estudiant.

MANCOMUNITAT

PLA DE MALLORCA
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25 A N I V E R S A R I DE LA BENDICIO DE

L'ARC DELS MARQUESOS O'ARIANY.

Enguany, ha sigut any de con-
memoracions. Des del primer nùme-
ro de l'any, vàrem voler recordar
els 50 anys de la mort del gran
impulsor de l'Ariany actual, D.
Martí Truyols i a ell l'hi hem
anat dedicant una sèrie de repor-
tatges que supôs hauran donat a
conèixer a n'aquesta figura in-
signe de la nostra història aria-
nyera, a tots aquells que com jo
mateix, només el coneixíem de
sentir-ne parlar als nostres pa-
res o padrins.

També hem recordat, els 50
anys de la bendició dels fines-
trals de l'Assumpció del Senyor i
el de la Sagrada Família col·lo-
cats al creuer de l'església i el
de Nostra Sra. d'Atocha de damunt
el cor.

I els 25 anys de la col·locació
de la primera pedra del Local
Parroquial i la instal·lació
del rellotge al campanar.

Però com que enguany sembla
any de celebracions, ara ens toca
recordar que el passat 19 de No-
vembre, va fer 25 anys que es va
beneir l'arc anomenat dels Mar-
quesos d'Ariany, que dóna entrada
a la placeta de l'església.

La idea de l'arc, fou de D.
Mateu Amorós i tot, per .conmemo-
rar el 250 aniversari de la cons-
trucció de l'església, començada
a construir, com sabeu, l'any
1717. : '

Un poc de tot

flarent en que. AU flantgueAct d'AriLany talla AO. cinta
(me. va. inaugunan. A'O/IC. deA l·lanqueAOA..

que
la

tendrien
bendició

d'un

L'esperit emprenedor de D. Ma-
teu, ho volgué celebrar per tot
lo alt i res millor, que convi-
dar als mateixos Marquesos, a
unes celebracions
com a punt final,
d'aquest arc i l'obertura
carrer amb el seu nom.

En Jaume Ribot (Tubet), agafà
la idea de D.Mateu i va fer el
dibuix, quedant l'esboç fet per
la seva construcció.

No costà res al poble, ja
que p.e. l'escut i la imatge de

la Mare de Déu, foren regalades
per D. Gabriel Mateu de Campanet;
la mà d'obra, corregué a càrrec
del pare de D.Mateu, ajudat a es-
tones per l'Amo En Miquel Mestre
(Massanet) i l'Amo En Josep Lladó
(Bieló) i el material necessari,
a base de col·laboracions i dels
fons de l'església.

Per altra part, la placa del
carrer dels Marquesos, fou donada
per l'Ajuntament.

Cal recordar, que va haver-
-hi una setmana de celebracions

flânent en que eA flb.nqueAaa c/e/ic'jòneixen ¿a placa (¡uè. dóna nan al Aeu
caurien.



religioses, predicant cada dia un
arianyer: El P. Francesc Escane-
llas TOR; D. Blai Darder,
Pbro.; P. Jaume Tugores TOR; D.
Josep Caldentey, Pbro.; P.Gabriel
Genovard TOR. i el P. Jaume Geno-
vard TOR.', acabant el diujnenge,
amb una festa d'altar* fumat i
missa de .tres amb la rebuda entu-
siasta i tumultuosa de-lsî Marque-
sos a la flaca Major i posterior
missa concélebrada pels »religio-
sos ariaiïyer*s. A dita missa, va
predicarci insigne Sebasíià Gar-
cias Palou, aleshores Canonge Ma-
gistral de la Seu de Mallorca.

Acabada la celebració,
es va inaugurar l'arc- i el
carrer, per passar després, a un
dinar a Ca ses Monges, al qual,
podia assistir-hi un representant
de cada família arianyera.

I ara passam per l'arc
i sembla que sempre hi ha estat.
Es difícil imaginar l'entrada a
la placeta, sense aquest detall
de bon gust començat per conmemo-
rar una fita històrica, els 250
anys de la construcció de l'es-
glésia, per una persona que ha
estimat molt Ariany i que qualque
dia la història el col·locarà al
seu lloc.

LA POLICIA MANCOMUNADA

El passat 2 de Desembre, es va
firmar el conveni de col·laboració
entre el Govern Balear I la Man-
comunitat del Pla per la creació
de la Policia Mancomunada de la
qual ja n'hem parlat en mesos an-
teriors.

Estava previst que ja entras
en funcionament a principis de
Febrer, però hi haurà retràs
i segurament no serà fins
el Maig quan es posi en marxa.

El retràs, és degut a que en-
cara no s'han acabat les obres
d'acondicionament del quarter, ni
tampoc s'han començat els cursets
de formació.
El conveni, tendr'à vigència fins

el 31.12.95 i el Govern aportarà
49 milions de PB..

Un poc de tot
RECOLLIDA DE FEMS

La Mancomunitat del Pla, va
acordar 'concedir el servei de re-
collida de fems a l'empresa
Fomento de Construcciones i Con-
tratas (FOCSA) prer un total de
63 milions de h.: '

Focsa, es compromet a realit-
zar el servei, 4 dies per setmana
existint una clàusula que obliga-
ria a realitzar el servei diària-
ment durant els mesos de Juliol,
Agost i Septembre.

PROJECTE DE REACTIVACIÓ OES PLA

Alexandre Forçades, conseller
d'Economia i Hisenda, va presen-
tar el passat 28 de Desembre i no
era cap inocentada, el pla de de-
senvolupament del Pla de Mallorca
al CIM.

Aquest estudi, elaborat entre
el Govern Balear, el CIM i els
propis ajuntaments,preveu ufia in-
versió d'uns 8.000 milions de pe-
ssetes dins el 4 propers anys a
raó de 2.000 cada any fins el
1996.

Es preveu sol·licitar al Minis-
teri per a l'Administració Públi-
ca, que el Pla sia declarada Co-
marca d'Acció Especial per així
poder conseguir subvencions eco-
nòmiques del Govern Central.

El pla de reactivació, s'haurà
d'aprovar en ple del CIM per des-
prés, presentar-lo al Ministeri
per les Administracions Públiques

Els ajuntaments de la comarca,
que també hauran d'aprovar el pla
en sessió plenària, seran els en-
carregats d'establir les actua-
cions prioritarias que segons el
nostre batle, actual President

de la Mancomunitat, una de les
principals, es la construcció d'un
Institut així com arreglar cases
abandonades.

El Pla de Mallorca, segons
Forçades, es una zona amb un ni-
vell de renda sensiblement infe-
rior al de les zones turístiques,
endemés mancat d'infraestructures
sanitària, educativa i de trans-

-Q-.

ports modernes; viu d'una agri-
cultura incapaç de competir amb
l'agricultura europea i no ofe-
reix elements atractius com no
sian els paisatgístics, per la
instal·lació de noves empreses.

Es per tal motiu que es vol
pesar en marxa aquest projecte
que a part de la inversió mencio-
nada de 8.000 milions també pre-
veu la creació de 1.600 llocs de
treball.

Esperem que no tot siguin ex-
pectatives, reunions i paraules
per quedar bé i que aviat poguem
començar a tocar en les mans els
beneficis d'aquest projecte.

Biel Tovell

SOL·LUCIONS ALS P A S S A T E M P S

TEST CULTURAL. -

1) Pou Pomer

2) Vice-president

3) 50

4) Sant Jaume

5) 1717

LLETRES CREUADES

HORITZONTALS.- A) B. B) Pop. C)
Tabac. D) Fogoner. E) Rubí. Eroi
F) Minaret. G) Rabor. H) Ret.
D L.

. •
VERTICALS.- 1) R. 2) Fum. 3)
Tobir. 4) Paginar. 5) Bobo. Abel.
6) Panerot. 7) Cerer. 8) Rot.
9) L.

LLETRES BARREJADES
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Cancos fetes en notiu d'una
excursió de sa tercera edat a
n'es Dijous Bo, feta dia 19 de
noventire de 1992.

A les nou d'es dematí
un autocar a Ariany va arribar

i aviat vàrem pujar
per llavonces poder partir.

Un autocar de primera
amb aire acondicionai
i un televisor ben posat
que el veven de davant a darrera
i un segon pis amb una "escalera"
qu.e sa gent arianyera
mai del món havia pujat
i allà damunt encantat
tothom tenia xerrera
perquè es xofer tampoc no hi era
i a davall estava amagat.

A n'es Dijous Bo vàrem arribar
i molt poc temps vàrem tenir
ja que es dia era diví
i feia molt bon passetjar
però molts anaren a berenar
i a beure un tassó de vi.

Moltes coses hi havia
hi havia molt per triar
p'es qui volia comprar
es sarró podia buidar
si sa bossa no planyia.

Un poc per tot vàrem mirar
tots es detalls que hi havia
perquè havíem de fer via
i » s'autocar havien d'anar
per poder continuar
ja que abans de dinar

a la Seu havíem d'anar
hi havíem d'ésser «s mitgdia.

Quan (finca vàrem partir
que agafàrem carretera
sa coa tan llarga era
que mai arribàvem a la fi
i fins a Sta. Maria del Camí
sa coa fins a aquí era
i molts tornaven enrrera
per sa coa no seguir.

Idò arribàrem davant la Seu
Després de molt haver voltat
allà davora es Consolat
a sa vorera de mar
allà vàrem davallar
i a peu vàrem continuar
per unes escales que hi ha
davora es Parc de la Mar
fins que arribàrem a n'es museu.

Moltes coses bones hi ha
i coses de molt de valor
és una gran exposició
que un passa gust de mirar.

Quan tot ja va estar mirat
de la Seu vàrem partir
i qualcun se va divertir
donant voltes per Ciutat.

J?

_£ ¿_ (J

A les dues vàrem partir
d'es moll i cap a dinar
que és lo més hermós que hi ha
quan sa ruta vol seguir
i així arribàrem a la fi
a n'es Brasilia virem arribar.

A n'es Brasilia vàrem entrar
i tot ja estava preparat
aviat tothom acomodat
davant es seu plat se posà
perquè ja era hora de dinar
i crec que aquí no n'hi faltà cap

Arròs brut mos varen dar
i pollastre amb guarnissió
tot a base de senyor
que més bé no podien quedar
pa, vi i xampany que no hi faltà
tarta i un gelat superior
cafè i licors de lo millor
que res més se pot demanar.

Després de ja haver dinat
música mos varen posar
i així poguérem ballar
i es dinar quedà assentat.

Mitja hora vàrem ballar
tots es qui tenguérem ballerà
i jo com es més vell que alla era
també em vaig assaciar.

Aquí tot ja s'acabà
i cap a s'autocar altra vegada
sa gent aviat va estar encotxada
i toma-rem arrancar.
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Aquí es micro vaig agafar
un parell de cançons les vaig dir
les tornaré repetir
i axí seran males d'oblidar.

S'enhorabona vu l l donar
a n'es Brasilia i camarers
i llavors a.n'es cuiners
que tot ho han sabut encertar.

«

Ara que tots heu -dinat
i tots tenim sa panxa inflada
hem fet una bona ballada
i es dinar ha quedat assentat.

Aquí sa ruta vàrem agafar
passant per dins s'Arenai
per Llucmajor i Campos igual
a Felanitx vare* travessar.

A Manacor vàreu arribar
i agafàrem s'alameda
per agafar sa carretera
que a Ariany havíeu d'anar
i aquí es jornal vàrem acabar
que tot va anar de primera.

S'excursió ja hem acabat
en vertadera alegria
no hem tengut cap averia
ni hi ha hagut cap novetat
idò si cap dia en tornam fer cap
tot surti tan encertat
que és lo que per tots voldria.

Joan Frontera

Xocolatada a Ca Ses Monges en motiu de "Nochebuena" de 1992.
Sa primera funció,
quan es xocolate està arreglat
va ésser anar a repartir-ho
com a bena atenció
als qui a ca seva havien quedat
i així en tranquilitat
a ca seva pogueren celebrar.ho

Llavors a Matines vàrem anar
i tot es poble hi acudí
tot va esser un acte diví
i sa Sibil·la també cantà
es pastorets varen ballar
i també se varen lluir,
es coro va esser molt fi
i a sa gent molt agradà.

Ses Matines varen acabar
i cap a sa xocolatada
que sa taula ja estava preparada
per sa "Nochebuena" celebrar.

Xocolate vàrem menjar,
i ensaimades ben cumplides,
que això després de Matinés,
supòs que a tots les va anar,
i després vàrem ballar,
seixantins i seixantines,
si n.'hi havia de joves i fadrines
també se pogueren assaciar.

Un bon Nadal vull desitjar
a tots plegats amb alegria,
i que l'any que ve es mateix dia,
si Déu ho vol i Maria,
hi hagi tanta alegria
i tots mos poguem tornar juntar,
que això bona senyal serà,
i que no en faltas cap voldria.

A Don Nadal es nostre Rector,
es molts anys li vull donar,
que l'any que ve amb tots noltros

pugui estar,
a n'aquesta funció,
perquè ell és es nostre Pastor,
i llavors es nostre director,
de tot acte cristià.

També rifes vàrem fer,
que "La Caixa" regalava,
i qualcun ben contents se n'anava
a ca seva p'es carrer,
perquè un dos regalos s'endugué,
que sa sort li acompanyava.

Llavors un regal bastant bo,
"La Caixa" també regalà,
a sa dona i En Joan Bauzà,
que feren ses Noces d'Or,
"La Caixa" cada any sol fer això,
que és costum que a Ariany hi ha.

Aquesta ja és sa darrera,
i com sempre em despediré,
Déu vulgui que l'any que ve,
cançons jo vos pugui fer,
a tota sa gent arianyera,
i amb una festa de primera,
que si volem la sabem fer be,
jo sempre vos animaré,
com ho som En Joan Frontera.
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N. 177 Gener - Febrer 1992.

Per començar l'any es va fer un número de 24
fulles, en el qual sa portada era una fotografia
d'unes flors d'ametllers.

Coni pertoca en aquest número hi havia es
reportage fotogràfic de ses beneïdes de Sant Antoni.

Davant es 50 anys de la mort de D. Martí Truyols,
ens vàrem decidir a fer-li un petit homenatge que
consistiria en publicar a cada número alguna cosa
que fes referència a aquesta persona, i vàrem
començar amb una entrevista a tres persones d'Ariany
que el conegueren, perquè ens contassin algunes
coses de la seva persona.

Com que es tema de ses aigües esteia molt de
moda, vàrem fer s'entrevista a tres regidors del
nostre Ajuntament perquè ens aclarissin quatre coses
damunt aquest tema.

Hi havia un extens glosât damunt les famoses
matances que es feren a Ariany i que es varen gravar
per donar-les per sa televisió.

Eh Francesc Vallcaneras ens va obsequiar amb un
article damunt "La Quaresma".

A part de tot això no faltaren les seccions
habituals de passatemps, esports, Sa Farola i altres
colaboracions.
N. 178 terç -Abril 1992,.

Aquest número ens va sortir un poc més llarg que
l'anterior, tenia 28 pàgines.

La portada va esser una fotografia d'un lliri.
Don Toni Rubí va voler col·laborar amb un

interessant article damunt la festa de Pasqua de fa
50 anys, així com ell le va veure a n'el nostre
poble.

L'entrevista també va esser a D. Toni Rubi, ja
que es cumplien 50 anys de la se\ra venguda a Ariany.

A l'apartat dedicat a D. Martí Truyols es va
publicar un article que havia aparegut referent a
ell damunt una publicació i que ens ho varen fer
arribar.

"Un altre costum ben perdut" va ésser es títol de
l'article d'en Francesc Vallcaneras, aquest tractava
damunt el costum dels "fassos" que es feien per
Pasqua.

Els alumnes de l'escola d'adults de català es
varen voler afegir a n'aquesta feina de fer sa
rê rista i colaboraren amb un grapat de redaccions i
poesies.

El nostre paisà i monjo de Montserrat, Llorenç
Julià ens va enviar un article.

No cal dir que tanpoc faltaren les seccions
habituals de cada vegada.
N. 179 Maig •- Juny 1992.

Aquesta vegada \ra esser de 32 pàgines.
La notícia principal i que també va servir de

portada \ra ésser un cap de fibló que va passar per
Ariany i que per sort no ens \ra agafar ben de ple.

En aquest número es conocava un concurs de dibuix
en motiu del desè aniversari de la Independència
d'Ariany.

Es va començar una secció nova, "Un poc de tot",
interessant secció per wure quina resonancia té
Ariany damunt els diferents medis de comunicació, o
coses que ens puguin afectar molt directament.

Hi havia una petita entrevista a n'en Joan Antoni
Sancho, que seria el portador de la torxa olímpica
representant a Ariany.

D. Toni Rubí ens va fer arribar la segona part de
l'article "Pasqua fa cinquanta anys", que ell mateix
havia començat en el número anterior.

L'entrevista va esser a n'en Miquel Frontera
Mestre, i va tractar damunt la S.E. Ariany, que ell
presideix.

"Els moratons d'Ariany" va ésser el tema que va
triar en Francesc Vallcaneras, aquest ball es va fer
a Ariany i el qui el va portar va ésser D. Martí
Truyols, ja que es ballen a Manacor.

No faltaren ses gloses de l'amo en Joan Frontera,
que ens relata en forma glosada qualsevol activitat
que facin es de sa tercera edat.

Els esports, passatemps, escola, entre altres
articles, conformaren aquest número.
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N. 180 Juliol -- Agost 1992.
Aquest número va ésser extra, ja que tefriia 36

pàgines, ha estat es número més llarg que s'ha fet
durant els 24 anys d'història de "Sa Fullera"

El motiu era que hi havia un suplement especial
damunt sa festa de sa Independència, la portada era
el dibuix que va fer en Jaume Capó que va guanyar es
concurs.

L'especial Independència tenia 11 pàgines, i en
ell hi havia tots es discursos que es feren en motiu
d'aquesta festa.

Com que també era el mes de sa festa patronal hi
havia una llarga crònica de ses Festes.

També vàrem publicar es sermó del dia de sa
festa.

Com que feia poc temps que teníem rector nou,
1'entrevistat va ésser D. Nadal Trias el qual es va
donar a conèixer i explicar un poc el futur.

"Els Cossiers", un article que ens acosta més a
aquesta dança, l'encarregat va ésser en Francesc
Vallcaneras.

Continuant amb els articles referents a D. Martí
Truyols, D. Mateu Amorós ens va enviar un resum per
capítols damunt una biografia que hi ha escrita de
D. Martí, que es titula "Aquel buen ecónomo, Vida de
D. Martín Truyols."

En el mes de Juliol es va traslladar a Ariany una
unitat móvil de Ràdio Mallorca per fer un programa
d'Ariany, el qual va tenir bastant d'èxit i vàrem
donar fe de l'acte amb un extens reportage.

Encara que fos l'estiu no faltaren les seccions
habituals.
N. 181 Setembre -- Octubre 199?.

Número de 28 pàgines, en el qual la portada era
un ramell de figues de moro.

Es va publicar la segona part de l'article dels
Cossiers.

Degut a la mort del franciscà arianyer P. Jaume
Tugores, colaborador d'aquesta repasta, es va fer un
reportage amb unes col·laboracions que ens raren
enviar per tal esdeveniment.

Es va publicar un interessant reportage damunt
els pous públics d'Ariany, va ésser interessant ja
que també vàrem aprendre moltes de coses que no
coneixíem.

L'entrevista va ésser a n'Antoni Pascual, que
feia poc temps que havia estat elegit Secretari
General d'LM.

Continuàrem amb la col·laboració damunt la
biografia de D. Martí Truyols.

A n'aquest número ens varen fer arribar un
article que era un resum d'un estudi que n'Antònia
Rubí Alzamora havia fet damunt D. Marc Antoni
Cotoner i Sureda, primer marquès d'Ariany.

No cal dir que es col·laboradors i col·laboracions
habituals no faltaren

N. 182 Novembre -- Desembre 1992.
Arribam al darrer número de l'any, la portada és

un dibuix que va fer en Jaume Capó, el qual també va
guanyar el premi del concurs de postals nadalenques.

Pareix ésser que hem trobat un col·laborador nou i
d'un gran valor, ell és en Pere Ribot Mestre,
esperam que sigui constant i no mos deixi.

Com que el tema és Nadal, hi ha un interessant
article titulat "Tres costums de Nadal" d'en
Francesc Vallcaneras.

Glosât de l'amo en Joan contant una excursió i sa
xocolatada.

En motiu de les noces d'or de vida religiosa de
Sor Antònia Mestre, se li va fer una entrevista.

Tercera entrega del resum del llibre de la
biografia de D. Martí.

Es publica la conferència que el P. Gaspar Munar
va fer a Ariany l'any 1976 en motiu de la II Festa
dels Goigs.

I això ha estat aquest 1992, esperem que per
aquest any nou no hàgim de repetir algunes notícies.
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El passat 22 d'Octubre, va
fer 50 anys, que Sor Antònia Mes-
tre, va professar com a religiosa
de la Congregació de Germanes
Franciscanes. Per conmemorar tal
aconteixement, unes setmanes des-
prés es va celebrar una missa per
tota la família a l'església d'A-
riany i acte seguit, un dinar a
Ca ses Monges.

Cinguanta anys d'entrega a un
ideal i a una forma de vida, et
motilen .d'una manera especial i
si aguesta forma de vida és la
religiosa, més encara.

He volgut a n'aguesta entre-
vista, gue em fes una mica de re-
pàs a la seva vida, des del mo-
ment de la vocació fins al dia
d'avui, passant pels moments a-
gradables i pels difícils que pu-
gui haver tengut una entre-
vista agradable que ens desco-
breix alguns tabús de les ordres
religioses i que ens ajuda a com-
prendre algun aspecte mal d'en-
tendre vist desde fora de la ins-
titució.

Vagin aquí idò, les seves pa-
raules.

* Per començar, em podria fer
una mica de curriculum de la seva
vida des del dia que va entrar
per novicia fins avui?

Vaig entrar a la Congregació
l'any 1941. Després de sis mesos
de postulantat, vaig començar el
Noviciat que és l'etapa més forta
de formació i vaig professar el
dia 22 d'Octubre de 1942, fa 50
anys.

Quan vaig entrar, tenia
nés o menys cursada l'ensenyança
primària i tot seguit, vaig co-
mençar els estudis de Batchiller
i després el Magisteri. Aquest
temps, vaig estar a Manacor, a
C/. Antillen i a la Casa General.
Acabat el Magisteri, en destina-
ren a Campos i per espai de 17
anys, Directora del Col·legi que
hi tenia la Congregació.

Després, vaig passar a Son Es-
panyol en plans d'edificar un
col·legi a aquell indret, que no
es va realitzar i passats 2 anys,

m'encarregaren la formació de les
novícies. He estat també a Sa 3o-
bla, Son Bono i Marratxinet. Ac-
tualment, estic a la Casa de
l'Església de Secretari del
Vicari General.

* Quina creu que va esser la
situació que la va impulsar a
abraçar la vida religiosa?

Jo diria la motivació.
En el nostre poble, es vivia una
gran religiositat i fe pràctica.
La Parròquia i el Convent de les
Monges, eren els dos centres de
vida. El Rector, Mn. Martí Tru-
yols, va cuidar la vida cristiana
de pietat i sacraments. Les mon-
ges tenien un gran zel per l'edu-
cació d'infància i joventut. Jo
no vaig anar a escola a les mon-
ges, però amb les meves amigues
freqüentava el Convent i un dels
llibres que vaig llegir, va ésser
un que es deia "Niñas Santas". La
que en va impactar nés, va esser
"Santa Inés" una nina de pocs
anys que tengué la valentia de
renunciar al món i fins i tot la
mà del Prefecte de Roua, perqué
estava desposada en Jesús. Crec
que va esser el inici de la «èva
vocació.

* Quina va esser la inp-ressió,
acollida i resposta a la seva de-
cissió per part de pares i ger-
•ans.?

Els meus pares ho acolliren
molt bé però les semblava que era

massa jove; jo creia que sabia
prou el que anava a fer i em
deixaren partir. Els meus germans
uns eren més joves; els majors,
ho comprengueren.

* Sepre he sentit contar que
un temps la vida del noviciat era
molt dura. Que em pot contar al
respecte?

El Noviciat, és el principi i
tot inici és difícil. Jo anava
convinçuda que si havia escollit
aquella vida, havia d'acceptar-ho
tot. A n'aquells temps, no teníem
esperit crític. Per a mí el que
va ésser més dur, va ésser el
fret i el menjar.

* Aquesta duresa, continuava
una vegada haver fets els vots
perpetus i haver professat?

Continuava, si tu eres cons-
cient de que era el caní a seguir
o així ho havíem professat. COM
en tot estat, pot haver-hi perso-
nes que responen més o menys, que
cerquen uns màxims o es conformen
amb uns mínims. Jo record molts
bons exemples de persones sempre
entregades als altres sense pen-
sar amb elles mateixes.

* Que hi ha d'aquella espècie
de misteri que enrevoltava a les
monges d'una clausura al con-
vent, que jo record com a pecat
entrar-hi quan era infant, o de
no poder dormir a ca els pares
quan s'anava a visitar-los, o
tants d'altres misteris que ara
no em venen a la memòria?

Crec que la renovació del Va-
ticà II, ha fet caure tot el que
era misteriós. Hi havia moltes
coses que depenien de l'entorn
socio-cultural en que nasqué la
Congregació. Altres, del «arc
estructural de la Vida Religiosa
que prengué un estil molt
monàstic. Les cases són grans
convents....Canviaven el món,
després conservant-lo ens
en afegien un altre, jo era Sor
Antònia del Bon Pastor; canviar
el vestit i cert vocabulari
també recordava l'estil monàtic,
el menjador era el "refetó";
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l'habitació, la "celia"; la sala
de visites el "locutori", etc —

La "Fuga Mundi" -fugida
del món- s'entenia de forma més
geogràfica i ascètica. L'expe-
riència espiritual era alimentada
mitjançant els exercicis pietosos
i perllongats i conectava amb
l'Absolut...la Vida Religiosa,
era una vida segregada del món.
Hi havia la visió dualista: "sa-
grat-profà" "cel-terra"...Ara,
per ser justa, cal dir que vivia
feliç a n'aquella estructura, era
una vida seriosa, una mica
al marge de la societat.

* Quina va ésser la raó que la
va impulsar a ésser franciscana i
no per exemple monja de la Cari-
tat?

Jo coneixia les Franciscanes i
les estimava. No coneixia massa a
Sant Francesc però m'agradava
l'estil franciscà i veia que allà
podria realitzar la meva entrega
a Déu i tenir una missió per aju-
dar als altres.

* Un dia, record que m'expli-
cava l'origen de l'hàbit francis-
cà i també el perquè va decidir
deixar-lo d'emprar i canviar-lo
pel vestit normal que duu ara. Ho
podria contar?

La societat ha anat canviant
molt. Pau VI ja va parlar de
"canvis accelerats". Si la Vida
Religiosa passa de "segregació" a
"encarnació", es fa necessari co-
nectar millor amb el món. El Con-
cili, va demanar a les Congrega-
cions una revisió de la seva vida
i costums. L'hàbit .no deixava
d'ésser, apart de "Signe de Con-
sagració", una reminiscència del
vestir de la dona pagesa mallor-
quina. Pensant en l'evolució del
vestit de la dona, Is el més lò-
gic. Perquè vestir com fa
HO anys? Que consti, que a ni
n'agradava l'hàbit i n'era reacia
al canvi, però el meu pensament
també anava evolucionant. Jo,
aleshores, estava -a Sa Pobla i
donava les classes de Religió a
sisè, setè i vuitè i les alumnes
m'insistien molt en el canvi, em

AtyjßAta {.otogflaflß. té de. 35 a ̂ 0 anyA. i ÓA ¿a fanUia fleátne. Caita a
on hi podem veune. Son. Antònia.

deien que es sentirien millor
amb mi, més prop. Les professores
també m'empenyien com també les
catequistes. Record que aquell
any, en el concurs de disfresses
del carnaval, guanyà el traje de
monja; a mi em va parèixer
que ja entrava en el folklore.
Aquest fou el meu procés.

* Dins la seva vida,
supòs que deu haver-hi records
imborrables tant bons com dolents
que li deuen haver deixat alguna
marca; ens en podria contar
algun?

Cada una de les comunitats que.
he viscut, han deixat en mi bons
records i els treballs distints
que he realitzat han deixat mar-
ques agradables i he de dir que
superen les bones experiències.

* I passant al present, creu
que la gent actualment en
l'aspecte religiós és més sincera
que antes o al revés?

No sé que dir. En l'aspecte
religiós, jo la veig indiferent.
Tal volta sí, passen de formalis-
mes que sempre són postures, sinó
més estudiades, poden amagar la
part més sincera del ser.

* No creu que l'església ac-
tual està un poc encallada segons
en quins temes? No creu que hi ha
temes tabús?

Primer hauríem de dir que en-
tenem per Església. Dir que està
encallada, és dir que els cris-
tians hi estan. O només és el Pa-
pa i Magisteri l'Església?

*Creu que per la joventut ac-
tual és bo de fer seguir al Jesús
que actualment s'està predicant?

Aquesta joventut, escolta la
predicaciò, va a catequesis? Jo
pens que com mai, havien presen-
tat el Jesús que avui es presenta
En la seva humanitat, en la seva
doctrina i missió. La seva doc-

\

trina, és senzilla i simple però
que agafada seriosament et com-
plica la vida. El jove d'avui
'viu més bé una vida fàcil.

*Com està el camp de l'apos-
tolat?

El caiip de pastoral i aposto-
lat no és gens fàcil. El «on d'a-
vui, amb el seu progrés tec-
nològic, confort i benestar, no
és propici a obrir-se a l'Evan-
geli. Pens també, que els agents
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de pastoral s'han de preparar bé
i han d'intentar viure lo que en-
senyen.

*I les vocacions, com van?

La manca de fe viscuda en grup
i en compromís i un món plagat
d'ofertes fàcils i de renous,
aufeguen la veu de Crist que està
cridant en el desert.

*Veu el futur de L'Església
amb optimisme? Quin creu que és
el futur de l'Església?

No seria cristiana convençuda
si no el ves amb optimisme, que
no vol dir sense dificultat i tal
volta en crisi -hi ha altres ins-
titucions que viuen en crisi-
La Paraula de Déu, és sempre font
de vida i vivificant i malgrat la
massa se n'aparti, sempre a mesu-
ra de petit reste, de llevat,....
l'Església té futur.

*Què opina damunt l'església
anglicana que fa pocs dies ha
aprovat que la dona pugui ésser
ordenada com a sacerdotessa?

No em sent prou informada.
No sé el que entenen ells per mi-
nisteri, no sé opinar. Més bé
veig que els drets de la dona,
han d'ésser sempre reconeguts.

*I ja per acabar, en qualque
moment ha sentit que s'hagués

Ja família, fleaf/ie. Cada SA c/La a"eA diñan.

equivocat de camí? Hagués
tornat enrera? O al contrari,
sempre ha caminat en pas fort i
segur?

Quan era més jove, el dubte sí
em perseguia, no per tornar enre-
ra, sinó per donar la passa a
monja contemplativa. Malgrat
mancances, ombres i grisos, he
anat fent camí....Em sent molt
feliç.

- Ariany temps enrera

Jo des d'aquí, només em resta
desitjar-li que segueixi fent
camí amb la seguretat que ha de-
mostrat fins el present i
que la seva actuació serveixi
d'enriquiment a tota la gent que
l'enrevolta.

Biel Tovell.

Aquí, podem veune. una iirtxLge. de.
lo que. esta "Sa Bodeoa" que. hi
. O . M ' _L

havia. aJL canneji Platon., en aaueAra
¿atognafia. podem veune. d'eAauejina
a ¿ne±a a l'amo en. ßennat Ribot
(ULaonJ, en fatarne, ftiao Calciente^
(de. C'on Rigo), -l'amo en doan
Rubí ViveA (de. Can MU, l'oro
en Pedn.0 Sancho ftiíot (de. Sa
BodegaJ i J. 'ano en Renani Sancho
(l'ano en fencnL), el* ineA
dann&nA. ja no e/atan entne.
noAaJineA.
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Calmats ja els ànims després de lo del mariense i
hi havent-se integrat ja totalment els • nous
fitxatges de s'equip de futhol tenim que ses coses
ara \ran molt millor de lo que anaven fa dos mesos
ja que dels darrers sis partits no se n'ha perdut
cap i que la millorança ha estat indiscutible per lo
que ara s'equip ja està classificat a la part alta
de la taula, només a cinc punts del primer, i dic
només perquè heu de recordar que els partits que es
guanyen a fora camp valen per tres punts i el proper
partit es juga a Sencelles, que és un equip hastant
assequible, però - ara anem a passar als resultats
d'aquests dos darrers mesos:

Sant Joan 2 Ariany 4
Va ésser aquest es primer partit que es va

guanyar després de la desfeta de Maria de la Salut,
i es va guanyar d'una forma totalment merescuda ja
que els jugadors de I1 Ariany varen jugar amb deu
jugadors durant quasi tot el partit i aixi i tot
varen ser totalment superiors a s'equip contrari,
aquest partit tenia molt de psicològic, ja que
sempre que es guanya al Sant Joan les coses solen
anar bé.

Port de Pollença 1 Ariany 3
Encara que el partit va començar quasi tres

quarts d'hora tard, quan es duien jugats vint minuts
de la primera part, ja es va poder veure el per què
aquell equip era el colista de la categoria i que si
bé varen ésser tres els gols que es \raren poder
marcar, haguessin estat segurament mitja dotzena si
quan faltaven vint minuts per acabar es varen
encendre només tres "focos" del camp, per lo que no
es veia ni tan sols sa pilota.

Ariany 2 Constància O
Partit entretengut en el que es varen aonseguir 2

gols que haguessin pogut ésser tres o quatre si els
delanters de 1'Ariany haguessin estat inspirats.

Campanet O Ariany O
Aquest ha estat s'únic resultat negatiu els

darrers sis partits, ja que un empat a cap gol no es
cap punt ni per un ni per s'altre, va esser una
vertadera llàstima, ja que se va dominar durant tot
es partit i no se va poder marcar ni un sol gol, i
no és que no hi hagués oportunitats, només amb una
jugada es varen fer tres pals, després dos remats a
porteria que va aturar el porter que ni ell sap com,
i després la nefasta actuació de l'àrbitre, varen
fer possible que 1'Ariany tregües els tres punts en
joc i es col·locàs al cap davant de la classificació.

Lloret 1 Ariany 3
Amb aquest partit començava la segona volta i

tothom ja suspirava amb els tres punts que es podien
treure des camp del Lloret, encara que després
durant el partit ses coses se varen posar lletges ja
que fins als darrers deu minuts no es va marcar es
tercer gol, es de sa' tranquilitat, aquest ha estat
un dels partits que més ens ha fet patir però ja

diuen que "val més guanyar jugant malament que
perdre jugant bé".

Ariany 3 Mariense 1
Després del robatori sofert al camp del Mariense

a sa primera \rolta tothom esperara aquest partit com
s'aigua, per demostrar sa superioritat de 1'Ariany,
es partit després va demostrar que ses expectatives
eren molt bones i que el partit en si demostrava un
cop més el companyerisme entre uns i altres i que lo
únic que ho podia rompre era que ja que va demostrar
un cop més que aquest àrbitre, igual que tots els
d'aquesta categoria només va a cobrar les vuit mil
pessetes i a treure totes ses targetes que poden.

Passant al futbet dels més menuts, s'ha de dir
que ja ha començat un altre cop el torneig escolar
en el que figura s'equip d'Ariany, format per joves
jugadors d'Ariany, i que si bé ara no dispôs dels
resultats en el pròxim nombre vos donaré conte de
tots ells.

Adéu amics.
Fins una altre i molts d'anys.

Tomeu Bauçà Frontera.

J"VK
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En michas ocasiones

proporcionaba alimentosAquest curtióle ÓA la
canUnuac.ió ¿el neum de /a1 Procedentes de su familia e

¿úxWúz de. D. Planti TnuuoU que ™cluso r°Pa' ccmo sucedio con

vOAsm canenran. fa un pcmeü de "** enferma: "que manaba mucho
' ' pus y por consiguiente necesitaba

mucha ropa de hilo para cuidar
las heridas que continuamente
manaban, D. Martín que se enteró
del apuro que sufrían envió a
esta casa por medio de las
religiosas de este pueblo un buen
número de sábanas de hilo..."

Eh cuanto a la salud de sus
almas procuraba D. Martín, que

mene/iaí.

CAPITULO XI
nriendo a los necesitados.
Este es sin duda alguna el

campo donde desplegó más
actividades nuestro buen ecónomo;
pues sintiéndose padre de todos,
quería hacerse participante de ningún enfermo del lugar pasara
todas las necesidades de los
fieles del lugar, y para ello no
descuidaba ninguna oportunidad

ni un solo mes en que no se
acercaran al santo tribunal de la
penitencia y no recibieran la

para prestarles todo aquello que sagrada Eucaristía; esto ayudaba
sabía padecían necesidad... a que cuando llegara el caso de

Ciertamente, que D. Martín no recibir los Santos Sacramentos,
obtuvo de todas las personas a
quienes él personalmente
socorrió, las gracias por tantas
mercedes, sino que muy al
contrario, de obras recibió
murmuraciones, pero, a todo esto,
lo sabía sufrir con el mejor
ánimo... ,

(A lo largo de los años de mi
estancia en Ariany puedo asegurar,
que fueron muchos los feligreses
que me manifestaron haber
recibido ayuda de D. Martín,' de,
otros lo supe indirectamente)

como viático, tanto los
familiares, como el paciente, no
encontraran repugnancia alguna en
recibir a tiempo los auxilios de
la gracia... casi nunca la
familia se había de preocupar
sobre el viático a los
enfermos... gracias al frecuente
contacto con ellos les preparaba
con mucha antelación.

CAPITULO Xu
Caridad para con los enfi

CAPITULO xm
taxes Eucarísticos.

Sin duda alguna en el corazón
de D. Martín reinaba un amor muy
grande en la Sagrada Eucaristía,
pues ocupa el mejor sitio en su

De ésta son testigos todos corazón y en sus obras externas;
aquellos que hallándose aquejados siempre lo dejaba traslucir,
de alguna enfermedad crónica de (Entre los diferentes objetos que
mucha duración aun se acuerdan de adquirió para el culto
las muchas visitas, de las muchas¡ eucarístico hay que destacar el
limosnas... de D. Martín para con, sagrario y la Custodia). Aun
ellos no tanto para la salud de, recuerdo los sermones que hacía
sus cuerpos como para la de sus ̂  las fiestas eucarísticas, cono
almas... ne decía, algunos días se deshacía en alabanzas para con
después de su muerte, una aquel en que su alma confiaba!
religiosa franciscana que asistía Las procesiones del "Corpus
a los enfermos, que no pasaba Christi", parecía que todos los
semana alguna que D. Martín, en años," revestían carácter especial
la visita a los enfermos no se le Y que siempre se esforzaban que
fueran de sus manos unas noventa tuvieran el esplendor que se
o cien pesetas... pero sin saber debía a tan gran Señor...
una mano lo que hubiera dado la El presente capítulo finaliza
otra. Podríanos traer aquí muchos destacando el esmero en preparar
casos para confirmar lo dicho a los que habían de hacer la
hasta aquí. Primera Comunión.

CAPITULO XIV
Y por la tarde...

Su comida de doce, cuando lo
hacía sólo, era muy humilde.

Como era muy madrugador, pues
siempre confesaba más de una hora
antes de salir el sol, o por lo
menos siempre se hallaba a
disposición de cualquier
penitente a cualquier hora de la
madrugada, acostumbraba tener un
rato de siesta después de la
comida. ,

Su paseo favorito era por la
plazuela de la Iglesia, i después
con frecuencia hacía la visita a
los enfermos...

Al haber visitado a los
enfermos, alguna vez, quizás,
hacía alguna visita para ganar
alguna alma...

Podría decirse de él, como del
Patrono de los Parrueos, que se
bañaba en las llamas del amor a
Jesucristo su amigo presente en
el Sagrario.

Terminaba la jomada haciendo
la visita a Jesús Sacramentado y
después "solía repasar a ver si
todas las cosas estaban en su
sitio..."

Casa Rectoral de Ariany,
¿quien pudiera describir tantos
actos de virtud practicados por
este santo sacerdote, y de los
que fuiste testigo?

Nosotros solamente nos
limitamos a contar súscitamente
aquellas cosas y aquellos hechos
que más fueron vividos por
nosotros durante toda su vida.
Nunca mi pluma elogiará tan
merecido a este santo sacerdote,
pues perteneciendo a una familia
de las ñas pobres de este lugar,
pude experimentar, la largueza
con que, a los pobres socorría la
caridad de Don Martín.

CAprnijo xv
Paciente y enérgico.

La energía engarzada con la
paciencia, constituían en Don
Martín un conjunto admirable en
el que cabía un carácter
emprendedor y capaz de acometer
cualquier empresa sin temor al
contratiempo y a la adirersidad...



(En el transcurso de su vida no
sienpre fue conprendido ni
incluso aceptado; corprens ibi e
teniendo en cuenta su fidelidad
al ministerio y su permanente
actividad. Consta que no sólo
perdonaba, sino que incluso
correspondia generosamente a los
cuales cuando le necesitaban. En
una ocasión, su sirvienta se
resistía a llevar una atención a
un hombre que diferentes
ocasiones le había injuriado," su
postura fue: "llévate esto y: haz
bien y no mires a quien".)

Como Don Martín era ' de
carácter muy enérgico... La
impetuosidad y fagosidad de su
tenperamento, a veces, no le
permitía a tratar a las personas
con la serenidad y calma que él
sienpre hubiera deseado. Pero
esto no quita, ni mucho menos,
mérito a su virtud, que tuvo que
alcanzar a golpes de martillo y
lucha tras lucha...

CAPITOLO XVI
Prudencia en todas las cosas.

Sin duda que siempre y en
todas las cosas regulóse por esta
virtud...

No se aterraba por las
dificultades, por grandes que
fueran y por esto nunca miraba el
que dirán...

Nò temía el disgustarse por
quien fuera, sino que caminaba
impertérrito por las sendas de la
rectitud. Más de una vez se
encontró en verdaderos apuros en
esto, ya que tuvo que luchar con
personas que, de improviso,
entraban sin haberlo notado en su
campo de acción, pero sienpre
impasible en todo.

(En cierta ocasión, un pobre
necesitaba pan para dar a su
esposa que había dado a luz a un
hijo, acudió a una familia que se
tenía por ser una de las más
nobles para comprarles una
cuartera de trigo, pero
exigiéndole cien duros que de
ninguna manera podía pagar, se
fue a Don Martín, el cual
sorprendido, se fue a dicha casa
fingiendo que necesitaba una

cuartera de trigo, se la
vendieron por cuarenta duros...
"al ver esto D. Martín no podía
contenerse, tenía que dar alguna
reprensión..." Regresó a la
Rectoría dio cuarenta duros al
pobre feligrés mandándole que
fuera a la misma casa a buscar
una cuartera y que le entregara
dicha cantidad sin proferir
palabra alguna".

"De esta manera, a veces dura,
sabía corregir cuanto veía que era
necesario a sus feligreses, pero
a todos por un igual..."

(Pero sobretodo era muy
exigente en sí mismo en todos los
aspectos)

Bien sabía D. Martín que las
cruces más brillantes no eran las
más meritorias, por esto quiso
pasar toda su irida en este
rinconcito desconocido de casi
toda la Isla... (Nos consta que
le hubiera sido posible lograr
parroquias ñas destacadas,
teniendo en cuenta su valía .y sus
buenas relaciones con el obispado
sobre todo con D. Antonio María
Alcover)

CAPTTUL» XVn

Otro ponto y aparte.
Leemos estas líneas en un

papel de • los Ejercicios
Espirituales del año 1941.

Propongo hacerlo todo para
honrar y dar gloria a Dios, éste
será el único fin para salvar na
alma y ayudar a los demás.
Confesarme cada ocho días.
Ponerme a la presencia de Dios
antes de obrar para examinar si
todo se refiere a lo propuesto.
De mí nada espero, todo lo espero
de Dios en quien pongo toda mi
confianza. Haré todo lo posible
si Él me ayuda a no cometer ni un
pecado venial con advertencia.

Palma, 22 de septiembre de
1941.

Martín Truyols, Ecónomo.
... D. Martín no era un sacerdote
de una santidad mediaria, sino
que poseía en grado excelente de
santidad sacerdotal que se
requiere para desempeñar con
fruto los ministerios
sacerdotales.

AqueAÍa fotografía ÓA c/eA inoAÍlcd: de ASA deApuJteA de D. Planti., en
mutua deJ. Aeu ¿5e aniveJiAOJiL c/e Act Aeva moni.
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CAPITULO xvm
Hacia el ocaso.

Dios corrige y aura con
sufrimientos. Don Martin, ya
hacía .tiempo, que notó
desperfectos en el funcionamiento
de su organismo: tuvo Alarios
ataques en los bronquios, que le
impedían la respiració.. .•

Su color pálido detonaba
sensación .de cansancio, pero de
sus dolores nunca hacía partícipe
a los demás, quería sufrirlos
solo, ve que ahora Dios va a
enviarle las últimas pruebas: una
cruz no labrada a su gusto y
paladar.

Durante toda su \ri.da nunca
mostró síntomas de enfermedad
alguna. Su cuerpo robusto,
vigorizado por el trabajo,
comunicaba gran fuerza de
resistencia a su natural
complexión y así se explica que
pudiera soportar durante años,
sin que se notase indicio alguno,
el lento proceso de su
enfermedad.

CAPITULO XIX
El aviso de Dios.

Y ya nos hallamos en \risperas
de la muerte. Pasó todo el día en
sus quehaceres ordinarios. Por la
tarde, salió, como de costunírre,
a dar un paseo por el pueblo para
visitar algunos enfermos...

Ya van terminándose los días
de este sacerdote del Altísimo.f
¡Qué carrera tan entretegida de
espinas es la de un sacerdote!
Obra bien y nuchas veces se lé*>
critica, hace favores y es
despreciado por los mismos que ios
reciben, derrama bienes a manos
llenas sobre la sociedad y nunca
se lo reconoce como tal.

Es el sábado por la noche,
cuando al acostarse siente el
golpe mortal y llama enseguida.
Inmediatamente ,acuden a su
cabecera, a pesar de hallarse a
altas horas de la noche, el único
sacerdote que conpartía su tarea
(es de suponer que fue Mn. Miguel
Gual que, también por sus
virtudes, mereció el aprecio de

la feligresía, que permanece a
través de una lápida sencilla,
como fue toda su vida, en el
portal lateral de la parroquia)
le administraría los Santos
Sacramentos def -Viático y de la
Exrremaunción, que recibió con
•todo fervor • y con pleno
conocimiento.

... sus feligreses acuden a la
iglesia a rogar por él. Todos

D. Martí Truyols i Sureda.

quieren visitarle, pero por
indicación del médico, no se les
pudo permitir, sólo a uno de los
familiares y al sacristán de la
Parroquia, ya que carecía casi
completamente de familia, a no
ser de un hermano suyo que en sus
últimos años se encontraba
paralítico, y éstos les iban
dando noticias de como se
hallaba.

Por', la mañana continua en su
gravedad y son casi todos los
fieles que acuden a la
Rectoral... pero por la tarde va
aumentando, más de hora en hora,
la gravedad del paciente y el
pueblo acude en masa a despedir a
su buen pastor... (aprovecha para
dar buenos consejos a todos) y en
general pidiendo a todos perdón
por si alguna vez les había
molestado más de lo conveniente,
y también perdonándoles todas las
ofensas recibidas.

Más tarde recobró un poco las
fuerzas y así duró de este modo
hasta en tal estado hasta el día
siguiente, por la mañana quiso
levantarse. (Quizás se encontrara
en un intervalo menos lúcido, y
se fue al confesionario como
siempre, . pero después le mandan
que vaya a la capia.., )

Al día siguiente, me -llamó a
su cabecera, pues sabía que podía
servirle para hacer las listas
del cálculo de la Parroquia, ya
que nos encontrábanlas en el
sábado de la Circuncisión, y yo
le arreglé así como me lo indicó
todo lo que en la iglesia se
necesitaba. Eh su lecho me daba
cuentas exactas sobre el número
de defunciones y de ganancias
sobre el total durante • el año.

El día de la Circuncisión del
Señor pasólo enteramente en su
estado de gravedad.

CAPITULO XX
Las ranfañas tocan a mierto

En la noche del primero de
enero de 1942, parte de este mundo
aquel sierro bueno y fiel para
rendir al Señor las cuentas «le
mayordomía.

Hechamos al \ruelo la canpana
mayor. Un manto de luto cubre al

pequeño pueblo de Ariany. La
noticia cono reguero de pólvora:
"Ha muerto nuestro vicario". Todo
el-mundo llora... "Era el padre
de los pobres", decían unos. Era
un santo decían otros. ¡Cuántas
limosnas y obras buenas ocultas
se descubrieron en aquella hora
(cuando sus restos fueron
trasladados a la Parroquia el
19--V-1968 pude comprobar por
testimonios personales lo mucho
que D. Martín había donado a los
necesitados evitando que no se
supiera)

Nò desaparecerá nunca el
recuerdo de los que lo hemos
presenciado, el santo
recogimiento de aquel gentío
inmenso que asistió a sus
funerales tanto el día de su
entierro, como en la mañana
siguiente a su funeral 'de
inconparable solemnidad y
grandeza.



Escola »2l-

Per tal d'introduir als nins dins la cultura popular de tradició oral, hem après refranys i dites
típiques de Mallorca. Després, els nins de Cicle Inicial han escrit uns rodolins, petites poesies amb rima
assonant o consonant, que han volgut fer arribar a la revista ARIANY.
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Potser, que l'encapçalament d'aquest articlet sia massa suggèrent, encara que de fet respongui a una

agradosa col·laboració de M.C. (supòs que es refereix a Maria Caldentey Frontera publicat en aquesta Fulleta
n-XTI-1976) titulada "Una diada que hará historia" i dedicada a Francesc Salieras iniciador de la col·lecció
de Goigs Sibila, i un dels primers propulsors d'aquesta associació cultural religiosa a Mallorca.

Ariany, gràcies a Mn. Bartomeu Guasp, bon conrador de les lletres, i al destacat músic Mn. Julià Samper,
en la festa patronal de 1970 tingué l'honor d'estrenar els primers Goigs, almenys coneguts, en honor a la
Mare de Déu d'Atocha, interpretats per el cor parroquial.

En la mateixa celebració, gràcies a la revista 'Terias y Cuevas", és donar un exemplar a tots els
participants, anys després es feu una segona edició amb motiu de la segona Festa dels Goigs celebrada a
Ariany, el dotze de desembre de 1976.

Fou un esdeveniment tan relevant que de l'article crònica destacam: "Resulta difícil haber de explicar tal
acontecimiento que todo parecía ser un modelo viviente de obra maestra... donde la sencillez como un motivo
más de belleza atraía la admiración de todos; donde se respiraba un ambiente de poesía, que salía del mismo
corazón de las tierras campesinas, cuando la ruralia se convierte en todo un símbolo de belleza. La jomada
empezó con una Solemne Misa concelebrada por el Rdo. P. Gaspar Munar.MSSCC; el cual hizo emotiva homilía, y
por los Rdos. D. Juan Bisellach y D. Mateo Amorós, Pbros...

A todos los asistentes, unos cuatrocientos, se les obsequió con un manojo de plantas aromáticas,
eucaliptus, manzanilla... todo un símbolo del fruto de nuestras tierras, aromas de montaña bajados hasta el
valle, a la ruralia con el típico sonar de las chirimías...

Finalizada la celebración asistimos a un acto literario que tuvo lugar en el Salón Parroquial...
La nota más destacada del acto fue la conferencia sobre "Els Goigs" desarrollada por el P. Munar,

profundo conocedor del tema...
Fue una jornada,- en definitiva, \rerdaderamente religiosa y hermosa, rubricada una vez más por su

sencillez, pero solemne y exquisita".
Dita conferencia, en motiu 'de la V Festa dels Goigs, celebrada solemnement a Manacor, el passat 29 de

Novembre, ha estat publicada sencera per "Perlas y Cuevas".
Sobrerament la intuició de M.C. ha estat objectiva.
Si "nunca es tarde si se llega" alegrau-vos de l'aportació valuosa d'Ariany al animós moviment goigiste,

de tanta incidència secular i actual en la religiositat i en la cultura, i que quan sia possible "ARIANY"
s'honri publicar-la.

Mateu Amorós.

Els goigs a Mallorca

P. Gaspar Munar, M.SS.CC.

La festa que avui feim aquí és una fcsla de records i d'an-
yoranccs d'unes coses, que en allre lemps esumava moli cl
nostre noble i ara se'ns ha perdut quasi totalment la memòria.
Es In (esta dels Goigs, que l'any passat uns quants joves uni-
versitaris, enamorats de la cultura popular mallorquina, orga-
nil/arcn per primera volta en el llogaret de Rubcrts i obtin-
gué moll d'èxit. Per això l'han volguda repetir aquí. on han
trobat un Rd. Rector, que és de la mateixa idea, i m'han con-
vidat a mi. que també en som afectat, perquè us explicas lo
que eren aquells Goigs, que temps enrera tant floriren dins
Mallorca.

Tots els qui teniu mos de cinquanta anys recordareu que en
arribar als diumenges d'agost o de setembre, passaven per les
cascs de la nostra pagesia els encarregats de les varies obre-
ries, que hi havia a la parròquia, per a fer la capia del blat.
Per totes parts solien ser ben rebuts, i quan l'amo o la mado-
na els posava dins cl sac la mesura que lenia preparada, l'o-
brer li entregava una estampa amb una imatge de la Marc de
Déu o d'un Sant i unes cobles al peu de la mateixa i lot cl
conjunt lancal dins una orla moll polida. Doncs allò eren uns

Goigs. Aquella estampa era rebuda amb amor i perquè no es
fes malbé i servís de defensiu per la casa, molles vegades s'a-
ferrava darrera la porta o es posava a un altre lloc decent.

En aquelles estampes tan scn/illcs, sense colorins. es po-
dien distingir a mes de l'orla, dos clements ben diferents:
l'estampa i Ics cobles que hi havia al seu peu. L'estampa era
sen/illa, un poc rústica, si voleu, sense que arribas a ser abs-
tracta com certes figures que ara s'usen que quasi fan por al
qui la mira: aquelles estampes tenien una ingcnuiïal encanta-
dora.

Eren estampes xilogràfiqucs. o sia fetes amb un mullo de
fusta moll compacta, com és cl boix o la parera, damunt la
qual un artista havia gravat amb un punxo i altres cincs cl ne-
gatiu de l'estampa, o sia. havia buidat en la fusta lo que en
l'estampa havia de ser blanc i havia deixat inlacle lo que cm
l'estampa havia de ser negre. Amb aquest sistema es feren
Ics primeres estampes que corrcguercn per Europa en l'edat
mitjana. I hem de notar encara més: que abans d'aparèixer
els Goigs, s'usaren imatges xilogràfiqucs amb una simple
inscripció o sense res. Les repartien als Santuaris i Confraries



als seus devots i benefactors. En els l l ibres de comptes del
Santuari de Lluc es troba una partida de l ' a n y 1514. que diu
així: «Per una rayma de paper per fer imatges. 12 sous. ítem
u En Johnnot Garcia per la planxa dels imatges. 5 l l iures 7
sous. Itcin a l'estampador per fer los imatges i per t i n t a , 1
l l iura 14 sous». Aquelles imatges de paper eren els únics
quadres, que adornaven Ics parets de Ics cascs pobres, puix
sols els senyors tenien imatges pintades damunt tela o da-
munt post. S'en conserven moll poques d'aquella època. Sols
concixicm ducs estampes de la Marc de Deu de Lluc. que es
guarden a la biblioteca provincial, una reproducció de Ics
quals podeu veure en cl Cançoncrcl publicat per D. M;irià
Aguiló, que està esposat aquí.

No fallaren a Mallorca bons artistes que saberen gravar
damunt boix belles estampes. Del segle X V I I podríem citar
Antoni Bordoy, Francesc Rosselló i Llorenç Vallespir. En el
segle XVIII floriren Miquel Capó. Antoni Guasp i cl prevere
Mclcion Guasp, del qual es conserven encara més de dosccnt
boixos.

En cl segle XIX s'extingiren els gravadors mallorquins en
fusta; però no per això estaven gens apurais els nostres im-
pressors. Si era un Sani que hagués estat bisbe, agafaven un
molilo en que hi hagués un sani amb capa pluvia l i mura, i
tant servia per ésser Sani Marçal, com Sant Honorat o Sant
Llop. I si es tractava d'una Mare de Déu, Tampoc tenien
gaire escrúpols. Coneixem una estampa que es t i tu la de la
Verge María de Lluc i evidentment es l'a Mare de Déu de
Montserrat, puix està asseguda i darrera ella apareix la sania
muntanya amb les Ermites cspcrgidcs per els seus turons. Ni
els Sants ni els seus devots tenien res que objectar contra
aquells trucs pietosos.

Vingué després el dia en que a les imatges xilografiqucses
juntaren Ics llaors o cobles d'alabança posades al seu peu, i
així resultaren els Goigs Còmputs. A Mallorca són completa-
ment desconeguis els Goigs en aquesta forma durant el segle
XVI. De final del segle XVII pot haver n'hi algun. Quan
abundaren i s'escamparen per tot arreu va ser en els segles
XVIII i XIX.

Ara podíem preguntar: Per què en aquellas composicions
•poètiques se 'Is donà cl nom de Goigs? Per entendre be això
havent de recordar que la devoció més coneguda i practicada
en honra de Maria Sma. en l'edal mitjana, era la dels Set
Goigs de Ntra. Senyora, que són: La seva Anunciació, el
Naixement del Bon Jesús, la Adoració dels Sants Reis, La
Resurrecció del Salvador, la seva gloriosa Ascenció i la Vin-
guda de l'Esperii Sani i la Assumpció al cel. S'honrava
Maria Sma. celebrant aquscslcs set grans alegries que ella va
lenir durant la seva vida. Ja abans del segle X I I I tu havia una
missa aposte per a celebrar aquests Set Goigs, i es deia fre-
qüentment tant per donar gràcies com per demanar-ne de
noves. En dila missa hi havia una seqüència en versos llatins,
que celebraven els Set Goigs de Ntra. Senyora, que deia així:

Gaude, Virgo Maler Christi.
quac per ourem concepisti

Gabriele nuntio.
Gaudc, quia Deu plena
pcpcrislisincpocna

cum pudorís lilio.

El cronista Ramon Munlancr consta que quan D* María de
Montpcllcr. d'una manera inesperada, concebe del sou llegí-
tim espòs cl Rei Pere II aquell fruit, que havia de ser el gran
Rei Jaume el Conquistador, els Prohoms de la Ciutat mana-
ren a tots els clargues que per espai de set dies continuas can-

lassin la missa dels-Set Goigs, per obtenir de Ntra. Senyora,
que arribas a bon port lo que la Reina havia concebut.

El nostre Beat Ramon Llull en el llibre ti tulat Doctrina
pueril, va sintetitzar tol lo que un cristià ha de saber respecte
de Maria Sma. en l'explicació dels Set Goigs.

La devoció dels Sci Goigs ara practicada per tot arreu moll
abans de que s'introduís la devoció del Sant Rosari, i així
veim que en els convenis de monges de Mallorca, duran! els
segles XIII i XIV, les que no sabien llegir i per tant no podien
resar l'ofici diví, havien de resar per cada hora canònica set
Avemaries en honra dels Set Goigs i cinc Parenostres a Ics
Cinc Llagues de Jcsucrist.

Kl P. Gaspar Munar, M.SS.CC. quan llegí el seu treball
«Els goigs a Mallorca», a la II Festa dels Guigs celebrada

a Ariany el 12 de desembre de 1976.

En cl camí de Lluc, cl santuari més venerat de Mallorca.
en cl segle XIV. es col·locaren set creus monumentals, on es-
taven esculturals els Set Goigs, perquè els peregrins santifi-
cassi amb aquella devoció tant la pujada com la baixada. Lo
malcix es va fer més tard en cl camí de Monlission de Porre-
res i en cl de Ntra. Senyora de Gràcia de Llucmajor.

Quasi lots els retaules de la Marc de Déu mostraven en la
seva predella la pintura o l'escultura dels Set Goigs. Amb
una paraula, en la baixa edat mitjana, un cristià topava sem-
pre, onscvulla anòs, amb cl Sel Goigs.

Essent així, no és d'cxtranyar que l 'antiga seqüència l la t i -
na dels Set Goigs es traduís a la llengua vernacla per ús del
poble i es comença a cantar per tols els santuaris marians. El
nostre poeta i compilador de composicions catalanes anti-
gues D. Marià Aguiló va publicar, l'any 1893, la lletra ma-
llorquina dels Set Goigs, tal com la cantaven els B la veis de
Lluc en el segle XVI. que diu així:



-24-

Mare del gran Redemptor,
Verge pura sens esmena,
sou de gràcia (ota plena;
vida e lum del pecador.

Plena fos de fe cumplida
a de gran humilitat,
quan per virtut infinida
concebes el Increat;
per ço l 'alt embaixador
Ave sens crim vos nomena.

Aquests cren els Goigs pròpiament dits. Més tard es.donà
cl nom de Goigs a tota composició poètica, que tingué per
objecte cantar les alabances de la Verge Maria o d'un Sant. I
així sortí dins totes les terres de la nostra parla una florida
immensa de Goigs en honra de la Verge Maria baix de qual-
sevol advocació i de tots els Sants venerats pel poble cristià.

Des del principi presentaren aqueixes Goigs una mètrica
característica. Comencen sempre amb una quarteta o cndres-
sa. que serveix d'introducció. Segueixen set o vuit estrofes
de versos octosílabs, amb la particularitat de que els dos da-
rrers de cada estrofa són el tercer i el quart de l'endressa.

En els Goigs dedicats a una antiga Imatge venerada en
algun santuari, es cosa obligada contar la seva meravellosa
troballa, sempre ornada amb una pietosa llegenda, que és
igual o molt parescuda en tots els casos. Llums extraordinà-
ries, cantaries celestials revelan l'imatge oculta, que desco-
breix un pastoret. Aquest, tol gojoós, la s'en porta a ca seva,
però li desapareix, per tomar al primer amagatall, fins que a
la fi l'autoritat eclesiàstica determina edificar-li un santuari
en aquell lloc. No negam la possibilitat d'alguna troballa mi-
raculosa; però la major part de vegades tales traballes, tan re-
petidos, no poden resistir la crítica històrica més elemental.

No fa molt m'arribaren uns Goigs en castellà de Nlra. Sen-
yora del Remei, Patrona d'Utiel (Valencià), on es conta la
seva troballa amb aquests termes:

En la sierra del Negrcto
con inspiración di vina
se apareció a Juan de Arges
una estrella matutina.

En figura de una liebre
la Virgen se apareció
y Juan de Arges ignorante
el garrote la tiró.

Entonces dice la Virgen:
¿Qué has hecho, pastor divino?
Si soy la Madre de Dios
que bajó del ciclo límpido
a salvar los pecadors
como me lo manda mi Hijo.

Be es veritat que per Deu no hi ha res impossible; però
certament es un poc mal de creure que la Verge Sma. as vol-
gués aparèixer en forma de llebre. Es tan gros, que no passa
pel garbell més ample d'una sana crítica.

Si es tracta d'un Sani es canten en els seus Goigs la seva
vida i miracles amb freqüents inexactituds.

Hem de notar que els Goigs no foren fels pròpiament per
ésser rcsals sinó per ésser cantats. Ells formaven l'himnari

del poble, i cl poble els cantava davant la imatge de la Verge
o del Sant dins l'església o fora d'ella; més la seva música.

com totes Ics músiques populars, poques vegades se troba es-
crita en els repertoris musicals; sols es guardava dins la me-
mòria del mateix poble. Amb tot i ésser d'origen popular, hi
ha alguna tonada de Goigs mallorquins, que és una vertadera
delícia. Posarem per exemple la música dels Goigs de Ntra.
Senyora de Betlem, que diuen així:

En Belem, Verge Maria.
Vostres Goigs vos cantarem.
Que Ics Pasquucs celebrem
amb gràcia i amb alegria.
Arribaren a Betlem,
que "I sol s'anava ponent
amb aigua. neu. fred i vent,
temps rigurósdc l'hivern.
Pensava (rober govern
Josep que parents tenia.

Que Ics Pasqües celebren...

La melodia d'aqueixos Goigs fonc tan celebrada pel cèle-
bre músie vast Lluís Artcaga, que els volgué armonitzar.
perquè els pogués cantar l'Escola cantorum de Lluc. Es la
que ara anau a sentir! _ _ . ,

Aqueixos Goigs probablement es començaren a 'cantar a
l'església de les Monges Caputxines de Ciufatdcvers l'any
1714. en que es començà a celebrar a la sc.a església amb
tota solemnitat la novena de Betlem.

Durant els segles XVII I i XIX cada santuari marià mallor-
quí havia fel imprimir els Goigs de la seva advocació, que re-
partia per medi dels seus donats i quistors a tols als seus de-
v(Xs i benefactors.

Coneixem els Goigs de Nlra. Senyora de la Bona Pau de
Montuiri. Els de la Bonanova de Ciutat. Els de Bon Any de
Petra. Els de Consolació de Sant Joan. Els de Consolació de
Santanyí. Els de Ntra. Senyora de Costitx. Els de Ntra. Sen-
yora de Cura. Els de Ntra. Senyora de l'Esperança de Capde-
pera. Els de Ntra. Senyora de la Font Santa de Campos. Els
de Nini. Senyora de Gràcia de Llucmajor. Els de Nlra. Sen-
yora de Lloseta. Els de Nlra. Senyora de Lluc. Els de Ntra.
Senyora dels Miracles de Sia. Catalina. Els de Ntra. Senyora
de M omission de Porreres. Els de Nlra. Senyora de la Pau de
Calcllitx. Els de Ntra Senyora de la Pau de Son Seguí (Sia.
Maria). Els de Ntra. Senyora de Portals de Calvià. Els de
Ntra. Senyora del Puig de Pollença.£ls de Ntra. Senyora del
Refugi d'Alaró. Els de Nlra. Senyora de la Salut de Palma.
Els de Nlra. Senyora de la Salul del poble de Maria. Els de
Nlra. Senyora de Sant Salvador d'Artíí. Els de Nlra. Senyora
de Sani Salvador de Felanitx. Els de Ntra. Senyora de la So-
Ictat de Palma. Els de Ntra. Senyora de la Trapa de S'Arracó.
Els de Nlra. Senyora Trobada de Si. Llorenç d'Es Cardcssar.
Els de Nlra. Senyora de la Victòria de Alcúdia.

A mes dels Goigs d'aquests Santuaris tenim els Goigs d'u-
nes quaranta advocacions dislintcs. amb que es venerada dins
Mallorca la Mare de Deu.

Després dels Goigs de la Verge hi ha encara els Goigs dels
Sanis i Santes. Uns centenar distints n'hi ha a la col.leccio de
la Biblioteca de La Real i de segur que no hi són tots. Pel nú-
mero d'edicions que han lingul aqueixos Goigs es pot, conèi-
xer la devoció que han tingui els Sants dins cl poble mallor-
quí. El qui s'en du la Palma es Sant Josep i cl segueix de ben
a prop St. Anioni Abat. Venen després els Patrons dels po-
bles i els Sants advocats conira una mal particular. St. Sebas-
tià i St. Roc, advocats conira la pcsic. que tantes vegades as-
solà Mallorca, St. Marçal advocat de dolor. Si. Blai de mal



de i-oli. St. Magí de irancadura. Si. Abdon i St. Señen, contra
Ics calabrutxadcs i altres plagues del camp*. Sta. Apolònia
contra cl mal de queixal. Sta. Bàrbara contra els trons i
llamps. Sta. Llúcia contra cl mal d'ulls. Sta. Elena per trobar
coses perdudes, etc. etc.

Per acabar, afegirem ducs paraules sobre les col·leccions
de Goigs a Mallorca.

La vida d'una estampa és certament molt frèvola, ja que de
per si té poques defensas. Això no obstant, sempre hi hagut
qualcú que ha fet cas d'aqueixes coses petites i els ha guarda-
des amb amor. Els nostres cronistes Bover i Furiò i als biliò-
(ils Capdebou, Procns, Don Estanislau Aguiló, Don Benet
Pons, Don Pere d'Alcantara Penya i altres foren
col·leccionistes de Goigs. La de D. Eslanislau Aguiló crcim
que es conserva a la Societat Arqueològica Lul·liana. La d'En
Bover va passar en gran part al museu diocesà de Barcelona.
Les altres s'han fus i no sabem per on. Avui Ics mes interes-
sants col·leccions de Goigs que es guarden a Mallorca són la
de la Biblioteca provincial en dos volums, enquadernats en
pergamí. El primer conté unes dosccntas estampas en fol
major, quasi totes mallorquines. El segon està format per do-
centes seixanta nou estampas en fol. de Ics quals cinquanta
nou són mallorquines. Ics altres, catalanes. Aquests
col·leccions foren fetes per un frare caputxí, del segle XVIII .
i com diu cl començament del Aplec, Ics va fer per ajudar als
predicadors at^bmpondrc cl panegíric de qualque Sant. Altre
col·leccions notables són las de D. Ignaci Furiò, formada per

son parc D. Vicenç; la de D. Lluís Alemany i la de la Biblio-
teca de La Real, que lé prop de vuit mil exemplars entre cata-
lans i mallorquins.

En els nôtres dics. quan pareixia queTafició als Goigs an-
tics havia mort per a sempre, ha sortit una nova generació
que te cl propòsit de fer-los ressuscitar, purificais de Ics im-
perfeccions i ridiculeses que abans tenien. I no faltaren poc-
les que els presentin amb un ritme perfect, com ja ho han de-
mostrat fa poc cl mestre en gai saber Don Guillem Colom.
Mn. Bartomeu Guasp, gran enamorat dels Goigs (el cel sia
ell) . Mn. Miquel Bonm'n i altres.

Tant de ho que aquest moviment prosperi de cada dia més
i contribuicsqui a renovar la bella tradició dels noslres avis
(l'amor i veneració a la Verge Maria i a tots els Sants. Aques-
ta devoció a la Marc de Déu i als Sants ha estat últimament
rciomcnada pel Concili Vaticà II i nclcjada de Iota supersti-
ció contribuirà molt a la prosperitat i felicitat de la nostra
torra mallorquina.

* Sí. Ramon Nonat advocat del bon part i St. Pone venerat
a l'església de la Mercè, que era advocat contra la plaga de
les xinxes. Els seus goig comença ven:

Oh, Sant Ponç, oui les pregaries
viu de les suplicants,
matan xinxes, cuques fieres
que devoren nostres carns.

PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES DE L'AJUNTAMENT D'ARIANY PER
A L'EXERCICI DE 1992.

INGRESSOS

CAPÍTOL

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

6

7

CONCEPTE

IMPOSTS DIRECTES

IMPOSTS INDIRECTES

TAXES I ALTRES INGRESSOS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INGRESSOS PATRIMONIALS

AL I ENAC I Ó D ' I NVERS I ONS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS

DESPESES

DESPESES DE PERSONAL

DESPESES CORRENTS I SERVEIS

DESPESES FINENCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INVERSIONS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

PTA.

11.637.000

850.000

1. 212. 267

10. 500.000

370.000

0

8. 180. 733

32. 750. 000

8.620. 332

9.830.096

0

4. 168. 674

10. 130.898

0

32. 750.0000



-26- Passatemps
I nobaneii ASA. /íolucianA a AO.

página númeno Ç.

TEST CULTURAL

1) Si vares llegir, al passat nú-
mero el reportatge damunt els
pous arianyers, degueres des-
cobrir, que a Ariany tenim un
pou, o més ben dit el teníem,
dins Son Bats, en el qual s'hi
aturava a beure el Rei
En Jaume quan anava del seu
palau sineuer fins a Sa Devesa
Sabries el seu nom?

- Pou Bo
- Pou Jurà
- Pou Pomer
- Pou d'es canyar

2} Sabries dir quin càrrec ocupa
actualment dins el Consell In-
sular de Mallorca el nostre
batle?

- President
- vice-president
- Conseller de cultura
- Tresorer

3) Els dos finestrals del creuer
de l'església es beneiren un
30 d'agost per la Festa de
la nostra Patrona, però sa-
bries dir quants d'anys n'íia
fet enguany?

- 15
- 25
- 50
- 75

4) D. Marc Antoni Cotoner i Sure-
da, que fou el primer Marquès
d'Ariany, està enterrat a una
església de Palma. Sabs a
na quina?

- Sant Miquel
- La Seu
- Sant Jaume
- Sant Francesc

5) I seguint amb el Marquès, sabs
a quin any se li concedí el
títol d'Ariany?

- 1968
- 1717
- 1928
- 1829

LLETRES CREUADES

HORITZONTALS.- A) La segona. B)
Mol·lusc cefalòpode, que té vuit
llargs tentacles a manera de ca-
mes. C) Planta, les fulles de la
qual, convenientement assecades i
preparades, s'empren per ésser
fumades. D) Operari que té esment
a encendre i vigilar el foc d'una
màquina. £) Llinatge existent a
Ariany. Agre de bolets. F) Torre
d'una mesquita. G) Prendre i a-
propiar-se indegudament amb vio-
lència o engany, allò que pertany
a un altre (Rev). H) Filats o
xerxa per a pescar o per caçar
ocells, i) Consonant.

VERTICALS.- 1) Consonant.
2) Producte gasós de la combustió
de matèries orgàniques. 3} Lli-
natge molt arianyer (Rev.) 4)
Numerar pàgina a pàgina. 5) Cosa
dolça. Fill d'Adam i Eva. 6) Pa-
ner de grans dimensions. 7) El
qui elabora la cera. 8) Expulsió
sobtada i generalment sorollosa,
de gasos de l'estómac per la bo-
ca. 9) La mateixa que I.

1 2 3 '4

REFRANYER

- Durarà de Nadal a Sant Esteve.

- NadaJ amb capell, Pasco amb
capot.

- Nadal en dilluns, festes a
munts.

- Per Nadal, maduren ses nesples.

- Per Nadal, capons, neules i
torrons.

- Gener gelat; Febrer, anarat;
Març, ventós; Abril, aigolós;
Maig, humit: vat aquí un
pagès ric.

LLETRES BARREJADES

Estam a temps de Nadal i segu-
rament a ca teva tens un Betlem
fet. Idò bé, a n'aquesta ocasió i
enmig de totes aquestes lletres
trobaràs, si afines bé la vista,
10 objectes o motius que es poden
veure a un Betlem.

A R H O R M O L I U
P G V A C A S E S O
A L M O L S A G M N
S A R E T U R N O B
T N E M E X I A N S
O N M F E U U A T F
R E I S A G U N A S
E L N O T V A R N A
T A F U N O P E Y A

S A S L A M I fr A S

PENSAMENTS

- A la llarga, tan sols convencen
aquells que creuen en el que
diuen.

(Manuel Herrero de Miñón)

- La constància, és la virtut,
per la qual totes les altres
donen el seu fruit.

(Arturo Graf)

- L'amor, mai té raons i la falta
d'amor, tampoc.

(Eugene O'Neill)

- Dins el cor de tots els hiverns
hi viu una primavera palpitant
i darrera el vel de cada nit,
v'e una albada somrient.

(Kahlil Gibran)

- Mai es camina dins la tenebra
absoluta,

sempre hi ha una llum
allà lluny.
Camina home, camina
la llum no es mou.

(Juan F.Oliver Regambert)

Biel Tovell



Ariany temps enrera

4 2 ?> 4 5 6 } #
q io U «L IS 14

15 16*1? U ZO ¿I 21 « ̂

/ • - CataLini Alimona. Nadal (Capitana)
2. - Apolonia nascano neAquiaa /Çalenaj
J. - l·laníjal ida Concia Valenzuela
fy.- (jenònia Renovant Zuzctma ÍÇannLgiienaJ
*)• - Catalina Çenovaní fSexvenaJ

6,- fliania Zuzama l·nontejta (Venda)
7-- Colarà, hejuiioi ÍÇofuiianaJ
à.- I/ioò&l Salvà Rigo fd'eA flla/ü
<?. - uànbana lliejia /ahe/ineji (henniola)
10. - I/iabel l^oMello Kamuí (huA-t&neta)
II,- Pnàxec/eA l^le/ït/ie. Dandeji I de. Son (jenen. J
12. - flania Danden. LlUeneA (¿e. Can CoAuUa)
/J. - flania h ebnen. Riena (de. A 'Lytonell)
Ik,- /-nancÍAca Danden Botica CKatnonJ
/5-- Gáfela Zumanti hnorctena (Venia)
l6.- ¡Rangálida Zufcm^/-norteña (\leula)
/7>- Cab niel Zu^arna /-norteña (Véalo)
l8. - ñania Alimona Nadal (Capuana)
iy. - f-nanciíca Cunient ítcaleA fflunene-ûij
20.- Banbana KeJixach Ribot CRe.ixacp)
21.- hnancÍAca Al^amona fPonnoMaJ
22.- $oana Zu jama /-norteña (Veula)
23.-Pianga!'Ja Ribot Kiena (BunbaUa)
2^.- Catalina Capó Danden (de Aa lon.ne.ta)



-28- Sa Farola OreHuda

- A la f i et veia, no t ' novia
viít en toteA ASA. feAteA.

- SapA quin {ned què fa! no
ponen tneune eA noA pen. defona.

- Bé penò, què na havieA
d'anan a PlatineÀ?

- 611 AopA que hi va de bé
a - ' i i> id ença que -¿eA donen pen AO

nàdio, fotA un bon foc a 4a
comiAla i t'hi aixenqueA, no
inponta anan a poAAon ¿ned pen
if i- •l eAgAeALa.

- llèmil llampA, AopA AÍ ¿o ho
hagués Aobut que leA donaven pen
Aa nàdio, no hi haunia anat!

I pen quina "annàdio" leA
donen?, què éí pen Sa Balean?

- De pared pen. Aa nàdio
d'Anianu! o na te n'h<iA
"alienada" que tenim una nàdio?

- I ana què me diuA? ¿o no ho
Aabia, i a on hem de pwan Aa
buAca nen. Aentin-la?

- 1 40 que. Aé. eA eA meu homo
r ' PI i i ique A en cuida de poAan-J.e a n eA

Aeu pueAÍo.
- Penò ana pen on me. AuntÁ^ ¿i

te xenn de. Aa buAca de Aa nàdio
- Ah<!!! aqueAta^mhan dit que

pen devenA eA numeno 100.
- feno i això a"on na vengui

tot aqueAÍ tnui de Aa nàdio.''
- nh! Don Nadal, que no . /<

vaneA llegin que ena moli manuÓA,
idò ja ho veuA, Àa tenim nàoio

I I ' Ti'moA anneaia A angue, L Ueu AOS
lo que vendnàV*. 'na. encana!

- Lo que convé éà que faci
annealan AeA aoteneA.

- QuineA AoteneA?
- SeA que hi ha a 1'eAgléAÍa.
- O ¿a hi ha aoteneA? i fa doA

dieA que fenen AeA teuladefJ ! !
-loo!, A'altne dia que va

ploune toni pan.eix.ia un ponen
fonadat, vanen haven de poAan
POO!A i tot de Araiao que queia.

- Idò aixi, ¿a moA ponem
tonnan pnepanan pen boquinan,
cada dia hi Aam, quan no AÓn eA
anbitneA eA 1'eAgléAÍa.

- I què no haA VÌAÌ Aa canta
de Sa Fulletó?, ell també l'han
puyada /00 dunoA, Ae veu que AeA
1000 peAAeteA no leA donaven pen
anan a fen AOpanA...

- $eAÚA que etA de rralpenAoda,
i a damunt etA una cagada, i anà
leA planyenàA /00 aunoA en Aa
feinada que leA dun.

- Idò pen què leA han de
_i 9 °meneAten/

- fli han dit que han de compnan
uneA màquineA, i enderréA a tu que
t inteneAAa AL tamateix no la
VO!A, què haA d'anan a nemuaan?

/? ' . ¿ - j •- De, be, deixeu anan, xenna
d altneA coAeA, com va anan Aa
xocolatada de ca AeA mongeA?

- I ¿o què Aé, a ¿o el me
vanen dun a ca noAÍna, a jo
oqueAt {ned me va nemoune

. 'A 'ancnoAAÍA1, Aa neuma, Aa
xiàtica", neA amb una panatila

eAtava feta un enano.

- s¿ que eAÍaveA hen banninada

- Ai, na ho AopA bé con
eAtava! penque pesi ¿o faltan a
una panxada ja he d'eAtan ben
fotuca, ¿o ¿a me. veia arò un peu
dinA Son TonAet.

- l que. AÍ mateix, tem ninxo?
penque eA meu. homo no ha tengut
coionA de. poden-ne carpnan cap,
no Aé AL volano. méA que müA
cjiemin, i llavonceA tinin ¿a
cenano.,

- ¿A que no Aé pene/uè no J. 'han
d'enanandin i ¿a que hi Aon també
poc/nien fen. apancamentA pen eA
cotxoA, penque t auegun que. pen.
¡OÍA Santi ri ha LUTA emboçûA que.
no hi ha qui en paAAÍ.

- No, ¿o temè- tene LUTA bau
muldecapA, pen. que. a ¿o mateixa a
on m 'entan.fien.ien?

- $eAUA eàtÒA enfona encana,
tu mentneA no pejidiA eA nemia, no
hem ¿e. poAAan pena!!!

- A n'eA nenia no el pene/né
menine^. eA de, Aa tencena edat
anem ioni numbanÍA, AopA què poA
de. guAi!, diñan a SeA /onneA,
eAcunAÍó a n'eA DijouA Bo, la
Noch.ebuena"..., bé Aempne en

tenim en manxa, això moA Aalva.
- Si fieia, i vaJ w£A penAan

arri això que arri) altneA coAeA,
penque. AÍ canenceA a fen

penAamentA ionneA boieta, impoAÍA
nen aqui, anbitneA pen alla,
I , •//* //- // '- • •embuÄJA pen. alia d. oca, C/HALA
pen. amunt i ¿o que. ja eAtic
menopauAÍca..., ja naméA moA
queden quatne excunAÍau, i
guaine, nanxade/í... tanmateix hem de

- J i • • irnonuï ríe qualque CO/MI, t ¿a ro
diven monin mantin monin fiàntin.

- fleAÚA can eAÍOA avui, Aenà
vena que ja t'en VOA a Son
Pauet, venga, venga any nou,
vida nova.

- Au idò, lievet de davant jo
que ¿a eAtic candada de
Aentin-te, m'hoA fet en cal de
A 'onella malalt.

- ñina-la quina enanoncac/a que
m'ha donat ana?, en volen, qualque
coAa ja ho dinoA, j.a. /íapA a on eA
ca meva.

- fleAÚA, tampoc no impania
que te poAAÍA aixi...




