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D'Atocha sou titulada!
D'enllà de la mar emportada,
aquí us heu arrelada
com un roser de tot l'any.
Beneïu vostra filiada,
oh Patrona d'Ariany.

(Dels Goigs a la Mare d« Déu d'Atocha de
Mn. Bartomeu Guasp)
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* Dia 2 de juliol ens va
deixar l'amo en Bartomeu Julià
Ribot (Barber), tenia 62 anys i
era casat.

* Dia 3 de juliol ens va
deixar l'amo en Miquel Darder
Mestre (Salero), tenia 73 anys
i era fadrí.

Descansin en pau.
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Els articles, cartes i
comunicats publicats

en aquesta revista sols
expresen l'opinió dels

seus autors.

Nota de la Redacció
Com haureu pogut conprovar

aquest número ha sortit amb
bastant de retràs respecte a la
data que ha\ria de sortir.

Les causes, no excuses, són
que en s'estiu els pocs que
feim feina a la revista mos
espargim, un per aquí i s'altre
per allà i amb la xafogó
d'aquesta època no és gaire bo
de fer posar--se a escriure, la
\reritat és que ens desconectam
un poc d'aquest trui.

Endemés d'això hi ha hagut
diverses circumstàncies
personals d'alguns
col·laboradors que han
impossibilitat que aquest
número sortís abans.

De totes maneres esperam
recuperar la normalitat per al
proper número.

Rectificació
En el passat número vàrem

cometre una errada, posàrem que
madò Franciscà Genovard Mestre
(de sa Figuereta), que va morir
dia 2 de Maig era fadrina, cosa
que no és certa, havíem d'haver
posat que era viuda.

Esperam que ens disculpeu
d'aquesta errada que va ésser
totalment involuntària.

* Dia U de juliol va néixer
n'Antònia Inés García Mayol, és
filla d'en Leandro i n'Antònia.

* Dia 30 d'agost va néixer
n'Inés Romero Gemila, és filla
d'en Francisco i de na
Catalina.

Enhorabona als pares!

¿utas

Mancomunitat Pla de Mallorca
Servei de Promoció Econòmica

El Govern Balear estableix unes ajudes
en matèria de finançació a través del
Decret 23/1989 de recolzament al petit i
mitjà empresari balear, mitjançant l'obten-
ció de crèdits subvencionats. La Societat
legitimada per recepcionar les peticions
d'ajudes és ISBA.

ISBA (Societat de Garantia Recíproca)
és una empresa pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que du a ter-
me una campanya informativa d'assesso-
rament i de recaptació de projectes empre-
sarials als municipis del Pla.

La solvència i eficàcia de les societats de
garantia recíproca està més que provada.

Actualment ISBA ja ha informat als em-
presaris d'Algaida, Montuïri i Porreres de
les ajudes que el Govern Balear concedeix
en matèria de subvencions, com a conse-
qüència de la declaració d'àrea d'especial
significació a la zona del Pla de Mallorca, a
més d'assessorar sobre la finançació més
adient a les seves necessitats.

Durant els propers mesos el servei d'in-
formació i assessorament es realitzarà a la
resta dels municipis de la Mancomunitat
Pla de Mallorca, és a dir, a Ariany, Costitx,
Lloret de Vista Alegre, Llubí, Maria de la
Salut, Petra, Sencelles, Sant Joan, Sta.
Eugènia, Sineu i Vilafranca.

Es poden acollir a aquestes subvencions
crediticios avalades per ISBA S.G.R., totes
les empreses de tipus comercial o indus-
trial que necessitin un crèdit bancari i en
conseqüència l'abaratiment del cost finan-
cer, comptant sempre amb la bona viabili-
tat de l'operació.

Per tal de conèixer la tasca que es realit-
za des de ISBÀ, i poder establir línies da
col·laboració, es convocarà els empresanc
a una reunió informativa. Així mateix, a tra-
vés d'articles de premsa, es comunicarà
l'inici i horari de consulta de ISBA en el mu-
nicipi.



Plenari
Resum de l'acta de la sessió ordinària de dia

12 de Juliol de 1993.
CONTRACTACIÓ DE L'OBRA PLA INSULAR D'OBRES I
SERVEIS.
Vist l'expedient per a la contractació de l'obra

anomenada "Aglomeració asfàltica, carrers del
nucli urbà" inclosa en el Pla Insular d'Obres i
Serveis per a 1993, s'acordà per unanimitat dels
presents :

]..- Aprovar definitivament el projecte tècnic,
fet pels tècnics del CIM, import del qual és de
13.573.186 ptes.

2.-- Procedir a la contractació de l'obra
mitjançant contractació directe.

3.- Consultades tres empreses a saber:
Melchor Mascaró SA: 13.560.000
Riusech Hijos SA: 13.570.000
VOPSA: 13.573.000
Adjudicar l'obra a l'empresa Melchor Mascaró

SA per l'import de 13.560.000 ptes.
URGÈNCIA
No figurant a l'ordre del dia el tema que

després es dirà, s'acordà per unanimitat el seu
tractament amb el següent resultat:
--Es obligatòria la recepció de servei d'aigua
potable i clavegueram.

Vista la proposició presentada per la Batlia i
que diu:

Aquest Ajuntament és membre del consorci per
l'abastament d'aigua i sanetjament de la zona Pla
de Mallorca, que fou constituït en data 14 de
Juliol de 1992 per gestionar els serveis
d'abastament d'aigua i sanetjament en el territori
dels municipis consorciats. Adjudicada la concessió
dels esmentats serveis, cal procedir a la seva
posada en marxa en el termini previst en els plecs
de condicions; i aquesta alcaldia entén que és una
passa prèvia necessària, per evitar possibles
interpretacions dispars, declarar amb absoluta
claretat l'obligatorietat dels al·ludits serveis.

Per una part són serveis obligatoris per a tots
els municipis i tenen la naturalesa d'obligacions
mínimes de tots els ajuntaments, segons declara
l'article 26-1-A de la llei 7/85, de les Bases del
Règim Local; per l'altra, són serveis obligatoris
per a tots els ciutadans, que necessàriament els
han de rebre i utilitzar.

A més a més, l'ordre de 19 de Febrer de 1944
del Ministeri de la Governació sobre les
condicions higièniques mínimes que han de reunir
tota classe de vi vendes, norma encara vigent,
disposa que, "donde existiera red de
alcantarillado será obligatorio el acometer a ésta
las aguas negras de la \d.\rienda siempre que la
distancia entre la red y el inmueble no exceda de
100 metros; e igualmente será obligatoria la
cometida de agua y su uso cuando exista un
abastecimiento público cuya red de distribución se
halle a una distancia inferior a 100 metros", és a

dir, ja des de fa cinquanta anys, i amb unes
condicions sanitàries, higièniques, socials i
medioambientals molt menys exigents i
desenvolupades que les actuals, ambdós serveis són
de recepció i ús obligatori, quan està instilada
la xarxa pública. Traslladant aquelles exigències
mínimes al dia d'avui, no cal abrigar el más
mínim dubte sobre la seva obligatorietat.

Per tot això aquesta Batlia fórmula al Ple de
la Corporació Municipal les següents propostes
d'acord:

1.- Declarar obligatòria la recepció i l'ús
dels serveis públics d'abastiment d'aigua i de
s;;netjament en tot el sol urbà d'aquest municipi.

2.~ Fixar el termini d'un any des de la posada
en manca dels serveis esmentats per a la ounnexió
efectiva de totes les r̂ivendes a les xarxes
d'aigua i sanetjament.

S'acorda per unanimitat dels presents aprovar
els dos punts anteriors.

Trobada de Donants de Sang

El proper diumenge, dia 26 de setembre, es
celebra LA GRAN DIADA DE LLUC '93.

Aquesta diada, és la gran Festa que celebram
periòdicament els donants de Sang de Mallorca, i
constitueix la manifestació pública més important
de la nostra Associació.

A n'aquesta Diada de Lluc, tenen confirmada
l'assistència les primeres autoritats de la nostra
comunitat, entre ells, el President del Govern
Balear, el President del Parlament, el President
del Consell Insular, el Conseller de Sanitat, el
Batle de Palma, així com quasi la totalitat de
baties de Mallorca.

Presidirà la celebració Eucarística, que tindrà
lloc a l'Acolliment de Lluc, el Bisbe de Mallorca.

Ha confirmat també la seva assistència, el
President de la Federació Nacional de Donants de
Sang.
HUGBM&
10*30 Arribada dels donants, autoritats i
comridats.
11*00 Inauguració del monument "Als donants de
Sang de Mallorca"
11*30 Santa Missa a l'Acolliment
12*30 Acte social ami) entrega de guardons a
entitats i persones
13*15 Sorteig d'obsequis als donants i fi de festa
amb l'actuació de grups folklòrics en
representació de les diferents cases i centres
regionals d'Espanya
14*00 Cloenda de la Diada.

Vos hi esperam!



.4.. HOMILIA DE LA FESTA DE IA Mä DE DÉU D'ATOXA
29 D'AGOST DE 1993

Dignissimes autoritats:

Rvnts. preveres Concélébrants:

religiosos

Germans i germanes d'Ariany:

Germans
religioses:

Una de les coses més celebra-
des darrerament a Ariany, ha es-
tat la consecució de la
Independència Municipal 1'any
1.982. L'any passat, especial-
ment, amb motiu del desè aniver-
sari es feren festes
extraordinaris, i cada any també.
En les ocasions anteriors en que
s'havia intentat arribar a aques-
ta independència, a pesar del
molt de treball fet, no s'havia
arribat a aconseguir aquest des-
ig, i en aquesta darrera ocasió
va ser també la molta de feina i
el moment oportú i apropiat; ja
que des d'aquell moment, pobles
amb molt més territori i habi-
tants, no ho han aconseguit, i
tal com estan les coses, difícil-
ment ho aconseguiran. El moment
històric i totes les peces que es
mogueren en aquell moment, foren
la clau de la consecució. La gran
majoria del poble entén aquest
fet com una ocasió extraordi-
narària, i ho celebra.

A la festa del desè aniversa-
ri, a un dels discursos que es
feren glosant la llibertat d'es-
perit de ser independents, es
digué: Aquesta Independència és
«Un fet que mos va permetre tenir
la nostra pròpia dignitat, i no
sentir-nos ridiculitzats quan ens
demanaven de quin poble érem;
perquè ara, encara que petit, som
un poble que es diu Ariany». Toni
Pascual, Batle d'Ariany.

Jo hi voldria destacar aquesta
paraula "som", perquè cada perso-
na individual o col·lectiva, una
de les coses que més desitja és
poder dir "jo som", "nosaltres
som" .

El fet de "ser" dependent o
independent no tendria la més
minima importància si això su-
posás igualdat de tratament tant
a uns com a altres; però
l'història general confirma el
trist fet humà de voler dominar
qui, per alguna cosa, justa o no,
té més poder concentrat a les
mans. Ningú hagués desitjat tal
independència si no hagués estat
per la poc satisfactòria

experiència del qui és dependent
i no amo. Desgraciadament totes
les històries són semblants; és
com si la vida fos com un gran
dinar: els més forts asseguts a
la taula, i els més petits davall
de la taula per a si cau cap
mica.

Avui volia glosar una altra
independència, també històrica,
de la que la que avui anomenam la
Parròquia de N* S* d'Atoxa
d'Ariany, (ésser Parròquia a ni-
vell administratiu significa que
tan sols es dependeix directament
del Bisbe o dels seus Delegats) .
Abans, l'església d1aqui no tenia
tampoc cap casta d'entitat allà
on els arianyers poguessin dir
"som".

La dependència ecclesiàstica
de la Parròquia Matriu de Petra,
fou més suau que la dependència
municipal, o al manco les seves
conseqüències.

De la capella primera d'Ariany
de que es té constància , és
quan, en 1570, amb motiu d'una
Visita Pastoral que el Bisbe Die-
go d'Arnedo dóna ordres a
l'Ecònom Petra perquè vagi a
beneir-la, i hi pugui celebrar
missa qualsevol sacerdot que ten-
gui els permisses corresponents,
i el Bisbe després de vistar la
Capella, fa escriure al seu se-
cretari les coses que troba que
no estan en bones condicions, i
les multes que haurà de pagar si
tal dia no estan arreglades. I
des d'aquell moment, a la Capella
d'Ariany el Bisbe hi passà cada
vegada la Visita Pastoral. Aques-
ta capella durà 147 anys, fins
pràcticament al nomenament com a
tal del Marquès d'Ariany, l'any
1717, qui construi la nova Cape-
lla, però segui depenent en tot
de la Parròquia de Petra, sols
s'hi podia dir Missa; per a totes
les altres coses havia d'anar a
Petra.(Baptismes, matrimonis,
extremaunció, funerals, etc).

171 anys més tard encara, el
dia 2 de juliol de 1887, marca
una passa envant, tan tols una
passa, en aquesta independència o
autonomia, aconseguint que, de
no ser més que una" simple Capella
que de poc devia servir —llevat
de poder anar a Missa--, fos --no
una parròquia— sinó una Vicaria
fitxa, pogués tenir un Sagrari
propi amb la presència constant
de Jesús a l'Eucaristia, i es
poguessin administrar aqui tots

els Sagraments, i es poguessin
tenir llibres de Registre propis,
si bé amb les corresponents ser-
vituts a la Parròquia de Petra,
pròpies d'aquell temps, que ara
ens pareixen exageracions, i que
pogués tenir el seu propi Vicari
(afiliat a Petra).

Però això no fou cosa senzi-
lla; la distribució de parròquies
a Mallorca era provisional, i
mentre es tramitava aquest expe-
dient, el Bisbe va mori, si bé
aquest ja havia deixat arreglat
personalment el permís, que pos-
teriorment fou firmat i remès pel
Secretari del Govern Ecclesiastic
de la diòcesi de Mallorca, un
parell de mesos més tard, o sia
el 22 de juliol a la Parròquia de
Petra.

Això és produi així:

Quatre mesos abans, en un es-
crit dirigit al Sr. Bisbe de Ma-
llorca D. Mateu Jaume i Garau, de
8 de març de 1886, firmat pel
capellà Encarregat de l'església
d'Ariany -don Toni Jordà-, del
Batle Pedani d'Ariany, i de gran
nombre de majors contribuients,
"demanen que sigui erigida aques-
ta Església en Coadjutoría su-
fragánea, (que tingués Vicari
Coadjutor propi i resident) de
l'Església Parroquial de Petra.

El contigui del document en
paraules senzilles és aquest:

"D. Guillem Puig i Fullana,
que era Canonge de la Seu i en
aquell moment Secretari del Go-
vern Ecclesiastic de la Diòcesi
de Mallorca, certificà que a
l'expedient de convertir la Es-
glésia d'Ariany en església fi-
lial del districte de Petra, que
el Sr. Bisbe, abans de morir,
havia dictat el dia 22 juliol de
l'1886 el decret corresponent, i
diu:

"Vist 1'expedient instruït
davant el Provisor i Vicari Gene-
ral d'aquest Bisbat en cumpliment
de lo ordenat per 1'Excm. i Ilm.
Sr. D. Mateu Jaume i Garau, Bisbe
que era d'aquesta Diòcesi, en
Decret de Setembre de 1886 en una
sol·licitud unida a aquest expe-
dient i dirigida al difunt Prelat
en 8 de març del referit any fir-
mada pel capellà encarregat de
l'església d'Ariany del districte
Parroquial de Petra, pel Batle
pedani i gran nombre de vesins
majors contribuients d'aquell



cloc, demanant que sigui erigida
dita Església en Coadjutoria,
sufragánea de l'Església Parro-
quial de Petra; una volta compro-
vada la conveniència i la
necessitat de que sia feta Coad-
juctoria la referida Església, no
sols per lo expressat en la
instància moradors d'Ariany, sinó
també pels informes del Rvd. Sr.
Ecònom, Sr. Batle i Ajuntament de
Petra; i assegurada l'assignació
corresponent al Vicari Coadjutor
en quantitat de cinccentes cin-
quanta pésetes, i endemés l'im-
port dels gastos precisos de
material o sia de culte i fàbri-
ca; consideram també els limits
territorials en que deurà exercir
la jurisdicció el nou Coadjutor
que es troben fitxats d'acord amb
aquest, pel Rnt. Ecònom de Petra;
l'Ecònom de la Vila de Petra,
presta el seu espontani consenti-
ment a l'erecció de Coadjuctoria
d'Ariany, considera molt conve-
nient que pel servici d'Ariany
s'autoritzi al nou Coadjutor no
sols per administrar el Sant Bap-
tisme, Viàtic i Matrimoni, amb
totes les seves diligències
prèvies i consiguients, més també
per dur llibres parroquials de
registre, a part dels de Petra, i
celebrar els funerals dels fidels
difunts, salvats sempre els drets
i presidència parroquials de pre-
sidir l'Ecònom de Petra quan bé
li paresqui:

Ordenam -segueix el decret- ,
que sia eregida en Coadjutoria
l'Església del' lloc d'Ariany,
dedicada a N* S* d'Atoxa, havent
de ser servida pel Capellà enca-
rregat de dita Església, al qui
nomenam Vicari i li conferim les
facultats corresponents a tais
vicaris, segons les pràctiques
constants d'aquesta Diòcesi de
Mallorca, i les heura d'exercir
en total dependència de 1'Ecònom
de Petra, tant pel que toca a la
seva superior inspecció com a
dependent com per els actes de
culte i festivitats, en que podrà
tenir 1'Ecònom la presidència
quan be li paresqui. Donam, per
últim, ordre al Sr. Ecònom de
Petra per a que passi a fer la
instal·lació amb la solemnitat

que toca; i una volta estigui
feta, el nou Coadjutor podrà ad-
ministrar els sagraments a bons i
malalts, en els termes que propo-
saven els qui ho han demanat i
exercir la seva jurisdicció dins
els limits senyalats el per el
Sr. Ecònom de Petra".

Com hem dit al principi, «el
dia 2 de Gener de 1887, tengué
lloc la mentada instai.lació, que
efectuà, amb la solemnitat reque-
rida, el Rvd. Sr. Ecònom de Pe-

•*Ç-

Eh motiu del 250 aniversari de la construcció
de l'església d'Ariany, es va treure la Mare
de Déu d'Atocha pels carrers dl poble.

D. Toni Ribot i Font». l'Arxiprestat de Manacor, la qual
seria retgida en concepte d'«En-
carregat» d'ella (no sabem perquè

«El Vicari que retgia l'Esglé- en aquell moment no es diu

Don Toni Jordà, Ecònom) el ĝ  fins llavors havia

tra,
D'això en fa 106 anys.

«El Vicari <
sia d'Ariany,
natural de Montuïri", es converti estat vicari de la „̂ 3̂ cir-
el el primer capellà fitxe cunscripcioi o sia don Marti Tru-
iH * a ITI ii=i « +- :a TT « ,-T I d a i ̂  j<4 ' n v>--i ttv*«> i ~ ,

yols Sureda, que pareix qued'aquesta Església d'Ariany, i
que ho va ser fins l'any 1895, o uavor3
sia 8 anys.

Les realitats actuals de les

pareix
tengué el titol

d'«Ecònom», o al manco aixi fou
tractat i tengut a altres
documents.

El pas de Vicaria a Parròquia
es produi molt més envant, l'any
1935, 48 anys més tard, mentre Parròquies són una altra cosa: No
era Vicari d'Ariany el tan recor- és ̂  no te^in 3a la ^teixa
dat Don Marti Truyols Sureda que independència, que la segueixen
des de l'any 1905 fins a 1942, tenint, sinó perquè la realitat
fou el Capellà d'Ariany. L'any ecclesiàstica és molt diferent en
1911, per a moltes de les esglé- ***** a organització, en quant a
sies semblants a la d'Ariany, que mentalitat, en quant a manera de
es deien "Vicaries in Càpite" (o comprendrer-les.

sia amb el cap o el qui comandava ^ aquests brotets d'alfaba-
a un altra banda, en el nostre ĝ ^ cuidades amb tant d'amor
cas a Petra) es decretà que fos- __aposta per a aquest dia-, per
sin eixecades a categoria de les dones ¿'p^iany, que reparti-
Parròquies; Parròquies com la rem a i.oferta d'aquesta festa
nostra veinada Maria de la Salut, Patronai de la Mare de Déu d'Ato-
que depenia de Santa Margalida, i siguin un signe de pau i de
moltes d'altres, però aquest de- germanor entre tots nosaltres,
cret no es dugué a terme fins una superació de tot rencor i
1 any 1913, o sia dos anys més defecte, i una voluntat de treba-
tard. Però resultà que Ariany no llar tots j_ ̂ ^ amor: <<PER

hi entrà en aquest grup d'esglé- j^IMrí>>_ : també hi afegiria un
"•" que passaven a ser altre amor. <<PER ̂  PARROQUIAsíes
parròquies.

Fins al "12 de novembre de
1935, havien passats altres 22
anys més que les altres
parròquies, es donava el decret
que delimitava el que seria el
terme parroquial" d'Ariany (del
que se'n conserva el plànol a la
rectoria) , el 7 de desembre de
1935, prèvia la tramitació co-
rresponent, fou erigida en

Parròquia d'entrada la «Vicaria
in Capite» d'Ariany, inclosa a

D'ARIANY».

Demanem a la nostra Patrona La
Mare de Déu d'Atoxa, la Mare de
Jesús, d'aquest Jesús Fill de Déu
que està present aqui a l'Euca-
ristia des de 22 de juliol de
1886, (ara n'ha fet 107 anys),
que beneesqui les nostres tasques
particulars i comunes, de comuni-
tat cristiana i d'entitat civil,
per dur endavant un mateix pro-
jecte: el Poble d'Ariany.
Aixi Sia .Nadal Trias Orell, Pvre.



L'altre Mare de Déu d' Atocha
Ja sabeu que en tot Mallorca no hi ha altre poble, parròquia o capella, que veneri com a titular a la

Mare de Déu d'Atocha. Ariany és l'únic lloc on aquesta advocació és efectiva i tradicional.
Però també sabeu que a la capital d'Espanya no tan sols és molt popular el seu culte, si no que fins i

tot és Patrona d'aquella ciutat. Les festes que allà s'organitzan per conmemorar la seva festa són de les
més típiques i concorregudes. Es una de les grans bulles que anualment arreplega gran quantitat
d'assistents.

A tothom ve, per tant, de nou saber que en aquest poblet mallorquí tenguin per Patrona una Verge tan
"forastera",però llavors, en conèixer la relació d'Ariany amb els seus marquesos la cosa s'explica.

El motiu d'aquest empelt de Madrid a Mallorca de la Verge d'Atocha també és conegut i ha estat explicat
moltes vegades,per això avui parlarem precisament de l'origen d'aquesta devoció, és a dir, de la Mare de Déu
d'Atocha de Madrid i farem un poc d'història de la seva Basílica.

L'església basilical d'Atocha es troba al carrer del mateix nom que està ubicat a allò que es diu "el
Madrid dels Austries", dit així perquè es construiren o reformaren aquells barris durant els segles XVI i
XVII quan governaven Espanya els reis de la Casa d'Àustria.

Existeix un llibre antic i molt documentat, avui en dia molt mal de trobar, escrit l'any 1.860 per D.
Ramón de Mesonero Romanos que es titula:" El antiguo Madrid". Aquesta obra és una recopilació de dades
històriques i anecdòtiques sobre el Madrid d'un temps. Mescla un poc la història i les llegendes, cosa que
s'usava molt en l'època en que es va publicar (186]).

Està escrit de forma molt amena encara que un poc ampulosa i en un castellà ben recarregai; però he
volgut respectar el seu estil per no llevar caraàcter a la ressenya i la pogueu assaborir con si la
llegíssiu fa més de cent anys.

íntegrament la transcrivim:

Los historiadores de Madrid, guiados por su entusiasmo la demanda, no quedasen abandonadas á la brutalidad de
patriótico y su fervor religioso, ocuparon volúmenes ente- los moros; pero que habiendo, con el favor divino, lleva-
ros para consignar y amplificar las remotísimas tradiciones do à cabo su propósito de reconquistar á Madrid triun-
referentes á la sagrada imagen de nuestra Señora, que su- fando de los infieles, se arrepintió de su precipitada de-
ponen obra de San Lucas y de Nicodemus y traída de Antio- terminación primera, y regresando al santuario de Núes-
cuto, nada menos que por alguno de los apóstoles, y colo- tra Señora, mereció, en premio de su heroicidad, hallar
cada en una ermita hacia estos sitios que entonces eran á sus víctimas resucitadas al pie de la Santa imagen, si
unos Atochares, con cuyos dos nombres viene alternativa- bien conservando en sus cuellos la fatal huella del cuchi-
mente designándose en las diversas historias, relaciones lio paternal.—Este es el maravilloso y poético caso que con
y poemas cuyo catálogo solo ocuparía algunas páginas, mayor ó menor criterio é inspiración ocupó las plumas de
Siguiendo siempre en su íntima convicción de la existen- tantos panegiristas y poetas, entre los cuales descuella
cia de Madrid muchos siglos antes de la invasion sarra- el maestro Pereda en su libro titulado La Patrona dt Ma-
cénica, dicen que, al tiempo de verificarse esta, los piado- drid, los poetas Lope de Vega y. Salas Barbadillo en dos
sos vecinos de la villa, al abandonarla, debieron esconder poemas heróicos, y don Francisco de Rojas en la comedia
la imagen en unos prados de aquellos contornos en que que tituló Nuestra Señora de Atocha.
se criaba la yerba tocha ó atocha (como también lo ha- Supuesto, pues, este milagroso suceso, y supuesta~por
bian hecho con la de la Almudena en el cubo de la mura- consiguiente la remotísima existencia de aquella pobre
lia) y que en ellos la encontró á poco tiempo el caballero ermita, no debe estrañarse que desde los tiempos subsi-
Gracian Ramiret, dueño de aquellas posesiones cuando, guíenles á la reconquista histórica de Madrid por Alfonso
viniendo de su casa de Rivas (á donde se habia retirado el VI fuese ya célebre esta imagen y este santuario,
con su familia) emprendió y consiguió con algunos po- A él acudían en devotas romerías multitud deperegri-
cos caballeros la reconquista de su villa natal. nos de todos los puntos de España, razón por la cual se

Pero esta primera reconquista (de que no hacen men- hubo de labrar, andando los tiempos, animado al mismo,
cion las antiguas crónicas ni ninguno de los grandes his- un hospital ú hospedería para albergarlos, cuyo patronato
toriadores, y que solo tradicionalmente ha sido recibí- corria ácargo de la misma casa de los Ramirez (hoy de los
da) se halla envuelta en una portentosa maravilla, en un condes de Bornos) que conservaron allí cerca grandes pro-
milagro de Nuestra Señora de Atocha. piedades, alguna de las cuales han venido poseyendo has-

Cuenlan, puos, que temeroso el intrépido Gradan del ta nuestros dias, en que fue vendida para construir en ella
mal éxito de su heróica tentativa, y después de haberse en- la estación' del ferro-carril.—Por los anos de 1523 y en
comendado á Nuestra Señora, degolló por su propia ma- el reinado del emperador Carlos V, se escogió aquel sitio
no á su muger é hijas, para que, en caso de sucumbir en para la fundación de un convento de religiosos del orden



el mismo monarca y sus sucesores se apresuraron à acep-
tar, colmando de privilegios, mercedes y cuantiosos dones
á esta real casa y santuario, enriqueciéndole con primoro-
sas obras de arle, y ostentando, en fin, por todos los me-
dios imaginables su piadosa devoción hacia la Santa Pa-
trona de su corte real —Un toma entero no bastaría
acaso para reseñar la historia de su piadoso culto, los tes-
timonios vivísimos de adoración y de entusiasmo de que
en todos tiempos ha sido objeto por parte de los monarcas,
de la corte y vecindario de Madrid; sus solemnes trasla-
ciones, unas veces al palacio de nuestros reyes con moti-
vo de graves peligros en su vida; otras á diversos templos
con ocasión de pestes, guerras y demás calamidades; sus
regresos triunfales á esta santa casa, de dos de los cuales
hemos sido testigos en este siglo; la primera á la espul-
sion de los franceses, que convirtieron en cuartel y caba-
lleriza el convento é iglesia; y la segunda cuando ya es-
tinguidos los regulares, se designó en 1838 á este edifi-
cio para Hospital de inválidos militares.—El templo de Ato-
cha, restaurado en lo posible por la piedad del rey don
Fernando VII, ostenta hoy en su altar aquella primitiva
y celebérrima imagen. De sus elevados muros penden los
gloriosos estandartes de los antiguos tercios castellanos,

las inmortales banderas de los modernos ejércitos de la
guerra de la Independencia. Los dos caudillos mas memo-
rables de ella, CASTAÑOS y PALAFOX, yacen bajo sus bóvedas
aguardando el monumento nacional que ha de eternizar
materialmente las glorias de Bailen y Zaragoza; y los ve-
teranos inválidos de maestros ejércitos, la corte y el pue-
blo de Madrid, llenan constantemente su recinto y con-
funden á todas horas sus plegarias con las de los mo-
narcas, que, según la costumbre introducida desde Feli-
pe III, vienen á este santuario todos los sábados á implo-
rar la protección divina; y en ocasiones solemnes de su

de Santo Domingo, y construido este (al que se agregó en advenimiento al trono, de su entrada en Madrid, de sus
1588 una suntuosa capilla que Felipe II mandó labrar en casamientos ó de la presentación del herederodela corona,
el sitio mismo en que estuvo el antiquísimo santuario ó celebran en él las mas grandiosas ceremonias de la iglesia
ermita de Nuestra Señora) quedó bajo el patronato real que y de la corte.

Ja sabeu ara alguna cosa més sobre la vostra Patrona; aquella Mare de Déu tan antiga i tan estimada a
Ariany i a Madrid i que els vostres marquesos sempre veneraren i que no dubtaren en oferir als arianyers com
a preciat present.

Francesc Vallcaneras.

* Basílica d'Atocha de Madrid
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ARIANY AL DIARI DE MALLORCA

~8-
Oins un coleccionable del Dia-

ri de Mallorca dedicat a les "Ru-
tes de Mallorca", va sortir el
passat mes de juliol el correspo-
nent al Pla, concretat en els po-
bles d'Ariany i Petra.

Acompanyat d'unes fotografies
fantàstiques, el texte era el
següent:

Ariany, és el municipi més jo-
ve de Mallorca ja que es va se-
gregar de Petra l'any 1982. Un
Reial Decret de 30 de Juliol de
1982 va fer realitat una vella
aspiració dels veïns d'Ariany:
La seva independència

El Consell de Ministres en
sessió ordinària va aprovar la
segregació de la fins aleshores
entitat menor d'Ariany per
constituir-se tu municipi inde-
pendent, aconseguint d'aquesta
manera una vella aspiració
que va tenir els seus primers
intents per constituir-se en mu-
nicipi independent allà per l'any
1925.

Ariany fou una antiga posses-
sió i senyoriu de la família Co-
toner, els descendents de la qual
varen rebre de Felip V el títol
de Marquesos d'Ariany ostentat
en l'actualitat per D. Nicolau
Cotoner i Cotoner, Marquès de
Mondéjar i d'Ariany que fou el
Cap de la Casa Reial de la
seva Majestat el Rei.

El poble actual, té el seu
origen a les cases conegudes COM
"L'Alberg", cases de la primitiva
possessió i que es troben situa-
des prop de l'església, lloc a on
acudiren els pagesos per pagar
els seus censáis fins a finals
del segle XIX.

Per accedir a Ariany desde la
carretera que uneix Inca en Mana-
cor, tendrem que desviar-nos a la
dreta a una cruïlla que es troba
passats uns centenars de metres
de l'estació de servei Ses Fe-
rritges o bé des d'una segona
intersecció a l'altura de la ro-
tonda que condueix a Sineu. No-
saltres ho farei des de la prime-
ra cruïlla, lo que ens permetrà
conèixer les cases de Son Gibert,

per descobrir, ja quab¿ a l'f.i:
trada del poble, lo que foren el.-.
antics rentadors de la località!
i el pou conegut com el Pou Bo.

El fet de què Ariany es trobi
en certa manera aïllat, es a dir
que no és lloc de passada cap *
altres poblacions, ha protegit
a la localitat dels inconvenients
del desenvolupament turístic que
tant d'efecte ha fet a altres
llocs.

Actualment, continua vigent
l'activitat agrícola i ramadera
de la població i és important i
famosa, la cabana de bestiar por-
quí havent-se conseguii una gran
puresa en les seves races.

Encara que els seus camps sian
fonamentalment cerealistes, són
reconeguts en el mercat insular
per la seva gran qualitat, els
"alls arianyers".

Encara que la seva principal
font econòmica és l'agricultura,
el turisme repercuteix indirecta-
ment en la vida econòmica dels
arianyers ja que una part
important de la seva població,
acudeix a treballar a la zona
costera principalment de la Badia
d'Alcúdia i Ca'n Picafort. En
temporada alta, els nins i pa-
drins són quasi exclusivament els
únics habitants durant el dia que
permaneixen a la localitat. La
indústria és pràcticament nul·la.

Des del Sagrat de l'església,
es contempla una àmplia panoràmi-
ca que abarca quasi tot el terme
municipal, en el qual, hi con-
viuen harmoniosament els camps de
conró amb zones de garriga.

La prehistòria del municipi,
està documentada pel jaciment de
Sa Canova, cavitat a on s'hi tro-
baren deixalles pretalaiòtiques.

Ariany celebra la seva patro-
na, la Mare de Déu d'Atocha, el
darrer diumenge d'agost i el
darrer diumenge de juliol, cele-
bra la festa de la Independència,
per conmemorar la seva segragació
de Petra que es va produir l'any
1982 després d'una decissió del
Consell de Ministres.

MIQUEL R.IBOT ES QUEDA A 3»

Donàvem compte al passat núme-

.> de l'excel·lent ca»pany¿ com ?
àrbitre de 3? Divisió, feta pe
nostre paisà lo que va fer que
el designassin el millor de la
categoria i el proposassin pels
exàmens per ascendir de categoria
Idò bé, els exàmens no anaren de
lo millor i no va. superar les
proves encara que fos el que mi
llor puntuació va conseguir dels
5 àrbitres que es varen presentar
de les Balears.

Però tranquils, és jove, té
projecció, personalitat i segur
que si no és l'any que ve, serà
l'altra que el veurem a superiors
categories.

GUILLEM MAYOL

Al passat número Març-Abrii,
parlàvem de la desaparició del
nostre paisà Guillem Mayol, que
havia sortit a pescar calamars
el 24 de març i havia desaparegut

Totes les notícies eren desa-
nimadores i a dir veritat, crec
que ningú imaginava que el po-
guessin trobar en vida, però men-
tre hi ha vida hi ha esperança i
tothom estava pendent de lo que
pogués succeir fins que per des-
gràcia, el passat 1 de juliol,
el barco de pesca Marjupe I,

va treure el cos d'En Guillem
enganxat en les xerxes en un
avançat estat de descomposició.

Només em queda donar el condol
a la família i el desig de no ha-
ver de comentar més notícies
d'un caire tan desagradable.

SA MARINETA

I bé n'haurem parlat de "Sa
Marineta"!

Primer, que la declaren zona
regable d'interès nacional, això
era en temps d'en Franco! fixau-
-vos s'hi ha plogut! Quan es
"Jefe" va morir, tot va quedar
aturat; després, devers l'any 82
es va tornar posar en marxa i
ho adjudicaren a Dragados y Cons-
trucciones que va començar a ins-
tal·lar tuberies. També es va fer
la instal·lació elèctrica, però
després els generadors no foren
acceptats per Gesa. Mentrestant,
les obres d'instal·lació de '



bombeig, regulació i distribució,
s'acabaven però tot quedava atu-
rat pendents de la substitució
dels generadors amb una pa-
raula, un merder! i que consti,
que quan es va començar a parlar
de "Sa Marineta", tothom ho veia
COR a la salvació del poble i
de fet ho hauria pogut esser, si
totes les instl·lacions i mitjans
posats a l'abast del agricultors
es poguessin emprar adequadament,
però el temps ha passat, el jo-
vent no va de conrar i que ha
passat? Idò que l'aigua Is
desaprofitada i als termes de
Palma i Calvià n'estan mancats
per la gran quantitat de població
especialment a l'estiu que hi ha
als dos municipis esmentats.

Davant aquesta situació, el
Govern va pensar que si aquí en
sobra i allà en manca, lo més
normal as que com a bons germans
repartiguem i aquí és a on a co-
mençat tot el trui ja que els
afectats han mogut cel i terra
perquè no s'enduguessin l'aigua
de "Sa Marineta", ja que això
podria arribar a suposar la sali-
nització de les aigües de la zona
i inclus la sequedat.

Però per molt que s'hagi pro-
testat, ja han començat les obres
de canalització, concretament,
el passat 17 d'agost a Consell i
acabaran mes o manco per desembre

Per aquesta canalització,
s'intaliarà una tuberia de 23 Km.
d'un diàmetre de 60 cm. i que
enllaçarà "Sa Marineta" amb Con-
sell a on empalmarà amb les tu-
beries que venen del Gorg Blau i
de Cúber per arribar a Palma.

El cost aproximat de les obres
està al voltant dels 900 milions
de hi i corr a càrrec del Ministe-
ri d'Obres Públiques i Transports

Crec que tenim dret a protes-
tar, però tampoc hem d'ésser
egoistes i hem de pensar que si
aquí s'aprofitàs, segurament
aquesta operació no s'hauria feta
però ja que aquest aquifer
està desaprofitat, compartiguem.
Endemés, quanta gent no hi ha
d'aquesta zona que viu a Palma o
Calvià i també s'aprofitarà d'a-
questa conducció? Jo per començar,
idò bé els palmesanos ens podrien

dir: Ja que vosaltres no ens vo-
leu donar aigua, te~hiu les aixe-
tes tancades i duis barrais de
ca vostra! Compartiguem i a n'ha-
ver acatat comptarem

SPORTS AL PLA

Segons un estudi del departa-
ment de Serveis Socials del CIM
damunt la qualitat de vida d'a-
aquesta zona, un 86% de població,
no fa cap tipus de sport.

Aquestes dates, no sé fins a
quin punt són fiables, o al manco
pel que respecte al nostre poble
a no ésser que estassin fetes
abans de inaugurar-se el polies-
portiu.

Realment, no crec que a n'a-
questes altures hi hagi qui dubta
de que el poliesportiu ha sigut
una de les millors inversions que
s'han fet a Ariany i especialment
la piscina.

Fa uns dissabtes i diumenges,
és veritat que coincideix amb uns
tornejos de basket i futbet orga-
nitzats en motiu de les festes
Patronals, que les instal·lacions
estan al 100%; no importa que
vagis pel carrer, Ariany sembla
un poble deshabitat, has d'anar a
la piscina i allà tant pots veure
infants com joves com pares ju-
gant o nedant.

Possiblement si els enquesta-
dors anassin a cercar les
dades a n'aquests indrets i no
als bars o carrers, els percenta-
ges canviarian i no trobarien
absurd que per exemple s'hagi in-
vertit en dos anys 221 milions de
PB. al Pla i 9.571.000 concretament
a Ariany.

Lo que si s'hauria de tenir
en compte, és lo que diuen la ma-
joria d'enquestats i és que man-
quen instal·lacions. Posssiblement
poden parèixer excuses de mal pa-
gador, però crec que és la pura
realitat i sinó anau a la
piscina i ho comprovareu, fa dos
anys, tot lo que s'està fent per
allà no es feia.

PLA D'URBANISME PEL PLA

El passat 2 d'Agost, el CIM va
aprovar la suspensió del planeja-

ment en sòl no urbanitzable de
diversos ajuntaments de l'illa
entre els quals es troba el d'A-
riany, en la finalitat de que
s'adaptin a una normativa del CIM
que prohibeix edificar en sòl
rústic en àrees inferiors a 7000
metres quadrats.

A partir d'ara tots els
ajuntaments afectats, hauran
d'adaptar el seu planejament mu-
nicipal de tal forma que a les
normes subsidiàries figuri el mí-
nim de 7000 metres quadrats per
fer una vivenda en sòl rústic.

Per tal motiu i a partir del
mes de setembre, la mancomunitat
del Pla, començarà a trc-ballar
en la creació d'un consorci urba-
nístic la finalitat del qual, se-
rà la redacció d'un Pla General
d'Ordenació Urbana comú pels H
municipis del Pla, lo que suposa-
rà, que tant les cases noves, com
les rehabilitacions es regesquin
per idèntiques pautes.

La línea d'intervenció, segons
el Pla de Desenvolupament del Pla
passarà per una gestió urbanísti-
ca que es preocuparà no tan sols
de volums, densitats i edifica-
cions, sinó també, de tipologies,
materials, estils i espais que
s'han de rehabilitar, conservar-
le i desenvolupar-se, evitant
així ruptures i transformacions
discordants.

Perquè aquesta revisió del
PGOU es dugui a terme, els ajun-
taments hauran de cedir les com-
petències d'urbanisme a la Manco-
munitat a la qual, hi haurà un
equip tècnic que s'encarregarà
de mantenir la disciplina urba-
nística.

O sia que ja ho sabeu,
si a la tanca o al tros de terra
que teniu vos hi voleu fer una
caseta, tant de moda avui en dia,
pensau-ho abans i comenta-
u-ho a l'ajuntament, no fos que
en tenir el buc mig fet, tengués-
siu la desagradable noticia de
que ho havieu d'esbucar tot.

AUTOPISTA FINS A INCA

Aviat anar d'Ariany a Palma,
serà com desfer calça ja que a
hores d'ara, ja s'ha començat a



treballar en el traçat d'autopis-
ta que enllaçarà l'actual i arri-
barà fins a Inca. En total, són
8'5 Km. i que amb una inversió de
1.500 milions de ni es preveu que
en 20 mesos estigui en condicions
d'inaugurar o sia que devers maig
de 1995 podrem sortir d'Ariany
per una carretera excel·lent
com és l'actual d'Ariany a Inca,
per enllaçar amb l'autopista fins
a Palma.

Pens que és una gran notícia,
especialment pels que treballam a
Palma, ja que ens suposarà no ha-
ver de fer cues i sobretot, posar
la 5? marxa en sortir d'Ariany
i arribar en 5§ a Palma, en lo
que suposa de temps, i d'estalvi
de benzina.

CRISI AL CONSISTORI ARIANYER

En Joan Fe.it, fins ara, regi-
dor encarregat de l'àrea esporti-
va, va presentar la seva dimissió

en carta dirigida al batle, ex-
pressant la impossibilitat de se-
guir en el càrrec al·legant motius
professionals.

En un escrit sortit al
Diari de Mallorca, va expressar
que en realitat va abandonar el
càrrec per no estar a gust i
per sentir-se discriminat i des-
plaçat de les seves responsabili-
tats municipals.

El batle i també segons el DM,
s'ha mostrat disconforme però
respectuós amb els motius al·le-
gats per En Joan i va indicar que
lo succeït, és una cosa lògica
en política i que ell no ha tin-
gut cap problema amb En Joan, al
contrari, està satisfet de la
tasca com a regidor d'esports que
havia fet fins ara per lo que
va quedar un poc sorprès de la
seva postura.

Lo que és cert, és que la pos-
tura d'En Joan és irrevocable i

que un altra ocuparà el seu lloc,
En Joan

Ferrer, número 8 de la llista i
que en teoria és el que el toca
succeir.

FAÇANES

El conseller de Cultura, va
signar, juntament en la majoria
d'ajuntaments de Mallorca, un
conveni pel Pla de Millora de Fa-
çanes pel 93.

Si us interesa arreglar la de
ca vostra, per optar a una sub-
venció, els criteris que es se-
gueixen per pobles en menys de
1500 habitants, com és el nostre
cas, és el següent:

- L'Ajuntament, aporta el 10%
- La Conselleria, el 30%
- Els particulars, el 60%.

Biel Tovell

»10- El C.I.M. i aquesta Revista

El Centre Coordinador de Biblioteques depenent
del CIM, a principis d'any ens va comunicar que no
mos pagaria més les suscripcions de les revistes
de l'Associació de la Premsa Forana que envivern a
les diferents biblioteques de la xarxa del CIM
(per nosaltres suposava 90.630 ptes.), davant
aquesta situació varen comunicar que es firmaria
un conveni de col·laboració, però només amb les
revistes en que el seu Ajuntament hagués renovat
el conveni en matèria de biblioteques amb el CIM,
ja que el nostre Ajuntament no va renovar aquest
conveni, la revista Ariany TO enviar una carta de
disconformitat al President del CIM, la qual
transcrivim a continuació:

"Molt Honorable President:
Î rant la informació que la revista Ariany ha

tengut accés, damunt el conveni de col·laboració
del CIM, a través del Centre Coordinador de
Biblioteques, i les turistes de la Premsa Forana
de Mallorca, la revista ARIANY ;rol exposar:

1.-- Que ens sentim totalment discriminats amb
la signatura d'aquest conveni.

?..-- Que el nostre Ajuntament no hagi signat un
conveni amb el Centre Coordinador de Biblioteques,
creim que no ha de repercutir damunt les ajudes
que el CIM dóna a les revistes de la Premsa
Forana.

3.- Nosaltres acceptaríem 1'ocelosió del
conveni si la causa fos una causa que la revista
hi tengués una participació directa, però com que

la revista no té res a veure amb la biblioteca, ja
que això és competència de l'Ajuntament, no podem
acceptar no tenir opció a participar al conveni.

4,- Demanam que totes les revistes han de
partir amb les mateixes condicions per afegir-se o
no al conveni, cosa que la nostra re\rista per
causes totalment externes a ella ha quedat
exclosa."

El President del CIM no ens ha donat cap
resposta i ara ja s'ha firmat el conveni amb la
Premsa Forana, i per tant la nostra revista no
s'hi pot adherir perquè l'Ajuntament no ha signat
el conveni.

Sincerament creim que el CIM mos ha fet bords i
som objecte d'una discriminació per part d'una
institució pública i per part del Centre
Coordinador de Biblioteques que ha mesclat "ous
amb caragols".

És totalment llastimós que una institució com
el CIM tengui sa postura que té amb aquestes
revistes i especialment amb la nostra ja que és
una de les poques re\ristes de Mallorca que es
quedarà sense aquesta ajuda econòmica, tan

Amb aquest escrit volem denunciar públicament
aquesta situació i expresar la nostra decepció
davant aquest fet que diu molt poc a favor d'una
institució com el CIM i la sera relació amb una
revista de poble que no té cap altre intenció que
anar sortint periòdicament auto l'esforç i feina
d'uns quants i l'ajuda econòmica dels seus
suscriptors.

El grup de redacció.



Ses Festes •li-

La festa de la Mare de Déu
d'Atocha, és sens dubte un dels
aconteixaments que es produeix
durant l'any i que ani) més
facilitat aconsegueix reunir a
la majoria d'arianyers, que per
diferents raons no resideixen
al poble i que es troben
escampats arreu de l'illa, i
també fora d'ella, encara que
només sigui per un dia.

El programa de festes
.d'enguany, ha estat semblant a
n'els dels anys passats, sezill
i sense complicacions, però no
ha estat aquest motiu un
impediment perquè les festes
contassin amb una gran
participació i també animació.

La festa ja va començar el
diumenge abans, amb l'enlairada
líe banderes a d'alt del
campanar, per seguir la festa
el dijaous fins el dilluns
següent.

Els actes esportius, varen
ésser uns dels que contaren amb
més participació, petits i
grans, homes i dones, tots hi
prengueren part, torneig de
futbet, minibàsket, futbol, amb
la novetat d'un partit de dones
que enfrontà a ses casades
contra ses f radines, per acabar
amb ses carreres de bicicletes,
que el C. C. Ariany ira
organitzar.

Però no tot foren esports, a
l'església parroquial també hi
va haver diverses
celebracions, la primera
d'elles va ésser el divendres,
ani) un concert de la coral "Cor
de cambra Ars Antiqua", el
dissabte es va beneïr l'orgue
nou i el Sr. Werner Hoppe,
•esident desde fa uns anys a
»'el nostre poble, va oferir un
«oncert, el diumenge es ira
celebrar l'Ofici, on es va
ballar l'oferta i es va
repartir l'alfabaguera, que de
ton matí els obrers de la Mare
de Déu, juntament amb l'Esbart
d'Auberg, els xeremiers i
dimoni, haràen anat a recollir
per les nostres cases.

A l'Ajuntament es podia
veure una exposició d'eines del

camp amb miniatura del mestre
Macià Tugores de Moscari.

El dissabte dematí, a la
piscina, es va clausurar el
curset de natació, més tard es
podia sentir el so de les
xeremies que acompanyaven al
dimoni per els nostres carrers.

A n'el Pou Bo es va fer una
exhibició de doma de cavalls, i
a* la nit verbena, aní) la

novetat que hi havia concurs i
demostració de ball de saló.

El ball de bot el diumenge,
l'anada a Son Huguet amb
bicicleta el dilluns dematí, la
comèdia el vespre, i la traca,
juntament amb el castell de
focs, posaren fi a les fstes
d'enguany, i fins l'any que ve
si Déu ho vol.

Catalina Pont



12~ Ràdio Mallorca
Com ja va passar en el

juliol de l'any pasat, enguany
també es va traslladar a n'el
nostre poble una unitat móvil
de Ràdio Mallorca per fer un
programa des d'Ariany, el
programa es deia "Abierto por
vacaciones", i estava presentat
per n'Àngela Seguí.

Aquest programa comença fent
un poc d'història damunt el
poble al qual es ràsita i es
van fent unes quantes
entrevistes de persones del
mateix poble.

Enguany la durada del
programa va ésser més curta que
l'any passat, ja que va durar
de les 12'30 fins a les 13'45.

Els entrevistats foren
n'Antoni Pascual, con a batle
d'Ariany i president de la
Mancomunitat•

Na Bàrbara Genovard,
llicenciada en història i que
va fer un interessant estudi
damunt les dones d'Ariany i les
feines que realitzaven en el
camp.

En Jaume Taberner, en
representació de la revista
Ariany.

En Josep Alzamora, com a
president de l'APA, va explicar
un poc la problemàtica en que
es troben a l'escola d'Ariany.

En Guillem Frontera,
escriptor, periodista i
coordinador de 1 - 5area de
cultura de l'Ajuntament de
Palma, va parlar un poc damunt
les seves arrels arianyeres i
els vincles que té amb Ariany.

Na Maria Mestre, regidora de
cultura de l'Ajuntament
d'Ariany, va parlar damunt les
festes que s'acostaven.

RADIO MALLORCA
0.14. 1.MO

Canal 37 TV
Com probablement ja deveu

saber el senyal del canal 37 TV
ja arriba a Ariany.

Efectivament: des de mitjans
del mes de Maig la imatge del
"37" pot sintonitzar-se a la
freqüència 37 de UHF. La
programació del Canal, amb més
de 20 hores setmanals de
producció pròpia conforma una
variada oferta que ens acosta
al-món dels esports, el cinema,
el teatre, les notícies, els
debats, la cultura, la música,
les estrevistes i tots aquells
esdeveniments que afecten la
nostre Illa.

Les émisions s'inicien, de
dilluns a divendres, a les 21h.
i finalitzen sobre les 0'30h.
El dia següent es repeteixen
els programes a partir de les
18 hores i els dissabtes a
partir de les llh.

Els diferents espais i el
seu horari d'emisió podeu
consultar-los, diàriament, a
les pàgines de televisió de:
"El Día del Mundo", "Diario de
Mallorca" i "Diario 16
Baleares".

Asfalt
Després d'haver-se acabat la

primera i segona fasse de la
canalització de les aigües i
haver passat un temps
prudencial, s'ha donat una capa
d'aglomerat, ja el definitiu, a
uns quans carrers d'Ariany, la
passada no ha estat per tots
però segurament també arribarà
el seu dia, és molt probable
que la gent afectada ja digués
que era hora, ja que així
almenys no hi haurà tanta de
polç.

La tercera fasse està a punt
de començar, ja que està
adjudicada a l'empresa Codagua,
que és la que realitzarà les
obres a tots els pobles del
consorci d'aigües.

Confirmació
El passat dia 10 de Juliol,

con ja vàrem anunciar en el
passat número, varen rebre el
sacrament de la confirmació de
mans del Senyor Bisbe 42 joves
i al·lotes d'Ariany.

Després d'una missa ben
solemne en que va cantar el cor
parroquial i diferents

confirmants feren lectures,
pregàries,... hi va haver un
refresc per a tothom a ca ses
monges.

El nombrós grup de confirmats (Fot.:J.Ferrer)



Canvi de monges

Enguany hi ha hagut convi de
¡ronges, a Ariany ens ha afectat
bastant, ja que només n'ha
quedada una de les que hi havia

i n'han duites dues de noves.
Els canvis han estat els

següents :
Son Bàrbara Genovard Mestre,

és natural d'Ariany i va venir
a estar aquí el U d'Agost de
1985, el 24 de Juliol de 1993
ha passat a formar part de la
Comunitat de T1.M.

Sor Maria Magdalena García
Massip, és natural de Palma i
va venir a Ariany dia 20
d'Agost de 1988, dia 21 de
Juliol de 1993 va ésser
destinada a Sa Pohla.

Sor Sebastiana Sastre

Mairata, és natural de Biniali,
va venir a Ariany dia Ih
d'Octubre de 1991, a n'es Juny
de 1993 va ésser traslladada a
Son Espanyol.

Sor Franciscà Rosselló
Calmés, és natural de Manacor i
va venir destinada a Ariany dia
23 de Juliol de 1993 procedent
de la Comunitat de Santanyí.

Sor Isabel Mayol Bisquerra,
és natural d'Artà i dia 23 de
Juliol de 1993 va venir a
Ariany procedent de la
Comunitat de Santa Eugènia.

Tant a unes com a altres les
desitjam que es trobin bé en el
nou destí que les ha tocat.

Depuradora

I sense canviar de tema
pareix que les obres de la
depuradora estan per començar,
així ho pareix després de la
col·locació de dos grans
cartells que ho anuncien a la
carretera que va d'Ariany a
Sineu, dins Son Bats.

Aquesta depuradora estarà
dins el terme d'Ariany i serà
conpartida entre els pobles
d'Ariany, Maria de la Salut,
Petra i Sineu.

Vetla a Lluc
El proper dia 2 d'octubre

tendra lloc la vetla de Lluc,
que organitza el Secretariat de
Pastoral Juvenil del Bisbat de
Mallorca.

La vetla gira en torn del

cerna "Viu l'estil del Déu
Amor".

Replegarà mils de joves de
tota Mallorca, seria
interessant que un grup de
joves d'ariany assistissin a
n'aquest encontre.

XXV aniversari

El pròxim Gener "Sa Fulleta"
complirà 25 anys, per tal motiu
el darrer número d'enguany
(ffcnrembre -- Desembre) el volem
fer un poc extraordinari (fins
allà on arribin les
possibilitats econòmiques), per
tal motiu animam a totes ses
persones que al llarg d'aquests
25 anys han col·laborat en
qualque cosa amb "Sa Fulleta"
que també col·laborin en aquest
número especial, fent algun
article o aportant alguna
col·laboració, ja que entre tots
pot surtir una cosa molt

interessant.
Pregaríem que si realment

vos voleu afegir en aquest
projecte ens faceu arribar la
col·laboració abans de dia 15 de
Novembre.

Si voleu més informació
posau-vos en contacte amb
qualsevol membre del grup de
redacció.

Alberg
"13-

La Conselleria de Governació
mitjançant l'Institut Balear de
Ser\reis a la Joventut ha obert
el plac de sol·licitut de places
per l'Alberg Residència
d'Estudiants Platja de Palma,
que després de la seva total
remodelació obrirà les seves
portes el pròxim dia 4
d'Octubre per oferir als
estudiants de COU, mòduls
professionals II i III,
Universitaris de la part forana
de Mallorca, Eivissa Foniî ntera
i Menorca. La possibilitat de
residir a Palma.

Per ampliar més informació
els interessats podran posar--se
en contacte amb les oficines
del IBSJ, carrer Jeroni Antich,
5,1. de Palma. Tel:72 31 13 i
72 02 01.

GOVERN BALEAR

Conselleria de Governació
Direcció General de joventut. Menors i Familia

Institut Balear de Serveis a la Joventut

Independència
Amb motiu de l'onzè

aniversari de la independència
d'Ariany es varen inaugurar la
piscina i els vestidors, va
esser una festa diferent als
altres anys, però si cal va
ésser més vistosa i el canvi
d'emplaçament va ajudar a fer
una festa diferent.

No cal dir que la
substitució del refresc
posterior va ésser molt
encertat.

Bi aquest acte hi va
assistir el President del CIM,
Joan Verger; el Conseller de
cultura ,educació i esports,
Bartomeu Rotger; la Presidenta
d'IM, Maria Antònia Munar i el
Batle d'Ariany.

L'actuació d'aquest any va
esser una demostració de
natació sincronitzada,
espectacle molt vistós i poc
vist a Ariany.
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IL'aventura

L'aventura de la vida ens duu a conèixer de
ben aprop a una de les persones que més alegria
m'ha donat de veurer-la formant part del
recentment remodelât Cesiseli de Govern que regeix
els destins de la nostra Comunitat Autònoma.

Es tracta de l'Honorable Consellera de
Governació, Donya Catalina Cirer Adrover.

Avui, quan per dins el men de la vida política
tot sembla obscur i llunyà pel ciutadà d'apeu, ens
alegram de veritat quan veim accedir a un lloc de
responsabilitat de Govern a una persona amb les
qualitats i amb el talant de Na Catalina.

Amiga dels seus amics, interessada per tot el
que l'envolta, enamorada de la seva, "nostra"
terra i la seva, "nostra" cultura, res ha canviat
desde el seu nomenament com a Consellera de
Governació. I el nostre desig és que continui
essent con és, crec que és, per altra banda el
millor que li podem desitjar, tant pel que fa a
ella mateixa com per a totes aquelles causes i
accions que haurà d'emprendre i servir desde la
responsabilitat assumida.

La seva espontaneïtat, naturalitat i sensillesa
fan que, els que per les raons que siguin
s'acosten a ella no lis sembli tan obscur ni tan
llunyà el món dins el qual hi giren els que ens
governen.

La revista Ariany i jo personalment, l'hi
desitjam tot tipus d'encerts i d'èxits en la seva
gestió dins aquesta nova "aventura" que ara
comença i que si Déu ho vol, sigui per molts
d'anys.

Maria Caldentey Frontera.

GOVERNAR DES DE LA NORMALITAT
Es la primera vegada que unes paraules meves

apareixen a aquesta publicació vostra. Vos \rull
agrair haver-me convidat a fer-ho.

Són molts els temes que podríem tocar, però
pensant en tot allò que m'agradaria dir-vos crec
que, en aquests moments, pot ésser interessant que
vos parli una mica de l'experiència de dos mesos
de "Govern".

Vos he de confessar que no és fàcil dir un sí
ràpid i segur a un President, al que admires i
respectes com a persona i polític, quan et demana
per col·laboror amb ell. Tampoc no és fàcil haver de
començar a assumir tasques noves i desconegudes,
petits detalls que van des de fotos de premsa,
entrevistes, fins a actes oficials,... Però si he
d'afirmar que hi ha un encant especial dins tot
aquest entremat que fa que hi hagi il·lusió
esperançada en possibilitar que tot funcioni i
ganes, moltes ganes, de fer-ho el millor possible)
i un desig .iimens de no defraudar la persona que
ha confiat en tu per tirar d'un carro t?.n .
important com és la nostra Comunitat Autònoma. T,
sobretot, el que crec que hi ha (i prec a Déu

Üfc 1£¿ x>lttL .
perquè mai no t'aiti) és tenir ben clara que Ì-
feina principal ás servir a tota aquest-
Jomunitat;

Aquesta és la principal funció, en ei meu cau
a'un Conseller, però també és la d'un President,
un batle, un regidor. SERVIR, sense por, amb
ganes, amb confiança i alegria a un col·lectiu.

I aquest Govern / Servei s'ha de fer des de la
normalitat. I què vol dir, què implica aquesta
normalitat? No vol dir res més que esser un mateix
abans, durant i després d'un càrrec públic. No és
res més que sentir-se ciutadà, con cada un d'els
altres, no de primera ni especial. Vol dir ésser
fidel a un mateix i coherent amb el que un predica
i creu. Vol dir no tenir façanes, sinó que el que
un mostra és talment el que un és. Vol dir estimar
tant un poble, que l'estima com al seu millor
amic, que no té segones intencions. Normalitat és
que, malgrat tractaments, títols, càrrecs,..., els
altres vegin en noi tros col·laboradors, persones
amb qui confiar.

I, sense anar més enfora, m'agradaria
contar-vos dues o tres "intimitats" o fer-vos dues
o tres confidències per confessar-vos que la meva
normalitat passa per seguir ballant amb els meus
amics de l'Escola de Musica i Danses, passa per
fer feina, la que pugui, a la meva Parròquia;
passa per pegar qualque crit des de la fila vuit
de Tribuna de Sol els diumenges al futbol, i
sentir molta ràbia quan perd el Mallorca. Com
també passa per anar a les rebaixes a comprar allò
que em farà falta per acabar aquest estiu. Això
entre moltes altres coses que, si em deixau, un
altre dia vos vendré a contar a aquesta publicació
vostra.

Res més lectors d'Ariany i d'altres pobles. Si
aquestes quatre paraules han fet possible que quan
ens topem sigueu capaços de venir-me a dir un "com
va això?" i em considereu un poc amiga vostra
hauré aconseguit una mica més de felicitat i
empenta per continuar la meva feina i la meva
normal existència.

Una abraçada,
Catalina Cirer Adrover
- Consellera de Governació - '



Entrevista a ... í'amo en Miquel Ribot -15-

Aquesta vegada s'entrevistat
és l'an» en Miquel Ribot
(Massanet), el motiu que ens ha
duit a visitar-lo és perquè
l'amo en Miquel és s'home més
vell d'Ariany, va néixer l'any
1896, segurament a un poble
petit con el nostre, no queden
moltes persones que varen
néixer en el segle passat.

- L'amo en Miquel, con va?
Va bé
- Quants d'anys teniu?
Ara en tene 97, les vaig fer

dia 17 de maig passat.
- Què éreu es major de ca

vostra?
Sí, érem quatre germans i jo

era es major.
- Segurament sabeu que amb

sos vostres 97 anys, sou s'bome
més vell d'Ariany?

Sí, jo son es més vell, sa
dona més vella és na Magdalena
Llebra que té 96 anys.

- Si arribau a n'es 100,
haureu de fer una bena festa?

Uf!, es 100 anys, jo no hi
arribaré.

- I con així?
Perquè encara hi falta un

bon tros per arribar--hi.
- Només hi falten 3 anys
Si però 3 anys a n'aquesta

edat són molts d'anys, de totes
maneres a sa meva família tots
hem durat molt, :raig tenir una
tia que quasi hi va arribar a
n'es 100.

- Quan éreu petit, anàveu a
escola?

Sí, anàvem allà on ara és es
banc, a damunt, es mestre era
un pobler, ara no ni'en record
que li deien.

- Què hi anàreu molt de
temps?

No, fins que vaig tenir 7 ò
8 anys, tot d'una que vaig
ésser bo per anar a guardar
porcs ja no m'hi deixaren anar
pus a escola.

- I es "Servici" a on el
vàreu fer?

Jo no en vaig fer, perquè
nen pare era seixantí.

- I de jove, con vos
divertieu?

No hi hauria tantes coses com

ara, ara sempre pareix festa,
en aquell temps hi havia es
ball d'es Quintos i per Ses
Festes.

- I Ses Festes COB eren?
No eren tan llargues com

ara, no duraven tants de dies.
— Segurament hi havia es

ball per Ses Festes?
Sí, però era molt diferent a

n'es balls que fan ara,
llavonces no s'aferraven no.

Feien una cosa que es deia
"encantar" es ball.

- Com era això?
Quan ha\n.a de començar un

ball, un per exemple deia 10
pessetes, i un altre deia deu
pessetes i mitja o onze, i qui
més amunt es feia, qui més
pagava, era es qui ballava.

- I aquesta doblers per qui
eren?

A n'es doblers les donaven a
n'es que tenia es ball.

- Passant a un altre tema,
què festejareu molt de temps?

Primer en vaig festejar una
que li deien na Magdalena
"Randera", la vaig fete jar un
any, llawnces me vaig aturar i
vaig estar uns quants anys
sense festejar, fins que vaig
trobar a sa que més tard va
ésser sa meva dona, quan me
vaig casar tenia 30 anys.

- Quan vos casareu, deguéreu
fer un bon refresc...

No, en aquell temps no era
com ara, m'en record que era un
dissabte.

- Però deguéreu fer una
passejada?

Vàrem anar un dia a Palma, a
trenc d'auba agafàrem es tren
cap a Ciutat, allà jo hi tenia
una tia que tenia una filla i
aquesta mos va passejar per
Palma, mos va dur a n'es Port,
a la Seu,... i a Sa Fàbrica de
mistos, perqué ella hi feia
feina.

- Antes de casar-vos, havíeu
anat mai a Palma?

Sí, antes hi dúiem palla a
vendre amb so carro, partíem a
trenc d'auba i havíem de
menester 7 ò 8 hores.

- Què quedàveu a jeure per

Palma?
No, tomàvem es mateix dia

cap aquí.
- I a on duieu sa palla?
La mos compraven es que

tenien cavalls, perquè primer
no hi havia cotxes, tot eren
cavalls.

- Què la vos pagaven bé?
No, mos donaven poc per una

carretada de palla, ara no m'en
record que era que mos donaven.

- I què no féreu d'Escolà
també?

Sí, hi vaig fer 15 ò 16
anys.

- I amb quins capellans hi
féreu?

Només hi vaig fer es tenps
que hi havia D. Mateu, es qui
ara està a Santa Margalida.

- Com va ésser això?
Primer hi feia l'amo en Pep

Piulo, però llavonces se \ra
morir i vaig començar jo.

- Que trobau que es viu
millor, ara o llavonces?

Llavonces com a llavonces, i
ara com ara.

En aquell temps nos
conformàvem aní) més poc.

.l-.'-.'—'rïWrïV'ïViV

I amb aquestes paraules
d'una persona que ha vist uns
grans camàs dins tots es
nivells, ira acabar sa
xerradeta.

A l'amo en Miquel ja només
mos queda desitjar-li que
arribi a n'es 100 anys, si Déu
ho vol, i si no que allà mos
vegem tots.

Gràcies l'amo en Miquel per
haver tengut aquesta estona per
noltros.

Catalina Pont,
Jaume Tabemer.
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un cop MS en vosaltres

per tornar a parlar dels esports
d'aquests dos darrers lesos
i que gràcies a Déu han estat
molt noabrosos.

No se' si vos en recordau
que a s'acabament des darrer
núiero vos indicava que hi
hauria una reunió per comentar
un poc les bases i els calendaris
del Torneig de Futbet i de
Mini-Basket que s'havia de
disputar en motiu de ses festes
patronals ,i en el que demanava
si era possible una màxima
presència a sa reunió ,i com
era d'esperar vàrem ésser
els mateixos de sempre ¡després
molts dels que no varen venir
trobaven pegues per tot però
com que ja hi esteim acostumats
"per una orella entra i ..."

Doncs bé,en un principi
es torneig havia d'ésser mixte
es a dir .homes i dones mesclats
però un cop més es masclisme
es va imposar i això ,a pesar
meu,no va ésser possible perquè
n'hi havia que trobaven que
si elles jugaven no seria
seriós i per tot aixòse va
decidir fer un partit de dones
fadrines contre dones casades
es dia de ses finals de Futbet
si be no era lo més just per
elles aquesta va esser sa
solució que varen trobar que
no havien de jugar .

Primerament i ja que
eren molts els equips que
havien de participar i no
donava temps per jugar tots
contra tots se va decidir
fer dos grups iguals i que
jugassin entre ells ,quedant-
ne els dos primers de cada
grup (això tan per es futbet
com per es Mini-Basket)jugant
ses semi-finals es primer
contra es segon de cada grup
i a s'en revers ,i per els
llocs del cinquè al vuitè
de sa mateixa manera,quedant
a ses finals de Futbet els
equips del Willys contre s'equip
de Ca'n Jordi Guanyant els
segons per es resultat de
dos gols a zero,aquest partit
es va disputar es dissabte

Esports

de sa festa,en quant a sa
final de Mini-basket la varen
jugar els equips dels Galls
contra s'equip d'es Tele-Club
i que va acabar en la victòria
dels Galls proclamant-se caspions
dels Torneig ja esmentats,

S'entrega dels Trofeus
se va fer es dilluns de sa
festa després de sa comèdia
i que va tenir els següents
protagonistes,s'ha de dir
que els Trofeus varen ésser
donats majoritàriament per
s'Ajuntament,llevat d'un que
el va donar Sa Nostra i s'altre
que el va donar en Miquel
Ribot es nostre municipal
també es va fer entrega d'unes
medalles per a tots els que
varen participar,! dit això
anem en s'entrega :
Futbet
1er .Ca'n Jordi.
2on Willy's
3er Tele-Club
4at Play-Boys
Equip més esportiu ,Play-Boys
Porter menys Goletjat Miquel
Sanxo Pomar.
Maxim Goletjador Joan Antoni
Sanxo Pomar.

Com vos heu adonat un
poc més i ho guanyen tot entre
els dos.
Mini-Basket:
1er.Es Galls
2on.Tele-Club.
3er Willy's
4at.Ca'n Jordi.
Equip més esportiu.Play-Boys
M^ixim encistellador.Toni Salas

Dit això vull recordar
a ses dones que varen aconsseguir
arreplagar a més gent de sa
que s'havia vist mai en es
Poliesportiu i que ens varen
fer passar una estona ben
agradable demostrant a molts
que podien haver jugat ben
be s'altre torneig amb els
homes;Dit això només me queda
donar s'enhorabona a tots
els altres equips participants
(Melchor Mascaró,Noves
Tecnologies)que encara que
no guanyassin res el que conta

es participar,! donar ses
gracies a tots els que han
ajudat a que anàs tot endavant.

I havent parlat de tot
això anirem a pasar ja a
n'es Futbol ja que taibé i
ço* cada any es dia de sa
festa se va fer sa presentació
de sa nova plantilla de cara
a sa temporada 93-94 i si
be' encara no se pot donar
un veredicte si que se pot
fer una valoració general
del que pot ésser aquesta
plantilla,una plantilla que
segueix ivmb sa mateixa base
de l'any passat i que els
unies canvis que hi ha son
el de s'entrenador i es fitxatge
d'una serie de jugadors de
fora poble,per acabar de
completar un equip que aquest
any està format per vint-i-
dos jugadors que és es màxim
permès,i que tan estrany ens
pareix ja que els altres anys
venia just ésser quinze o
setze;També he de dir i seguint
amb el mateix tema amb es
mateix tema que gracies a
Déu segueix es mateix President
ja que entre uns i altres
s'el va poder convencer perqué
no ho deixàs,per lo que li
vull donar ses gràcies per
no hever-m' hos deixat sols.

També i pareix que aquest
cop va de bo s'instai.laran
una serie de focos al camp
de futbol per poder entrenar
els vespres ja que tal com
estan ses coses és una vertadera
odissea fer un entreno en
aquests moments,només cal
esperar que això se realitzi
amb un curt termini de temps
ja que sa temporada esta a
punt de començar.

Un altre tema del que
s'ha parlat i molt darrerament
i en motiu de ses festes ha
estat sa carrera que va organitza
es dilluns de sa festa es
O.C. Ariany i que va ésser
tot un èxit i ens va poder
mostrar sa força que té un
corredor del nostre poble
com es en. Tomeu Gomila qu e



ens va deixar a tots bocabadats
esperem que tot això vagi
a més, igual que aquesta carrera
que no s'hauria d'aturar mai
i que amb s'esforç del c.c.
Ariany pot anar endavant .encara
que no tengui tanta anomenada
com
per
els
era

sa que se
Pasqua i
corredors
de ses

feia un temps
que per tots
que jo conec
més importants

de Mallorca i que per desgràcia
va desaparèixer.

Per acabar només vull
donar dues notícies breus

una si no trista,perquè ha
estat una cosa voluntària
i que a mi m'ha sabut molt
de greu ja que era una persona
en sa que jo tenia molta confianç
com tots podeu imaginar me
referesc a sa dimisió d'en
Joan Font que com tots sabeu
era es regidor d'Esports de
s'Ajuntament ,desde aqui l'unie
que puc fer es donar-1'hi
ses gràcies per tot.

S'altre tema del que
vull parlar i que a més de
dos ens a alegrat,ja que se
tracta d'un jove dels nostre
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poble encara que visqui amb
els seus pares a Ca'n Picafort
pari com no d'en Bernat Font
Ferrer (xisquet)que ha fitxat
per s's'equip de futbol del
Real Betis que com tots els
que vos agrada es futbol es
un dels equips més Històrics
del futbol espanyol.

Bé de tot això i més
vos ne parlaré es proper mes
ara ja només me queda dir
que faceu bondat.
Adéu amics i fins es mes que
ve.
Tomeu Bauçà Frontera

El Club Cicliste Ariany al complet. (Fot.: J. Ferrer)

ELS SIGNES D'INTERROGACIÓ I D'ADMIRACIÓ

Fins als nostres dies, la llengua catalana ha mancat d'una normativa fixa sobre l'ús dels signes d'interrogació. Ja en
els primeres èpoques de difució de l'obra gramatical de pompeu Fabra, tothom estava d'acord que el signe d'interrogació clou
el període i que, pel que fa a l'inici, el signe invertit només es pot posar, si de cas, quan l'oració interrogativa 'es extremadament
llarga i no conté cap element gramatical suggeridor del seu valor interrogatiu.

Darrerament, hem vist estendre's una utilització sistemàtica de l'interrogant invertit, en oposició a allò que certament
era un hàbit prou ben establert. Trobem ,ara, periòdics i llibres on no hi ha cap frase interrogativa que no s'obri amb aquest
signe de puntuació quasi sempre inútil, encara que sigui reduïda a un sol mot monosíl.lab. I, fins i tot, el mateix tractament
reben, segurament pel gust del parallélisme, les frases exclamatives.

Així, un tema que fins ara mancava de normativa es troba, de fet, sota la força de la pressió de l'ús que en fa un cert
sector editorial, diferent de l'ús observat tradicionalment en català, la qual cosa causa confusió.

La Secció Filològica ha analitzat l'ús dels signes d'interrogació i d'admiració en llengües d'estructura interrogativa o
exclamativa semblant a la del català (italià, occità, portuguès) o diferent (francès, anglès, alemany, rus, hongarès) i ha
comprovat que, amb l'excepció del castellà, és una pràctica universal l'ús exclusiu d'aquests signes al final.

D'acord amb aquesta pràctica, i tenint en compte que l'absència d'una normativa clara condueix a una situació
confusionària, la Secció Filològica aconsella, amb finalitat simplificadora, d'usar els signes d'interrogació i d'admiració
exclusivament al final de l'oració.

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS / SECCIÓ FILOLÒGICA.
BARCELONA, 11 DE JUNY DE 1993
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TEST CULTURAL

El passat 3 de Juny, a una
seccia del Diari de Mallorca,
baix l'apartat "¿Qué sabe de...",
varen sortir una sèrie de pregun-
tes referides al nostre poble que
crec de sufucient interès per a-
parèixer a n'aquest apartat per
veure si estau al corrent de la
nostra història i característi-
ques fonamentals.

El test aparegut, fou el se-
güent:

1) En el segle XVIII, quina era
la família propietària de les
terres d'Ariany?

A) La família Ariany, que
que tenia per escut una
gran aranya negra.

B) La família Cotoner.
C) La família Vivot.
D) La família del Marquès

d Atocha.

2) Quin és el nom de la Verge que
presideix l'església?

A) La Verge de les Neus.
B) La Verge de la Consola-

ció.
C) La de l'Assumpció.
D) La Verge d'Atocha, tras-

ladada al poble mallor-
quí pel Marqués D Ariany

Passatemps

3) A quin any es va emancipar
Ariany de Petra?

A) L'any 1713
B) L'any 1983
C) L'any 1982 per lo qual,

és el municipi més jove
de Mallorca.

D) El 7 de Juliol de 1981.

4) Quin dels productes cultivats
a Ariany és especialment co-
negut?.

A) Les figues.
B) L'ametla
C) Els alls.
D) Els ciurons.

5) Quin novelista i poeta mallor-
quí va néixer a Ariany?

A) Blai Bonet.
B) Guillem Frontera.
C) Ramon Llull.
D) Gabriel Janer Manila.

Trobareu ses solucions a la
pàgina 7 d'aquesta revista.

6) La població d'Ariany...

A) Creix ràpidament.
B) Es pot apreciar un lleu-

ger creixement demo-
gràfic.

C) Va disminuint ràpidament
a causa de l'emigració
dels més joves.

D) Disminueix progressi-
vament.

LLETRES CREUADES

HORITZONTALS.- A) Consonant. B)
Imperatiu d'anar. C) Llinatge
d'una consellera del Govern Ba-
lear actual. D) Pertanyent o re-
latiu al poble. E) Que fa el nom-
bre sis. Riu espanyol. F) Sereni-
tat. G) Mol·lusc cefalòpode, amb
deu tentacles. H) Present indica-
tiu del verb dir.I) Símbol químic
del carboni.

VERTICALS.- 1) A la matrícula de
cotxes de Santander. 2) Cada
una de les divisions en sentit
horitzontal d'una casa; cadescun
dels compartiments superposats
que la formen. 3) Tota realitat
concreta o abstracta designada
d'una manera indeterminada.(PI).
4) Pertanyent a la família dels
ofidis. 5) País sud-america. Que
narra en vers les accions heroi-
ques i glorioses. 6) Compost de
selèni. 7) Persona molt irasci-
ble. 7) Tres iguales. 9) De les
vocals, la segona.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L L E T R E S BARREJADES

Si estàs al corrent de la po-
lítica balear i t 'en t re tens una
mica, segurament t robaràs els
llinatges dels onze integrants
actuals del Govern Balear.

A B C D C P O I U 1
C R F O I M H Y T R
A I R E R B A C L I
N N B U E L M C X H
E S T A R A S N O Y
L J Y R P O A X C Z
L B E R A S T A I N
E U R N O D A G U L
S L O V L U M A E F
A S M F L A Q U E R

PENSAMENTS

- L'aigua és nés forta que la
roca, l 'amor, és més fort que
la violència.

(Hermann Hesse)

- Els envejoses, no gaudeixen el
que tenen, sofreixen pel que
tenen els demés.

(B.Russel l)

- Intel·ligència, és la capaci ta t
d'acceptar l'entorn.

(Will iam Falkner)

- La sort arriba a la porta de
tot el món, però s'ha d'estar
preparat per rebre-la.

(Paco Rabal)

- La mentida és fàcil, la veritat
molt difícil.

(George Elliot)

REFRANYER POPULAR

- Aigo d'agost, fa mel i most.

- Aigo d'Agost, posa cors a tot.

- Aigo de Juliol, encén es sol.

- Aigo fresca fa bon ui.

- Aigo com a xots, vi a poc a poc

*• Aigo, p'es bous.

- Aigo passada, molí no mol.

Biel Tovell



Glosât d'una excursió
a Lluc

A les nou del damati,
del 29 de Maig era,
que dos autocars agafaren carretera,
tot anb gent arianyera,
i tots dos se varen omplir.

Quan arrancarem les vaig dir,
com ho faig cada vegada,
que sigui una bona diada,
i en salut poguem tomar venir.

Idò seguírem carretera,
fins arribar a Ciutat,
que allà agafàrem el president Bernat,
i així tot va anar de primera.

A n'es Castell de Bellver vàrem anar,
com a primera parada,
hi trobarem molta festa armada,
que per enlloc podiem passar.

Una estona vàrem esperar,
i arroç de peix mos raren ser\n.r,
que de gust era molt fi,
i molts \raren reenganxar.

Llavors dos bistecs de vadella,
i patata amb guarnició,
que feia una bona olor,
i tot ho va esser de primera.

De postres hi va haver gelat,
un troç de coca i puding,
un cafè que no miraren gens prim,
i licors, anís i conyac.

Quant vàrem haver dinat,
mos posarem a ballar,
que això és sa costum que hi ha,
pes de sa tercera edat.
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La Mare de Déu vàrem visitar,
allà on està exposada,
així ho fan cada wgada,
es que a Lluc solen anar.

Aquí tot ja s'acabà,
i a s'autocar altre vegada,
i quan sa gent va estar encotxada,
ja tornàrem arrancar.

Visitàrem es Castell,
però aviat tornàrem sortir,
s'exposició no se va obrir,
que d'allà és lo més bell.

Mitja hora vàrem ballar,
tots es que tenguèrem ballerà,
i jo vaig cercar una gabella,
i es més vell d'allà, em vaig assaciar.

Allà tornàrem voltar,
cap a Ariany altra vegada,
amb una excursió agradada,
i aní) salut tornàrem arribar.

Molts de jocs infantils,
hi havia a una explanada,
pallassos i encorbes de tota classe,
que tot eren jocs de nins.

Llavors ja vàrem partir,
i es micro jo vaig agafar,
un parell de cançons raig cantar,
i així passàrem es camí,
en xistes fins a la fi,
sempre se varen crusar.

La Mare de Déu hem visitat,
les gràcies l'hi hem de donar,
que Ariany tornam arribar,
sense haver-hi cap novetat.

A la una d'es Castell vàrem partir.
,. Llavors un parell de cançons vaig fer,directe cap a dinar, ,5

, » com dic, per passar es camí,un ban rato vàrem caminar,
i ara les torn repetir,per s'autocar conseguir. , , . '
que es lo únic que puc fer,

Quan tots vàrem estar encotxats,
tornam agafar carretera,
i férem una volterà,
fins arribar a Porto Pi.

Cap a Sant Carles vàrem anar,
i pel Dique de I'Oeste vàrem seguir,
però no arribàrem a la fi,
i a mitjant lloc vàrem girar.

La Mare de Déu veurem,
si Déu ho vol i convé,
mig poble arianyer,
de flors tota la taparem.

En xistes tornam seguir,
i sempre hi havia llevat,
va esser un viatge agradat,
i a n'es Port de Pollença va esser la fi.

A Lluc ja vàrem arribar,
davall una gran envalada,
allà férem missa cantada,
i es més de Maria vàrem cel·lebrar,
tothom allà va cantar,
an moltissima gent arreplegada.

Però sense fer aturada,
directe cap a dinar,
a n'es restaurant Lite mos ràrem aturar,
que està devora s'Aranjassa.

Quan sa missa s'acabà,
Allà tots férem entrada, tothom amb so ram de flors que duia,

i tothon se va col·locar, com a una ofrena d'alegria,
a un gran menjador que hi ha, a la Mare de Déu ho vàrem depositar,
que sa taula ja esta\ra preparada.

Ara vos faig sa darrera,
i qui ho vol llegir ho llegirà,
a tots vos vull saludar,
com ho som en Joan Frontera,
i si cap dia feim una altra volterà,
igual ho poguem contar.



-20- - üepf oh eÍA tú?
- I oui ei penAoveA que. ena?
- An, L ¿o què. SÁ!, i d'on

me. AunÍA?
- Ana venia, de. compnan

\eApenit pen. donan-me. moAAatgeA.
ñoAAotojeAJ, o eAtoA

capeijada, a ne. què. ve. això?
- A ne. què. ve!!!, que.

aqueAÍA de. ¿.'ajuntament enguany.
JLeA va pegan pen. fen Aa feAÍa
de. A.'Independència. pen allà
baix., a n1 e/í futbaL, L vaio,
agafan un. eAbnavonanent de.
pujan. Aa conta que. na hem puc.
nanenan, te. dic. que. ha. eAÍat
OnOA.

- Ido a ¿o me. va aanadan ben.
molt, al menoA vànem Auniin de.
Aa nutLna de. nenian. Aempne. cacai f i ¡i
L beane Aananuz, a ¿o aqueU.
"vaAÍtjo" el vaig. tnoban mel,
L CA. "ATOU}' AL que. me, va
aanadan, ocfueLLeA aíloteA que.
feien uneA coAeA dinA A'aigo,
que. paneixien AÍneneA.

- Oh AÍulaven?
- De. pándala/ no enen

AÍneneA de. "paiicia", Aon
aqueixeA que. hi ha pesi dinA la
man, éA que. Aempne n. 'hoA de. din.
qualquna de. AeA teveA.

- flaJdecapA meuA... i can
així. vanen, fen Aa feAta allà
baix. i no a Aa plaça?

- Pen que. havien d1 inaugunan
Aa piAcina.

- I ana lea. nevé., ja {.a tneA
eAtiuA que. AL poAen en nemui, i
encana J.'havien d1 inaugunan.

- Si peno oficialment encana
no hi eAteJja, L que. no veneA en
Vengen que. va venin, a donan. eA
"VÍAÍO buena", i JULavonA torbe
han fei unA eAcuAoÍA i uneA
"lucheA"...

- I ben hona que. ena! ! !
- $eAÚA tampoc no pacava de.

tempA.
- I ho enee bé peji tú, que.

te. fa pon. A'alga.
- S'aigo mentneA Aigui neta

nei!', AL AÓn. AeA bnuteA, maAAa
eli eA d'eA cannen flenonca van
üen ernpnenyutA

- I què. tenen?
- Què. tenen?, que. diven que.

tota Aa manda d Anianu ha de.
davallan pen. aquell cannen

- Si, penò eA Aegun que. la

fanan anan pen. davall £>.
cannen?

- SL, pejià AL "exploten" ASA
tubeJiieA, ni haunà pen. na Bei i
Aa mane. de. ònouf

- No POAAÌA pena, éA Aegun
que. ho poAanan en condicionA

- SapA AL eAtaAAÍA a
n aquell canAeji, no eatanieA
tan tnanquila

- No te. potA queixan, ani)
A'alfoliada que. han fei pen. eA
canneJiA, ja podnÒA Llevan. eA
pJjÒAtic de. ABA pejiAÍaneA,
penque, no t'entni Aa polí

- AU Ja ena ben hona, penò
aqueAt aglamenat éA de. Aegona
caiegonia.

- Què. punyeteA AopA tuf de.
quina categoria. éA, ja tnabava
nano que. t ho hageAAÍn fei bé!,
i calla que. t'han deixat un
canneji que. paneix "Aa pÍAÍa"
que. va ¿UTA a Palma.
" i i l i- Lo que no m nan deixat éA
"bundillo . i quan ploguii , ^ i . 07; i *T
m entnana A augo f UTA a n eA
cul de. Aa coAa

- Ido obn.i eA cannai i
Auntinà pen. dannena

- lu t'en niiJA d'eA Sant i de
Aa heAta.

- No m'en "niq.', i lo que no
me fa cap nialla éA aqueita

bunnÍAÍ que hi ha pen devenA
Aa piAcina

- I que hi ha?
- hotne, que hi ha una

guanda de "gnandolaAAOA1' que no
minen genA pnim, AL bade/i un
poc te foien Aempente que te
tinen de monnoA duu. Aa
piAcina, i ja veunà que, AL no
poAen ondne, hi haunà qualque
deAgnàcia

- Ana que panleA d'ondne,
pen Aa placa, pen Aa feíta, en
mancava d'ondne

- I què. hi va haven
nou? què. va poAAan?

neA de

'.e tota A allotea pujava
j _t / , . ' * , ,pen acffnint A eAcenoAL L nuïgu

va Aebne llevan A'eAcala, ell
no veien eA penili, quan jo ena
jove no paAAoven oqúeAteA coded

- / quan jo ena jove AeA
doneA no jugaven a futbol!

- O anà juguen?
- <Sd que Aempne eAÍOA a Aa

Lluna, què. no te vaneA temen
pen Aa feíta que hi havia un

pantit de fnadineA canina. AeA
caAadeA

- I què. vol din? i qui ve
guanyan?

- SeA fnadinei!
- No éA nano, ABA caAadeA

van meA "aglaAAadeA", no van
tan falagueneA com AeA
fnadineA.

- I tu que no t'en temeneA?,
éA molt que eA teu hamo no t'ho
diguéA

- Ni enee que ho AapiguéA
ell

r
- Què. no ho Aobia?, i jo

'hi vaia veune!
ena/

- Si hi ena!, eaiein. a
pnùmna fila, i badava una
AalenAÜ!

- Oh! gnan nepuia! i no me.
va din neA/

- No i diAfnuiava, no Ae. va
pendne puni, te die que leA
minava ben anneu a ABA
devanteneA quan botaven

- I no me mina ASA meveAÍ
- De pándala! mean AÍ a tú.

et paneix. que tenen campanació
- £11 nameA me va dui que

havia anat a veune ASA canneneA
de "vichicleta", i maAAa ell
m'ho va contan eApantÓA

- I pe*- què?
- restque me va din que

paneixia eA "Tun" de tanÍA de
connedonA que hi havia, i eA
camenianÍAta que ho va fen molt
bé.

- A jo toteA aqueateA coAeA? » »~ , .
no eA -ío meu, Ào que m aanaca
' j t l - ' ^J-meA de Aa feata eA Aa comedia L

AeA funcionA de 1'eAgléAÍa, i
anan a cencan A'alfabaguena.

I ona que xenneA
d'eAglèAia, degueneA anan a Aa
benedicció

- Si que hi
de A ' ongue nou

vaig. anan, ell
jo n'havia pagat un bocinet,
vaig. diAfnutan, va eAAen una
monada!

Lo que no va eAAen tan
monada, va eAAen. Aa tnaca

zan així?
•-^'ffnque va fen SA tno anfeA

d'hona!
- Idò l'any, que ve aninà

millón!
- ¿Apenem que AL!




