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La Pasqua que hem de fer

S'acaba ta quaaeAma que ha intentat fea de no4attaeA homeA tiivaeA

AoltdaaiA. Hem intentai aufegaa 1'eApeati d'opaeAAtó i de domt

obaint etA nouA caminA de l'eApeaança.

Votem una humantiat. 7 2e.411A ReAAuActtat enA dóna ta nova i fecundu

tlavoa de t'ategaia, fautt d'uneA nov e-4 aetactonA entae etA ho-

!TWA i d'una nova comuntó entae etA caeteniA. 64 et naixement go-

1.64 de l'aman.

DeAtijam una PaAqua amb el paoftt6A attment de la 4o.Lidaattat i de la

veattai. AqueA1 aliment enA donaa& foaceA pea a /tetaobaa l'e4pe-

ati de tu tttbeatat.

64 uagent aenovaa en CatAt toteA teA coAeA. L'inteaaA del cet no enA

pot fea obltdaa leA taqueA de ta teaaa; MéA bé 4abem que et cet

depèn de to que huguem fet ea ta lenira I amb ta le-via. 64 fa [Pie-

cil mo4taaa la "noticta" ategae que 2eAtiA dill a totA elA pobaeA

maagtnatA de la teaaa amb la Aeva aeAuaaecctó.

Vivim dinA una Aoctetat que paopo4a cam a valoa fonamentai el poAAeta

motteA de co-1e, una 4octetat conAtauicl'a damunt uneA baAeA mate-

atattAteA, una Aoctetat peamtAiva que confon ta tttbeatat amb

una moaatitat geneaai.

Aqui aaatba la bona noticta de la ai qua que enA imputAa a fea un oir-

dire nou din-i un món nou. Pea at4 cat caeaa un ctima de conftan-

ça mutua, vtuae una tttbeatat aeAronAabte L 0144014_2 un compaomiA

atttbeaadoa cap afA MéA neceAttatA.

L'equip paaaoqui.at
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ECOS
Nacimientos:

Día 23 de marzo.- Daniel Torres Roca

de Lorenzo y Leonor. C. Sa Sorteta,

60.

MATRIMONIOS:

Día 3 de abril.- Cipriano Rafael

Cruz Pérez con Catalina Lliteras Ber

nat.

Defunciones:

Día 25 de marzo.- Pedro Ginard Sure-
da, a)Murtó, viudo, de 79 años. C.
31 de març, 30.

Dia 26.- Andrés Negre Cifre, a) Mon-
doi, casado, de 81 años.C. Pep Not,
34

Día 30.- Antonia Torres Lliteras,
a) Nonga, viuda, de 86 años. c. de

Sa Sorteta, 21.

Día 1 abril.- Mateo Sureda Ferrer,

a) Balaguer, casado, de 77 años. C.

del Mestral, 3.

Día 2.- Bartolomé Gili Esteva, a)
de Son Forté Nou, casado, de 62 años
Can Canals.

Pensar

en veu alta

No m'agrada gens:
que es jugui amb les cartes

marcades.
que es confongui la religió amb

Ia política.
que es facin inútils "batalletes"

sense motiu.

que es vulgui manipular la me-
va vida.

que s'interpretin les meves in-

tencions ocultes,
que m'imposin Id "disciplina de

partit",
que me diguin lo que he de dir

que els meus amics estiguin sem
pre d'acord amb mi,

que tot lo meu sigui bo,
que ningú no me faci la contra

ria,
que es confongui el càrrec amb

la persona.
que no me cridin pel meu nom

i moltes de coses més.

M'agrada molt:
dir lo que pens.
compartir opinions distintes.
sentir la crítica honesta i cla-

ra.
no estar d'acordi seguir est i-

mant,
comunicar, notan sols idees,

sine, també sentiments.
poder dir sense vergonya que

som creient,
valorar les qualitats dels de-

més,
parlar, sense discutir,
estimar, sense valorar.
ensenyar, sense manipular,
ajudar, sense oprimir,
escoltar , sense jutjar

i moltes coses ms.
Gregori Mateu

SUSCRIBASE
A

BELLPUIG
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XERRIM-XERRAM EXPOSICION COLECTIVA
Voldríem demanar per favor a l'au

toritat competent, que mirAs de fer

qualque cosa per aturar el trafic

contra direcció que fan molts d'al-
lots amb bicicletes per alguns car-
rers del nostre poble i sobretot

pels de "Sa Costa d'En Torreta"

carrer d'En Puput o Antoni Blanes.
Del nostre grup ja n'hi ha de ferits

un que anava en es Centro va haver

de córrer cap a Na Batlesa davant

de la terrible màquina de dues rodes

i l'altre quan obria la porta perquè

entras una persona vella, que baixa-

va de missa, de prompte es va trobar
amb maquina i al.lot dins el cotxe.

Es habitual, por estas fechas de
Semana Santa, la Muestra de Artes
Plásticas, que, a cargo de autores
locales, se realiza en los Salones
de La Caixa.

En la presente, su XIX edición,
que se inaguró el sábado día 3 de
Abril, se exponen al público, trein-
ta y cuatro obras (óleos y dibujos),
pertenecientes a diez autores loca-
les.

Cabe destacar, como siempre, la
gran aceptación que tiene en Arta,

esta Muestra, donde el gran número
de aficionados al arte, y más concre
tamente a la pintura, tienen la opor
tunidad de dar a conocer sus traba-
jos, de una calidad media muy digna
de tener en cuenta.

El todo Artà desfilará por los
Salones de La Caixa a lo largo de
estas fiestas, y podrá comprobar la
importancia de esta colectiva de au-
tores locales.

A todos ellos y a sus organizado-
res, nuestra enhorabuena.

PREGON SEMANA SANTA
I ja que parlam de cotxes, per

devers l'Església si que n'hi ha

d'escàndol, pareix que hi ha qualque

sala de festes. Vehicles que pujen,

vehicles que devallen. Un dia vàrem

tenir curiossitat de saber lo que

passava, mos hi acostarem i és ben

ver que cantaven. No sé quina casta

de dansa ballarien però mos pareix

que la cançó deia DIES IRAE DIES IL-

LA. No gosarem entrar-hi.

Qué no sabeu que damunt un terrat

de devers la sortida cap a Santa Mar

galida han trobat un pou. Si, un pou

i damunt un terrat. Això mos ha cornu

nicat un veinat de per all& que dóna
aigua de nit i dia. !Vaja sort! .N'hi

ha que els falta i alguns van so-
brats. Es que hi está mal repartit
el món.

Lo que no és aguantador dins el
nostre poble són els preus. El cine,

a 125 ptes. Si anau a beure una copa

qualsevol dels nostres casinos al

menys les pagareu un duro més cares
que en els dels nostres pobles veins,
Al futbol, aqui fan pagar 300 ptes,i

als altres pobles 250. I és que enca
ra no mos hen donat compte que estam
a nivell Europeu. Punyetes per qual-

que cosa estam més prop d'Alemanya
que els de Calonge.

I perqué no mos faltás res, mos

donen concerts de campanes, vent i

orquesta en sa nit, no i n'hi va ha-

ver que surtiren al carrer i tot.

Es pensaven que havia tornat en Bayo,

I una altra encara. Dilluns mos

encengueren l'il.luminació de Sant

Salvador i noltres diguérem a la fi

el podrem veure cada dia. Per() no,

vana il.lusió. Era que un parell de

"Gamberros" havien deixat sense bu-

dellam algunes faroles i lògicament

ho estavan provant. I per qua no

l'encenen cada vespre. Hi ha viles

que no ho tenen i ho voldrien tenir.

El día 4 de Abril, Domingo de Ra-
mos, y en el Oratorio de San Salva-
dor tuvo lugar la acostumbrada lectu
ra del Pregón de Semana Santa, a ca -1.--
go, en esta ocasión, del reverendo

Padre Gori Mateu, Superior de la Co-
munidad de Padres Franciscanos de
esta villa.

Fn su cuidado y elaborado parla-

Un partido que predica la Demo-
cracia, debe aplicarla también en

su seno. Así ha sucedido en la UCD,

partido mayoritario en las Islas.

Durante la 2 4 quincena de marzo ha

tenido lugar la elección de los Co-
mités Locales en todos los pueblos
de Mallorca y el pasado sábado, día

3 de abril se eligió en Son Termes

el Comité Insular de Mallorca, que
regirá los destinos del partido en
la Isla durante los próximos dos
ahos.

Se presentaron dos candidaturas:
una llamada de los "notables", enca
bezada dignamente por J. FluxA,

de Inca, y otra "oficialista", enca-
bezada por J. Alberti. Resultó ven-
cedora la candidatura "oficialista",

y los votos decisivos para su victo

ria procedieron de la Part Forana.
Hay que destacar que en la candi-

datura vencedora figura como vocal
nuestro paisano J. Cantó Servera
que al mismo tiempo ha sido reele-

I ara que ve l'estiu. A veure si
denunciam qualsevol persona que en-
cengui un misto dins la garriga.

Groc i Negre

mento se refirió a la belleza y enor
me dimensión del Arte, comparándolas

y aplicándolas a la vida cristiana.
A lo largo de la casi media hora

de duración el numeroso auditorio

que llenaba por completo el recinto
siguió con atención las palabras del
Padre Mateu, quien con todo honor,
pasa a engrosar la galeria de auto-
res del Pregón de Semana Santa.

gido Presidente del Comité Local
de Arta.

La candidatura vencedora está
formada por las siguientespersonas:

-Pte.: J. Alberti
-Srio.: M. Morales
-Vocales: MP. A. Munar (alcaldesa

de Costitx), F. Gari, A. Monserrat,

B. Oliver (Vilafranca), J. Dezca-
llar, M. March (alcalde Pollensa),
Bmé Cerdá, M. Capó, Jerónimo Cantó
(Arta), A. Arbona (Presidente del
Fomento del Turismo de Sóller), M.
Segura (Sa Pobla), L. Llohera (In-
ca), J. Riera (Calviá), y M. Ramis
(Muro).

REMITIDO

Quan 40M a baix d'e4 pontat,
jo ja dic: Ave Mania!
Bane4 tandei o bon dia!
Aix& én 4a coate4ia

qUe 4é teÆ Mé4 natunat.
2o 40M un homo tot 401
peA 'qui venc a cencan.

Si em voteu deixam quedan,
m'hauneu de donan 4opaA
de panada o nobiot.

/NI&
(Recollida a Artà del temps en què es cap -

taven panades)

ELECCIONES INTERNAS DE UCD
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FOTO COMENTADA

LA MONUMENTAL CASA-SANTA D'ARTA
No fa molts d'anvs es podia comtemplar al temple parroquial d'Artà

aquest grandiós monument davant el qual es celehraven les funcions de
'la Setmana Santa. Corrien altres idees i altres formes.

Ara&
Payesita laboriosa

que con tú sonrisa fresca

te levantas con el alba

cual alondra mañanera;

que preparas el almuerzo

a los gañanes que siegan

y lanzas a tus gallinas

sendas puñadas de avena

y acudes llena de gozo

cuando alguna cacarea

a recoger el aún tibio

huevo que es tu recompensa

y tienes aún tiempo libre

para regar tus macetas.

Yo te he visto varias veces

con el amado a tu vera

la ventura reflejada

en tus ojos como estrellas,

en arrebol tus mejillas

oyendo sus frases quedas.

¿No es cierto que el primer beso

es ambrosia que deja

sed de besos en el labio?

No te sonrojes, payesa,

un beso no extraña pecado

si está limpio de impureza:

mas, por qué cuando te encuentro

vuelves siempre la cabeza?

¿Es que estás avergonzada

de que te mire tan bella?

Cidadela, 1979

PedrO ESTEVA SANCHO

Calendari d'es pages
CONSELLS I RECOMANACIONS FACILITATS PEL SERVEI D'EXTENSIO - AGRÂRIA

En aquesta secció s'exposaran totes aquelles coses que puguin tenir
interès per la nostra agricultura pel que fa al cas de consells i
recomanacions segons els dies de sortida.

ABRIL
	

(Por quarterada)

Sembrar:
	

Melones

Secano	 Remolacha
	

500 kg Superfosfato

Girasol forrajero (apropiado vacas)
	

200 kg Potasa

	

Melones
	 100 kg Sulfato Amónico

Abonado: Remolacha
	

(por quarterada)

300kg Superfosfato cal
	

"Adob de primavera" 

100 kg Sulfato potasa
	 Ametlles:

150 kg Sulfato Amónico
	 Nitrat Amònic: 250-500 g.arbre (se-

	(por quarterada)
	 gons tamany)

"Adobs"
	

Esquitxades primavera

	

Siembra Girasol
	

(contra poi, brot sec, abolladura)

400 kg Superfosfato . cal
	

Metasistox 100cc

100 kg Sulfato potasa
	 Captour 300gr

200 kg Sulfato Amónico
	 aigua 100 litres

COMENTARIO
Se han fijado ustedes en la can-

tidad de basura que hay por nuestros

bosques y torrentes. Muchas zonas

se encuentran en estado lamentable,

vayan, vayan y vean en Bellpuig, po-

drán encontrar de todo, botellas,

neveras, lavadoras, escombros de lo

más variado, o acérquense hasta el

torrente de "Els Cocons" o el de

"Son Vives". En cualquier parte en-

contrarán focos de basura y que nues

tra gente encuentra mucho más prácti

co tirar la basura por el campo que

avisar al Ayuntamiento para que la

retiren.

Este pueblo que tiene fama la bus

queda de "esclata-sangs" (aunque es-

te año no ha habido demasiados), a-

cude gente de todos los lugares de

la isla, tienen la suerte de e'ncon-

trar, si los hay, algún "esclata-

sang" y todo tipo de objetos para

el hogar.

Les pido por favor un poco de ci-

vismo y mantengamos limpio nuestro

bosque.

PAJARO LOCO
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Si tots els pa-

esos féssim aquesta pregunta diríem

fora pipelletjar gens que està feta

una magrana, i és així i si profundi

sAssem més i mos demenassim si té

remei diríem lo que estam dient con-

tinuament que "aim) fer .5 un tro" per

què de la manera que anam no arribam

enlloc. Ara bé creim que pecam un

poc de pesimistes perquè hem de re-

conèixer que tots (pagesos i vilans)

estam travessant una crisi molt for-

ta on hi ha hagut moltes d'emprese

a . dins tots els ordes: tan indus-
trials, .com comercials, com agrico-

les que .se n'han anat a fer punyetes

perquè no han pogut aguantar el cop

d'aquesta ona tan grossa que mos ha

caigut damunt fora fer-ne comptes,

i que ara la hem de sufrir. De tot

això ara tocam les conseqüències

tots i com és natural el pagès que

sempre ha estat el xotet petit de

la guarda ara va més magre que mai.

Per tant davant aquesta situació mos

hem' de plantejar d'una manera ben

clara una série de questions i fer

unes quantes preguntes a damunt la

problematica del camp.

¿Per qué foravila està 'tan deixada
de la ma per la administració? 
¿Què és que no les interessa an a-

quests senyors de la capital que no-

saltres prosperem, al manco, un po-

quet?.

No creim que sia així, lo que pas

sa és que nosaltres mateixos comen-

cam per no entendre-mos, perquè això

si que és ben cert que feim tot lo

possible per fer-mos sa punyeta uns

als altres i com a resultat de totes

aquestes enveiges i travetes estam

més desunits enfront de l'administra

ció, per lo tant ells sempre tendran

la pella pel mànec i mos duran on

ells voldran; mentres nosaltres no

mos concienciem de què la unió fa

la força, no anirem enlloc.

Es vera que continuament mos

queixam de què mos pugen els preus

dels fertilitzants, del pienso, en-

tre altres coses; que quan voles

vendre els animals o gra o ametlles

o garroves o lo que sia els preus
mos baixen. Tot això és ben vera i

sera vera mentres nosaltres mateixos

no mos posem dins el cap de què ha-

vem d'arreglar noltros o no mos ho

arregla ningú.

Tots sabem que és molt fàcil xe-

rrar an es café de totes aquestes

coses però també hem de saber que

no mos comprometem gens, que no ven-
dran an es café a arreglar-mos els

assumptes que mos coven, perquè si

volem dir la veritat amb la mA al

pit, sabem que els pagesos tenim un

defecte molt gros i és que per evi-

tar enfrentaments, per por de tornar

vermells devant un fet concret mos

estimam més que qualcú mos tregui

les castanyes del foc. No volem dir

amb això que siem covards. Na, per

l'amor de Déu, saben que no ho som

sine) tot lo contrari. Lo que mos pas

sa és que som poc dicidits quan es

tracta d'enfrentar-nos amb problemes

que d'una manera o altra mos toquen

sa pell. Sabem posar l'excusa de què

noltros no tenim Iletra i per lo

tant mos duran alla on voldran; això

no és vera ja que no és només en

questió de lletres que s'arreglen

les coses sinó en questió de seny

i sentit coml. Per lo tant aqui ha

de quedar ben clar que no pitjam per

fer manifestacions ni vagues de trac

tors o de lo que sia, al contrari

sraim que és questió de tenir les

coses ben clares i no deixar-nos tre

pitjar i fer valer els nostros drets,

Per lo tant farem un bon examen de

conciéncia en el qual mos plantagem

d'una manera seriosa els pros i els

contres d'aquesta i altres problema-

tiques que mos afecten tant de prop

i després facem.

PAGESOS

CARTAS AL DIRECTOR

CARTA OBERTA A MIQUEL TOUS
Estimat"Miquelet:

Hem Ilegit sa teva carta de Bell-

puig darrer i no podem manco que con

testar, i no en pla ofensiu que ja

mai és estat ni sera l'estil de Sa

Comare Beneta.

El que volem es dir-te que no en-

tenem que un al.lot tan bon al.lot

com tú i que més a més hi exerseig,

doni els crits de DESPERTA FERRO.

Pareix com si es teu subsconsient

t'hagués jugat una mala passada per-

què no pot ser que un al.lot, tan

bon al.lot prediqui sa pau amb crits

de guerra.

De cap manera veis es motiu de

que s'hagin de deixar de saludar els

qui col.laboren a publicacions dife-

rentes.

No creim que tratar de fer cultu-

ra sia politiqueta. Creia que és

molt millor treuren's nosaltres ma-

teixos es padassos bruts que no es-

perar que les mos treguin els ex-

terns. I sobre lo que dius que n'hi

ha per tot arreu, no mos importa si

n'hi ha de fargos que les conserven

amagats, per tal de passar per bons

al.lots. Noltros trobam que és mi-

llor airear sa pudicia. Fer dos peri

ódics no és donar una mala estampa

del nostre poble. Pot ser sia aixe-

car-la a uns nivells que per si vol-

drien altres publicacions que no s'a

susten d'es progrès.

Miquelet: dus ses sabates girades

de peu. Fins que aprendrem a sebre

que discrepar no és enemistar-se no

cal parlar de civilització. Fins que

sapiguem conviure dins la discrepàn-

cia, aceptar les critiques i a sebre

que el pensament lliure, mai enfonsa

dins el llot de l'incomprenssió i

la intolerancia, no donarem cap pas-

sa per fer surar el nostre poble.

Ans el conserverem temorenc i rece-

los en por de dir-se les coses a la

cara.
I sobretot, tú, tan bon al.lot

no entenem es per què no surts en

defensa del qui sufreix un atropell.

I, per fi, voldriem fer-te pre-

sent que " VERGONYA CAVALLERS" ho

digué el Rei als qui flequetjaven

en el combat, als covarts, als que

donaven l'esquena als problemes d'a-

quell moment o es limitaven a contem

piar la lluita comodament des de la

seva lloriguera. Per tal caldria que

t'aplicasis la dita i que consideris

que viure, es lluitar per un poble

i un món millor. El demés es vegetar

dormir, esser morts en vida en una

paraula.
Amistosament

L'EQUIP DE REDACCIO DE SA COMARE
BENETA -
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Recepta de
PER MADÓ AN -CONIA GILI

OUS AMB BEXAMEL I XAMPINYONS

INGREDIENTS:
Una dotzena d'ous

Un pot de foie-gras.

Margarina

Julivert.

Xampinyons

Alls. Sal. Bexamel.

Llet i farina.

Se bullen es ous i una vegada
bullits se deixen tapats.

Després se pelen i se xapen. Se

treuen es vermells d'ous i s'escla-

Es ous farcits se posen dins una

font per es forn i sels hi posa

la bexamel per damunt i s'adornen

amb s'altre vermell d'ou trosseja-

det, mesclat amb julivert picat.

Se posa una estoneta dins es forn.

Se serveix amb crostonets de pa

frit.

fen tots, manco un, amb una forque-

ta. Se mesclen amb dues cullerede-

tes de foie-gras i una de tulipan,

i un poquet de julivert picat i es

farceixen es ous. Es xampinyons se

couen i, una vegada cuits, se'n fan

trossets menuts. Se col.loquen dins

una cacerola amb 'un poc de salm,

on s'hauran frits abans uns alls

porros que li donin gust. Se dóna

una volta als xampinyons i se posa
una culleredeta de farina i se fa
una bexamel clareta.

CLIMATOLOGIA ARTANENCA

MARC,
PLUJA: 190 litros
TEMPERETURA MAXIMA.- 19 9 C. dia 3

MINIMA.- 3 9 C. dia 15
TEMPERETURES MITJANES DEL MES
MAXIMES.- 13,7 2 C
MINIMES.- 8,10 2 C
Com veis qualque cosa s 'ha arreglat,
a pesar de què encara fa falta
molta d'aigua.

gaie no44o ded, bedette4

Pa/Le no4tAo vjA a.L e-au
a44egut a Aa cadiAa
amb A'atena j.u440tau

en et cel tothom VO4

Sia Aant4icat
e4 AabateA qui Aap feA
ben fet un paAei foAAat

eA meAtAe fa quedaA bé

61 voAtAo Aant nom Aectamen
peA din4 40 Aociedat
i Ai no e4tau a4Aociat
venda a noAattAeA Aectamen.

61 voAtAo Aant Aeine e4tei
dinA un baAAat d'aniAat
i en no AabAe 1.cpuntaA
fei4 	 vo4tAa votuntat

PeAque així en 1a eA-za
pen 4U boca fei4 4a fe1

agafant una guitaAAa
cantam com Ae fa en et ce -L.

61 me va enAenwaA t'amo en 2uan Ca-
zió Sa-zeda lal Batague/z.

P. ClaAet

ELECTRONICA
	

AYALA
Le ofrecemos Is mejores marcas del mercado, al mejor precio y con servicio
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messes de sembrar, segar i batre . (15)

Quan havien de batre amb dues bisties, a la partida les
situaven diametralment opostes. Aix() no vol dir que,a les
Ilargues, una no pogués reprendre a l'altra i molt manco
que el tocador i piló, estiguessin sempre al centre de l'e
ra i les blsties ran de la garlanda, cosa que no podia ser
perquè de ser així sempre passarien pel mateix lloc. Apos-
ta és que, entre el dos dogals no feien ni de molt, la

llargària del diàmetre de l'era. Per tant, quan el tocador
li pareixia convenient canviava de lloc, a fi de què que-
das batut per tot igual. A les eres que batien amb una so-
la bistia, o amb més de dues, passava exactament igual.

Ja estava tot a punt de partir. Serien entre les vuit
i les nou. El sol, ja havia encalentides les garbes que

havien esteses. Arribaven per la panxa de les egos, un
quan ho veia mai pareixia que all?) que estava tan estufat,
arribas tenir tan sols un palm d'altura.

!Bono! ¿Qui ha de fer la primera tocada?, demenA l'amo.
! És igual!, contestaren els altres.
! La faré jo!, contesta En Jaume.
! Ala idà, ja pots esser partit!
Se posaren els capells, prengueren cada u una forca de

tres forcons, i En Jaume, va partir cap an es piló, fermà
els dogals al ferro, en el qual hi descansava la ea esque-
rra, baix ella del mateix brag hi duia una correja d'assot
ben llarg. Digué !Arri!. Les egües partiren a trotar; tot
seguit se va posa la mA dreta ran de la boca, fent-li fer
un poc de conca per deixar-se sentir més be pel bestiar
i comença a cantar amb tonada plenyivola com de resenti-
ment i d'enyorança, tal si fos deixat de regust moresc.

Per batre en el mon no hi ha

com ses egos ben ferrades

que peguen quatre potades

i s'era fan tremolar.

Els altres homes, amb les forques en les mans, anaven
voltant sa garlanda de l'era, i tant com els carretets ti-
raven cap defora, els amb les forques, la tornaven empè-
nyer . per endins.

De tant en quant pujaven damunt l'era, i amb les for-
ques anaven estufant lo que estava massa acopat, degut a
les potades de les bisties i el trepig dels carretets de
pedra, de caires ben picats, que poc a poc anaven tallant
la palla i esflorant les espigues.

Quan ja feien bastant de temps que batien, donaven una
volta al revés perquè els tronquets quedassen més trencats
i més fluixos.

El tocador e-itava suSn-t - i cansat de cantar. Havia arri-
bada l'hora de fer es rellevament. Les egües també feien
sabonera de tant que suaven, i acussaven un poc el cansa-
ment, ja que per elles, la primera tocada era la més pesa-
da ja que havien d'alçar molt les potes per no travar-se
amb tant d'embalum com feien les garbes abans de ser tre-
pitjades pels carretets i les bisties una bona estona.

! Ala Jaume, surt de l'era i jo faré una tocada!, va
dir En Nofre.

! O000u!. Les egües s'aturaren. Aquell petit al& va ser
per elles un bon alivi. Ja que el bestiar estava aturat,
els homes aprofitaren per donar una bona girada a sa palla
amb ses forques. Encara aixecava manats que eren ben
Ilargs i així quedaven damunt, i a la prõxima tocada ben
prest quedarien capolats.

En Nofre entra a l'era i a l'igual que En Jaume després

d'haver convidat les egUes a partir, començà amb el mateix

estil de veu i llarguissimes vocals, la seva tocada.
Amb Na Rotja i Na Morena,

Na Castanya i Es Cavall,

Jo no em cansaria mai
de tocar a damunt s'era,

Fent moure desiara el pile), perquè quedàs per tot arreu
ben batut, i fent relliscar alguna vegada l'assot de les

correjades, feia que les egUes aguantassen un bon trot.

La palla tornava curta i les espigues començaven a estar

ben esflorades. Els carretets, dins els balancins, duien

tanta velocitat, que brunien i rebotaven com si haguessen

de fer flamada.

El sol se mostrava indement, socorrava, per?) per anar
bé havia de ser així. Al temps de les messes de batre el

sol és un gran element, amb el que s'ha de Comptar. Ell

ajuda molt a qub els cereals siguin ben granats, i a da-

munt l'era, si no fos per ells els tronquets de la palla

en lloc de trencar-se, ferein corda.

Aquesta temporada se necessita un sol que quan neix ja

surti vermell, gros, rabiós, i que quan més gran dia se

fa, més encalenteix i torna més blanc, que si el volem mi-

rar, la nostra vista no pot resistir-lo ni un petit moment

i si hi entemptam pareix que quedam cegos. Aquest sol ja

estava ben alt, i l'ombra tornava curta, això vol dir que

s'atracava migdia. Les egUes movien les orelles escoltant

el tocador, com si aquella veu tristosa, de cadència lenta

i conformada les donas força i coratge per acabar la seva

tasca.

Per la posició del sol pareixia que ja feia estona que

havien tocat les dotze. Els homes que manejaven les for-

ques, trobaven que ja pareixia que estava ben batut. Parla

ren de llevar el bestiar de l'era, tots estiguerend'acord,

tregueren les egües de l'era, les llevaren les cucales,

les abeuraren i daren de menjar.

La berganta major de la casa, les havia duit el dinar,

i ja feia una bona estona que les esperava, per() els bata-

dors no solien dinar abans d'haver llevat el bestiar de

l'era.

!Que va ser de bona l'ombra de la ufanosa figuera!. D'a

queixes figueres que pareix que neguen els seus fruits als

segadors i batedors, que són molsuts, dolços, i sense tara

i que tan agradables són també a la vista quan maduren i

creixen fins que no caben amb pell i clivellen, i per dins

aquells clivells blancs, es pot endevinaraquella popa ver-

mella que no hi ha perqué tengui enveja al més bon pastis

que sabi fer el més bon pastisser, i quan es sequen, escal

dades i ben encistades amb llavors d'anis, pot combatre

sense por d'esser venguda, amb els famosos dàtils del de-

sert.
Pere) pels segadors, i batedors té aquesta tara, ja ho

sabeu, ho diu l'adagi: Per Sant Pere enrevolten sa figuera.

Es així, que per aquesta part nostra, tant les figues pri-

merenques rojes i aubacors, com les agostenques, vénen un

poc massa prest per poder-les aprofitar la gent que fa a-

questes meses d'estiu. Amb això vui dir que aquest fruit

no sol estar a punt de menjar-se.

!Que ho era de fresc i regalat, l'aire que rebien dels

seus milers de fulles, de color verd fort, tant verd com

el fullatge del Fi de Formentor (de M. Costa i Llobera)

que amb la seva forma de ventalls xinesos, mai no s'atura-

ven de ventar-los.

També era molt bó aquell glopet d'aiguardent, d'her-

bes fetes en casa, que quan passava per la gargamella, la

netejava de la pols i el ventim que respirant s'havien afe

rrat a ella.

M. Tous (continuarà)
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AVANCE DE ARTA

El Avance Infantil sera' nuestro representante en el ler. Tor-
neo Internacional de fútbol infantil ,que se irá celebrando du-
rante estas fiestas de Semana Santa y Pascua.

ESPORTS 	

I REGIONAL PREFERENTE
ESCOLAR I - ARTA 0

Poco, muy poquito le faltó al Ar-

tá el poder sacar algo positivo en
este encuentro que como sabemos le

llamamos de máxima rivalidad.

Lo que son las cosas, nada más

empezar el partido, y en un saque

de esquina va, y nos meten el gol,

tanto que al final sería el que die-
se este esperado triunfo a nuestros

vecinos "gaballins".

Ralatando a groso modo el match,

muchos se preguntaban el motivo de

no sacar al rectángulo al gran juga-
dro Rodriguez, pensamos que sus moti

vos tendría el preparador Gomila,

que si bien unos piensan que hacia

falta, la opinión generalizada de

los seguidores era que el Artá hizo

méritos suficientes para que cuando
menos se llevase un empate.

Ocasiones de gol no le faltaron.

Desperdició un penalty, no .sé cuan-
tos balones pasaron rozando los pos-

tes, paradas in extremis de su guar-

dameta, y un etc. de remates que aún

no se comprende como no se transfor-

maron en gol. Cosas del fútbol.

Lo cierto del caso es que nues-

tros vecinos se quedaron con los dos
puntos y con muchos duros en su ta-

quilla..

El colegiado de turno, pensamos
que supo estar a la altura del en-
- (Aentro. Su arbitraje fue correcto

y prácticamente no tuvo problema al-
guno. Eso sí, la deportividad de los

jugadores fue óptima. Lástima que

un sector del público estropease la
fiesta.

Y siguiendo con la fiesta, la que
organizó el conocido Miguel Orpi (em
pleado de TUT) al conocer que le ha-
bía tocado en sorteo un precioso cor
dero. "Bones empanades Miguel".

ARTA I - BADIA C.M.S.S.

Siguiendo con la rivalidad, nos

visitó el temihle Badra, no era para

menos que se le respetase, es el li-

der de esta preferente. Demostró ser

un buen equipo: pero el Artá seRores

también tiene un buen conjunto. Lo

vemos además jugar con mucha garra,

con fuerza, con ilusión, y por su-

puesto con ganas de agradar al respe

table. No sería lógico que se defrau

dase a esta gran afición.

Siendo sinceros los locales hicie

ron méritos más que suficientes para

alzarse con una victoria más amplia.
Ya en los primeros minutos el ár-

bitro Sr. Gual dejó de sancionar un

claro penalty por manos dentro del

área. Decimos claro penalty porque

el mismo colegiado hizo gestos que

demostraban la clara falta, amén de

estar muy cerca de esta jugada.

No pasó mucho tiempo cuando fue

Rodriguez que al saque de una falta

cogió desprevenido al guardameta Pas

cual, pero el balón se estrelló en

el travesaño. Las oportunidades loca

les siguieron durante todos estos

primeros 45 minutos. En contra el

Badia demostraba poco peligro, sus

delanteros eran muy bien controlados

por la defensiva artanense.

En la reanudación la misma tónica

que en la primera parte. Un Artá que

lo daba todo para inclinar el marca-

dor a su favor. Anotamos una gran

jugada con un potente lanzamiento

de Mascaró que una vez más la mala

suerte impidió que se transformase

en gol, estando ya batido Pascual

la pelota fue repelida por el largue

ro. Pasaban los minutos y el Arbitro

solamente veía las faltas de tarjeta

para los jugadores locales. A los

visitantes les dejaba hacer lo que

quisieran. Les advertía, pero nada

de amonestación pública. El jugador

Badía se permitia estar todo el tien
po que le daba la gana delante d;
Ia pelota al saque de toda falta.
González parecia el padre del cole-
giado. Duró, no saltó ni una sola
vez sin hacer falta, pero ... El Ba-

dia es el Badia.

Faltaban tres minutos para la fi-

nalización cuando en una gran jugada

local y viniendo embalado desde su
puesto en la defensa, fue el central

Suárez que de potente izquierdazo

Logró batir al portero visitante.
El delirio fue de ver, contarlo es
poco. Por contra el desencanto visi-

tante, con una gran masa de seguido-
res fue de lo mós estrepitoso. Un
sector del público se metió con Ro-

driguez, le lanzaron un casco de bo-
tella, natural fue que todo este sec
tor fuera despedido con una gran pi-
tada. Siempre hemos dicho que el jue
go está en el rectángulo. Los que:

quieran jugar al boxeo, qye vayan

al cuadrilátero. En Artá por el mo-
mento aún no tenemos.

Una gran victoria, una gran taqui
lla, y un encuentro de los que ver-
daderamente hacen afición.

Artigues
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