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UN NOU CURS
Lez pkimekez ptugez de ta tempotada enz han aviat de qu'e z'a-

caba talibe% natukatment, te4 vacance que acompanyen ta
catok eztiuenca. Ab zupoza ketoknak a ta vida nokmatitzada, a
Les noztkez kezponzabititatz tabokatz c pkoOzzionatz, a tez taz-
que de caza noztka, a ta vida de t'ezcota amb tot attb que upoza
d'ezOkç, de tkebatt, de kuna, de tetkobamentz i,de tazquez a
en..

Et pak .entezi d'eztu ha zekvit, potzek, peh a kecupekak Okcez,
pek a dedicak et tempz at dezcanz, pelt a Ptuik det zozzec de tez
ttakguez vettadez z ene pkezza, pek a gaudik de L'encant de tez
Oztez poputakz. Pekb, cat kecomengak amb detit tez tazquez de ta
vida okdinhkia pen. anak Ont un mcin mott mittok que et que tenim
6inz aka.

Comengak un nou CUA4 ha de zigni6icak pek a totz en ta noztka
vida de pobte que vot viuke c cke'ixek:

* cumptit mittok tez noztkez obtigacionz;
* evitak tot attb que enz zepaka i que enz a enemicz;
* pozak at zekvei de ta comunitat totez tez noztkez quatitatz;
* anak Ont cami encaka que zigui enmig de zotkacz;
* cot.tabokak amb tot attb que zigni6iqui mittokament det pobte;
* obkik tez poktez det cok a totz etz getmanz;
• mittokak etz noztkez compoktamentz cl2vic4;
* donak atz noztkez in6antz ttakz d'acottida c d'eztimacio;
* contkibuik a ta pkomocio detz meto debitz;
* keckeak ttocz de ketkobament atz noztkez jovez;
* pkomocionak L'ambient de gekmanok i de Ozta;
* kevitatitzak tez noztkez comunitatz ckiztianez;
* viuke enmig d'una kenovada ezpekanga.

Sdn, tan zotz, atgunez de tez tazquez a sen.. Pekb catdkia que
totz enz adona-ozim de ta pekzonat kezponzabititat de contkibuik a
que aquezt cukz eztiguez amakat de vitatitzadokez it.tuzionz a 6i
de que ta convivència, ta cuttuka, ta ketigid i ta potZtica no
Ozzin motiuz de kuptuka zinc; de joioza akmonia.

A totz etz noztkez tectokz amicz i at pobte noztke dezitjam un
CUAZ pte de gekmanok i de atut.

L'equip pakkoquiat

SER FELIÇ... COM?
XXXIII

Ja ho sé (II) 

Ja ho sé que hi ha massa motius
per ésser pessimista; però jo,
malgrat tot, vull creure i pen-
sar que encara val la pena viure
i cantar.

Ja ho sé que, de vegades, me mi-
res amb cara de compassió i de
dol; vull dir-te que, a pesar de
totes les apariències en contra,
jo me sent molt feliç.

Ja ho sé que t'agradaria que les
meves idees i els meus escrits
estiguessin al teu servei; perb,
no, jo necessit dir tot alla que
sent dintre meu, encara que no
t'agradi gens ni mica.

Ja ho sé que no comprens moltes
de les meves postures existen-
cials; allò que de veres cerc és
estar d'acord amb la meva conci-
ència i no m'interessa gaire la
conformitat dels demés amb aile)
que jo pens.

Ja ho sé que voldries la meva
persona en exclusiva per acari-
ciar les teves penes; però jo me
sentiria com a paralitzat si no
poqués obrir el meu cor a tota
la humanitat.

Ja ho sé que els meus comporta-
ments condicionen de qualque
manera la teva fe; voldria que
les teves creències haguessin ma-
durat de tal manera com per es-
tar ja ben arrelades dins el teu
cor.

Ja ho sé que la meva visió de
les coses te sembla massa enlai-
rada i optimista; crec que val
molt més ésser un poeta feliç
que un cientIfc desgraciat.

Ja ho sé que plores sovint per-
gué no es reconeixen prou els
teus valors; allò més important
és que prenguis conciència de la
teva dignitat i que tu mateix va-
loris degudament la 4s:c., o persona.

Ja ho sé que cerques pertot
arreu els camins lluminosos de
la joia de viure; et recoman que
tot això ho cerquis dins tu ma-
teix.

Gregori Mateu Estarelles.
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RESIDENCIA
El passat dia 8 d'agost foren
convidats de bell nou les perso-
nes residents a la Posada dels 0-
lors (incloses la servitut í les
monges) a un dinar al Restaurant
"S'Era de Pula".
Recordam als lectors que la di-
recció de dit restaurant ja els
convida el juny passat, a un di-
nar i a visitar el Safari de Son
Servera. Idb bé, enguany, encara
s'han superat. Posaren un autocar
a la seva disposició i els passet-
jaren per Cala Bona, Cala Mi-
llor, S'Illot i fins al Port de
Manacor, on les ensenyaren les
coves del Drac.
Després i a S'Era de Pula, els
feren un bon dinar, al transcurs
del mateix foren obsequiats amb
unes melodies interpretades per
dos mexicans, acompanyats de gui-
tarra i arpa.. Dit per boca dels
assistents, allb pareixia el cel.
La festa s'animb de tal forma que

molts hi participaren cantant i
ballant, i després d'una llarga
"sobre-mesa" on no hi faith de-
tall, ni atencions tant per part
de la direcció com del serVici,
emprengueren volta cap a Arta do-
nant gracies a la Mare de Déu de
Sant Salvador per els obsequis
rebuts, cantant el sou himne.
La direcció de la Residencia ens
prega faci arribar a través d'a-
quest escrit, el seu agralment
per les atencions rebudes durant
aquest dia a la Direcció del Res-
taurant, servici del mateix, i
també a l'empresa de l'Autocar
Bau Bus, i al xófer, ja que ningú
es cobra res. També a les se-
güents persones: Dg Carmen Serve-
ra, Sr. Pascual Hernandez, Sres.
Tucho i Papi, i Sra. Francesca
Morell. "Bellpuig" també s'uneix
a la Residència i prega perqué no
sia sa darrera vegada que "S'Era
de Pula" tengui aquest detall.

PUJADA A LLUC
A la pujada a Lluc a peu des del
Bar Mien de Ciutat, celebrada el
4 d'agost passat, hi participaren
dos artanencs aficionats al cami-
nar.
Sortiren a les 11 del vespre
arribant a Lluc a les 7 del mati,
entre els deu primers. Aquests
dos valents Toren En Vicenç Pi-
rris i En Miguel Estelrich. Enho-
rabona a tots dos i q6e no sia la
darera vegada.

PREMIAT
A Pollença i organitzat pel seu
Ajuntament es va celebrar el I
Certamen Internacional d'Escul-
tura, en el qual hi participb el
nostre escultor En Pere Pujol amb
l'obra titulada "Estimació i ter-
nura". Dita obra va esser premia-
da amb el segon premi (Medalla
honorifica de plata) la qual em-
mol.larb a bronze. Vagi la nostra
enhorabona a Pere per l'èxit ob-
tingut.

EXPOSICIO
Del 14 al 27 d'agost va estar
present a la Sala "S'Uro de Cala
Ratjada", una exposició de foto-
grafies a chrrec del nostro paisb
Tomeu Amorós Flaquer, dites obres
(totes elles en color) són dignes
del millor fotbgraf, i pregam
perqub prest poguem tenir l'honor
de qub exposi al nostre poble.
També sabem que del 21 d'agost al
3 de setembre ha exposat a la ga-
leria d'art Quatre Gats, de Ciu-
tat. "Bellpuig" des d'aquestes
retxes li fa arribar la seva
enhorabona.

I MOSTRA D'ARTESANIA A NA BAILES-
SA.
Organitzada per l'Ajuntament pel
dia de la Fira, s'obrirb una ex-
posició d'Artesania artanenca, a
Na Batlessa,-on hi mostraren les
seves variades obres els nostres
artesans.
Serb la primera vegada de la uti-
lització pública del casal de Na
Batlessa en bé de la cultura.

SARASA TE
El popular escultor Joan Sarasate
ha visitat Suécia per donar a
conbixer el seu treball de ferro
i acer, i a un futur no lluny
fer-hi una exposició de les seves
obres. Enhorabona Joan i que .

prest la teva feina sia conegudd
per tot l'Univers.

NOU POSSESSORI
El passat 	 dia primer d'agost
prengué possessori del carrec
d'Administrador de Correus a la
nostra Vila, el pais b Tomeu Amo-
rós Navarro, (també amb la carre-
ra d'advocat) que fins ara ha re-
git el destí de l'oficina de San-
ta Maria. Donam la benvinguda a
l'amic Tomeu, desitjant-li una
bona estancia entre nosaltres.

PLUVIOMETRO ( AREA URBANA)

MES DE AGOSTO
dia 4 	 2,6 litros
dia 7 	 0,9
dia 28 	 31,4
dia 29 	 9,1

TOTAL	 44,0 litros /m2

CENTENARIA
El passat 20 d'agost fe un any
que celebraren a Arta una festa
molt familiar, Madb Pareto com-
plia cent anys. Ha passat un any
i per lo tant tenim centenbria.
Desitjam a Madb Pareto que Déu
concedesqui salut i vida. 	 Molts
d'anys.  

SUSCRIBASE A "BELLPUIG" 

Revista local de actualidad, que D.M., cumplirá el próximo

ario SUS BODAS DE PLATA.           
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JA HEM PASSAT ses festes. Un any
més damunt ses espatles i un man-
co de vida. Més o manco com l'any
passat hem celebrat ses nostres
festes de Sant Salvador. Hem men- '--
jat i hem begut, pegat bots a sa
verbena, hem anat al futbol, a
ses carreres i a veure Na Batles-
sa, que ara ja és nostra, i també
hem ballat de" bot al so que les
agrupacions han volgut. Idb que
no és guapo això?.
Tenint dues agrupacions al poble
haver d'anar de manlleus. An això
hem arribat. També ha arribat a
les nostres orelles que es pas-
setgen anbnims. Això creim que ja
és massa. Per favor donem la
cara, que encara la tenguem Ilet-
ja, almanco, sabrem d'on venen es
tirs.
******************************

DARRERAMENT es casen molts de
DE LO QUE tampoc es sent parlar mestres d'escola. Es veu que a-
gens és d'Es Parc Natural d'Es Ver. quell refrb d'antany ja és passat
ger. Aixb si que ha estat una de moda. Deia: "Passes més fam
bombolla de sabó. Se'n parra una que un mestre d'escola". Es mes-
setmana, fins i tot als diaris tres avui ja ho passan fam, tanta
provincials, perb diuen si sa sort, perque amb es al.lots que
"barrina" es tornada arrera o mi- avui van a l'escola es veurien
llor dit no ha passada envant. molts de badais.
Res mos va bé. 	 Groc Negre i 	

I DES CAS DES NIN Pau Pins, com
deu haver acabat?. Perque fa es-
tona que no en senten parlar.
Creim que es qui duen aquest trui
haurien de donar comptes, perqub
hi havia dobbers per mig, i amb
aixb no hi poden riure.
******************************

*******************************

SEGONS A ON, Ses Coves ja no sew)
d'Arth, ni tampoc d'altra part.
Pel terme nostre encara si. Els
Iletreros diuen "Cuevas de Arté",
perb ens hem fitxat que pel terme
de Capdepera els indicadors sols
diuen "Cuevas-Coves". No és que
ho diguem perque ens molesti,
perb com que tothom les coneix
per "Coves d'Area" Sembla que per
Capdepera n'han trobades unes al-
tres.
*******************************

NACIMIENTOS
Dia 29 Junio.- María-Esperanza Ca-
frió y Cabrer.- Hija de Juan y de
Maria.- C/. Jaime 111,24.
Día 15 de Julio.- Francisca Danós
y Albons.-Hija de Guillermo y de
Buenaventura.- C/. Gran Via, 15.
Día 21 de Julio.- Emilio Serrat y
Font.-Hijo de Mateo y de María.-
C/. Santa Catalina, 40.
Dia 27 de Julio.- María-Antonia
Flaquer y Sureda.-Hija de Antonio
y de Catalina.-C/. Ferrocarril,
10.
Dia 27 de Julio.- Maria-Rosa Te-
rrasa y Tous.- Hijo de Juan-Luis
y Maria.
Dia 31 de Julio.-Margarita-Anto-
nia Nicolau y Servera.-Hija de
Francisco y de Juana-María.
Dia 2 de Agosto.- Amelia Garau
Ramirez.-Hija de Miguel y Bárba-
ra.

MATRIMONIOS 
Dia 7 de Julio.- Rafael Nadal y
Sureda con Maria-Isabel Moll y
Alzamora.-Nuevo domicilio: C/.
Magallanes, 43 de Cala Ratjada
(Capdepera).
Dia 11 de Agosto.- Gabriel Tous y
Tous con Marla Hernàndez Sastre.-
C/. Figueral, 23.
Dia 27 de Agosto.- Rafael-Manuel
Pereira y Rios con Margarita Ar-
tigues y Lliteras.- Huerto, 10.
Dia 25 de Agosto.- Ignacio López
y Diaz con Francisca Torrelló y
Verdera.- C/. Crema, 14.

DEFUNCIONES 
Dia 8 de Julio.- Juan Serra y Al-
zamora.- C/. Sorteta, 51, a) Se-
rra de Morell.
Dia 12 de Julio.- Juan Escanellas
Carrió.- C/. Bellpuig, 10, a)Tet.
Dia 13 de Julio.- Francisco Mon-
roig Bauzá.-C/.. Mayor, 49,
a)Monroig.
Dia 27 de Julio.- Antonio Riera y
Gil.- C/. llebeig, 11, a) Moli-
net.
Dia 13 de Agosto.- Margarita Te-
rrasa Gil.- C/. Na Caragol, 3, a)
Cirera.
Dia 21 de Agosto.- Micaela Negre
Guiscafré.-C/. Gran Via, 45, a)
Bolletina.
Dia 23 de Agosto.- Magdalena Ga-
rau Sancho.- C/. Gran Via, 13, a)
Punyala.
Dia 24 de Agosto.- Jaime Nebot
Lago.- Santa Catalina, 16, a) Xi-
net.
Dia 27 de Agosto.- Juan Grillo
Pérez.- C/. Recta, 4.

RECEPTA
per madb Anttorria Gill

COLOMINS amb ametles torrades

Ingredients: Un colorni per cap xapat
Una ceba grosseta
Dues fulles de llorer
Un tassonet de vi jerez i aigua que
tapi, 5050 grams d'ametles torrades picades.
Sal, oli, sai'm i prebe bo.

MANERA de FER-SE:
Es xapen els colomins. Es fa un tall a la pitera de

cada mitat. Es posa sal i s'unten de prebe bo.
Es col.loquen els trossos dins una greixonera o

casserola i s'escampa,per damunt, sa ceba, f eta trossos,
pel llarg, no massa prima. Tambe dues fulles de llorer.
Se banya de vi jerez i se tapa d'aigua.

Quan són cults, veureu que s'ha minvat tot el suc. A-
leshores, s'agafen les ametles ben picades i se l'hi es-
campen per damunt i després es donen volta als colo-
mins i se té un quartet més en foc molt fluix. Alerta a
no cremar-los. Es serveixen amb patates frites.
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MADÓ PERETA„, 101 anys
Un altre any damunt nosal- no eren bones. De totes formes

tres, i "Sa Padrina d'Artà" ha ella tregué amb la seva 	 feina,
complit 101 anys, qui ho diria! 	"la barquera" endavant.

Pereta Carrió, rrasqué a la Vi- Molt popular entre el poble,
la, el dia 20 d'Agost, (Sant Ber- tothom l'apreciava, perqué era
nat) de 1883. Filla de Joan i una persona de bon cor. Fenera i
Antonina, fou una nina molt ale- cantadora, va fer d'emblanquina-
gre i atxerevida.Com tots sabeu, dora i rentadora.
en aquella época es posaven a 	 Quan era ja major, va perdre
traballar molt joves, i, ella no tres dels seus fills: En Joan,
fou una excepció. 	 Na Bet i N'Antonina.

Va estar llogada com a mama-	 Actualment té cinc fills, 19
dera a Ciutat. Quan retornà al néts, 14 besnets i 1 rebesneta.
poble va conèixer un jove, En Xe- L'estat de salut de Madel Pereta
rafi Ginard, que, poc temps des- "Rectora" és bo  (lògicament,
prés va ésser el seu marit. Es s'entén a una dona de 101 anys).
casaren l'any 1908, ella dons, Conserva el capet bastant clar i
tenia 25 anys. En Xerafi 24, i coneix tothom qui la visita. Ha
feia feina a foravila a una pos- perdut el sentit bastant, però
sessió. Tengueren 8 fillets: To- això no és obstacle per poder
ni, Bet, Joan, Antonina, Xerafi, parlar amb ella.
Xesc, Pereta i Maria. 	 I, ¿qué podem dir més?. Sols

Per desgràcia va quedar viuda que tots li desitjam que Déu
ben prest, i amb els al.lotets doni tots els anys de vida que
molt joves. Va ésser una época vulgui. 	 Salut 	 i	 enhorabona,
dificil i trista, les circumstàn- Padrina Pereta.
cies, com be ho sabeu voltros,

Miguel Mestre Ginard

contan any de mac& Yeteta

Són cent-un que n'heu comptit
d'anyz, avui, Macio Pate-ta;
zi quan 6neu joveneta
tai coza voz*ezzen dit.
Aix -6 no quedaka ezutit,
peAque eztic mott matatteta.

Diu	 et qui deztina
qui n'éz za noztna ptaneta.
Sa voztna, Macia Pene-ta,
pen bon canvi z'encamina,
d'AAta, veíz zou "Sa Packina"

voz zom)tiu za caAeta.

Avtiban an aqueixa edat
64 una gnan ategnia
L to que mé4 jo votdnia,
ez dia de Sant Bennat,
tonnan-ti e./L un gtozat
que iz zenyat de què

A to voztAo centenani
tot ez pobte hi acudi,
muzica, batt, coca i vi
64E44 tot ez vecindaki;
dh hez mi.z no iz necezzaAi,
va ezzeit un acte mott 6i.

Si cada any una miqueta,
za 6ezta onganitzam;
de vea-te-La dizPuitam
a za noztAa padAineta,
que vizca, Macio Paneta!
de bon con ho demanam.

Anta, 20 agozt 1984
Toni Ginakd, atiaz Buttek.

JORGE LLULL RIERA
DistAibuido4 y azatencia Técnica:

OW
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UN PESCAIRE ARTANENC
, En Peke Ltitekez Fuztek, de Tete'Aonoz, Aadkx"; de 36 anyz, ez,

tat votta, un detz dakkekz aktanencz ttiukament dedicat a una ocupa-
cio, dik.Zem de mottz de caikez, com 64 aka, pezcak, caçak, ,e-'t pua,
cut cak A onott mak42, cakagotz , ez ctata-zangz , 'Lana, camamit.ta...

Tempz enkeka mottz d'aktanencz pazzaven et tempz t ta vtaa, acon-
zeguint et que menja't, beuke veztik, dedicant-ze a aquezta vakia-
da moztka de kinez amb contacte amb ta natuka de tot et tek-
me i de ta comakca en ta captuka t kecekca de tot ate() que ezponth-
niament ta natuka oAekia.*

Eken aquettz home -s que no coneixien tez ba't't e-'tez ni tez -tan que
pek comptik etz zeuz dezitjoz, ezzent ettz encaka amoz de tot et
mom, dinz un medi pkimitiu encantadok conec-tant ta zeva maneka
de guanya't-4e tez zopez amb t' home det -tempz detz tataiotz. Una tka-
dicio que ben be pot dekivak inintekkompuda detz habitadokz det
tataiot de "Sei Pcazzez".

"Bettpuig" ket vizita a aquezt home pekquè enz azzabenti de mot-
tez 	 cukiozez coez din et -'tam de ta peca.

"Bellpuig".- Quina és la temporada
bona per pescar?.
"Pere".- La temporada bona diurna
de pesca sol ser durant els mesos de
març, abril i maig. En canvi, la
temporada nocturna agafa els mesos
de juny, juliol, agost i setembre.
B.- I la temporada nocturna millor?.
P.- La temporada nocturna de juny
és la millor de totes, perque l'oblada
ve a desovar a la vorera, a llocs de
poca aigua. S'oblada i sa saupa de Na
Borges fins al Caló és molt forta de
gust.
B.- Saps alguns refranys de pescaires,
referits als vents?.
P.- Clar que "Llebeig, ni peix ni
cuni' veig". Aquest refrany és ben
ver. Encara que a una pesquera que
hi ha dins Sa Torre que es diu Sa Pe-
dra d'Es Torrent és bona fins i tot
amb vent de Llebeig.

"Vent serven', ni peix ni cunil '.
Es vent Llebeig és el vent pitjor

per pescar, Ilavors ve el grec i el
mestral. Aquest darrer vent és
que fa net el cel d'ennigulats. El
mestral mos entra per damunt Sa
Font Rafaleta dins Son Fortè i mos
arriba per dins Sos Monjos. Quan bu-
fa el mestral, no s'agaf a peix. Pera
hi ha també llocs excepcionals com

són ses pesqueres de Penya Rotja
d'Aubarca i Penya Rotja de Son Jau-
mell, totes dues molt arredossades.

El vent grec entra per tot i no hi
valen refugis. Es un vent molt fred.
Aquest vent entra al poble p'Es Pu-
jols de la banda de Cala Ratjada,
exactament per Sa Punta de Cala
Gat, p'Es Faraió. S'agafa peix, men-
tre no siga massa fort.
B.- Quina ha estat la pescada més
grossa de la teva vida?.
P.- Un tal 30 de maig, jo i un altre
agafarem 98 kilos. Tot a base de ca-
nyeta, des de les nou a les deu de
s'horabaixa, just una hora. La mar no
se bategava dins Na Picarandau. No-
més saupa que és més bona perque
fuig de ses penyes. Sa saupa en pesca.
diurna va en esbarts, per regla 'gene-
ral, però durant sa cria va en esbarts
més petits. Ses saupes, en general,
mengen Ii rba saupera.
B.- Què en dius de les colònies d'her-
ba saupera?.
P.- Colanies d'herba saupera i ben no-
tables n'hi ha per tot. A Cabrera, en
canvi, hi ha pocs esbarts grossos de
saupes i hi viuen més oblades. Es
llocs on hi abunda s'herba saupera
s'anomenen llisars, seca o planeres
que són punts de poca aigua i cOrn la

mar va buida queda destapada i s'as-
seca p'es raios dels sol. Es ciutadaiš

 capolen per fer bromei$ per pes-
car saupes. Sa saupa és mes vegeta-
riana i s'oblada és més carni'vora.
B.- Parla'm-nos de les diverses for-
mes de pescar.
P.- Ses diverses formes de pescar són
pescar amb llaç, hams, carrete, vo-
!anti' i rai.
B.- Hi ha una manera pròpia d'Artà?.
P.- Pescar de puu era una manera de
pescar molt prapia d'Artà, però sem-
bla que ara va reprenent dins altres
pobles de l'interior de Mallorca.
B.- Què mos dius d'es puu?.
P.- Fer puu té es seus preparatius.
Pere) abans hi ha que explicar un poc
lo que és es puu. Es puu conté arriot

gambó. S'arriot és molt parescut a
una cucaratxa o escravatera i és mi-
llor per pescar saupes que es gambó.
En canvi, es gambó és una gamba en
miniatura i és millor per pescar obla-
des. S'herba saupera fa més gambó i
s'herba corretgera fa més arriots que
gambó.
B.- On és el Hoc més puuter de Ma-
llorca?.
P.- Sa platja gran de Ca'n Picafort.

6
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B.- Es fer puu és més esport o una
professió?.
P.- Es més esport que professió. Es
més esport que res. Es puu es col.lo-
ca dins unes barxes, anomenades puu-
teres, distintes de ses barxes peixete-
res, fetes a base de llatre a bri do-
ble, per homos que tenen es gust de
fer-ne. Entre ets homos coneguts, és
millor per fer-ne és l'amo En Bernat
Barxo i -Lambe' l'amo En Miguel Barra-
ca.
B.- I ta mare què hi diu en tot això?.
P.- Mumare no li agrada, com arrib
de pescar i en duc molt, ja me diu
que puc mirar on el despatx. Sa tia li
agraden més es sards i ses variades,
pers li agrada es peix.
B.- Per què se'n van a pescar a For-
mentor i a Sa Cala de Sant Vicenç?.
P.- Alla no hi pesquen amb puu. Ara
hi ha cotxes i hi van. Es peix d'allà
no esta tan punyit i es peix d'Art a
esta més punit per molts d'anys i, tal
volta, sigles.

B.- Hi ha llocs de pescar mals d'anar?
P.- Si', n'hi ha dins sa comarca d'Ar-
tà. Per exemple, Na Quetgles, darre-
re Es Pelats. Es un bot un poc alt.

vaig intentar deu vegades. i hi
vaig botar sa vegada que feia onze.
Fa molts d'anys que no hi va nigú. Es
vent seu és xaloc fluixet i com que
aquest vent abunda poc, molts hi pe-
guen esquenada.
B.- Què és això de pegar esquenada?.
P.- Es dur un frare o pegar
esquenada vol dir no pescar res o ve-
nir de buit.
B.- Hi ha lleis convencionals o con-
suetudinàries entre els pescaires?.
P.- Tan sols n'hi ha una i és aquesta:
Si hi ha un peix especial el se queda
qui l'ha agafat, en canvi es peixos co-
rrents, a parts iguals.

Un antic costum es que quan es
peixos pescats són grossos diuen es
pes, pet-6 quan són petits, diuen, és
número.
B.- Com veus els anuncis o se-
nyals de mal temps?.
P.- Ets asparecs prenuncien s'aigua,
com aixequen sa punta, abans de
ploure. Ses faveres sembla que igual-
ment alcen s'ull. Ses cabres també
anuncien el mal temps, perque, abans
de ploure, atalaien per veure es pe-
rills i es mal temps.
B.- Pere, ens podries afegir encara
alguns refranys, cançons o conte-
relies de pescaires?.
P.- Amb molt de gust: "Canya liar- -
ga, peix curt". Això vol dir que treu-
en poc peix, perque sa canya llarga
fa fressa. Una canya curta es més bo-
na de dominar.

"Si hi ha neu a ses muntanyes, pes-
cadors, plegau ses canyes"

"Pescador de canya prima,
vols que et diga com se fa
que, quan es peix s'anima
ho han de sebre agafar".

Conten que el Bon Jesús digué a
Sant Pere: "En esser a la mar, pesca"
Això s'aplica a qualsevol situació ad-
versa per a pescar.

"Bettpuig" agkaeix aquesta abohozain6okr1aulo d'un home que. neda
dino tot aquezt mon piou zuggestiu de i'aventuna de. ia pezca, caça

necenca de tante.z cozei que. en-' oee.x 1a natuifa.
Peite Ltitekez es un autsentic pezcaine -nom endneçat pen a signi-

“can un pezcadon no pno6ezzionat- que. sap pets caps detz dits -tot
aquest caine pnimiti.0 de. t 'at de ta pesca d'attifez cose que., en

attna avinenteza, espenam podeif itecott,i.k pe't conseixen de. bon-
deveifez neaiitatz encana ben noztitez. Ja ho zabeu et qui zap ha
d'enzenyan ai qui no sap.

A.G. F.
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Colslaboracio

ELS HOSPITALS D'ARTÀ (VII)
per A. Gili

(continuació)

La venguda a Arta de les religio-
ses de La Caritat de Felanitx fou o-
bra conjunta del Rector Mn. Agustr
Jaume i Payeres i de D. Monserrat
Blanes i Juan.

Mn. Agustí Jaume havia estat
prior del Convent d'Agustins de Fela-
nitx i coneixia bé aquestes religioses.
Arriba a Arta primer com eceinom,
fent l'entrada, dia 13 d'octubre de
l'any 1848 i, posteriorment, juny de
l'any 1864, va ser nomenat rector de
Ia parròquia d'Arta pel Bisbe Salva,
prenint possessió del carrec dia 16
del, mateix mc s.

La gran dificultat per la instal.la-
cié de les monges restava en l'adqui-
sició d'una casa adient per la f unda-
cié. Això ho derncstra un esborany de
carta que sembla de Mn. Agusti . Jau-
me dirigida a D. Monserrat Blanes,
anterior a la instal.lació de les reli-
gioses. La carta diu aixf: Apreciado
amigo: con indecible gozo he leido tu
apreciadísima carta en la cual veo
has comprado la casa del Sor. Canóni-
go Dezcallar q.e.p.d. para un tan san-
to objeto como es poner las monjas
en ésta y que no veya otro remedio
para ello pues que este pueblo no es
como otros como tú y yo no lo igno-
ramos. Gracias a Dios se ha abierto
el camino; ahora no nos queda más
que acertar en la elección si
convienen más las de Gili ó de Ribas
esta es una cosa que conviene muchí-
simo encomendarlo antes al Señor pa-
ra acertar en tan delicado y transcen-
dental asunto; por lo que no me atre-
vo tan pronto dar mi voto, debemos
antes encomendarlo muchísimo al
Señor, por lo que puedes ahora que
te hallas en ésa con algunas personas
que son mucho más sabias que yo y
que tienen mucho más tino para acer-
tar en serr ejantes casos: ahora que
tienes proporción para ello lo puedes
verificarlo y si no tuvieras dificultad
podrías consultarlo con el Sor. Obis-
po, y yo me quedaría más tranquil
seguro, y si tienes algún reparo en
con el que mejor te fuere visto.

Aquesta casa, situada en el carrer,
aleshores anomenat del Llimac, pro-
pietat del Canonge Dezcallar, fou de-
signada per hospital de colèrics, l'any
1865.

Segons es desprén de la carta, dins
el poble corrien aires bastant hostils
a les institucions de l'Església.
Semblantment queda ben demostrat

a la sessi6 del nostre Ajuntament de
dia 10 de juliol de l'any 1869 : "No
fue tomada en consideración por ma-
yoría una solicitud que presentó D. A-.
gustrn Jaume, Cura Párroco de ésta,
para elevar al Sr. Obispo de estaDió-

Mon eiviat Maneis Juan (1817-189 9)
Impazoit ryactic de La C wutaL

cesis al objeto de que autorice la
institución en este pueblo de una sec-
ción de las Hermanas de Caridad pro-
cedente de la matriz residente en Fe-
lanitx".

Una altra cosa es dedueix igual-
ment de la lectura de la carta, el fet
de pensar seriosament en l'elecció de
Ia congregació religiosa. 1-li havia ra-
ons per cadauna de les congregacions
llavores existents a Mallorca.

Mn. Agustí Jaume, com hem dit,
coneixia molt 136 les Germanes de La
Caritat de Felanitx.

La tradició franciscana de la vila,
encara que el Convent dels Frares
Franciscans, en aquell temps, restas
sense frares degut a l'exclaustraci6
de 1835, hi havia al poble molts d'ex-
claustrats vius.

Per altra banda, D. Sebastià Gili,
fundador de les Agustines, Germanes
de l'Ennpar, era artanenc de soca a a-
rrel i molt amic del rector Agustí
Jaume, religiós agusti exclaustrat. A-
questes religioses, aleshores, no s'ha-
vien escampades pels pobles de Ma-
llorca, encara que s'havien establides
a EiVissa.

De totes maneres s'escollí les Ger-
manes de La Caritat de Felanitx, res-
tant instal.lada la nova comunitat
d'Artà, dia 1 d'agost de l'any 1869.

1-li hagué aquest dia missa amb dia-
ca, subdiaca, orgue i serm6 a inten-
ci6 de devota persona -es tractaria
de D. Monserrat Blanes- per la ins-
tal.laci6 de les monges de Caritat.
Fou l'oficiant el Rector i hi prengue-
ren part els sacerdots de la vila: Vi-
ves, Sard, Moragues, Jordà, Guisca-
f ré, Massanet, Gall', Sancho, Sureda,
Nicolau, Quetglas i Amorós. Com és
natural tots els capellans no volque-
ren cap estipendi per aquesta solem-
nitat.

Es prou interessant una nota hunio-
ri'stica del rector Jaume extreta de

les seves apuntacions, referida a la
fundaci6 del Convent de La Caritat:
"El nombre y apellido de las monjas
de S. Vicente de Paul de esta de Ar-
ta son las siguientes: Superiora Sor
Concepción, la más grande Sor Pro-
videncia, la más gorda Sor Maria An-
tonia, la que enseña a escribir Sor
Clara, la que acompaña las niñas a
misa Sor Jacinta y Criada Sor Catali-
na. Dichas monjas tomaron posesión
en esta, día primero de agosto de
1869".

Per-6 ben prest les religioses de La
Caritat es guanyaren la simpatia
l'aplaudiment popular i del mateix A-
juntament que s'havia mostrat indi-
ferent davant la seva instal.lació. En
la sessió municipal del 16 d'octubre
de l'any 1870 queda escrit: Vistos los
resultados satisfactorios que desde su
institución en ésta estan dando las
monjas de La .Caridad tanto en la
enseñanza gratuita de la niñez como
en la asistencia a los enfermos
pobres, se acordó que el edificio que
habitan en la calle del Llimac sea con-
siderado para los efectos de los re-
partimentos como los exentos
temporalmente siempre que
permanezcan en él con tal objeto".

En el padre) de l'any 1872, figuran
com a monges de La Caritat, domi-
cialiades a la casa nùrnero 11 del ca-
rrer del Llimac les segiients: . Maria
Bennasar Cerda, nada a Felanitx,
l'any 1843; Aina Maria Gaya Calden-
tey, nada a Felanitx, l'any 1833; Mag-
dalena Mesquida Adrover, nada a Fe-
lanitx, l'any 1845; Margarida Julia
Artigues, nada a Porreras, l'any
1846; Antonina Juan Veny, nada a Fe-
lanitx, l'any 1851; Catarina Adrover
Oliver, novicia, nada a Felanitx,
l'any 1807 i Margarida Juan, nada a
Felanitx.

En Pep Not (1809-1879)
Batte d' A Ata Volt./ 1869.
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	 Crónica de Fiestas 	
Aunque ya se puede decir con razón, "Festes passa-

des, coques menjades", querernos corno cada año hacer
un repasón, aunque superficial, a lo que han sido nues-
tras fiestas mayores, del año: Sant Salvador.

Muchas fueron las jornadas anunciadas en el progra-
ma de fiestas, pero corno es natural, se reducen a unos
pocos dias. Pero para dar cabida a todos los actos pro-
gramados eses natural que se alargue la programación.

Como cada año hubo de todo, desde fútbol, basquet,
tiro, carreras de caballo y a pié, exposiciones y un sin
fin de otros actos y entretenimientos que serian muy
largos de enumerar, y se realizaron según el programa
de festejos.

Sin embargo cabe destacar el ballet de fin de Curso
programado por N4g Bel Sancho y la actuación de 12a-
món y sus pupilos en danza moderna, dos veladas que
aunque llenas de tristes recuerdos, (actuacioners que de-
bian haberse celebrado en el Teatro Principal) supe-
raron con creces en elegancia y sobriedad.

También merece especial mención la entrega de "Na
Batlessa" por parte de su dueño D. Cristóbal Ferrer, al
Ayuntamiento de Artá, para fines culturales. Otro acto
que cabe resaltar es la Tómbola Parroquial. Creemos

sinceramente que es un número que actualmente no
puede faltar en las fiestas Patronales. Debido a su pri-
v ilegiada situación, es un alargar la fiesta hasta unos
cientos de metros más allá del foco central, y que ade-
más no queda casi una sola persona sin visitarla, y
poner sus duritos por aquello de probar la suerte. Desde
esta sección BEILPUIG el pasado año ca li ficaba de so-
bresaliente la actuación de nuestra agrupación "Artà
Balla i Canta" en la fiesta pagesa del último dia. Hoy
no podemos -decir lo mismo, primeramente porque no
participó la agrupación en la fiesta. Todos sabernos los
motivos y por consiguiente no los analizamos. Pero sr
querernos expresar nuestro pesar ya que teniendo en
nuestra villa dos agrupaciones, tengamos que amenizar
Ia velada con dos grupos ("Sis Som i Musica Nostra")
los cuales merecen todos nuestros respetos y felicita-
ciones, pero que por su distinta forma de interpretación
no cuaja con nuestro estilo de baile. As; que por nues-
tra parte quedó bastante "cojo" el ball obert. Lastima,
¡fue una verdadera lástinna!¡si alguien se siente respon-
sable del desaguisado, le instamos a que refleione i se
aprenda este hermoso slogan "La unión hace la
fuerza"20olts d'anys.

Vota deixak gkavat,
zi puc a aquezt pape-k,
z'obta bona que va 6ek
un homo que éz mott hontat.

Una Ainca va comp/tat
que ti diven Na Batteza;
ata t'attegta 	 t 'ad-'teça
pe-'t que ta vot tegatat
a 'Ajuntament d'Akta
ta vot entkegak neta.

No 66 zi 6e kezekva atgo,
64 ptobabte de que zi,
aixb no éz que vutga dik
que quedi nut.to ez conthacte.

Eta dinz ez z-ge vint,
a din-o t 'any vui tanta-quatke
que va queda't encatkegada
totatment 'Ajuntament.
Això ho tendka - pkezent

tota za gent que ja éz nada.

Eta dia cinc d'agozt,
que 'Ajuntament tabé,
6egukament, ez papek'
que moz	 he-'teu-  a totz.

Tenc din-o jo ez ptezentiment
que 'Ajuntament d'A/i. -ta,
p'En Tb6ot etogia,
ti ha de 16et un monument.

aixi queda-'th gnavat
amb una dezckipció

quedaka ez zeu honon
com z'ho té guanyat.

Es En FoOt Fen/ten Ponz
que za caza va donak,
totz ta podem dizOutak,
tan zi zón dotent o com bono.

Me pa/te - x que to que he dit 

nomez 66 za vet-tat,
6i me Zorn equivocat,
aka mateix, me dezdic.

No me ctec have-'t agtaviat,
a din-o Anta, cap getma,
'úni c que ze pot queixak

noinéz éz 6'autokitat.

No ta z om anomenada,
pekque no tenc 'tez a dik,
que ti deg un bon 64.
pe-'t 6a ta -o ca que ha aga0da.

Aka me dezpedike'
amb za dakkeka canví.
Ve tothom zom zetvidon,
ez meu nom Toni Mette-t ,
amic d'En tbAot Fetkek
que no puc otvidan-to.

Antoni Ginand, atiaz Mette -'t

BALLET-84
Sé que molt s'ha escrit sobre

el nostre teatre, i jo me havia
proposat esborrar aquell trbgic
29 de juny, perb diumenge passat
ballant damunt aquella carpa de
circ improvisada no vaig poder
reprimir el calfret quan es varen
obrir les cortines i vaig reviure
minut a minut aquells mateixos'
balls en el nostre estimat tea-
tre.

Moltes de les petites que ba-
Haven no poden comprendre com es
pot estimar un edifici, encare no
han tengut temps d'apreciar el
seu valor. I jo pens, que tal ve-
gada la meva generació és una de
les que també havíem sortit poc
damunt aquell escenari, que per
ventura no tenim tants de records
com altres més veils que nasal-
tres,. però així i tot crec que
li teniem un apreci especial en
aquells estrets camerins i en el
veil piano tan desafinat que hi
havia vora el teló.

Tots els que estam dins aquest

mewl de l'espectacle, tant del
cine, com el teatre o el ball hem
sentit molt d'aprop la seva Or-
dua. Ara bé pens que no hem de
quedar dormits en el passat i hem
de lluitar per el que ve, per
tots els nins i nines que creixen
amb la 11.1usió d'entrar dins a-
quest món.

El passat dia 5 d'agost damunt
la plaga es va demostrar prou bé,
que tenen il.lusió i ganes perqu'e
tots s'adaptaren magnificament a
l'actuació a l'aire lliure, per a
la qual vull donar les gfacies a
tots, tant en el comportament del
públic, com a l'esforç de les pe-
tites ballarines i a la col.labo-
ració dels pares i de l'ajunta-
ment sense la qual no hagués es-
tat possible la nostra festa.

Tots nosaltres esperam poder
col.laborar molts d'anys a les
nostres festes aixi com desitjam
sentir tocar les notes d'un nou
piano vora el teló d'un teatre.

Mg Bel Sancho.
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ANDORRA Y PIRINEOS  (desde Palma)

ANDORRA en hoteles de XXX desde

ANDORRA Y LOURDES. 5 noches. Hotel más
traslados 	 24.000 Pts

Barco  ALCUDIA/ CIUDADELA ALCUDIA

Salidas lunes, miércoles, viernes, gába-
dos y domingos a las 08,30hrs. 	 •
Regresos: mismos días a las 18.00 hrs.

Precio ida y vuelta:

CRUCERO -PASEO a través del MEDITERRA-
NEO, combinando estancias en RUSIA, GRE-
CIA, TURQUIA, BULGARIA y RUMANIA desde:

PARA OTROS DESTINOS CONSULTENOS SIN
COMPROMISO

BESOG OLE PA	 1111
DANSK BAR KNOLD OG 

Miguel Gili Flaquer

tet
(DANSK KOKKEN)

Camino VeOlnal de Genova, 37 	 San Agustin
Telef. 40 11 40
	

Pekne de Mallorca

Weeda4, al diuctoit...
Se ha recibido un escrito titulado "Carta Abler

ta" el cual no publicamos por ir sin firma,

ni dirección, por lo tanto, lo consideramos co

mo anónimo.

Recordamos a nuestros lectores la obligación

de cumplir estos requisitos: Firma, Dirección

y D.N.I.

GRAC IAS

Sn. Dinectot de "Bettpuig":

Le nogamos inctuya en et apaktado "Caktaz at
Dinecton" dei peniódico que Ud. dikige, ta canta
que te temitimos, únicamente paka ponek en conoci-
miento de ta opinión patica Aktanenze to que a
nueztko juicio ha sdo to que ha impedido
inctuinnos en ta eieta payeza de tas 'Siestas pa-
tkonates.

Lo que pakece zek et motive dei cazo que nos o-
cupa es que et simple hecho de sek una Agkupación
necientemente consttuida ya no noz da denecho a
soticitan det Ayuntamiento nos inctuya en et pu-
pa= de eiestas, de unas eiestaz que pagamos con
Los tkibutos de todoz, inctuzo tos nueztAos. At e-
eectuak nueatta zoticitud at Ayuntamiento, nos vi-
M04 sokpkendidos pot una zekie de inzuttoz y des-
pkecios que nos dikigiekon nuestkos compahekos de
La otna agkupación tocat y en pkezencia det Sit.
Atcatde. Nozotnos ckeemos no haben dado pie a esta
situación pok mucho que se nos quieka cutpak de e-
tto.

En et comunicado que et Ayuntamiento nepantió
de Ocha 11 de junio pasado, ze detatta ta inten
ción det Cons-is-Ohio de inctuin a taz dos agkupa-
cibnes en et pkogkama, at sek ate nueztko pkimek
año, teniamoz especiat itusi6n en pakticipak,
pkincipatMente,'en Aktd, natunalmente compantiendo
La vetada con cuantos gkupos pakticipakan, sin em-
bango pakece sen. que "atguien" entendió que n040-
t4o4 quekiamos ezXkopeak "zu noche, zu 'Siesta",
una eiesta que e4e. "atguien" se adjudicaba. Nada

tejos de ta keatidad puesto que to que nozo-
tus pnetendiamos eena tinca y exctusivamente ayu-
dak a que Za tan concukkida eiesta payeza eueka
mds amptia, vatiada y animada.

Se nos ha tnatado como si quiziénamoz dezviak
et pnognama de zu kumbo nonmat, cuando to único
que deseamos es inconponannos a it. Hemoz acudido
a todas taz convocatoniaz dei Ayuntamiento paka
demostkat que nuatkos eines etan zekioz, vidn-
donos sokpkendidos con ta pkesencia de petzonas
menonez de edad, con taz que eue imposibte toman
decisiones y que euekon enviadas a eztaz neuniones
como gut° de bunta, to que impidid ttevan tas
conveksaciones a buen Ain.

Quekemos agtadecek at Ayuntamiento suz buenoz
dezeoz pon haben intentado hattan una zotucion at
cazo, at mimo tiempo que deseamos zupekak toz en-
ekentamientos que impidiekon hacen posible ta tka-
dicionat "battada". PO4 nueztka pakte estamos abiek-
ta6 a cotabonan con quien sea en benet¡icio de 4u-
tuna4 pkogkamaz.

Somos una empkeza joven, que dedicamos nueztko
mayok ezeuekzo a supetaknoz dia a dia y noz ttena
de satiseaccion vek que to conseguimos; uno de
nuestkos mayonez objetivos ez que et puebto de An. -

.ta admine su Ifoatone y paka conzeguinto no pekde-
kemos et tiempo en ikas ni kencokes puesto que
etto supondkia pok ta bonda todo nuestko tnabajo y
dedicación.

Agkupacian "ESCLAFITS CASTANYETES" de Aktd

lo
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Gest d'altruisme
L'altre  dia un amic em comentava que les

persones que habitualment escrivim a la pren-

sa quasi sempre ens fitxam més en els aspec-

tes negatius de les coses que en els positius

i que sovint som massa crítics. Pot ser tengui

raó el meu amic, però la veritat és que quan

feim crítica no pretenim atacar I es persones

sinó més aviat mi I lorar el que és perfecciona-

b l e, corregir el que es pot esmenar i ventilar

aquel les coses que si no es treuen enmig, res

ten sempre iguais  sense cap tipus de possibi I i
tat de mi I lorament.

Naturalment que no es fa justícia quan hi
ha fets, petits aconteixements, notícies bones
i positives que encara que es produeixen no

veuen la II um a Is mitjans de comunicació. Pre
cisament per això i per les paraules que ev-rn

digué el meu amic, vul I comentar avui un cas

d 'aquests positius.
Estracta d' un fet senzi li, que ta I volta

haurà passat desapercebut per a mol ts, però

que 136 val la pena treure'l enmig.

Dies passats, fou entregat per part de la

Creu Roja local un diploma al doctor francés

Ramontcho Ragni agraint-li la seva atenció i

serveis prestats d' una forma desinteressada

i generosa davant alguns casos d'accident  que

hi ha hagut en el nostre poble.

El Dr. Ragni traumatò eg francés fa uns

cinc anys que estiueja a la Colònia, on per

desgràcia no tenim un metge amb residència

habitual, i sempre davant casos d'emergència
ha prestada la seva col. laboració professional
de forma al truista i voluntária. Aquests és un

gest que cal alabar i avui ho vul I fer públi-

cament des de la premsa, perquè no és fre-

qüent dins el nostre món egoista i crematístic

trobar-se amb persones que brinden eis seus

serveis només per raons de tipus humanatari

sense cap a l tra casta d' interés.

La Creu Roja local, avalada per la provin

ciai, ha tengut envers aquest metge la gentile
sa d lentregar-I i un diploma d agraiment , cosa

que el Sr. Ragni ha valorat més que qualsevol

a I tre tipus de reconeixement que certament el

doctor no hauria acceptat. Casos com el d ' a-
quest metge estranger, repetim poc freqüents,

136 mereixen ser tractas com a bona not ícia en

el s periòdics.

Andreu Genovart

De rotundo éxito puede calificarse •1a
actuación de la agrupación artística "Es-
clafits i Castenyetes" que, el pasado sá-
bado primero de Setiembre, nos deleitó
con su extenso repertorio de danzas de

nuestra Región.
La presentación del conjunto ya fué

vistosa y ordenada, destacando la disci-
plina que, hasta los más pequeños obser-
varon en todo momento.

En cuanto a la ejecución de las danzas
daba gusto ver la perfección y gracia con
que se movían las parejitas más jóvenes.
Cuánta ilusión se reflejaba en sus ros-
tros, que atestiguaba la total entrega
a su buen hacer! Así tienen que llegar
forzosamente a ser figuras.

La actuación de las mayores fué magni-

fica, y en todo momento dieron prueba de
su entusiasmo, preparación física, agili-
dad y entrenamiento. Todos los bailes re-
sultaron preciosos, y el público aunque
estaba un poco disperso por lo grande que
era el ruedo, aplaudió con ganas las per-
fectas y acompasadas evoluciones de los
danzarines.

También cabe reseñar lo bien acoplados
que resultaron micrófonos y altavoces,
a través de los cuales y siempre en verso(

se nos anunciaban los números que se iban

a interpretar.
Merece asimismo mención aparte la bue-

na actuación de los guitarristas, que de-

mostraron además de su dominio del instru-

mento, que no se quedan atrás en la inter.

pretación de sus adecuadas canciones.
Poco discurso fué necesario para que

el público se entregara, pero reultaron

también acertadas las frases del Presiden.

te del Centro Cultural San Pedro, Damián

Bisbal, y la corta pero cálida arenga que

ya avanzada la velada pronunció Jaime Ma-

ssanet.
Al final muchos espectadores se convir-

tieron en actores, y la plaza quedó inva-
dida de danzarines de todas las edades,
que con más o menos agilidad y arte, bai-
laron las jotas y "mateixes" con que los
guitarristas les obsequiaron.

Todo resultó magnífico, por lo que qui-
ero enviar mi más efusiva enhorabuena a
la directora del conjunto artístico María
Amorós, así como a los componentes del
Centro Cultural que tan acertadamente coo-
peraron en la organtzación.

Demostrado queda que en nuestro Pueblo

hay madera artística, ya que aunque yo

no pude presenciarla porque estaba fuera,

me han explicado que la velada que se or-

ganizó con la Agrupación "ARTA BALLA I

CANTA", resultó un verdadero éxito.

En consecuencia, quiero por medio de

estas líneas, enviar mi pobre pero ardien.

te apoyo moral a esa dedicación tan boni-

ta y positiva de formar artistas en ArtA,

haciendo votos para que jamás llegue el

desaaliento a quienes tan desinterasada-

mente emprendieron tan ardua y positiva

torea.
José Cantó Planisi.
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Lamentamos la mala
imagen de esta re-
producción. Ello se
debe al mal estado
de la foto.

Gracias.

	ES PORTS 

Resultats
Pre-temporada:
Arta 6- Escolar 1 (Torneo Sant Salvador)
Poblense 1- Arta O II

Porto Cristo 1- Arta 1 (guanyador el Porto Cristo per
penals, en el Trofeu de Capdepera-Cala Ratjada)
Arta 2- Escolar 1 (partit pel 3er i 4art Hoc)
Esporles 3- Arta 1 (amistos pel traspàs de Vallespir)
Badía 2- Arta 2 (amistos pel traspàs de Cebrián).
Juvenils

San Cayetano 1.- Arta 1
Cardassar 2- Arta 3

Alevins:
Badra 1- Avance 1 (Classificats per penals)
Escolar 5 - Avance 0 (Final del Trofeu de Capdepera)

Resultats de tot caire i enfront d'equips de distintes
categories que fan pensar amb un equip que li falta ro-
datge i molta conjunció en les seves linees. Sa pre-tem-
porada ha estat irregular i partits han deixat bon gust a
l'aficionat artanenc, que una vegada més s'ha desplaçat
acompanyant-lo, i altres han caiguts malament (re-
cordem com a satisfactoris el partit enfront del Po-
blenc a Artá, i el de Badía, i decepcionants el del Porto
Cristo i el d'Esporles).

L'Artà que conta en la següent plantilla una vegada
començat la lliga: Porters:, En Tofo! i En Juanito; De-
fenses: Julia, Cebrián, Antonio, Suarez, Grillo, Duran,
Munar i Maims; Mitja: Mascaró, Pins, Serra, Ferrer, P.
Amer,iDelanters: Martí, Caldentey, Vallespir,Rosselló..

Crec que li fatten delanters i tal vegada un poc d'al-
tura, ja que l'equip adoleix d'altura i aixe, podria ésser
perjudicial, principalment enfront dels equips menors,
que cerquen l'embull dins Parea.

S'ha de tenir en conta que la lliga es llarga, i les tar-
getes, lesions, i altres inconvenients fan que s'hagin d'u-
tilitzar molts de jugadors, i a pesar de que se conti
amb els juvenils (Jordi, Ginard, Monserrat, Riera), hem
de dir i recordar que el darrer any s'utilitzaren o ali-
nearen fins a 30 jugadors.

HA COMENCAT LA LLIGA
Constancia 3- Arta 0
Jugaren per l'Artà: Juanito; Grillo, Munar, Cebrián,

Suárez, Damián, Mascaró, Ferrer (Rosselló); Martí
(Durán), Caldentey i Vallespir.

Targetes a Vallespir, Munar, Grillo i Rosselló, mostra-
des pel Col.legiat Sr. Bergas Barber.

Agafant i resumint les noticies de periòdics, revistes,
i lo dit per la radio, pareix que el Arta va presentar
cara, per?) se va veure superat per l' equip local que si
bé li costa fer el primer gol i a les postrimeries de la
primera part, sempre se va mostrar més ben preparat
damunt el terreny de joc, i pareix que aix6 va ésser lo
que va influir més en el desenvolupament del joc arta-
nenc, que si bé estava donant i lluitant fortment no po-
dia controlar les dimensions del terreny del Constancia.

Se va donar bona impresió, dins lo que cap, per-6 va
sucumbir i uns diuen que podia haver-ho fet més amplia-
ment i altres (el d'Artà), que inclCis el resultat era abu-
siu, Segons pareix el segon gol era, no era "Orssay".

Ara a esperar que enfront del "Eivissa", l'equip Ilui-
ti, doní espectacle i sapiguem en que poder contar.
L'Arta que en un principi pareix que ha tengut un sor-
teig no gaire bó, per?) que a la llarga tal vegada ho sigi.

MAYOL

Fotos : G. Bisquerra

ENTREGA TROFEOS DONADOS POR NUESTRA
REVISTA "BELLPUIG", A PEP MARIA (regularidad
local) Y A RODRIGUEZ (REGULARIDAD TOTAL
Y MAXIMO GOLEADOR, TEMPORADA 83-84.

La Revista "Bellpuig" comunica als jugadors, socis
i a tot el "mundillo" del fútbol que una vegada
més farà entrega de Trofeus per la Regularitat en
General, Local i pel eaxim goleador.
Al proper número s'exposaran les bases d'aquests
Trofeus.
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