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"BELLPUIG" I MOLTS D'ANYS. VINT-I-CINC PER COMENÇAR.

Aquella primera llavor va passar per la infantesa de la llet pels morros, a la pubertat d'anar a
més, esdevé joventut apassionada,  j, avui, recala dins la maduresa.

Molts d'anys, vint-i-cinc anys.

"Bellpuig" va néixer com un servei a /'home i a l'Església. Però els temps van de canvis i
l'Església canvia gràcies a les portes i finestres que va obrir el Concili Vaticà II, i va omplir de
ternura el Papa Joan, aquell bon home que va fer ver el que l'Església tos la servidora del poble.

L'Església local, d'aquest poble d'Artà, id& té clar el principi de subsidiaridat, i per tant, sap
que ha arribat el moment d'oferir "Bellpuig" al Poble, i ho vol fer, malgrat hi hagi qui interpreti
que hi ha connotacions politiques en l'ofrena i el vulgui etiquetar.

Tenim per çert que no hi ha revista, a dins Mallorca, que hagi fet majors esforços per ésser
independent.



BELLPUI
SWINK IA MMOAK LA TtAII,ILa,ÒI Nt WINS
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DIRECTOR: Raf el Umbert.

Han col.laborat a aquest nú-
mero extra dels 25 anys.:

C. Obrador,
G. Bisquerra,
J. Bernat,
M. Estelrich,
M. Galmés,
J. Md.Salom,
M. Tous,
M.B. Sancho,
J. Escanellas,
R. Umbert,
S. Massanet,
Jeroni Fito i
nicació.

REDACCIO I ADMINISTRA-
CIO: Sant Salvador, 2 Arta.
IMPRIMEIX: Grafiq_ues Lle-
vant, Carrer Ciutat, 55 Arta.
Dipòsit Legal, P.M. 57-1969.

EDITORIAL

Vint-i-cinc anys em parlen
de maduresa. I ran historia. 1
saben de constancia, sacrifici,
enfrontaments personals, po-
lemique., bregues, incompren-
sions. Son coneixedors de ven-
tades, nuvolades i borrasques,
i tambe bonances i ilaustons.
Callam, fins i tot, les provoca-
cions, duites amb enteresa, i
els esforços i la graturtat de
les persones, que en les quatre
etapes, hem ret "Bellpuig",
mai per mai, hem cantat tri-
omfalismes i, manco, protago-
nismes. El nostre Ilenguatge,
a, voltes escafit ; sap de cons-
tancia i pe,riodicitat, i tanta
contradiccto so,lsgment demos-
tra . que tot aixo es pigne de vi-
da que "Bellpuig" es viu.

I encara el futur amb madurat
optimisme t c'reim que tgmbé
ambclarividència, perque ha
sembrat Ilavor nova, que fa
circular sang nova, i podem
mirar enfora perque hem tor-
na t joves.

Som un arbre, que ha estat
podat, i veim creixer les noves
tanyades, amb una alegria tan
gran que ens fa començar UNA
NOVA ETAPA:

-Amb ganes de feina.
-Amb swig jove.
-Amb tecnica.
-I amb una gran il.lusió, pu-
rificada, de -SERV EI.

Mateu Galmés
Ja fa molts d'anys quan era Rector

de l'estimada porrooma d'Artà, entre
els bons amics que desinteressadament
ajudaven a les tasques parroquials
i del poble, sorgí la idea d'una publica-
ció mensual per tal d'esser un vehicle
entre la Parróquia i els seus feligresosl
així com també una comunicacio
de tot el que es feia a la vila.

Es començaren les aportunes reu-
nions i a una d'elles es discuti el
nom de la publicació. Uns demanaven
el nom de Llevant perquè constituis
una continuació de l'antiga i ja llunya-
na publicació. Sortiren molts de
noms fins que el G. Ginard Bauça tira al damunt de la taula
el nom de Bellpuig.

Fou aprovat per unanimitat i aixi quedà batejat el nou
periòdic artanec.

La publicació hauria d'ésser mensual.
Més que un noticiari vulgar i ple d'anuncis de la nostra

societat de consum, Bellpuig seria una publicació seriosa
i tendria un caracter religiós, literari, històric alhora que
obert a tots els parers.

Es fixaren les següents seccions: Una religiosa a carrec
de la Parròquia; el Rector seria el Diretor perõ dins un ordre
plenament democratic; Una literaria pel P. Rafel Ginard
Bauza. ¡Qué bé acompli la tasca encarregada el P. Ginard!
Tots els mesos amb la puntualitat i seriositat que li eren
naturals lliurava el seu treball literari. Els temes elegits
eren sempre coses artanenques; Una històrica de temes
artanencs. Mossèn Llorenç Lliteres no falta mai al proposat.
Quant pot agrair el poble d'Artà a un dels fills més grans
de la seva história!.

En Jaume Cassellas fou l'encarregat d'entrevistar els perso-
natges que trobas oportuns. El primer fou el Batle. D. Miguel
Artigues i el segon fou el Rector d'aquell temps.

La impremta elegida fou "La Actividad". Era indiscutible.
La impremta era d'Artà, i la seva feina era de pura artesania,
Joan -Bujosa i els seus col.laboradors reberen el periòdic
com un fill seu i el cobriren amb el vestit de la seva competan-
cia i artesania.

Vingueren moltes col.laboracions d'artanencs que vivien
a la vila i dels que vivien fora de la mateixa: Sureda i Blanes;
Jordi Cabrer etc. etc.

I aixf sorti el primer nUmero. La gent, Arta, acollí i aprovà
Bellpuig. Una mostra en fou el gran nombre de subscripcions
d'artanencs que vivien a Arta i que vivien fora.

Record una anècdota, i és que entrant al Centre Social
amb el Bellpuis davant el braç i ple de satisfacci6 per la
nova publicacio vaig veure D. Antoni Esteva, bon amic,sempre disposat a donar una ma i li vaig donar el Bellpuigdient-114 Don Antoni, ha sortit la el primer número. Ell el
va mirar i me disué: ¿Don Mateu, fins quan durara el nou
periòdic? No ho se, li vaig respondre perd procurarem conti-nuar fins que sia possible.

Enguany, si D. Antoni fos viu, li donaria el número correspo-
nent al vint-i-cinc anys de la seva publicació tot dient-li:
Això només ho fa Arta.

Brindarem sense dubte per les NOCES de PLATA de BELL-PUIG.
Entre els que treballaren el Bellpuig cal destacar En Rafel

Cinto amb tota la seva personalitat. ¡Quantes renayades
no vaig rebre per no haver-li entregat els originals d'hora.

Aixi nasqué Bellpuig. Durant vint-i-cinc anys Arta ha
sabut continuar l'obra començada un dia ja llunya.

Que el granet de blat que es sembra continui fins a arribar
a les Noces d'Or Bellpuig!.

La meva sincera i cordial felicitació.

Mateu Galmés.

A. Gili,
G. Artigues,
T. Esteva,
J. Mayol,
J. Servera,
J. Morey,
G. Mateu,
A. Conesa,
J. Melia,
J. Pastor,
B. Capó,

Taller de Coniu-



Joan Servera

Fue precisamente
un 5 de Enerc
de 1960 cuan-
do un grupo
de	 animosos
artanenses
daban	 vida
a	 una revista

continuador

Rafel Umbert

Actua
Des del mes de seteiiibre de

l'any 1.978 intent oferir el meu
servei a la Revista Bellpuig
com a director. No és gens fà-
cil fer un balanç d'aquests sis
anys. Però, al manco, intenta-
ré dir en poques paraules el
que sent ara que estam cele-
brant el 25 aniversari de la
fundació de la revista.

Pens que Bellpuig durant les
diverses etapes de la seva e-
xistència ha fet un llarg camí.
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Vet aqui la terna que d'alguna manera ha fet
realitat "Bellpuig".

D. Mateu Galmés donà a la revista l'arranca-
da de l'inici.

D. Joan Servera, continuador perseverant
enmig de dificultats.

D. Rafel Umbert li ha sabut transmetre una
vera consolidació.

Llegiguem, amb deler, les seves impressions
en aquest número d'especial significança.

local que debería acoger en sus páginas
todo cuanto pudiera considerarse de interés
para el pueblo. La revista, que nacía bajo
el patrocinio de la Parroquia. Creo que
se ha mantenido fiel a su ideario en el
curso de su larga existencia de 25 años.

Cuando, en el mes de Octubre de 1968
fuf nombrado párroco de Artá, creo deconocía
la existencia de"Bellpuig".Recuerdo que
fue para mi un motivo de alegria dicha
publicación como órgano de la Parroquia
ya que, pensé, puede ser un medio estupendo
para mantener vínculos especiales, no sola-
mente con un buen número de feligreses,
sino también con otras familias que por
diversas razones vivirán en otras latitudes.
No obstante, pronto experimenté un grave
sobresalto, y fue al saber que la revista
arrastraba un déficit de unas setenta mil
pesetas. Cierto que, quien tenga un poco
de experiencia en publicaciones periódicas,
sabe que la falta de dinero suele ser un
mal endémico y que únicamente el entusiar
mo y el sacrificio económico de algunos,
o de muchos, salva de situaciones criticas.
Fue lo que ocurrió con "Bellpuig".

Durante los 10 arios que fuí responsable
de la revista procuré que estuviera abierta
a toda persona que quisiera expresar sus
ideas o sentimientos, sin poner cortapisa
de ninguna clase. Si en alguna ocasión algún
artículo no se publicó o fue tachado en
parte, se debió a la censura entonces en
vigor. 0 sea que mucho antes de la llegad,a
de la democracia nosotros, en este aspecto,
ya la practicábamos.

Entre otros servicios importantes cabe
destacarei que prestó "Bellpuig" a la Parro-
quia en el necesario intento de mentalizar
a los feligreses en relación con las múltiples
obras que tuvimos que emprender y que,
a Dios gracias, finalizaron siempre con
éxito. Frecuentemente también algunos
editoriales o artículos, en forma de separata,
fueron repartidos a todo el pueblo. Era
una manera de llegar donde, de otra forma,
nos era imposible.

Recuerdo, como simple anécdota, que
ante el intento de suprimir el tren, nuestra
revista die) la voz de alarma, motivando
que, desde la dirección nacional de ferroca-
rriles de via estrecha del Ministerio de
Transportes, nos mandaran un documento
firmado por el Director General de Feve
con la promesa de que el tren no seria
suprimido. Idénticas promesas recibimos
de los dirigentes del ferrocarril desde Palma.
Desgraciadamente tales promesas no se
cumplieron.

A veces, hay que confesarlo, cundía el
desánimo; nos parecía poco interesante
mantener una revista que, a pesar de ser
mensual, se veía obligada a servir sus noticias
con atraso, cuando ya habían perdido actuali-
dad 3r frescura. Dudábamos, como quizá
también ahora, si compensaba vernos obliga-
dos a hacer un esfuerzo, tanto económico
como personal, en mantener una revista
que forzosamente poco podía tener de
relevante y que, frecuentemente, recibía
más criticas que alabanzas. Pero nos animaba
recordar que tiene su valor dar constancia
de lo efímero, porque lo que hoy reputamos
como tal mañana puede ser un dato precioso.
¡Cuántos ejemplos tenemos de ello en la
Historia! Y ya que a la Hitoria hemos nom-
brado, tengamos por seguro que los continua-
dores de fa historia local tendrán mariana,
en los números de "Bellpuig", una ayuda
preciosa, en la medida precisamente, en
que la revista habrá reflejado la vida del
pueblo.

Llegar a los 25 años de existencia para
cualquier revista

'

 y más para las de ámbito
meramente local, es una auténtica hazaña.
¡Cuántas revistas salieron a la calle con
grandes alientos y esperanzas y a los pocos
números murieron! ¡Adelante, pues hasta
llegar, por lo menos, al ario 2000! Y que
muchos de nosotros lo veamos.

Juan Servera, Pro.



Ookonia

Pere
festes populars com són les de Sant Antoni,
Sant Pere i Sant Roc.

14 4 	  
BELLPUIG 	 5 gener 1985

RAFEL UMBERT Actual
I el que va ser un projecte ini-
cial de revista parroquial s'ha
anat convertint en una revista
d'informaci6 local, lo qual su-
posa una dedicaci6 -una voca-
ció- que a vegades supera les
nostres possibilitats. Entrar
a la casa dels nostres lectors
cada quinze dies és una tasca
dura i que suposa molta volun-
tat de part dels qui hi treba-
llen, sobretot quan no n'hi ha
molts amb ganes d'escriure i
col.laborar Tuna forma total-
ment gratuita. Aquesta potser
és una de les manques mes im-
portants d'aquesta darrera eta-
pa: manca de persones disposa-
des a dedicar els seus sabers
1 el seu temps a una revista
que vol ésser de tots i per a
tots els artanencs. Aquesta
constataci6 inclou dues coses:
primera, el reconeixement a
tot el col.lectiu que, sense
cansar-se i malgrat les dificul-
tats i les critiques, ha fet i fa
possible que la revista surti
quinzenalment aportant el seu
treball il.lusionat, encara que
-ho reconeixem tots- ple de
limitacions; i segona, una con-
vidada forta a tots aquells que,
tenint qualitats per fer-ho -
sabem que són molts- encara
no s'han decidit a col.laborar,
entrin ja a formar part
d'aquesta familia que vol ésser
Bellpuig.

Per ventura, un dels
moments claus de la revista
en aquesta etapa ha estat la
subvenci6 d'un milió de jots.
que, mitjançant En Josep Me-
lia, varem rebre a principis de
l'any 80. Aquests do-bbers, arri-
bats en un moment en què la
situació econòmica no era
massa bona, feren possible la
compra d'unes maquines per
a poder editar el BelIpuis a ca-
sa amb unes despeses minimes.
Potser érem inconscients de
l'aventura que encetàvem i
hauríem més tard de reconsi-
derar l'intent i donar-li una al-
tra direcció a través d'un con-
tracte amb Gràfiques Llevant.
Pere), al cap 1 a la fi
aconsegulem igue Bellpuig fos
artanenc no just en quant a
continguts sin6 també en quan
a impressió tipografica. Foren
moments dificils, amarats de
critiques i de tota casta d'in-
terpretacions, pet-6 lo cert és
que -bé o ma-lament havíem
iniciat una nova etapa, fruit
de la qual l'economia de la
revista podia tirar envant.

Tambe hi ha hagut altres
moments dificils: les eternes
polèmiques i les acusacions de
dependencia a determinades
opcions politiques. Crec since-
rament -a exposant-me que em
diguin ingenu- que Bellpuig ha
conservat una gran neutralitat

i independència. Lo qual no su-
posa que, com és ldgic, cada
integrant del Consell de
Redacci6 i col.laboradors ten-
guin les seves pròpies idees Po-
litiques.

Pei-6, en mig de dificultats,
equivocacions i problemes hem
arribat aqui on som: la
celebraci6 del 25 aniversari
de Bellpuig. Potser aquesta re-
alitat -25 anys de revista a un
poble com Arta diu molt a fa-
vor de la cultura de la seva
gent i és una de les seves glò-
ries. Per això podem dir que
tots els artanencs estam d'en-
horabona. Totes les dificultats
es donen per ben passades si,
a partir d ara, aconseguim que
la nostra revista reemprengui
amb nova força i vitalitat la
tasca sempre nova de servir
el poble.

ienim molts de motius per
a pensar que aquesta nova eta-
pa suposarà un revulsiu no just
en quant a edició tipogràfica
i col.laboració sine, també en
quant a lectors i suscriptors.

Aquest seria el minor present
que podria rebre aquest jove-
net de 25 anys que encara el
futur.

R. Umbert.

Amb motiu de la celebració del XXV aniver-
sari de la fundació de la Revista "BELLPUIG",
la secció "De la Colónia de Sant Pere" intenta
donar una pinzellada que, encara que siga breu,
al. manco serà un petit resum de la col.labo-
ració que, durant 25 anys, hem escrit la nostra
história coloniera.

A la primera edició de la Revista, 5 de gener
de 1960, ja hi tengué cabuda una petita col.la-
boració. Firmada per . "Farrutx", donava comp-
te al poble que les obres de PEsglésia conti-
nuarien fins aacabar-lesdefinitivament.

Al llarg d'aquests anys, quasi mai hi ha faltat
aquest raconet on o bé l'Església o altres
col.laboradors omplien donant detall d'allo més
relevant que succeia a la nostra Colónia.

Seria llarg relatar tot allò que hem
escrit al "Bellpuig" durant aquest darrer quart
de segle, més 136 direm que s'ha escrit allò que
els distins col.laboradors han trobat i sempre
baix el seu punt de vista, però això sí, ha estat
més o manco el reflex de la història de la Co-
lónia de Sant Pere, des del moviment Parro-
quial a notes culturals a través del Centre Cul-
tural (Tele-Club). com també cròniques de les

En aquest temps també hem escrit moltes
més coses, com per exemple, les obres del
port, el Club Nàutic, El TeleClub, la reforma
recent de la plaça, el passeig marítim, les plat-
ges, moltíssims nous "chalets", i altres coses
importans que ara no vénen a la memòria. Tot
això ha fet história, grècies a les planes de
"Bellpuig".

Així que des d'aquesta secció, que volem
sempre per noltros, donam l'enhorabona a la
redacció del "Bellpuig", i a tots els qui hi
col.laboren, encoratjant-los a seguir aquesta
tasca-entre la qual hi volem ésser-i poder arri-
bar a les noces d'or.

Corresponsal.
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Bellpuig en el seu 25 Aniversai

Aurelio Conesa

El tiempo, con esa inexorable puntualidad
con que rige todos los acaeceres, nos trae
al encuentro de este esperado y apasionante
acontecimiento sie celebrar el XXV aniversa-
rio de la fundacion del periódico BELLPUIG.

Un encuentro que resume veinticinco
años de ilusionados proyectos, de accrtadas
iniciativas, de realizaciones esplendidas
y de memorables y gratificantes logros...
también de malogramientos y de frustaciones.
Si bien, como constantes a lo largo de estos
años, el tenaz y laborioso •quehacer en
la voluntud y la constancia indeclinables;
en la continuidad y en la perseverancia
decididas; . gn la fidelidad, en fin, a una
identificacion de pensamiento y de cultura
que son caracteristicos, definidos e inconfun-
dibles del pueblo artanense.

La celebración del XXV aniversario reviste
el caracter de vivencia de una deseada
y gozosa unión entre los veteranos y actuales
compañeros que colaboran y colaboraron
para hacer posible la continuidad del periódi-
co, recrear un pasado del que nos sentimos
orgullosos, porque en ese pasado se hunden
las raices de nuestra entidad histórica
y cultural.

En el momento en que nos disponemos
a franquear el dintel que nos da paso a
celebrar esta efemérides, mi pensamiento
se vuelve invariablemente hacia ese inesti-
mable equipo de voluntariosos e ilusionados
artanense§ admirables de ayer y hoy, que,
en espontanea y generosa erjtrega, se integran
en el consejo de redaccion,, Ian sabedõres
de lo que hacen y tambien tan amantes
de lo que hacen; que tan eficazmente han
sabido y han querido aunar voluntades,
conjugar capacidades y esfuerzos, avenir
proposi tos para ofrecernos, estas espléndidas
ediciones de nuestro periodico. Para todgs
ellos, mi hondo reconocimiento y tambien
el homenaje de mi más caluroso aplauso
a tanta abnegacjon y a tanto sacrificio
y a tanto desiaeres.

Finalmente, quiero expresar la honda
satisfacción que siento por el hecho de
que nuestro periódico se disponga a cejebrar
el XXV aniversario de su fundacion en
un clima de paz, de concordia y de cordial
conviveucia, y constituye mi más querida
aspirac,ior) que esta convivencia sea cada
vez mas intima y entrañable, principalmente
con el también local periódico ARIA. Má.s
afectuosa y sana: en definitiva más rica
en calidades humanas, lejos de rencillas
y enconos, sin falsos orgullos que a nada
conducen y todos unidos trabajar por lá
cultura de nuestro pueblo que nunca nego
su apoyo y aliento a las manifestaciones
culturales y menos a los periódicos, que
son una herencia cultural que hemos de
custodiar y preservar para transmitirlo
a nuestros hijos en toda su integridad.

Jaime Casellas Flaquer.

Cuando al alborear 1960, "Bellpuig" apare-
cía por primera vez a la luz publica, sólo
seis pyblicaciones conformaban el mercado
periodistico de la llamada "part foranu".
Menos de un lustro después, sobrevivian
únicamente el incombustible "Sóller", 91
"Felanitx" y el "Arriba" que luego cambiaria
su denomincaión por la de "Manacor". El
"Ciudad" de Inca, el "Santanyí" y el veterano
"Andraitx", claudicarían en su lucha desapa-
reciendo, uno tras otro, en el corto espacio
de unos años. "Bellpuig", tras esas lamenta-
bles deserciones, quedaba situado en el
cuarto lugar del escalofon de antigüedad
de publicaciones foráneas, puesto, que
al cumplir sus bodas de plata, continua
ostentando y, que dicho sea de paso, son
cerca del medio centenar las cabeceras
de periódicos que en la actualidad se estan
editando.

Hablar de "Bellpuig" es hablar de la historia
artanense del último cuarto de siglo. De
sus vicisitudes, de sus problemas, de sus
pequeños y de sus grandes acontecimientos.
Fiel testigo y notario dg nuestros cotidia-
nos quehaceres, en sus paginas han quedado
plasmados desencantos y sinsabores, alegrías
y regocijos. Y con ello, notas relevantes
de la Ramada agenda negra, de esas que
no gusta publicar pero deber es hacerlo,
como la sentida supresión del tren, el des-
moronamiento de un torreón de "sa murada",
la desaparición del velódromo o el reciente
siniestro del Teatro Principal. Pero si las
campanas de "Bellpuig" doblaron a duelo
en estas ocasiones, también sonaron alboroza-
damente a repique en otras, celebrando
la implantación del Instituto de BUP, la
inauguracióil de la Residencia para personas
mayores, la feliz restauracion de "Sant
Salvador" o la instalación del funcional
Mercado cubierto.

En este difícil y largo periplo, nuestro
periódico, originariamente mensual, ahora
quincenario, ha difundido el sentir de su
pueblo, no sólo en los ámbito§ cercanos,
sino hasta propagarlos mas alla de mares
y fronteras. Superando escollos, sorteando
dificultades, haciendo camino al andar,
"Bellpuig" ha conseguido alcanzar la cota
de sus primeros veinticinco años.

Todos estamos de enhorabuena. "Bellpuig"
conmemora sus bodas de plata. "Endavant
i molts d'anys.



Taller: Carrer de Ciutat. 74
Particular: Na Caragol. 4
Tel. 56 24 82
ARTA (Mallorca)

BELLPUIG 	 5 gener 1985

UN QUART DE SEGLE 

Jaume Morey.

El primer pensament se t'en va darrere
gls anys que ,s'han escolat i no saps per on.
Es clar, nomes passa una vegada cada vint-
i-,cinc anys i m'ha trobat biesprevengut. I
son molts, si mateix... Com ha canviat to-t!.

I la col.leçció de Bellpuig és testimoni
d'aquesta fluencia cap a la fosca que ara,
de sobte, sentim amb la feredat d'un galop
estormeidor. 1 podem posar-hi mil t treure-
la del prestotge on reposa la seva virtualitat
de fer reneixer la nostra vida col.lectiva,
obrir-la i llegir... i fer que rebenti davant
els teus ulls aquell se,u poder d'il.lusionar-
nos en ta recuperado del temps ,perdut,
del peredis vidriat que va ser i no es i del
que encara en treim, així, les guspires d'aquell
degotis constant... Recobram Fa Hum fugissera
i Ia sorpresa davant la galtada dels vint-
i-cinc anys passats s'asserena. En el buit
hi descobrim un cos que reviu. Tornam a
sentir aquells fets, aquelles alegries aquells
dois, aquells miratges, aquelles
Ho visquerem. Ho vivim.

Es el poder de l'evgcació, magna capaci-
tat de la memòria i unica manera de rom-
pre -i no tan il.lusèriament- la cadena del
pas del temps. Com deia Proust, el record
ens fa respirar l'aire que els poetes cer-
quen; però el record necessita PeNment
que provoqui, encertant dins la incerta vanova
interminable del passat, la retrobada amb
aquell punt que creiem escapat, perdut per
sempre més.

El Bellpuig ha creat aquesta malla que
ens pot fer surar per damunt de la mar liar-
ga de l'oblit. Jo, que adesiara hi he col.la-
borat, em meravçlf de no haver sentit com
fins ara que aixo és així, que aquell ¡lieu
malaltís tenia ra6 quan deia que un minut
alliberat de l'ordre del temps, crea l'home
alliberat de l'ordre del temps.

Miguel Tous

Carta al periòdic Bellpuig amb motiu de les
seves noces d'argent.

Bellpuig: Benhaja quins fa vint-i-cinc anys
posaren el teu llevat i te pastaren. Per aque-
lles saons, no devien pensar ells en les teves
noces d'argent. El seu que fer era donar-te vi-
da, infondre en ton petit coret que a penes ba-
tegava, el primer alè, I aconseguiren amb el
seu esforç i perseverançia, que aquell diminut
cfaerment tovas i cresques de manera insospita-

No sé quill temps pot durar una revista o pe-
riòdic. Si fossis una persona, te trobaries ,en
tot l'esplendor de la joventut i de la força fisi-
ca. Com a noticier, te puc dir que has arrelat
ben profund en el sentiment de molts d'arta-
nencs,que el teu brancam inspira confiança als
qui te coneixem, i que tes nombroses Tulles
tanquen dins elles un troç ben respetable i e-
timat de la historia del nostre poble. En tu,
hem pogut Ile gir les tristes noves de les de fun-
cions, Iresperança dels joves que s'uneixen amb
el sant llaç del matrimoni, Valegria dels nai-
xaments i programes festius o anunciadors
d'actes recreatius i culturqls a salons o Teatre
Principal; per les teves pagines n'han passat
els esports practicats per Ia joventut nediva,
i nos has regalat poesia i literatura. Tambe
nos tens al carrentde les persones que son vin-
gudes a la nostra vila per exercir la seva ca-
rrera o pro fessio. Molts d'ells quan el deure les
crida a altres, terres, nos deixen amb pena i
sentim la nostalgia del retorn.

Voldria per a tú "Bellpuig", una llarga vida;
noble, austera i venerable con la dels yells fi-
losofs de l'antiga Grecia:; que estiguis sempre
ben governat; que en les teves Planes no hi
tenguin cabuda els embulls ni yet -many, cerque
el qui ment una vegada ¡amai es de plena confi-
ança. Continua assent Teel per uarg temps, a
la pita dels gui t'esperam quinzenalment, per-
que, a traves dels teus qscrits sqpiguem de
l'honest quefer quotidia d'Arta i dels
artanencs.

Bellpuig: .Just pel nom, fonament fort del
nostre poble ja tens un deure contret amb els
qui te liegeiyen. Admet dins del teu prganisme
icoLlaboracions saba novella, perque si ho fqs
aixi, maldament anem passant els homes, tu,
amb el bull ue la sang jove i Pi consell de la
gent madura, pots aspirar ben be a celebrar les
noces d'or. Per /a mew banda t'ho desig de
bon cor.

Voldria, també, pels qui te donaren.
vida„lloança i honor!. Pels ui en el pervenir
han ce regir el teu desti;

r
; ermesa c‘onstant!.

Arma, aquesta, amb la qua podras vencer les
dificultats que sorgesquin al teu cami.

Molts d'anys
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A finals de l'any 1975, el di-
rector de la revista Bellpuig,
llavdrs D. Joan Servera, em
crida a una reunió juntament
amb uns quants mes, i l'equip
de redaccio que tenia la revis-
ta, i ens va presentar el pro-
blema de seguir editant-la, ja
que, aleshores, l'economia del
BelIpuig era molt precaria
la col.raboracio bastant.pobra.
Davapt el cas, els convidats
dicidirepi fer-nos carreç de la
redaccio i administracio, jun-
tament amb alguns dels antics.

Del 76 al 90, més o manco,
seguirem el camí que ens ha-
vien traçat. sobre tot amb la
ideologia literaria, pero no
tant en l'economia, ja que pas-
sarem hastants dificultAts rwr•

tirar envant, però ho aconsegui-
rem, i aixi acabarem la III eta-
pp dei "Bellpuig", gràcies això
si, a la col.Iaboracio dels subs-
criptors, els quals augmenta-
ren i ens protegiren ena com-
pra dels volums que ferem en-
quadernar de la revista.

Aleshores el "BELLPUIG"
s'editava a l'impremta Politèc-
niça de Ciutat -molt ben im-
pres per cert- pero ens resul-
tava esquerra ma,. per enviar
i recollir la feina, i lo mes im-
portant era que ens sortia molt
car.

Davant el droblema, gestio-
narern Passumpte i reberem per
medició d'En Josep Melia una
subvenció de l'Estat d'un milió
de pessetes. Amb aquests
biers i un emprèstit que férem
a la Caixa. decidirem fer no-
saltres el "Bellpuig". Davall la
Sacristia, local social de lá re-
vista instalaren unes maqui-
nes i equip de revelar, i durant
mig any els redactors del
"Bellpuig" férem les tirades
de la revista.

Però no bastà la il.lusió i la
bona voluntat de ter les coses.
Les màquines no funcionaven
be degut a lo poc que es feien
servir i, de cada dia, ens sortia
pitjor. Davant aixo, resolgué-
rem ier un contracte amb Grà-
fiques Llevant, i a partir del
gener del 81, s'edita a aquesta
impremta, amb els avantatges
que suposa en tots els ordres,
ja que guanyam molt de temps

doblers, cosa avui inolt ne-
cessaria per poder anar envant
amb la revista.

Guillem Bisquerra

Així que des del juny de l'any
1980 el "Bellpuig'r altra volta
es fa a Artà.. Començava la IV
etapa, A la primera plana hi
col.laboraren l'Editorial feta
per l'Equip de redaccio, donant
compte de l'impuls que es volia
donar a la revista. amb idees
noves, amb gent esperançado -

ra, la qual leia temps que ru-
miava el projecte de donar
mes vida al 'Bellpuiv". fent la
tirada quinzenal i donant-li un

r e mes obc; L, mes critic i,
sobretot, mes actual. Quan
es feia mensual mai tingue una
data fitxa de sortida en canvi,
des de que es fa quinzenal ha
guanyat amb puntualitat.

Davant l'etapa nova que avui
comença, ens sentim encorat-
jats, ja que creim tenir un bop
planter, jove encara, perd
creim sera una bona redaccio
per un futur próxim. Es gent
amb gust, i a mes caminen de
la ma d'una persona molt qua-
lificada i capaç, per tant espe-
ram que els propers números
tenguin un altre caracter.

No bravejam de res d'allò
oue hem fet. No pecam de mo-
dests si deim ague hem fet allò
que nem sabut i pogut, Teniu
en compte que fer feina per
no reso encara moltes de ve-
gades esser criticats, no cau
sempre be, però no en feim
cas, ja que ho feim de bon gust
i a mes pel nostre poble drAr-
t.à.

Només demanam comprensió
i ajuda. Estam oberts a tot-
horn, encara que, a vegades,
no ho paresqui, segur que es
així. Per tant pregam els que
mos vulguin ajudar dient-lis
que els rebrem amb els braços
oberts i agraïts, ja que entre
tots hem de continuar aquesta
revista que és la historia del
nostre poble. Tots units potser
arribem a celebrar les noces
d'or de la revista "BELLPUIG".
Salut per veure-ho.

IV ETAPA	
	RENO VACIO
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REMOVENT FULLACA
Mg Gelabert i M. Santandreu	 Taller de Comunicacions

Fa anys, i d'això en fa un bon
grapat, la revista local Llevant
1 a continuació Bellpuig han
representat una part important
de la nostra història i cultura;
no sols pel fet en si de comp-
tar amb una publicació perio-
dística sinó pel servei de reco-
llir una informaci6, uns fets
que fan .història, d'una manera
constant al llarg de més de
vint-i-cinc anys.

Es grat a molta gent anar
fullejant nombres publicats ja
fa temps que recorden uns
fets, segurament entrenyables
per a molts, que omplen de
nostalgia als qui els han viscut
i donen a conèixer i sobretot
recordar, cosa que creim no
sera difícil, una sèrie de per-
sonatges,	 fets
aconteixaments que han mar-
cat, d'una forma o de l'altra,
la vida del nostre poble. No
ens interessa fer una recollida
detellada dels nombrosos fets,
notícies i comentaris que &han
anat publicant, sind' mes 1)6 fer
una triadella, basant-nos en
el	 mateix	 Bellpuig,
d'aconteixaments i noticies
(moltes vegades arraconades)
que hem cregut han estat les
més importants i anecdòtiques.

I és que, q_ui no recordara la
figura de DI. -Pep Jordana "Fun-
dador de la Congregación Ma-
riana, director de almas, paci-
ficador de divergencias fami-
liares y sociales, practicante
de la caridad" etc., com ell

mateix s'anomenava; per altra
banda, les múltiples activitats
que va dur a terme dins el món
de la joventut (cinema, teatre,
berenes, excursions...).

Altres personatges, encara
que amb un caire distint al de
D. Pep, foren l'amo En Joan
Carter, amb el seu constant
i amatent servei al poble, re-
pertiguent la correspondència

els seguros, a més de ser un
dels fundadors del nostre Mu-
seu, i és que 46 anys al servei
del poble són molts d'anys!. I
l'amo en Tbfol Municipal, amb
la missió de controlar, com ell
mateix diu "los desmanes de
algunas pandillitas" amb el fi
de no destorbar la tranquil.li-
tat regnant al poble.

I qu'e em direu del "desma-
dre" que provocaren les visi-
tes, per separat és clar, de du-
es de les actrius més cotitza-
des del moment; l'actuació de
Marla Fernanda Ladrón de
Guevara fou de primera. No
em parlem 5Ie la Gina Lollobri-
gida, allò si que fou gros!. Tot
el poble paral.litzat amb les
dixoses filmacions de "La Mu-
jer de paja", se'n perderen
d'hores de feina...!

Cal esmentar també la visita
de la dona d'En Franco, molt
ben acceptada...i despedida.
Lo que és segur és que se'n va
anar carregada de sanalletes
i sanallons.

Altres personatges, i aquests
d'Artà, varen ser En Sabestia
Sastre (campió nacional de
fondo en pista l'any 1961). "El
número uno del futboll mallor-
quín" En Rafel Pins que con-
firmava ésser tota una figura
futbolística a les files del Gra-
nada C.F. dins primera divisió.

L'auge que tenia en aquells
moments el "Club Recreativo
de Ajedrez" al local de Ca'n
Matemales, amb les respecti-
ves conferències d'En Gafim
i En Pomar com a destacat ju-
gador del deport esmentat.

La inauguració del "Bar Es
Molí" i l'apertui-a del nou local
del Centre Social, van a la par
amb altra apertura, la de la
nova estació de servei de gaso-
lina, renovada completament.

Tampoc podem oblidar la
important labor de difusió cul-
tural, que va dur a terme la
"Agrupación artística artanen-
se"-, formada per En Joan Te-
rrasa, Antoni Gili i tants d'al-
tres.

Finalment nombrar les ac-
tuacions del conjunt local Jar-
tans Rock, els dos milions i
mig que varen caure en el po-
ble amb la loteria i un llarg
etc.

D'aquesta forma podríem
continuar i continuar durant
moltes pagines, pero ja en par-
larem altres dies i recordarem
altres fets.
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PETJA DES

Nadal 84

Defora, plou i fa fred.

Com pertoca en aquest temps.

Records... ditxosos records...

Tenen el perill de desxondir una llagri-
ma.

Però els oblits sema pitjor.

Perqué resten vivències imprescindibles
al present.

Al present de cadasc6 o el compartit amb
nn entorn determinat.

Una carpeta de fulls groguencs nascuts
entre el 64 i el 69.

Arta, tan a prop i tan enfora, és el
protagonista.

Aquell que recollíem amb lletres de mot-
lo una vegada cada mes.

Uns amics de ploma i de qualque sopar
esporAdic a La Colònia.

L'Arta entrevist des de la portalada que
encapçalava el "Bellpuig".

La televisió de Calvino ens dóna el cant
gregorià de Roma.

Rellegint les vuit pagines habituals hi
ha una confusió.

La confusió dramatica imposada per la
vida.

On surten agermanats el companys que
llavors hi eren i avui ja no hi son.

Als que me nec a destriar.

Rotundament.

Perqué la creació literaria té el poder
de confondre realitat i fantasia.

I tancant els ulls, entre pagina i pagi-
na, ressorgeix el passat, mesclat amb el
present o amb un somni de futur.

Per ventura l'amo En Rafel, vendra a
cerca aquest original.

I m'oferira de passada unes paperetes
de la Loteria de Cap d'Any.

Ja que la de Nadal del 84 no ha tocat
a Mallorca

Un grup d'entusiastes volen crear el
Club Llevant.

N'haurem de parlar al "Bellpuig" del mes
qui ve.

Sí, també afegirem qualque col-laboració
més en la nostra llengua, en que sia un
poc perillós.

Josep Ma Salom.

Cosa que alegrarael Pare Ginard, a qui
vaig haver de substituir a l'hora d'es-
criure la "Silueta del mes".

Mentres ell segueix parlant dels carrers
d'Arta i té a punt la recollida impres-
sionant del seu "Cançoner".

Ens veurem amb En Terpo, abans del re-
portatge, entre carambola i carambola.
devers "Es Centro".

0 amb Santiago per Ca'n Matemalas, quan
torni del viatge de noces.

Ha vingut un vicari jove, Antoni Gili,
que s'ha posat a fer història de llinat-
ges i fets, tot rabent.

Mentres el Pare Muntaner se'n va al Pe-
rd, segurament a ensenyar mallorquí.

Parlen de restaurar les Murades de Sant
Salvador.

I En Parera canta "Lloriguera" que no
es perdra mai.

Diuen que En Pere Pujol té el "Moisés"
a punt, i pensa fer terracuites si el
cor li permet.

Giovanni Lilliu escarabuta científica-
ment la terra de mata de "Ses Paisses".

Fa fred aquest hivern.

Es temps d'anar al Teatre Principal amb
Andreu "Gallet", que parla de comprar
unes cordes pel seu violí.

L'amo en Guillem Bu¡osa ja parla de com
seran les carreres d'agost.

I don Mateu vol animar fort ferm les
festes de gant Antoni.

Pens que hauriad'escriure qualque cosa
sobre l'impacte que em deixen els fogue-
rons.

Pen!) sera més envant, perquè encara he
d'aprendre a manejar la nostra llengua.

0 dels ametlers en flor al peu d'En Fa-
rrutx.

Que tornaran a florir quan "Bellpuig"
faci vint-i-cinc anys.

0 en faci cinquanta„ que també hi ar-
ribara.

Que pels homes són molts d'anys.

Però pels pobles o els ametlers són mia
bufada de vent.

Entre l'ahir i el dem.

Passant per l'avui, que és dia de festa.

Nadal 84, que de fet no tornara.
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Jo no havia parlar abans del "Levant",
no vaig tenir noticia del nostre històric
diari local fins l'any passat quan degut al
treball d'investigació histórica sobre l'ensenya-
ment a artà i més concretament en la figura
de D. Andreu Ferrer, vaig veure els primers
Llevants a la Biblioteca N/Larch, allà es troben
els primers números. Els altres desgrAciada-
ment estan espargits.

Sembla que va néixer com a portaveu
de l'entitat cultural Minerva, fundada mesos
abans (octubre-novembre de 1916) per un
grup d'artanencs amants de la cultura i el
progrés.

El primer número del "Llevant" surt dia
31 de desembre de 1916, dins un context
econòmic i social molt determinat, podria
dir que d'esplendor: s'acabava de crear la
Caixa Rural; s'havia constituit el Sindicat
Agricola; molts d'artanencs havien tornat
amb quatre doblers de les Amériques; s'havia
reformat places i carrers; s'havia concedit
el ferrocarril, i també aquest mateix any
s'havia reformat la parròquia i Sant Salvador.

El "Llevant" es comença a imprimir al
carrer Quatre Cantons ng 3, en una impremta
que havia comprat D. Andreu, Gracies a
la venda d'una finca de ca seva a l'enginy
d'un "missatge de Sa Canova" ex-impressor.

De 1916 a 1919, seguex una mateixa linea:
els articles relaten la vida social artanenca,
les vetlades literaries, les sessions de l'Ajunta-
ment, les cròniques dels pobles veins, les
enquestes sobre les escoles... Llorenç Garcias,
Said i d'altres.

A partir de l'any 1920 El Llevant canvià
de format i decidi prendre noves orientacions.
L'any va ésser fructifer, s'arriba a l'acord
de obrir noves fronteres, aixi en els anys
posteriors trobam col.laboracions de Menorca,
articles de Joan Capó, de Miguel Ferrà,
B. Darder, etc.

També com tot diari, va passar per anys
crfics: l'any, 1921 a causa 'le la falta de
paper es fa només de dos fulls, i surt mensual-
ment envers de quinzenalment.

Malgrat tot va viure uns catorze anys,
almenys segons les meves fonts, jo he llegit
fins I any 1930, pero la Gran Enciclopédia
Catalana dóna . el- 1931 com a data final.
D'aquests catorze anys deu el va dirigir
D. Andreu i la resta una Junta o Comissió,
de la qual no coneixem els membres.

En el núm. 450 del 10 de gener de 1929
hi ha una article que diu:

"El treball constant de n'Andreu Ferrer
durant els 12 anys que ha editad Llevant
quedarà perdurablement arxivat i a tota
hora el critic i el historiador hauran d'ali-
mentar precisament la seva ploma, amb
les notes escrites de "Llevant.

I aixi és, amb les notes escrites a Llevant,
jo he perfilats uns anys d'ensenyança a Artà,
un altre tal vegada ho ferà de les notes
del Bellpuig, d aqui la gran importancia
del nostre diari local. Es el petit recull de
la nostra história.

Josep Melià.

Una vegada-mentre queien barrals d'aigua
damunt l'Ullal del Port . de Pollença- Miguel
Angel Asturias m'explicava la reacci6 dels
bruixots enfront de l'invent de l'escriptura.
Els sacerdots de la cultura oral, em deia,
es produiren davant l'alfabet amb la mateixa
estupidesa que els intel.lectuals enfront
de la televisi6.

Sup& que hi hagué també un temps en
el qual el comú de la gent desconfiava de
les noves tècniques. Igual que els obrers
anglesos rompien els primers taIessos mecànics
que, pensaven, els deixarien sense feina.
D'actituts antiprogressistes n'hi ha de tota
mena. Una aristocrata andalussa, senyora
de mitja dotzena de pobles, s'oposava a
que s'instalés l'electricitat perquè els jornalers
tendrien més ocasió de pecar. Encara avui,
embolcallat de verbalisme, queda molt de
reaccionarisme travestit de nostàlgia de
coses irrecuperables i, en el fons, tampoc
no massa dignes de perviure.

Quan jo era nin el fet de sebre "Iletra"
equivalia a un cert "status" social. La cultura
i l'educació jerarquitzaven la vida. Molta
gent, fins i tot, entenia que omplir-se el
cap de coses inútils acabava essent un obstacle
que treballar el camp. Aquesta actitut dels
pares perquè els seus fills no sien massa
diferents de com ells foren és tan antiga
com susceptible d'adaptaci6 a noves realitats
i formes. Aquesta forma d'actuar, de totes
formes, a Artà era molt excepcional l Tal
vegada _per això avui en dia hi ha tants d arta-
nencs il.lustres a fora poble. No hi ha dubte
que servi per obrir horitzons a molta gent.
Obvi és que els canvis obrats en el terreny
individual foren molt més lents en el pla
col.lectiu.

Per això tenc tanta simpatia pel "Bellpuig"
i per qualsevol altre vehicle educatiu, les
escoles, el museu, els clubs esportius i cultu-
rals. Dir que el "Bellpuig" és un miracle
gairebé és un doi evident. En un temps que
els grans monstres com "Le monde' fan
ull, o la majoria de la premsa té pèrdues,
editar un peribdics vilata és una empresa
de molt de mèrit. I és clar, magrat tot,
que no és una feina de mecenatge el que
la fa possible. Al llarg d'aquest quart de
segle els equips responsables de la revista
s'han succelI. Fer un periòdics no és tan
sols un problema de dobfers. Calen escriptors
i, sobre tot, calen lectors. Sense tal suport
no hi ha paper que aguanti vint-i-cinc anys.

Encara que qualque plana del "Bellpuig"
si passarà a la história de la literatura, es
pales que la modéstia de la revista no ha
pretès mai altre cosa que allò que la revista
es. En aquestes planes, tanmateix, molts
s'han iniciat a llegir i a escriure. Les coses
d'Artà han tengut aqui un vehicle per a ésser
conegudes. La nostra gent, una tribuna per
a expressar al seu parer o una ocasi6 per
ésser recordada. Ara són un llegat que queda
per a les noves generacions. Granet a granet
s'ha anat fent una feina d'aquelles que edifi-
quen, que fan pais...

LLEVANT BELLPUIG
Bel Sancho Ore11. FA PAIS
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UNA HISTORIA de SERVE!
Per Gregori Mateu Estarelles. Joan Escanellas.

Fa només tres amis que tenc el privilegi
de viure en aquesta terra llevantina, plena
de paisatges hermosos i de gent encantadora.
Pero ja fa un caramull de -lustres que sabia
d'aquest poble d'Artà i coneixia les seves
inquietuts j les seves curolles i, en tot cas,
ja admirava la fanera tasca cultural i el
delid joiós de fer festa. Ariibava, puntualment,
a casa meva una revista cultural amb firmes
que ja voldrien tenir altres publicacions
mês enlairades i esponeroses. Aquesta revista,
"Bellpuig", bategava amb l'esperit d'una
terra fèrtil i hermosa i obria les seves pAgines
a tot allò que significAs progrés, bon gust,
inquietut cultural, amor a la saba d'allò
que sempre viu.

Es a dir, vaig conèixer el poble d'Artà
mitjançant la finestra que obria la revista
dels artanencs i que ara mateix viu la fita
dels 25 anys de sortir al carrer, superant
sotracs i ventades, navegant sense frustacions
per entremig dels temporals econòmics

arribant sempre puntualment al seu desti.
Les paraules passen o les se'n duu el vent.

Les persones umplen moments importants
de la vida d'una comunitat. Però, eIs docu-
ments escrits fan história i queden per a
sempre dins l'ànima col.lectiva d'una comarca.
Basta mirar les pàgines esblanqueides dels
exemplars atrassats j recordar fets, festes,
aconteixements, èxits i fracassos, tot sabent
que tots aquests aconteixements donen vida
a l'ànima col.lectiva i queden per a sempre
en el record massa vegades esborradis i
fugisser de les persones.
Els historiadors de la nostra comunitat

franciscana d'Artà hauran de sucar les pagines
de "Bellpuig" quan vulguin conèixer la persona-
litat cultural i humana del millor folklorista
de les terres balears, el Pare Rafel Ginard,
o quan desitgin cercar l'origen de la vocacio
misionera de Monsenyor Damià Nicolau,
o quan intentin descobrir la história personal
de cents de religiosos franciscans i que visque-
ren i estimaren aquesta terra artanenca.

Ara, - vint-i-cinc anys després de la seva
fundació - segueix arribant puntualmeni
a casa meva fa revista dels artanencs, i
he de dir que llegesc cada una de les seves
pàgines, i puc afirmar que la sent com a
cosa meva, m'agrada el seu bategar, compar-
tesc les seves misèries, sent com a . propies
les seves equivocacions. Arta no seria Arta
sense el "BELLPUIG". Forma part de la
seva identitat cultural i humana. La veig
a la camilla, mesclada en la llatra, el ganxet
I les agulles de fer calça. Es el petit miracle
de la premsa forana, cada vegada mês arrelada
dins la vida del poble.

Voldria seguir donant la meva petita contri-
bució, els meus pensaments, les meves inquie-
tuts, tot alló que sent i som, a les pagines
que durant tres anys m'han acullit amb els
braços oberts. Hi ha hagut qualque moment
que he sentit la repinyada de la imcomprensió,
però sempre la sofrida revista dels artanencs
in'ha retornat estimació, encoratjament
i dalit per a seguir servint a un potpie, el
poble d'ArtA, que ho mereix tot.

25 anys de comunicació. "Bellpuig". Una
bona revista per un bon poble.

Fa vint-i-cinc anys
'
 sorti com jugueta

dels Reis el primer ndmero de BELLPUIG,
un full atapit, de quatre planes, que  llegiríem
en un batre d'ulls i amb una perplexa alegria.
En la frescor palpable de la seva aurora
ja en ,pr itiem una llarga vida, o potser
l'aigurassim ina mica a ulls clucs, per una
simpatia lleugerament crèdula que barreja
sovint anhels j vaticinis.

L'entusiasme, tanmateix, era logic si deriva-
va d'una lectura dels textos. Rera la prosa
del Pare Ginard i la saviesa de Mossèn Llite-
ras, un excels equip de redactors i una tipogra-
fia primmarada treien una revista amena,
culta i presentable. Pocs mesos passarien,
i el nadó bravelava de salut i esponera. Mal-
grat la seva minyonia, se'l declararia major
en una editorial de gratitud, un dissabte
de festes. La declaració, clarament pren atura,
mostrava que BELLPUIG era ben acollit
i havia aferrat les arrels.

El .periode que en podriem dir fundador
duraria una cinquena d'anys. Contitui possi-
blament l'era daurada, mític Edem que fluiria
aprimorades flors i fruita saborosa. La primera
te la primacia. No convé discutir-ho ni desen-
cantar la memória d'insuperable perfecció
que dóna a les históries aurèola divina i
una qualitat fora del temps.

Aquells dies ja no tornaran, i aix6 els
atorga mês categoria. Abandonaren poc
a poc els fundadors, seguint la llei  inexorable
de les coses que duren: En Jordi Vicens,
En Jaume Casellas el Pare Ginard, En Fran-
cesc Femenies, Mossèn Lliteras En Rafel
Amorós, Mossèn Galmés i alguns altres inicia-
ren i clogueren un cicle creador. Però BELL-
PUIG superava la crisi; s'havia emancipat
i ja no depenia dels cappares ni d'un eventual
equip de redactors, i esdevenia riquesa del
poble, eina d'informació, diàleg i cultura,
que copsaria per als artanencs la infatigable
palpitació del temps.

La fidelitat del poble per BELLPUIG i
viceversa, ha conformat un maridatge fèrtil,
i aixi BELLPUIG, en el seu lloable trajecte,
ha incubat en forma de noticies els mês
intims batecs de la vila. A les seves cròniques,
editorials, articles de fons, intervius t gaseti-
lles, anuncis, fotografies i dibuixos s hi troba
la sintesi del que hem pensat, anhelat i viscut
el darrer quart de segle, les més notables
efemèrides d'una vila antiga i senyora.

S'hi troba la reconstrucció de l'Almudaina
i el seu posterior enllumenament, la restaura-
ció del Santuari, trasllat del Museu Regional,
expoli dels Marts, evolució de l'ensenyança,
la lluita reeixida per un Institut, la vida
profitosa i efímera clel Club Llevant, l'avanç
urbanistic i social de Sa Colónia, la consolida-
ció de la democràcia, fundació de la Residên-
cia, auge de les festes anyals, continua desfi-
lada de persones, i tantes petites històries
que configuren un rosari de vivències perso-
nals, familiars i col.lectives.

Des de la llunyania contemplam l'obra
ben feta de BELLPUIG i tot el que ha guardat
per a la nostra vila. Mereix evidentement
l'enhorabona, però, això si, com una passa
nies que funcioni per a resperança. Atorguem-
li, doncs, un placet amical que l'estimuli
a prosseguir la ruta cap a un pròxim i feliç
cinquantenari.
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UNA GIRADA A DARRERA
Antoid Gili la

L'any 1.959 es tengué la idea
d'una publicació mensual pel
poble i encara que sonassin
altres noms es doná a la
novella revista un nom d'anti-
gor de caire artanenc. Es vo-
Ida fer un periòdic de saba ar-
tanenca i mallorquina.

Superant dificultats, apa-
reix el primer exemplar, dia
5 de gener de l'any 1.960. A-
quest primer ndmero de qua-
tre planes contenia escrits en
malIorqui. Era la primera re-
vista que ho feia, a Mallorca,
des de molt de temps. El preu
era de dues pessetes.

L'editorial de la primera e-
dició canalitzava el seu dem-
ble. Seria òrgan de la parrò-
quia d'Artà en acte de servei
a la noble missió de l'Esglési-
a. Eren encara temps precon-
ciliars. Com a finalitats i ob-
jectius s'assenyalaven
promoure una unitat efectiva
en la caritat, una unitat de
criteri i pensament, una uni-
tat de vida, a través d'una
convivência social i una uni-
tat en la nostra història.

Es col.locava baix la
protecció de la Verge de Sant
Salvador per a fer una gran
familia de la parròquia i sor-
tia amb un record del periò-
dic artanenc Llevant (desem-
bre de 1.916 a febrer de
1.931).

El primer aniversari ho ce-
lebra "Bellpuig", sortint al
carrer a dos colors a la
capçalera. , Es un constant i
feliç reforçament de "Bellpu-
ig" que creix en planes i aug-
menta en subscripcions que a-
rriben a 900, l'any 1.962.

Etapa de "Bellpuig" 1.960-1.968

S'arriba al desembre de
l'any 1.963 i "Bellpuig" ja
constitueix un volum de prop
d'unes 400 planes i molts són
els qui tenen la curolla
d'enquadernar-lo.

L'any 1.964, es puja el preu
de l'exemplar a tres pessetes,
per() encara hi haura déficit.

Un entrebanc dolorós esde-
vingué l'any 1.965. "Bellpuig"
deixa la Impremta "La
Actividad" on havia nascut i
per raons solament d'econo-
mia passa a estampar-se a
Ciutat, a la Impremta
Politècnica.

En aquest punt de la nostra
menuda historia de "Bellpuig"
hi ha que notar la persona de
Rafel Arno/15s que ocupà el
carrec d'administrador. A la
seva tenacitat, fe i dinamis-
me s'atribueix superar una
crisi 9ue féu perillar la conti-
nuacio de la nostra revista.
S'augmentà el nombre de
subscriptors, es posà en mar-
xa un concurs de redacció,
s'incrementa el noticiari i
s'inclouen més fotografies.

Amb tot i amb això la
revista no acaba les dificul-
tats sobretot econ6miques.

Una volta sortit a llum el
ndmero del mes d'agost de
l'any 1.966 hi hagué una esta-
da d'uns tres mesos en quê no
es publica el nostre periòdic.
Pere) es venceren les ensope-
gades.

Els set anys de publicació,
desembre de 1.966, arriben i
es demanat un nou esforç als
subscrpitors, pujant el preu
de l'exemplar a cinc pessetes.
Sense aquesta pujada, el des-
cobert de l'any pujaria a
20.000 pessetes.

Pel desembre de l'any 1.967
es clouen els vuit anys i es
poden enquadernar els dos
primers volums. "Bellpuig"
manté forta anomenada entre
la intel.lectualitat mallorqui-
na.

La partida a Manacor de
Mn. Mateu Galmés i la vengu-
da a Arta de Mn. Joan Serve-
ra són les notes a remarcar
de Pally 1.968. Per tant "Bell-
puig" canvia de director.

A les acaballes d'aquest
any, "Bellpuig" amb estretors
d'economia troba amics
disposats a pagar més i graci-
es a ells pot seguir endavant.

Electrodomésticos Radio y Televisión

COMERCIAL

SANSALONI

gos • ais 25 
aoy4 `gkil•aiy"

Objetos Regalo - Artículos Bebé - Juguetería

Bicicletas - Motos - Motocicletas y Motores Riego

Calle FONDO, 5 y 7 Tel. 55 22 93 	 ARTA
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HISTORIA DEL DEPORT
A ARTA

Montserrat Santandreu
Joan Ginard. TALLER DE COMUNICACIONS

A veqades no ens adonam del que realment
estam vivint i del que pot representar dins
un futur próxim.

Un dels principals aspectes de qualsevol nu-
cli social es el deport, el que nosaltres inten-
tarem fer serà retorne memoria unes fi-
tes i uns esdeveni: ._,itb dintre d'aquest as-
pecte. encara que la histewiatcl'aquestsigui re-
lativament breu (les manifestacions deporti-
ves a Arta i quasi be per tot arreu daten de
principis de segle).

Començarem per les bicicletes que és el pri-
mer deport que arraiga verdaderament fort
i d'una forma oficial. lOintre d'aquest deport
es poden distinguir dues etapes: La primera
es vege ,.-i-Nroada per la fi9ura d'en Tomeu
Flaquer. quw ar-rio els seus exits dins aquest
deport despertà molta afició, encara que
nomes fuu tot eil ei que es consagra realment
com a institució dins el Poble. Amb tot aim!)

ecorrien els anys 30. i la primera pista (que s'i-
naugura l'any 1927) estava situada en es "Pai
d'en Sales": els organitzadors i consolitzadors
d'aquesta primera etapa foren entre altres
ramo Uuillem Bujosa i D. Joan Sard. Arta fi-
gurava com uns millors 'loos, tant amb afició
com en veliklrom. de Mallorca. Vengueren.•
despres de la febre d'en Flaquer, uns anys de
decadéncia. mentres tant a l'anv 46 desapare-
gué la pista per diverses circumstancies Pere)
es fa un nou velgdrom que s'inaugurava l'any
57construTt ambesforc de tot el Poble i parti-
cularment de l'amo en Tomeu Corona. que hi
dedica moltes hores. Ja serà dins aquesta al-
tra pista a on es desenvoluparà una segona e-
tapa i com a figura d'aquesta hi trobam en
Sebastiè Sastre.

Aquesta pista també desaparegué per la
construcció de la carretera de Cala Ratjada.
Des d'aquells moments fins ara, desgraciada-
ment, no hi ha hagut altra figura a destacar
dins el món de les bicicletes.

Un altre deport. i d'arrels d'afició i de
árr e Is molt mes antigues que les bicicletes
es el dels cavalls. encara que aquest no arrai-
ga de manera oficial fins molt més tard, cal
dir que d'una fprma irreaular hi ha hagut ca-
rreres i bones besties al nostre cable aixi des
del començament (recordem les carreres
que es feien a les Fontanelles amb la desta-
cada ego "Rega" d'Es Rafal).

Podem destacar cinc etapes. que sew' sa de
ses Fontanelles, Es Cos. Son Catiu. Son Fang
i definitivament Son Catiu. En quant a carre-
res s'efectuaren irregularment normalment
per Sant Salvador, exeptuant alguns anys).
Hem de destacar també que abans de la gue-
rra duien cavalls francesos(per correr i per
criar) pert) que durant aquesta s'aturaren de
venir per tornar després.

Per destacar alguns cavalls, podem anome-
nar el de sa Creu Vella anomenat "Opel" que
també fou semental, i el de l'amo en Biel
Nonga que nomia "Indian" fill del prestigicis
"Safo". darrerament podem destacar "N'Uni-
ta" així com també nombrosos cavalls, encara
que no assoliren el triomfs de "N'Unita".

Parlant de Futbol podem dir que aquest
neix a Arta a l'any 20. i que el dugué gent
provinent d'América. Sobre els anys 1927-28
es forma el primer "Club "encara que fos d'a-
ficionants anomenat "Levante". Però a nivells
més oficials el Club es formé a, 31 ano-
menat ja "Club Deportivo Arta", que és el
nom actual. Ja es jugaren tornetjos devers
l'any 36 (a nivell comarcal). a partir d'aquest
anys neixen uns quants d'equips pereiamlitertes
connotacionspolítiques que duen els tornetjos
a un nivell insular. A l'any 45 podem parlar
del Club amb les estructures modernes. Du-
rant la historia del Club podem assenyalarels
tres camps que hi hagué: S'esplanada de Bell-
puig, Es Cos i Ses Pesqueres.

Al 45 s'inauguré el camp de futbol d'Es
Cos, que acaba definitivament el 55,, on es
tras lada a Ses Pesqueres, marcant es primer
gol de Ses Pesqueres en Joan Sureda (Peix).

Al 1946 l'equip de futból era compost per
externs, pero no es pogue mantenir, passant
a jugar gent del propi poble. (quan jugaven els
externs eren practicament imbatibles. durant
40 partits dins sa no varen , perdre un sol
punt, mentre que en l'equip de jugadors del
poble es produí una notable decaiguda.

A nivell local cal destacar les figures
deportives d'en Rafel Pins que va jugar a ca-
tegoria nacional amb el Granada i l'Espanyol.
en Joan de S'Hotel, Joan Xaret: etc i aquest
darrers ja a nivell regional.

Hem de dir que durant tota la història del
Club aquest no ha baixat mai cie categoria.
sino que sempre ha pujat, a no ser en aquells
casos que va renunciar voluntariament a la
categoria.

En altres deports hem de destacar la pre-
sência del" Ulub Recreativo de Ajedrez", la
figura d'En Pedro Matemales.que va fer quart
un any a nivell insular: Es Billar que es jugava
en el Centro i a Ca'n Matemales igualment
que el Ping-Pong desenvolupat especialment
pel Club Llevant.

Un altre deport que d'una forma irregular
es dugué a terme a Arté fou el dels coloms
en el qual s'assoliren bastants d'éxits
(recordem el d'en Biel (Garrovalque fou cam-
pie) nacional de "Gran Fonda")
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UN AFEGITO A COSMOS! ARTIS11CA

	D'en Joan Mesquida 	
EX POSICIO

Amb motiu de Pesdeviniment pictòric i lite-
rari del proppassat 22 de desembre, en Joan
Mesquida trencà la vidriola, llargament abasti-
da de suanyes i verdesques de la nostra contra-
da, on bataguen i trafeguen insubornables i
mocroscèsmiques criatures afanyades en ser-
var la natura que (elles ho saben cert) l'home,
tossudament, està resolt a esbucar.

En Joan, es mou dins un món bucòlic i oníric.
1 tan xarpat. Es un abstret celador dels boscat-
ges, dels quals res li es aliè. De sobte barreja
la grandària dels paisatges amb quimèrics
amors de taronges baronges: Albinoni, Vival-
di, Mahler, Assimov, Foix... o el miracle vivent
del ciclamen (qui ret latria perenne a la natu-
ralesa) tan cricany de promeses com ubèrrim
d'esperances. A en Joan, sols es pot conèixer
sortejant (que no trepijant) les arundinacies i
les euforbiacies dels vessants i galtarells de
la nostra serra.

Pretendre altra cosa és enfosquir i afeblir
la seva aura intensa i lluminosa que només co-
bra força quan es fon amb el TOT.

Gracies Joan: Ague11 mastegatatxes del pla-
taner de Rini Algorfa, m'ha dit que t'espera un
dia qualsevol, per a involucrar-te més i mês
en la noble tasca de fondre, amb pinzells i HA-
piços cromàtics, les paraules i els colors que
ell i els seus germans, s'afanyen en mostrar-
nos: Fer vida de la Vida i que, al fossar, sols
mor la Mort.

El que pinta aquest pinzell
i escriu aquesta ploma
el temps no pot esborrar.
Ningú ide), s'ha d'animar
a corregir-me l'escrit
no pinta qui té delit
sinó aquell que sap pintar

Del Martin Fierro.

El passat dissabte dia 22 s'i-
naugurà a la Caixa, l'exposició
d'olis d'En Joan Mesquida.
També es presenta el seu pri-
mer llibre de poesies que re-
centment ha editat "l'Editorial
Cap Farrutx" essent el primer
numero de la col.lecció"Terra
Roja", i imprès a Gràfiques
Llevant. La presentació ana
a càrrec del prior del convent
P. Gori Mateu, que per cert
fou molt encertada. 'Fengué
paraules molt adequades per a
resaltar la persona d'En Joan,
l'artista i el poeta, fent una
llarga resenya niquestes tres
qualitats que van unides en la
mateixa figura.

Res no podem afegir que no es
digués alla. Solament dir que
passaven de cent persones que
es reuniren a La Caixa per fe-
licitar En Joan i admirar les
seves obres. També hi hagué
un petit bufet fred però apeti-
tós, que fu les delícies de la
gent. Enhorabona Joan pels
teus èxits i per molts d'anys.

JOCS I JUGUETES

El diumenge dia 16, a una
sala del Centre Social, s'inau-
gurà una exposició de juguetes
a càrrec del SMOE d'Artà i
Sant LLoreng, amb la col.labo-
ració del nostre Ajuntament.

Es tractava de juguetes per to-
ta classe d'infants. De 1 any
fins a 12 anys. Pareix que ha
tingut bastant d'èxit dita mos-
tra. Per tant. enhorabona als
organitzadors.
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JOCS I JUGUETES

Els passats dies 16-17-18 i 19 de desembre
va tenir lloc al local del Centre Social una ex-
posició de juguetes educatives.

El motiu de l'exposició era orientar a pares,
padrins i demés familiars en la triadella de ju-
guetes per a reis, donar a entendre que el joc
és una de les accions més "serioses" que reant-
za l'infant i que la jugueta ben triada estimula
el creixement al nin quan juga s'ha descobert
que:

- a una determinada edat li correspon una
jugueta determinada.

- que una jugueta donada prematurament
otardanamentno produeix el mateix efec-
te.

- que hi ha ,juguetes que potencien el joc
solitari i d altres que estimulen el ¡oc en
grup desenvolupant les capacitats de re-
lació social.

- que hi ha iu2uetes de totes les èpoques i
paisos, i altres més adaptades a les ca-
racteristiques culturals que envolten al
nin.

Per tot això, no basta deixar a l'atzar agues-
ta elecci6.

La jugueta ben triada ha de respundre a les
caracteristiques, interessos i necessitats de
l'infant.

Es necessari tenir clars els criteris a seguir
sobre quines .juguetes han de tenir els nins, evi-
tant la influência publicitaria fomentada quasi
exclusivament en interessos comercials.

Pensam que gracies a l'exposici6 va quedar
constancia de què les juguetes que anuncia la
"tele" no sán les úniques que hi ha al mercat,
n'hi had'altres que satisf an en major grau les
activitats lúdiques del nin.

Pels comentaris dels pares obsev'arem una
positiva tendència als jocs d'antany, amb un
desig de sustituir le juguetes bèliques i classi-
ques per aquelles que estimulen d'una forma
directa la imaginaci6 i creativitat del nin.

Estam convençuts de qué tots haurem sabut
treure bon partit d'aquestes orientacions i de
qué sabrem .donar ais iniants els millors regals
de reis.

Agraim la col.laboració de: Ca'n Sansaloni,
Papereria Bujosa, Ca na Pere Andreua

'

 Esplai.
Es Colmado, Ninot (Manacor), Arlequin (Pal-
ma), que ens feren possible l'organització
d'aquesla exposicio.

Dolors Talens Aguiló.
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Avinguda Costa i Llobera, 51 - ARTA

Felicitam el "Bellpuig" amb motiu de les se-
ves Noces d'Argent i apro fitam l'avinentesa
de convic(ar-vos a l'obertura del nou local
que tindra lloc dia 12 de gener a les 6 de
l'horabaixa.
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NUEVO ESTABLECIMIENTO

El pasado 15 de diciembre
tuvo lugar la inauguración del
serviciooficial de la casa Ford
en Arta.

Su ubicación está emplazada
en la calle Argentina, 31, nue-
vo y bonito local propiedad de
Bernardo Escanellas, donde ha
expuesto una bonita y variada
gama de coches Ford con sus
distintos modelos.

Los numerosos invitados al
acto, fueron obsequiados con
un abundante refresco, además
de poder admirar la exposición
y local, el cual ha quedado a
disposición de todos.

Enhorabona Bernat, sort i
per molts d'anys.

II TROBADA DE DIMONIS

El proper dia 13 de gener,
es celebrarà a Sa Pobla la II
Trobada de Dimonis de Mallor-
ca.

Com és natural, -ja ho feren
l'any passat a Manacor- els
nostres dimonis d'Artà hi ani-
ran a engrossar el número, su-
posam nombrds, que acudiran
a Sa Pobla per fer aquesta dia-
da.

TALLER
CO M UN IC A CIO NS

Dia 5 de gener a les 17'30
hores, tindrà lloc a Na
Batlessa la presentació al
poble dels primers fruits del
Taller de Comunicacions de
Premsa, Radio i Televisió
d'Artà on es presentarà al
públic els seus primers treballs
i la seva posada de llarg com
a grup obert. Els treballs que
es presentaran són el llibre de
Jeroni Fito "El vent somia
barques" i l'audio-visual "Flora
Balear; visió general". Dins
l'acte hi haurà, a demés d'un
petit refresc, una lectura de
poemes i la projecció de
l'audio-visual esmentat.
S'espera la participació d'un
nombrós públic.

EL FORN NOU

Una noticia volem donar,
que ben segur ja molta gent
la sap. I és que fa més d'una
setmana que el Forn Nou s'ha
tancat, ens hem quedat amb
una sola pastisseria. I que 136
li deu anar! (comentaris a
part).

El que els volem comunicar
és que el Forn Nou està obert
a tothom que tengui ganes de
guanyar-se la vida fent pastis-
sos o panets.

Ara fa
25 anys

Bellpuig n2 1, 5 de enero
1.960.

- En portada. Silueta del
mes, resalta la aproximación
del 22 premio de la loteria Na-
videña cuyo premio repartió
en Arta alrededor de 500.000
ptas. despachado por los
comercios: Palmito Fuster,
Comestibles Ca Na Sissa, Pe-
luquería Cati y Novedades Pa-
yeras.

- En segunda página. En vo-
ces autorizadas, entrevistando
al Alcalde D. Miguel Artigues
a las preguntas "apara cuándo
el Matadero?", contesta: "Lo
tenemos proyectado en todos
sus detalles. Hasta su posible
emplazamiento en "Na Borras-
sa". "Ahora estamos pendien-
tes de la concesión de una a-
yuda estatal que hemos solici-
tado. En cuanto llegue, manos
a la obra".

- En página tres. Ecos orta-
nenses destaca el Campeonato
de Billar de 1 4 y 2 4 categoria.
En 14 categoria ganó Juan Fe-
rriol, seguido de D. Antonio
Picó y D. Sebastian Salom. Y
en la 2a categoria la victoria
final fue para Sebastian Tous,
seguido por D. Juan Vicens y
D. Gabriel Oliver.

Part .1■1.   

ties et•fi
LI OFEREIX ELS SEUS SERVEIS

C/. Ciutat (esq. Costa y Ltobera)

ARTA

NOTA NECROLOGICA

Al amanecer del día 17 del
pasado diciembre falleció el
sacerdote artanense D. Anto-
nio Esteva Tou, a la edad de
69 años, despues de una larga
enfermedad que le retuvo
apprtado de toda actividad
mas de dos años.

Entre los numerosos servicios
que prestó este sacerdote
merece destacar el de Visitador
de los Ermitaños, Profesor y
Mayordomo del Seminario
Diocesano y Vice-Canciller y
Vice-Secretario del Obispado
de Mallorca.

Descanse en paz.
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CARTA AL DIRECTOR
Senyor Director,

Fa mal participar en una polémica, que hau-
ria de ser civilitzada, quan en Hoc d'un oponent
obert al diéleg i a l'intercanvi de parers, resul-
ta que se'n riu dels teus arguments. Aquesta
actitud. tan ,propia de senyors d'altre temps,
no mereix ms resposta que el silenci. I que ri-
gui. A veure si en la seva solitud s'amara be
de les própies rialles. Més difícil ho fa, encara.
si l'oponent es permet la impertinencia de dir-
nos, des d'un paternalisme tronat i absoluta-
ment graturt, que la nostra tasca professional
es sectaria: ¿però quins elements de judici té
per deixar les seves habituals elegéncies i es-
devenir tan rude, tan impetu6s. tan
irreflexiu... tan un d'aquells nou caps que deia
Machado?.

Si hi volem participar és per dos motius. Un.
per mantenir el moll del nostre homenatge a
tantes persones que patiren persecuci6 per les
seves idees, en ocasi6 del traspés de tres
d'elles. En segon Hoc, perqué, en la nostra opi-
nió, el que ha fet el nostre article no han estat
rialles, sing agrura a un estomac alérgic a al-
guna de les coses presents a "In Memoriam".

Deixant a part reaccions estranyes en qui
ens té avesats a serenors i subtileses, no hem
d'estar d'exposar-li al senyor Esteva Sulla al-
gunes coses.

El títol "In Memoriam" era premeditat. El
creim adequat per una nota necrológica cdrn
era el cas. Es a dir, per a un record emocionat
vers unes persones molt concretes titulars
d'unes vivéncies tan concretes com amargues
que els qui convivíem amb ells coneixíem prou
bé. No era, certament, un assaig d'interpreta-
ció historic: pero tampoc no em fèim una abs-
tracci6, sing que ens basévem en uns fets.

Es un fet. i inqüestionable, que a Mallorca,
a Arta, els qui pátiren foren sobretot uns: els
esquerrans. I aixo era el que dèiem, i no gue
fossin uns angelets. Ara be. tot i esser dificil
sospesar l'angelitud d'una persona, ¿ho devien
ser els qui durant l'estiu del 36 es reunien so-
vint a una casa determinada i allé, com a deus
d'un ordre nou i just. tiraven junta per decidir
qui convenia que morís?. No baixem al terreny
de l'anécdota, sobretot si es, preferible deixar-
ho dormir: pero a la vista esté que no convé
oblidar-ho del tot, no sigui que algú després ho
pretengui falsificar impunentment.

Una visió maniquea de la história a força de
reduccionista és falsa. Als qui perderen. però.
no els hem sentit dir mai que s'avergonyissin
de la seva historia. En canvi sí que ho hem sen-
tit de I lavis de vencedors. Insistim que parlé-
vem de circumstancies molt concretes i per
tant no direm que aquestes siguin extrapola-
bles a un émbit, no ja més extens sing distint.
Es evident, per altra banda, que la rag rio és
mai tota a un sol Iloc i en temps de fúries des-
fermades, no sol esser a cap Hoc. I que si el
patiment d'aquí va ser per a uns, a altres in-
drets va ser per a altres.

Es aposta que les seves ópinions sobre la Hip-
tona, que respectam pero no compartim. són
totalment fora de lloc com a resposta al nostre
"In Memoriam". I no les compartim perqué:

1.- Tot i que és cert que el Partit Socialista
dels anys 1931-35 es pot considerar com a un
partit revolucionari , cal dir que el concepte
de "Revoluci6" s'ha d'entendre dins un deter-
minat context histOric fora del qual aquest
mot perd tota significaci6 objectiva.

Als anys de la II República. la "revoluci6"
que els partits d'esquerra -i no tan sols el So-
cialista propugnaven tenia com a objectiu do-
nar solució als greus problemes que les forces
conservadores mai no havien solucionat, és a
dir , acabar amb el caciquisme polític i electo-
ral ("jo som del senyor realitzar la tan
necesséria reforma agraria, donar sortida a les
reivindicacions de la massa treballadora o con-
cedir l'autonomia a les nacionalitats o regions
"históriques".

VIATGES •

milion911111
G.A.T. 820

C/. Binicanella, 12.- Tél 58 55 15/52 CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla.- Tél 56 40 17 CALA RATJADA

OFERTA ESPECIAL CUBA

Para la Industria de Hoste leria con reducción del 25% Sa-
lidas: Enero dias 11, 18, 25.- Febrero 1, 8, 15 y 22. 10 di-
as pensión completa HOTEL LUJO  95.425 Ptas.

Otros destinos CONSULTENOS!.



c as a
BOTELLA

tel. 56 22 54   arta
OFRECIENDOLES 

TV COLOR VIDEO HI-FI-THOMSON-CO-
CINAS A GAS Y ELECTRICAS
"THIMSEL".HORNOS Y ENCIMERAS
"THIMSEL".
LAVADORAS"NEW POL"-"WESTINGHOU-
SE"EDESA Y FRIGORIFICOS EDESA Y
WESTINHOUSE.
MAQUINAS ESCRIBIR OLIVETTI
COLCHONES GUARDA-ESPALDAS "Pl-
KOLIN".
MUEBLES TERRAZA KEITAL Y MUCHAS
COSAS MAS.
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/COTEX

Desea e todos sus clientes un próspe-
ro Año Nuevo.y aprovecha la ocasión
para agradecerles la elección de sus
servicios.

PASEN A RECOGER UN ALMANAGOE

A su disposición en:

C/. Antoni Blanes, 42
	

En Cala Ratjada:
Tel. 56 22 19
	

C/. Isaac Pero!
ARTA (Mallorca)
	

(enfrente Iglesia)
Tel. 56 44 55
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Carta al Director

En aquest sentit. esser revolucionari,impli-
cava forçadament un progressisme politic. e-
conarnic I social, no sempre aconseguit, es ver,
per() molt Ilunye del caracter pejoratiu que
vos, d'una forma tan alegre, li donau.

2.- Es senzillament un pintoresquisme afir-
mar, com vos ho feis, que el Partit Socialista
es "proposava l'enderrocament per la força del
govern de la República". El que els socialistes

altres forces d esquerra feren des del novem-
bre del 33 fins a finals del 35 fou oposar-se
amb totes les "armes" que el sistema oferia.
a la política del govern de dretes Lerroux-Gil
Robles; política que pretenia reformar la
Constitució. suprimir la reforma agraria...
en definitive, preservar el poder politic i eco-
nomic en mans d'aquells que sempre l'havien
tengut. Així doncs. el moviment revolucionari
d'Astúries del 3 14, la vaga general decretada
per la UGT o la proclamado de l'Estat Catale
dins la República Federal Espanyola, per citar
nomes alguns exemples d'aquells moments -re-
volucionaris segons vós-, san reaccions
comprensibles de les masses camperoles i sin-
dicals disconformes amb el govern radical-ce-
dista el qual es vele incapaç de donar sortida
als problemes interns agreujats per la crisi e-
conomica mundial del moment.

Pera el pintoresquisme esdevé sarcasme o-
fensiu si pensam que qui realment es va propor
sar enderrocar per la forge el govern republica
-constitucional i legalment contituit- va ser
qui el 16 de juliol del 36 done el cop d'estat de
resultes del qual esdevengueren les desgracies
que patiren els nostres homenatjats, o sigui,
els vostres revolucionaris...ouggeriu que s'ho
mereixien?.

3.- Malgrat els velars de Ilibertat. justícia.
participaci6... fossin compartits per la majoria
dels partits polítics republicans i tenguessin.
com afirmau, les seves arrels en la Revoluci6
Francesa, cal analitzar-ne l'ús polític que cada
estament, tendencia o grup social i economic
en feia.

La Histaria n'és ben alliçonadora. Els siste-
mes polítics imposats per la burgesia des de
principis del segle XIX fins ben entrat el segle
XX no eren precisament .un model de partici-
pacia_política, justícia social o Ilibertát per a
tots. El caciquisme politic, la repressio contra
les aspiracions i reivindicacions obreres. la de-
sigual distribuci6 de la riquesa o la participa-
cio política camuflada sota un sufragi censitari
en són bona prova del que afirmam. Fins a la
Constitució republicana del 31 no s'establirà
un autentic sistema democratic (extensi6 del
vot a les dones. llibertat de culte, de premsa,
regulació del dret de vaga...) bastant diferent
del liberalisme polític que la burgesia capita-
lista sempre havia intentat mantenir. i auten-
tica conquesta de les forces treballadores i
dels partits d'esquerra, entre els quals el Soci-
alista que. per cert, no ens conta com a mili-
tants.

El temps passa, ¿és possible. pera. que del
75 ença no hagin canviat tant les coordenades
de la convivència com per no ser, possible do-
nar, en pau i cara alta. l'últim adéu a persones
que mai no tengueren cap floreta que els res-
cabalas del seu sofriment?. Abans havíem
aventurat que el problema hagi estat estoma-
cal. ¿Hem de suposar que per a algunes perso-
nes una minima Iloança necrolagica suposi un
intent condenable de santificar aquells socia-
listes del 36? ¿Es tan mal de digerir aim)? ¿No
podem fer memoria d'aquells paisans que els
va tocar caure davall? Creim que sí. Aposta,
en el moment del seu traspes, s'hi escau el re-
cord, sobretot la reflexió. i el desig que hagin
trobat la pau.

J. Alzina; J. Morey; J. Sureda.
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JUDO  ES PORTS,         
¡EXIT° DEL JUDO ORIENT!

Con gradas repletas, el pasado dia 15, se celebró en el polideportivo de San Fernando de Palma
una nueva edición del Trofeo Fin de Ario de judo senior.

La gran participación de judokas y clubs dieron como cada ario la competición que de ellos se es-
peraba.

El C.A.M. Orient juntamente con el Shubukan de Palma y el Dojo Kata de la Puebla, fueron los
grandes triunfadores de este trofeo.

El éxito de C.A.M. Orient fue del todo comnleto va que de cinco participantes se consiguieron
cuatro medallas, no logrando la quinta por decisión arbitral en el primer combate.

NOMBRE CINTO PESO TROFEO

Miguel Angel Esteba verde de 70 oro

Gabriel Torres naranja de 70 oro

Pablo Porcel amarillo de 70 bronce

Open femenino 

Maria L. López, medalla de plata.

De entre los mejores combates podemos citar el realizado por Gabriel Torres del Orient, que ba-
jo la buena dirección del trio arbitral, consiguió marcar un iippon de pie por Harai-Goshi, de los
cuales hacia mucho tiempo que no se veían en una competición de este nivel.

La nota discordante de esta edición la protagonizó un grupo del público al proferir gritos e in-
sultos con palablas malsonantes llenas de mala educación y sin tener la más minima idea de la de-
portividad, contra la F.B.J. y su junta directiva .

Todo ello a resultas de unas diferencias de peso entre dos judokas; pero lo malo del caso es que
este sector del público no se había enterado de las diferentes categorias y pesos de los distintos
combates. Bien saben los clubs y sus competidores los pesos para cada categoria,y al mismo tiem-
po son los interesados los que deciden en tomar parte o retirarse por lo que senores del público,
cuando no se sabe una cosa pensamos que lo más adecuado es pedirla o callarse.

Por nuestra parte pediremos a la FBJ la colocación de un miembro directivo a la entrada, para
que ninguna persona no autorizada pudiese acercarse al tatami. Todos sabemos que es en beneficio
de la competición.

No podemos terminar sin antes elogiar al Orient que con su preparador PEP MASCARO, en este
caso, -ha realizado una excelente labor durante este pasado 1984.

Artigues.



fins dia 6 descans a aquestes tres categories.
(15-12) Bellpuig	 (1) Cardassar
(15-12) Calas Mal lorc.(0) Farrutx
(22-12)
(22-12)
Descans

Penyes.- (2)
(6)

Es Forat (5) Bellpuig (0)
Farrutx	 (3) Penya Mal lorc.(0)
fins dia 5 de gener de 1985.

BASQUET
Inf.-	 Sa Pobla (67) Sant Salvador (19)

Sant Salvador (31)	 Campos (27)

Seniors.-
Molinar (69) Sant Salvador (63)

Sant Salvador (48)	 J. Mariana (44)

Pla de Na Tesa(58) Sant Salvador (53)
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	ES PORTS 

(15-12) J. Sallista
(15-12) Petra
(15-12) Arta

ARTA	 5

P. CRISTO	 1

ARTA
	 o

COMENTARI 

Els dos equips de l'Avance
que participen en les catego-
ries d'Alevins i d'Infantils mar-
xen en els llocs darrers, per()
un poc allunyats, per ara, deis
llocs de baixaaa de categoria.
El seu joc no és massa espec-
tacular, i si bé en els infantils
la seva arma millor és la de-
fensiva, i en els alevins la seva
és la delantera, ja que marxant
per darrera, són deis maxims
golead ors.

Els juvenils, tenen un sol de-
fecte, i és que passen més
temps cercant la traveta, la
"puntada de peu", i no jugant,
ja que quan s'hi posen es difi-
cil, donada la seva rapidesa,
aturar-los. Ja és vera que no
tenen sempre els mateixos ju-,
gadors i que la porteria defen-
sada amb molt d'interès, però
a vegades, en poc encert (és
el primer any ,que "para", i
aixo és dificil). La seva marxa
golajadora és bona, i sobretot
hi ha rapidesa, per() les sobra
aquestes "puntades de peu" i
les protestes, sempre tenen la
cresta encesa.

Alv.
In f.
Juv.

FELANITX

ARTA
	 o

MURENSE 2

Les penyes, una de calç i
l'altrad'arena. El Ferrutx des-
pres d'haver perdut un parell
de positius dins Arta., ha acon-
seguit resultats sorprenents,
recordar el 20-1, del passat
diumenge, i van al segon Hoc
de la taula i en bones perspec-
tives. El Bellpuig, no funciona,
la que a pesar de tenir 21 de
fitxats, son sols 9 els que es
presentaren al darrer partit,

és que algunes lesions, i al-
tres que no volen jugar, (les
agrada més el futbito!). Tot
va aixi com va.

Si l'Artà fou capaç d'enrot-
llar, de guanyar amb amplitud
un Felanitx que també va ju-
gar, pen:5 que la defensa pro-
fessional 'de l'Arta i la rapi-
desa a l'atac i l'encert davant
porta el varen deixar abatut

al final després d'una sèrie
de canvis fets pel preparador
local (tots ells per motius de
lesions) feren que l'equip per-
dés força i ei  Felanitx mos
marcas dos gols.

Dins el camp del Port, l'Ar-
tà, amb un equip molt rar d'a-
quell que va trepitjar la moral
Felanitxera va sucumbir i dei-
xar una altra vegada la moral
dels seguidors molt baixa, i és
que no es comprèn que quan
una cosa funcioni se canvii
sense més ni manco. Al meu
modo de veure, Sr. Mascaró,
no es comprèn.

Per una altra part el Sr. Ber-
gas, pareixia que duia una bena
davant els ulls, i si bé en prin-
cipi no influi en el marcador,
si és vera que les agressions,
o els petits incidents que hi
hagué li passaren per alt (la
seva preparació física molt de-
ficient). No cal dir que fou el
promotor de la derrota, ja que
l'Artà no va tirar cap "chut"
a porta en tot el partit i aixi
lo maxim que es pot
aconseguir és un empat, i més
si se canvia un delanter per un
mig.

El que vol dir tot això, és
que l'Artà que tenia diposita-
des moltes esperances en
aconseguir qualque positiu al
Port, haurà de seguir lluitant
a casa perquè no ens ne
caiguen més, i tenir en compte
que el proper és el Murenc.

CLASIFICACIO GENERAL
REGULARITAT

ler. Vallespir 105 pts.
¿on. Marti 95 pts.
3er. Caldentey 88 pts.
4art. Suárez j Cebrián 81 pts.
56. R. Ferrer 69 pts.
6é. Mascare) 68 pts.
7é. Pins i Juanito 63 pts.
fins a 24 alineats.

Regularitat Local.

lé. R. Ferrer 69 pts.
¿on. Mascare) 68 pts.
3é. Pins 63 pts.
4art. Grillo 57 pts.
fins a 11 jugadors.
Goleadors.
Vallespir 6 gols
Mascaró i Caldentey 4 gols
Amer i R. Ferrer 2 gols
Suárez, Serra 1 gol.
Goleadors Juvenils.

Jordi 9 gols
Riera 6 gols
Juani 5 gols
M. Morey 4 gols
Monserrat 2 gols
Mascare), Ginart I, Ginart II,
Guiscafré amb 1 gols.

RESULTATS

(1) Avance
(1) Avance
(4) A lax-6

(2)
(0)
(0)


