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S'acaben es darrers dies
i sa Corema se'n ve...

Estam de pie al carnaval
I enguany el celebrarem una
setmana manco, ja que el pro-
per dijous és el "dijous har-
der".

Els vespres, la gent amant
de la bulla i la festa, surt al
carrer disfressada i cantant
les cançons tipiques dels dar-
rers dies. També es celebren
les acostumades simbombades,
on s'hi reuneixen els amics
i coneguts, i al llarg de la vet-
lada hi desfilen les comparses
que es pasetjen pel poble.

Aquest any, igual que el pas-
sat, es faran quatre rues.

Tenim un bon record de les
rues de Pany passat. Particu-
larment la del diumenge, ja
que fou el primer any que es
feia i per tant va esser a títol
experimentaL Pern va esser
molt concorreguda i vistosa,
en contra de molta gent que
no s'ho esperava.

Enguany es repetirà sort,
esperant que al manco hi hagi
tanta participació com antany.
A veure si ens animam i surt
tant huida com desitjam. Per
tant des de aquesta plana,
convidam a petits i grans per-
què s'integrin a aquesta rua
del diumenge i també a les
del dijous harder i darrer dia.

I acabam amb la tonada
popular:

Antany es dijous llarder
tiraren molta farina...

Molts d'anys.

Guibis



DARRERS DIES

QUARESMA
Quan Llucifer fou condemnat al foc i les tenebres, demana

al Bon Jesús uns quants dies per fer bulla i donar-se a conèi-
xer al poble. Perquè el que diguè el dimoni:

-Mestre: si em tirau de cap dins l'infern, la gent no em co-
neixerà i no podré fer por a ningú.

Jesús hi consenti amb uns pactes: que fes de les seves a-
nant de bromes arreu d'Artà. Per distingir-los dels
artanencs, ii c.orda el cap de véll i banyes i una cua en el pla
d'anques. Crick' les dues serpotes de la cova d'en More 116 i
les hi enrama per les cames.

-Au, estornell pigard. Aprofita aquesta tongada, ja que se-
ran els darrers dies que mostraras la llana.

Satanas va prometre que amb una setmana n'hi hauria
prou. Però no compli la promesa i allarga el cós per fer més
balandrinades. I Sant Pere roncant el cuc de l'orella al Bon
Mestre.

-Aquest cerrut la mos fa, Bon Jesuset. La mos fa.
-No t'apuris, Pere. De cada dia que mancara al tracte, el

banyam i la cuota li creixeran dos pams. Jo, ara, a l'indret
del clot d'en Terrol (I), hi baixaré la lluna i quan en Banyeta
Verda hi pegui amb el caparrot, llavors l'esfondré com un rò-
col dins ca'n Mai tornar.

Tant com passava temps, en Cucare li les feia més grosses.
Conten que, fins i tot, posa barram al cul de les gallines i
bec als porcs. Un vespre que en Cuarrut s'espitxava tot con-
tent i xarpat cap a l'avenc del Serral Peixet, en arribar a Na
Done ta, vegé la Ilunota impedir-li el pas. Tret del solc, pega
fua i banyada ve i banyada va, /a deixa tan foradada, que /a
pobra, d'ença, roman plena de forats. Aqui el Bon Jesús di-
gué:

-Ou! Jo som Jo i ningú més.
La lluna va caure com un plom esmicolant i fent-ne pols

d'en Cap Corna t.
Desaparescut tan horripilant personatge, el poble féu una

festada per celebrar-ho, disfressant-se de boiets i altres her-
bes grotesques.

El sorprès Bon Pastor, davant aquesta feta, rebenta en ca-
lera i amb bram apocaliptic féu aquestes dictes:

-Aquesta rua és la demostrança de ser tan truioses com a-
quell que us feia tanta feredat. Au ida: d'aci endavant ten-
dreu set setmanes de penitència i d'estar barres al vent. Dit
d'altra manera, quaranta dies de quaresma. Vos sobrara
temps per roegar els ciurons mal cuinats.

Perquè germans, de sempre s'ha vist que els gusts i els dis-
gusts es mosseguen el ruler.

(I) Si vos hi fitxau, el clot d'en Terrol només pot esser fet
per un objecte rodó i molt feixuc. Pujant a ma dreta, encara
resten esboldrecs de les revinglades d'en Cua Llarga.

Pere Ginard
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BREUS NOTES
SOBRE EL CONCERT

DE L'ORFE0 ARTANENC

El concert que el dia 26 ofe-
ri l'orfeó artanenc, me va do-
nar una sensació de maduresa,
técnica i veterania que no ha-
via sentit en els altres, tant
com en aquest.

A tot això, va contribuir
la bona sonoritat de l'església
del convent, que amb un eco
discret, va donar a les veus
la ressonância suficient.

El repertori va fug_ir de pe-
ces grandiloqüents. El que se
va cantar, se va cantar bé i
amb uns matisos molt ben lo-
grats, destacant "Singore de
fe Cime" i "Els ocells amb ale-
gria". Tin coro, per demos-
trar que val, no importa que
canti peces de molta sonoritat,
encara que alguna sí que trob
que s'hi bagués pogut incloure
en el concert.

Cantar amb unitat i afinació
és l'important i, el que és e-
sencial, expressivitat. No se
pot queixar el director. El coro
va respondre totalment a les
seves indicacions en quant a
expressivitat. Els forts i flui-
xos varen constituir l'Anima
del concert. Pareix mentida
que aficionats i en tant poc
temps puguin donar concerts
com el de dia 26.

Jaume Ginart Palou

G. Bisquerra
J. Mayol

A. Gill
C. Obrador

J. Ginart
J. Cantó

G. Tomàs

A. Esteva
T. Esteva
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V TROBADA DE BANDES
La nostra banda de música

Verge de Sant Salvador ha as-
sista aquest passat diumenge,
dia 26, a la V Trobada de Ban-
des a Porreres. Per cert, l'hem
vista augmentada aquestes
festes de --Sant Antoni amb e-
lements joves fins a un nombre
de 32 músics. Endavant i que
no decaigui. Per cert, hem
de dir que aquestes festes ha
estrenat "estandart" regalat
pel nostre escultor P. Pujol.

CONFERENCIA
Amb el tema "Cucs i pois"

tengué lloc el passat dimarts,
dia -14, al local del Centre So-
cial, organitzat per l'SMOE,
dins el cicle dedicat a la SA-
LUT ,A L'ESCOLA, la confe-
rência pronunciada pel nostre
metge D. Bartomeu Barceló.

El públic fou nombrós i molt
interessat pel tema que, mal-
grat el títol, no deixa de ser  
preocupant per la riostra socie-
tat i a veure si es pot erradi-
car d'una vegada per a sempre
dels nostres infants.

Anim als organitzadors i
endavant amb aquests cursets
de medecina preventiva.

mrar:LEET

CURSET D'INICIACIO
AL TEATRE

El 31 de gener començà als
locals del Col.legi Sant Bona-
ventura, organitzat per l'Asso-
ciació juvenil "JOV'ARTA",
un curset d'iniciació al teatre
per al.lots de 2.2 etapa d'EGB.,
F.P. i BUP d'Artà.

Dit curset tindrà una durada
de 6 setmanes i es donara els
divendres de les 18,30 a les
20 hores p'En Miguel Mestre
i Genovart.

Desitjam tengui molt d'éxit,
ja que a Arta -hi fa falta un
poc de teatre.

ORFEO ARTANENC
Com ja havíem anunciat,

l'Orfeó artanenc va donar un
concert el passat dia 12 amb
motiu de les festes de Sant
Honorat a Algaida. Repetí el
mateix el dia 17 per les festes
de Sant Antoni a l'església gar--
roquial de la nostra vila. L exit
va esser total, notant, el pú-
blic assistent, el millorament
del coro.

El dia 26 es repetir el con-
cert de Sant Antoni a l'Esglé-
sia del convent dels Francis-
cans.

ITINERARI I HORARI DE
LES QUATRE RUES.

De l'Ajuntament a : Sancho
Jordana, Pou Nou, R. Blanes,
Major, Amadeo, Ciutat, A.
Blanes, Figueral, Roques, Sta.
Margalida, M. Blanes i Plaça
Conquistador.

Els horaris - els següents:
El dijous llarder a les 20 hores.
El diumenge	 a les 17 hores.
El dimarts	 a les 20 hores.

Al final de la ria del
dimarts, hi haurà refresc per
a tothom a la plaça nova.

XERRIM
XERRAM
I QUE NO CANTAREU molt

per Sant Antoni?.
Aquests dies en senten de

tot color.
¡Ai si En Carrero alças s'ull!

(el ojo).
Llastima des mal temps. Es

veu que Sant Antoni i es sara
cies ploure no s'entenen gens.
Esperam que d'aquí a l'any qui
ve hagin fet ses paus.

Però malgrat sa brusca -11.i.s-
tima no fos sa de s'abril- tot-
hom aguantà ferme. Es que
gent com sa d'Art a no se'n pa-
seja.

Ara de ses festes de s'hivern
només queden es "darrers di-
es". 1 a veure si els aprofitam
bé, Derquè enguany són com
de "Nadal a Sant Esteva". Es
que no hi ha dret! Quatre set-
manes de corema i tan poc
carnaval. Si ens deixaven fer
a noltros es calendari...

PAREIX QUE S'HA FET ES
MIRACLE.

Es futbol segueix envant
malgrat tot el que s'ha dit. Ho
han agafat un grapat de futbo-
lers que se n'entenen i tot se-
gueix envant. Enhorabona a
tots.

LAra només faltaria que se-
quip quedàs a darrera! Així que
a fer es cap viu tots els juga-
dors.

HI HA HAGUT MOLT DE
RUBUMBORI amb l'agafada
de droga dins Arta-

Es diaris deien de si n'havien
trobat 700 grams a una casa
del poble. També diuen que hi
ha gent mesclada que podria
fer molt de mal als nostres jo-
ves. Es hora de que castiguin
els responsables, la que si no,
prest tendrem aqui "Chicago".

Groc i Negre...

La rua infantil es fera el di-
jous llarder, sortint de la plaça
de l'Ajuntament a les 15 hores.

A aquesta rua hi prenen part
tots els al.lots dels tres col.le-
gis d'EGB d'Artà.

TROBADA DE DIMONIS

El diumenge dia 12 ,de gener r
Artà es suma a la dimoniadai
que es celebra al veí poble
de Sant Llorenç des Cardassar.

Assistiren a la festa l'Obre-
ría de Sant Antoni amb els
dimonis i Sant Antoni acom-
panyats per la nostra banda
de música.

Sense voler pecar d'immo-
dests, direm que la participa-
ció artanenca, fou la mês a-
plaudida entre els 40 o mês
pobles participants. Es que
a mês de tenir els dimonis a-
questa peculiar feretat, tenen
un encant per ballar i fer trui
envers de Sant Antoni, que
també és l'únic que va muntat
damunt un ase.

També hi assistiren els di-
monis d'En Pere Pujol, essent
radmiració de tothom.

CANVI DE CONCEJAL D'A.P.'
Per dimissió del concejal

d'A.P. Joan Cladera Massanet,
pareix que el nostre Consistori
compta amb la presència d'un
nou edil en la persona de Joan
Sureda, encara que, per 'lista
electoral, tocava a n En Tòfol

t Ferrer. Enhorabona i que ten-

i
gui encert en la seva tasca.

JI gener l'AR) 	 BELLPUIG



Ara fa
25 anys

BELLPUIG, 5 de enero de
1961, rig 13.

* De SILUETA DEL MES
DE DICIEMBRE, entresacamos
el elogio que hace ELECO del
"...feliz desarrollo de nuestro
periódico "BELLPUIG" que
con la calda de la última hoja
del calendario cumple el jubi-
loso PRIMER ANWERSARIO
de su vida...".

También resalta la abundan-
cia de agua que ha caído du-
rante el mes de diciembre y
que "...al más mínimo amago
de temporal, la luz eléctrica
claudicó en forma de apagona-
zos... posibilidad que creíamos
remota dada la reciente insta-
lación de la nueva red...".

Nada tocó a Arta en la Lo-
tería Nacional, así que "...todo
se derrumb6 y se desvanecie-
ron nuestras esperanzas el
mismo dia 22...".

* En VOCES AUTORIZA-
DAS, Santiago entrevista al
Rdo. D. Mateo Galmés, Ecó-
nomo de Arta y director del
"BELLPUIG", al cual se le pre-
gunta:
"-"Bellpuig" conmemora hoy
su primer aniversario. ¿Ha
cumplido su objetivo?
-Lo ha cumplido plenamente.

El número de suscriptores y
la grata acogida que de propios
y extraños ha recibido, lo ates-
tiguan claramente".

Aprovechando la entrevista
se le pregunta a D. Mateo so-
bre el tema "Centro Social"
a lo que responde: "El objetivo
o misión del Centro Social es,
como sabiamente dicen sus
Bases Fundacionales: "el mejo-
ramiento moral y religioso-
cultural de los habitantes de
Artà, especialmente de las
clases modestas y laboriosas".
Además de eso se habla tam-
bién a lo largo de la entrevista
de la humedad del Camerino
de la Virgen de S. Salvador
y también de la iluminación
de la escalera al Santuario,
a lo que responde: "...no es
prudente realizar tantas obras
al mismo tiempo. Una vez
terminadas las del Centro,
podríamos emprender su ilumi-
nación...". También se habla
de la Cofradía de penitentes
"Virgen de S. Salvador" y de
las colonias veraniegas, entre
otras cosas.

'BO 	
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REIS
Seguint, com cada any, la

festa dels Reis, hem volgut
que enguany sortís més huida
i per això hem fet l'esforç de
que cada al.lot tengués el seu
propi regal a ca seva.

Apart de la festa del dissab-
te del Reis, hem mantingut
les altres activitats que anys
passats hem anat realitzant
a la plaça del mercat de 1300
a 17'00 hores. Els al.lots han
estat més que en les altres
acasions i de cada vegada hi
posen més il.lusió. Hem treba-
llat amb plastilina, tela, arròs,
sopa, fusta, etc., fent cada
curs una feina distinta segons
les seves possibilitats. Aquests
treballs han estat donats als
seus pares com obsequi dels
Reis per part dels seus fills.
Esperam tots noltros que vos

El passat diumenge, 19 de
gener, D. Bartomeu Flaquer
Carrio, "el gallito de Arta",
com li agradava que l'anome-
nassin, ens va deixar. Tenia
73 anys i darrerament vivia
a Ciutat. Arta i Mallorca sen-
cera perden un gran esportista,
un home que duia el ciclisme
dins la sang, a part de les se-
ves primerissimes aficions al
futbol i a la boxa. Comença
l'any 26, amb 13 anys, la seva
carrera ciclista a Sant Llorenç
empatant a punts en el primer
Hoc. Aquest primer bateig,
la carrera de puntuació, presi-
dira tota la seva vida esportis-
ta, triomfant en aquesta mo-
dalitat, així com a americanes
i persecució, comprenent que
les carreres de fons no eren
per eli no tenint sort com a
stayer'. Ell era un corredor

assenyat que estudiava cada
carrera, al contrari, animós,
científic i que dossificava el
seu esforç metre a metre.

Nombrosos són els seus tro-
feus, sens anomenar les victò-
ries locals, guanyant el "mai-
llot" de neofits a les Voltes
de Catalunya i València, cam-
pió de Balears de fons en car-
retera, títol que repetí altres
vegades, l'any 1936 guanya
el I Criterium de Ases de Ma-
drid", sis campionats de fons

86

hagin agradat. Com - Lamb&
esperam que els Reis hagin
arribat a ca vostra.

Deixant d'una banda la feina
que nosaltres hem fet, voldrí-
em donar les gracies a l'Ajun-
tament per la seva patrocini
i subvenció, com també a la
col.laboració de l'Església i
del Convent per la seva ajuda
amb el material utilitzat, que
ha estat distint en cada un
dels cassos. Desitjam que l'any
que ve i que de cada any surti
una festa molt millor, ja que
hi pren part tot el poble i és
per a tot Arta. A ell i a tots
voltros: Molts d'anys! i sobre-
tot, que els Reis vos hagin duit
un bon any 1986.

Grup de joves
amics dels al.lots

en pista, séptim a la maratoni-
ana (350 Kms.) Madrid-Lle-
vant, quart en el campionat
d'Espanya de fons: 150 kms.
contra rellotge, nombrosoE
títols militars... La seva vida
com a corredor actiu dura 20
anys. No va córrer mai a l'es-
tranger puix quan es preparava
per participar a la prova fran-
cesa del "Criterium del Medio-
día" estalla la guerra civil.

Pere, no ,just es ,perd un ci-
clista, sino tambe una gran
persona, un amic, que s'emo-
cionava parlant de carreres
i de l'esport en general. Era
afable, senzill, amic de tertú-
lies i agraTt. Així Tomas Mon-
serrat escriu a "T3LTIMA HO-
RA": "Uno pierde a un amigo.
También lo pierde el ciclismo
mallorquín. Que nadie se olvi-
de de esto último". Y Joaquin

Doménec a "La vida de
cada cual" (Biografias deporti-
vas) escriví: "El fue uno de
aquellos mosqueteros que dió
vida a la frase que aquí, a Ma-
llorca se venía a perder. Siem-
pre pendiente de su público,
Bartolomé Flaquer fue uno
de los hombres que jamás de-
cepcionaron...".

Descansau en pau, mestre
Flaquer.

Gabriel Tomas i Gili

adéu al "gallito d'Artà"
MORI EN FLAQUER



INTRODUCCIÚ

Dins l'escola activa, qualsevol manifestació cultural
o fet important, véngui d'on vérigui, és aprofitat pels
professors per fer-ne una activitat i treure - li el suc.

Què més important pels artanencs que la Festa Ma-
jor, Sant Antoni. Vet aqui, per tant, una mostra del que
pot donar de si aquest fet.

_SAN ( AN Tú N

ELI SA ESTEBAN PERERA 1 4 anys
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PLANA D'EDUCACIÓEL TUTOR

Y SUS
FUNCIONES
Se le da el nombre de tutor

al maestro que en un curso se
ocupa, no solo de las asignatu-
ras que le corresponden, sino
(y mas importante) de conocer
profundamente la realidad de
sus alumnos, de todas sus in-
quietudes y de la problematica
que a ellos les afecta.

Aunque todos los cursos de
E.G.B., B.U.P. y F.P. tienen

•su tutor correspondiente, es
en aquello‘, cursos en los que
los alumnos cuentan con una
serie de profesores, en los que
el tutor cumple una‘s funciones
que le son caracteristicas. Con
el, la relacion ha de ser mqs
intensa y el conocimiento mas
profundo.

Las funciones del tutor son:
- Conocer a los alumnos.
- Informarles.
- Animarles.
- Enseñarles a actuar ante
situacions que escapan al
ambjto de lo puramente a-
cademico.
Otra importante función de

un tutor, es la de ser interme-
diario entre los alumnos y el
resto de los p,rofesores que se
re,parten con el las tareas aca-
demicas. Dichos profesores es
al tutor al que han de dirigirse
siempre que surja un problema
de tipo individual o de grupo.

Dentro de estas fuñciones
que le son propias, esta la de
tener una relacion y un cono-
cimiento exacto del entorno
familiar y social en el que se
desarrolla la vida del alumno.
La relación con la familia ha
de ser constante. El titter ha
de tenerlos informados de todo
aquello e pueda representar
un bene icio para el alumno.
Los padresr tienen derecho ,a
ser informados, pgro ademas
tienen la obligacion de infor-
marse, teniendo frecuentes en-
trevistas con el tutor de sus
hijos.

Estas entrevistas se han de
desarrollar, siempre que sea
posible, en un clima de cordia-
lidad y relajamiento. Algo que
no se ha de olvidar es que,
ambos, padres y tutor, tienen
una empresa comun: ayudar
al hijo, en un caso, alumno en
otro, a que pueda convertirse
en una persona.

MY Pilar Lucas
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HA PASSAT SANT ANTON!
I BEN PASSAT PER AIGUA

Amb Sant Antoni es tanquen
les festes de l'hivern.

Les festes, i sobretot la de
Sant Antoni són un espai del
cos, per deixar el mal humor
dels imposts, i del quefer de
cada dia. Per tant no és d'ex-
tranyar que per Sant Antoni
es vessi un poc la verinada a-
cumulada durant l'any.

Enguany també ha estat així.
La festa de Sant Antoni s'ha
celebrada a Arta amb molta
d'alegria i el desenfadament
de sempre.

Intentarem per tant donar
una petita pinzellada del que
ha passat durant els dies de
festa. Com a prôlec, dues ex-
posicions s'inauguraren ja el
dia 11. Una a La Caixa, on En
Joan Sarassate ens oferi les
seves darreres obres amb acer
inoxidable. Amb mitja hora de
diferência es va fer l'altra. A-
questa a la boutique Vora Vo-
ra, on l'expositor fou En Rena-
to Roldán, germa del superior
del convent, essent les seves
obres uns ben lograts dibuixos
i pintures amb estil abstracte.

I passant a la festa, direm
que la víspera és sense dubte
el dia més mogut. El dematí
ja sortiren els dimonis amb
l'Obreria a fer la capta pel po-
ble, acompanyats de la música
i de l'agrupació "Arta bailai
canta", recorreguent els car-
rers i places dei nostre poble,
cridant a la gent a fer festa.

Al vespre, sortiren de Ca
l'Obrer lenguany l'Amo En
Jaume Gil) per anar a les
Completes, fent comitiva ro-

els tions és fan caliu i la cen-
dra vola amb l'aire fresc de la
nit.

El sen demà, festa del Sant,
de bon mati els estols de bes-
tiar començaren a donar vol-
tes, però enguany no convidava
el temps. -Va néixer el dia
bruscós, i malgrat no fes gran
cosa, si arribava a sa pell des
qui montaven el bestiar, ata-
viats només amb la camia,
mocador al coll i la faixa per
la cintura. Pere) la gent acudi
i seguiren envoltant fins que
al moment de les beneides,
augmentà la brusca fins a obli-
gar a la gent a guardar-se als
portals i cases, per() els parti-
cipants a la cavalcada seguiren
les voltes, desafiant el temps,
amb una valentia que digue
molt al seu favor. Abans de
començar les benekles

'

 En Pe-
re Pujol feu l'obsequi d'un es-
tandart a la Banda Municipal
d'Artà, gest que demostra el
seu entusiasme per la cultura.
Es clar que no resultaren les
beneïdes com els altres anys,
per() així i tot la festa es cele-
bra. Després s'ompli l'Església
per celebrar l'Ofici, presidit
per l'ex-obrer Mn. Antoni Gili,
el qual glosa al Sant, resaltant
el bon quefer de l'Obreria, que
enguany compleix els 300 anys
de la seva constitució dins Ar-
ta. A l'entremig es ballà l'O-
ferta per unes colles de l'agru-
pació Esclafits i Castanyetes",
acompanyats per un rup de
Menorca que es volgue sumar
a la festa.

breria, música, dimonis i poble
en general, ja que de cada any
agafa més torça aquesta fun-
ció en la que tothom canta les
gloses del Sant. A la sortida,
es rendí visita als foguerons,
on els dimonis feren Facostu-
mada ballada, al so d'aquest
vals meravellós que és sa to-
nada de Sant Antoni.

I qué podem dir de la vetla-
da?. Molt de trui i festa. Molts
de foguerons on la gent s'atura
i menja coca i vi, cantant les
cançons pròpies de la festa,
i d'altres que s'inventa la gent,
però sempre amb la tonada de
Sant Antoni, i que tampoc s'o-
fén a ningú, perquè aquest
vespre tot esta permès. Moltes
coses que es canten i diuen,
de tot I'any no es tornen repe-
tir. Aquest vespre la gent vet-
la fins més allà de la mitja nit,
guardant el fogueró, fins que



FESTES ANIMADES
Si hagués de posar un quali-

ficatiu a les passades festes
diria que han estat molt ani-
mades, cdmençant per les Ma-
tines de Nadal i acabant amb
les beneldes de Sant Antoni.

Com els anys anteriors, per
les festes tingué lloc una expo-
sició de dibuixos infantils amb
tema nadalenc, exposició or-
ganitzada pel Centre Cultural,

a la que hi prengueren part
bon nombre de nins i nines.
Aquests foren els que obtin-
gueren el primer premi: Miguel
Marti. (de -11 a 18 anys), Barloa-
ra Sansó (de 8 a 12), Neus Tor-
res (de 5 a 8 anys), Jessica
Frau (de 3 a 5 anys).

Els Reis vingueren carregats
de juguetes i de il.lusions pels
petits i pels grans, conservant-
se el bon costum de les sorpre-
ses.

La Jinkama del dia del Reis
capvespre congrega un bon
grapat d'al.lots que recorre-
gueren el poble de punta a
punta, una vegada per a comp-
tar els tamarells ■clel passeig
de la mar, una altra cercant
tres fulles de nisprer, etc. Fou
un capvespre alegre i divertit.

Els vint foguerons del dis-
sabte de Sant Antoni i la gran
afluència de públic són una
prova evident que la gent dis-
fruta de la bulla i la bauxa.
Naturalment no hi mancaren

les cançons i glosats, molts
d'ells referits enguany al tema
de les contribucions especials
per la instal.lació de l'enllu-
menat públic.

Molt concorregudes -supo-
sam que el bon temps hi va
influir- foren les beneídes;
llàstima, aim') sí, de la poca
participació de carrosses. Anys
enrere n'hi havia més. Esperam
que l'Obreria animi a la gent
a fi que l'any que ve hi hagi
més participacio. I ja per aca-
bar, un consell als de l'obreri-
a: Seria d'agrair que el proper
any el Programa de la festa
fos en la nostra llengua. La
popularitat del Sant ho reque-
reix, -a més de molts altres
motius. Si no, ja sabeu que
vos exposau a que, com
enguany, vos facin cançons.

Andreu Genovart

CLUB TERCERA EDAD
Tema actual de conversación

en este tranquilo rincón ma-
llorquín es la Tundación de una
Sección de la Tercera Edad
dentro del Centro Cultural
San Pedro.

Con esta organización, se
pretende conseguir un ambien-
te de cariño, comprensión,
calor humano, compañerismo

(passa a plana 11 	•

A la sortida, autoritats, O-
breria, dimonis i poble, es diri-
giren a la casa del trui, on es
va fer la darrera ballada, es
va cantar l'argument, refres-
carem i ens donàrem mútua-
ment els molts d'anys.

El capvespre, a l'Església,
es celebrà un concert, a carrec
de l'Orfeó Artanenc, que ens
va delectar amb la seva mag-
nifica actuació, per la que fo-
ren llargament aplaudits pels
nombrosos assistents.

A la nit, i a la plaça del
mercat 4 es celebrà una actua-
ció de Arta balla i canta, se-
guit d'un bon ball obert.

I per acabar les festes de
Sant Antoni, el dissabte hora-
baixa, organitzat per "Escla-
fits i Castanyetes", es celebrà
úna mostra a la plaça del mer-
cat per uns quants grups folk-
lòrics de Mallorca. 7-‘ixf acabà
la festa de Sant Antoni a Arta.
Una festa molt arrelada dins
el nostre poble, i que de cada
any és mes participada, fent
clue els artanencs ens
sentiguem més units, malgrat
el mal temps, les bombetes,
(manco de cada any) i qualque
al.lotell que per beure un poc
de demés acaba amb més
"alegria" que de costum.

Salut i molts d'anys.

Guibis

31 gener 1986 	 BELLPUIG 283 7  



36.000

28.500

27.900

37.400

MINI TOURS MARRUECOS
6 días. M/P, H xxxx
CANARIAS. 5 días. Apart.
2, llaves. A/D
CIRCUITO "Toda Andalucia"
12 días. P/C

FIN DE SEMANA en LISBOA
Hotel xxx. Traslados.
Avión desde Palma

5.900
8.500

10.000
15.000

18.300
31.000
29.000

LONDRES
AMSTERDAM
PARIS

VUELOS INTERCONTINENTALES

PARA OTROS DESTINOS,
CONSULTE010S SIN COMPROMISO

EL CAIRO
BUENOS AIRES
NEW YORK
RIO DE JANEIRO

87.100
130.550
58.500

131.150

	1

v..G.s•Hins.4111
G.A.T. 820	 Telex 69565 VGOR E

Calle Binicanella, 12- 1S'' 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 It° 564017 - CALA RATJADA •

ESPECIAL NIEVE

PIRINEO CATALAN-ARAGONES
Fin de semana	 13.250
1 semana	 22.250
SIERRA NEVADA. 7 noches
Avión Hotel A / D.	 36.500

CARNAVALES DE RIO DE JANEIRO
Del 05 all? de Feb.	 178.450
CUBA ALEGRE. 10 días en P/C	 120.500

PUENTE DE SEMANA SANTA en VENECIA
Del 27/03 al 31/03/86
Avión + Traslados + Hotel 1 M/P	 39.000

CHARTER NACIONAL
MADRID
GRANADA
SANTIAGO
CANARIAS

CHARTER INTERNACIONAL
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LA TELEFÔNICA, PER RIURE
Sr. Director:
Esper tengui l'amabilitat de publicar la se-

güent. Gracies per endavant.
Escric aquesta carta, de per riure, perquè

totes les vegades que ho he fet seriosament
tractant el tema de la "Intocable Telefonica",
ha estat com que fer retxes dins l'aigua o "ren-
tar es cap a s'ase i perdre es lleixiu". I si no,
ja em direu si no fa rialles que un servidor -
aprenent de periodista- hagi escrit a diaris, pe-
riodics revistes des de l'any 1974 sollicitant
l'atencio de la Tele fonica envers un poble ano-
menat Colonia de Sant Pere, 4i avui, a/ 1986,
aquest poble continua sense tele fon.

¿No fa riure el fet que et parlin per activa,
passiva i perifrastica de la nostra condicto
d'europeus quan a un poble de Mallorca, de la
cosmopolita Mallorca, vivim com q tergermun-
distes serse poder emprar aquest mitja de có-
muniçacio -avui tambe eina de treball- que es
el telefon?

¿No hi ha per esclafir de rialles quan un veu
que les paraules que un servidor vaig publicar
als diaris el 2-1-83 no han perdut ni mica de
força? Perquq els lectors puguin jutjar repro-
duesc un paragraf dej que vaig escriure a la
datq esment,ada: "Alla por el ario 78, /a Com-
pañia Tele fonica dijo que habta pásibilidafies
de que en el 80 se pusiera el servicio telefoni-
co automático. En e,1 80 se :lop prometio, de
palabra, claro, que este entraria en funciona-
miento en el 82, ahora se me ha dicho a mi
personalmente, que MADRID tenta previsto en
el 65 poner este servicio".

¿No es motiu per a riure que les raons pre-
sentades al mes de setembre pel Sr. Torralba
explicant la demora de l'entrada en funciona-
ment del telèfon siguin exactament les adufci ‘es
al gener del 83 pet Sr. Alejandro Santamarta,
Jgfe regional de la Telefonica a Balears, que
son entre altres, "la adquisición de un solar,
Ia construccion de un edificio y el montaje de
una central automatica con su red de cables
y conexiones exteriores"?

¿No fa rialles que Te(efanica a la primavera
i ‘ estiu passats començgs la instal.lacio fie la
ltnia, cables i fils, obris carrers, sembras de
pals mal plantats el poble sencer i en un obrir
i tancar d'ulls desapareguessin tots els operaris
(deixant a triages les instal.lacions) sense que
s'hagi sabut res més d'ells?

¿No fa .gracia que de les cartes que envia la
Companyia  Telefonica als futurs abonats que
han sol.licitat el tele fon, les primeres diguin;
esperam que poguem a tendre la seva peticio
"en el segundo semestre del 85", altres "en el
pqmer semestre del 86", i unes terceres, les
mes recents, "en el segundo semestre del 86"?

Podria seguir contant :vos altres fets i situa-
cions de per riure, pero no seguire, al manco
per avui, no sigui cosa qup vos esbutzeu, per-
que la - serietat cie la Tele fonica es per a morir-
se de rialles.

curiositats
¿Qué le parece este

nombre? Puede que algún in-
crédulo necesite la regla para
comprobar que las letras no
están dislocadas.

Andreu Genovart Orel
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AFEGITC5 ESPURNADfS
A SARASSATE

Hauríem d'esclarir la nostra
parentesca. Vós sou un tir i
servidor un palperoi consumat.

Quina trengolada de paraules
amollau, Déu meu! En aquesta
terra no hi ha ningú capaç d'a-
nalitzar la vostra dinàmica,
la qual llei biològica pertany
a una galaxia desconeguda pels
homes. De fet, Sant Pere està
assustat trenta anys abans d'a-
nar a veure'l. Si la vitalitat i
les argúcies clue emprau per
enganar al mon s'enibotellas-
sin, el Mercat Comú ens seria
petit. Teniu la sort d'esser un
setanti de quinze anys.

A semblança de Jesucrist,
osseiu el do de la ubiqüitat.

Ni la boira tresca tant com
vós. A mí, personalment, quan
em demanen: "Saps el teu
germa per on caplleva?" Acos-
turn a dir: "Amb el vent".

Degut a que som llec en la
matéria, no puc jutjar la vos-
tra obra. Ara bé, si enlloc d'es-
cultures d'acer, fessiu gargots
o llaunetes, aquestes menude-
ríes, naturalment, s'esdeven-
drien en joells d'art. Malgrat
tot, reconesc que sou l'Helest
del segle vint.

Heu pensat alguna vegada
en el magnetisme de la sang
que és propia? De pensar-ho,
veurieu que el nostre codi ge-
nètic, d'immaculat, està per
sobre el perdò, perquè així ho
volgué 1 Altíssim mitjançant
el conducte d'En Torneu Violí
i Na Joana Aina Caneta.
Una fraternal i genuïna abra-
çada.

Dues exposicions honraren enguany la festa de Sant Anto-
ni.

Inaugurades les dues el mateix dia 11 a l'horabaixa, sola-
ment amb mitja hora de diferència. La primera fou la d'En
Joan Sarassate a la Caixa de Pensions, i la presentació fou
a carrec d'En Serafí Guiscafrè el qual breument elogia les
obres sempre inédites del nostre escultor.

A continuació reproduirn els troços més relevants que un
diari nacional publica a rel d'una exposició que En Sarassate
va fer a Suécia l'any passat.

"Joan Sarassdte nació con los dones de la creatividad y la
intuición que sólo reciben los elegidos. Sus manos de herrero
saben responder al difícil arte y saber donde domina la arte-
sanía.

Sarassate hace volumen donde no hay superficie y al con-
trario. No hay duda de que ha triunfado plenamente al con-
seguir hacer fecunda la causa que le inspiró la dinámica de
su martillo o lima. Su escultura grita callados silencios casi
legendarios. Algunas de sus obras como sus "Fraile", "Copas
de más" y "Músico virtuoso" logran llegar al cauce de lo su-
blime sin que desmerezca el resto de sus obras.

Domina el clasicismo, pero lo que acentúa el brillo de su
trabajo es su inspiración personal. Sarassate es un autodidac-
ta por excelencia, que crea vida y movimiento en cuanto
m odeia.

Abandonamos la exposición convencidos de que acabarnos
de hallar un hombre que muestra lo extenso y profundo de
su bondad, mediante cada una de sus obras. Esperamos
encontrarlo de nuevo en el curso del próximo verano en Go-
t enburgo.

Estokolmo, 12, de junio de 1985.
F. Mora'

A la boutique Vora Vora, va esser En Renato Roldán el que
ens oferí per primera vegada els seus dibuixos i pintures.

La presentació la va fer el seu germa Antoni Roldán, supe-
rior del Convent dels Franciscans. Amb poques paraules, pe-
rò encertades, ens presentà l'artista i les seves obres, de ti-
pus abstracte, cosa poc coneguda a Artà, però que demostra
una inquietud del seu autor, i que fa que s'hagi de penetrar
dins el seu interior per poder valuar bé lesdites obres.

Enhorabona, idé, a Renato, esperant poder admirar en al-
tres ocasions les seves qualitats com artista.

•
DUES EXPOSICIONS
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SERMÓ HISTÕRIC
PRONUNCIAT PER Mn. A. GILI EN MOTIU DEL 3er- CENTENARI DE L'OBRERIA.

"Assistiu a lo elogi	 17 de gener de 1986.
del Sant que hem de venerar"

¿Qui era Sant Antoni?
Tenia poc niés de vint anvs quan, en una fun-

ció litúrgica va sentir proclamar: "Si vols ser
perfecte..., vés, ven el que tens" ...Poc després
senti proclamar: "No vos preocupeu pel dia
de dema..." Definitivament, Antoni se senti
duit a menar una vida retirada i ascètica, cosa
que féu allunyant-se cada vegada niés del sea
poble.

Es interessant recordar que això succeia tot
just en la prehistòria del monaquisme. El sis-
tema de vida escollit per Antoni fou l'anacorè-
tic, però durant els vuitanta i mês anys clue
l'observa no perdé el contacte amb l'Església;
fins va retornar a Alexandria un parell de ve-
gades -la primera per tal d'enfortir els cristi-
ans en la persecució de Maxims Daia-. A mês,
el seu renom de santedat atragué continuament
cristians de tot arreu de l'Orient: monjos, pe-
legrins, malalts; també sacerdots i bisbes, que
venien a aconsellar-se. Fins l'Emperador Cons-
tantí i els seus fills tingueren interès de man-
tenir correspondência amb el solitari; i Antoni
tolerà deixebles entorn seu. Diverses vegades
el visita el metropolita alexandrí; és curi6s
veure amb quina minuciositat una persona com
sant Atanasi, s'ocupà de les coses del anacore-
ta i de les seves intimitats. Atanasi aconsegui
que Antoni arias a Alexandria, vers el final
de la seva vida, a fi d'exhortar els cristians
a mantenir la fe de Nicea: el bisbe d'Alexan-
dria sabia que ningú, com el solitari, podia in-
fluir en el poble fidel.

Antoni morí als cent cinc anys d'edat, vers
el 356. Per la seva voluntat expressa, va ser
enterrat en un lloc secret; el sepulcre no va
ser descobert sine) sota Justinia, l'any 561; les
despulles passaren a Alexandria i a Constanti-
noble; una reliquia insigne ana a França.

Antoni és el monjo més il.lustre de l'Església
antiga. Sense ser un fundador ni haver escrit
cap regla, ha exercit una influência incommen-
surable, explicable, en part, pel sistema de
vida adoptat per ell i, en part, pel seu caracter
i per l'atracció personal. Com a prova de la
universalitat i de la intensitat d'aquesta influ-
ència, recordem només la impressió que la fi-
gura d'Antoni causà en Sant Agustí, el qual
Ia conegué a través dels cristians de Tréveris.

Sant Antoni ha fruit sempre d'una gran vene-
ració la qual ha revestit moltes formes. Nosal-
tres el veneram, també, com a at.r.6 dels ani-
mals domèstics i solem veurel representat
acompanyat d'un porc.

L'Església que guardava les relíquies de Sant
Antoni, a França, comença a denominar-se
Sant Antoni de Viana i així també serà conegut
aquest Sant, encara que nasqués a Coma, llo-
garet egipci.

¿Cora és que Mallorca i Artà
veneren Sant Antoni?

L'any següent de la conquesta de Mallorca
s'establien ja els Hospitalaris de Sant Antoni,
o simplement, frares antonians, convertint
en Hospital les cases que aconseguiren del Rei
en el carrer de la Síquia, avui, de Sant Miguel.

Molts foren els privilegis i distincions que
els Reis de Mallorca concediren al convent
i hospital de Sant Antoni. Entre tantes gracies
es compta la llicència de poder captar per tota

Una de les seves tasques fou la instal.lació
de capelles als dinstints temples parroquials
de Mallorca. El temple parroquial d'Arta no
en fou una excepció, ja que consta ben docu-
mentalment que ja existia en el segle XIV una
capella dedicada a Sant Antoni de Viana on
un membre de la importantíssima familia
Forns hi institui un benefici eclesiàstic vinclat
damunt la seva alqueria, anomenada Salma.
Emperò aquesta capella estaria baix la imme-
diata custodia i cura dels mateixos frares an-
tonians de Ciutat.

Aquesta capella comptava, semblantment,
amb la confraria de Sant Antoni de Viana. A
aquesta confraria, l'any 1476, -és un cas ben
pintoresc- - hi deixa 10 sous En Pere de Viana,
un mercer o botiguer foraster, habitant d'Artà,
quan fa testament. Tal volta En Pere de Viana,
instal.lat a Arta, de ben petit havia visitat,
moltes vegades, les reliquies venerades de Sant
Antoni de Viana i a l'hora de fer testament,
li deixa aquesta recordança.

També es feien les acaptes. Devers l'any
1457 "un tois de Sant Antoni" és comprat per
unir-lo a la barquera de moltons i toissos de
la possessió de Bellpuig. ¿Es creuria que mes-
clar anyells procedents ide l'acapte de Sant
Antoni era un signe de bona anyada ?

Emperò la capella, la confraria, la festa,
les acaptes estarien baix la immediata cura
i visió dels frares antonians.

Pere, arriba, sortosament, l'any 1686. Dia
2 d'abril d'aquest any, Fra Francesc
nadiu d'Artà, de la familia Llinàs de Ca'n Prim,
President de la Casa i Hospital de Sant Antoni
de Viana i de Padua de Ciutat, Bartomeu Mir,
Miguel Mor-anta i Josep Borràs, tots preveres
i canonges reglars de l'habit de Sant Antoni
de Viana, fan _gracia de l'administració i bon
govern de la Capella de Sant Antoni de Viana
de l'església parroquial d'Artà a favor del Molt
Rd. Bartomeu Pons, prevere, vicari perpetu
i dels honorables pagesos i traginers de la ma-
teixa vila, donant-los permis, facultat i llicèn-
cia de replegar les almoines que faran els mo-
radors de la vila i del seu terme a St. Antoni,
tot per l'augment de la devoció d'aquest Sant,
baix diversos pactes, que, en part, fins el dia
d'avui es conserven.

Una de les obligacions sera el pagament a-
nual de 15 lliures a la Casa i Hospital de St.
Antoni de Ciutat i de pagar all() que resta del
penó fet als anys passats.

Els dos primers obrers són els honorables
Miguel Morei i Antoni Blanes, alias Patró, tra-
giner de la vila d'Arta.
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Be la ,Delionia
ant_ Jere_

(ye de plane 71

37 distracciones entre los que
lucharon durante su vida acti-
va, para criar, mantener y e-
ducar a los que actualmente
están en el apogeo de su exis-
tencia, llamados jóvenes, que
llevan ahora la carga de la
actividad económica -de la zo-
na, por haber relevado a sus
progenitores.

Para alcanzar metas pro-
puestas, el Consell Insular hizo
un donativo destinado al acon-
dicionamiento del local, desde
el cual se empezaría a actuar,
y el Bar Centro, como factor
moral y delicadeza hacia los
llamados "vejetes", se com-
prometía a hacer un descuento
de cinco pesetas a los de la
Tercera Edad, que, exhibiendo
el correspondiente carnet, lo
solicitaran. Es de suponer serí-
an muy pocos, si bien tendrían
la satisfacción de saber que
se les tenia esta deferencia.

Pues bien, por medio de es-
tas líneas quiero hacer saber
que esa deferencia ya no exis-
te, pues se me ha dicho que
unos jóvenes, buenos clientes
del Bar, han chantajeado a
la dueña diciéndole que si des-
contaban ese durito a los abue-
los ellos no volverían a pisar
el Centro y les perderían como
clientes.

Ante esta perspectiva, los
dueños, por el miedo de perder
consumidores, han retirado
la concesión del pequeño des-
cuento.

No culpo en absoluto a los
que se ganan la vida atendien-
do al público desde el mostra-
dor de que traten de evitar
pérdidas por huida de cliente-
la, pero si me extraña que gen-
te joven tenga tan poca defe-
rencia hacia sus mayores.
¿Qué ganan con ello?

Sirva este comentario como
descargo de conciencia por
haber engañado con mis char-
las a los gue se han acogido
a la Seccion; les pido perdón
por ello, pero tengo la satis-
facción moral de pensar que
no pude hacer nada para evitar
el contratiempo. Siempre obré
de buena fe y con deseos de
hacer el mayor bien posible
a los que ya lucharon suficien-
temente en la vida, y pienso,
además, que este pequeño ba-
che, surgido de improviso, no
enfriará los ánimos de los que,
sin ningún afán de lucro, tanto
calor han puesto en la empre-
sa, que, sin lugar a dudas, Ile-
varemos a buen término para
bien de los mayores de esta
población.

José Cantó Planisi

"VENT DE TERRA"

Vent de terra que espolsa la
d'una vida que t'allibera ribera
de l'aroma de la mort
que rode ja cada dia
i fa ja un tuf ben fort.

En arr¡bar a l'altra vorera
caminarqs ben ajupit
pare ixeras un ropit
que s'espolsa la rovada
que li banya la pitera.

Allekd raça de cada nit
sentiras un altre crit
d'esperunça o de tristor
d'enyorança o de rencor
pero mai no quedis ensopit
amb imatges tristes
que la vicia te pugui dar.

Mai no deixis de cridar
si te coven les ferides.

Mai no arribis misses dites
a on hagis d'arribar.

Mai no te fus de les fites
que altres hagin de posar.

Si hem d'arribar hem d'arribar
gue l'altre vorera mos espera.
El que mos ha de passar
no hem d'intentar canviar,
que esta escrit de sempre
i si sempre es aprop o enfora
no hem d'intentar esbrinar...

Joan F. Servera

Els obrers d'Artà, passant el temps, elegiren
també els obrers de St. Antoni de Capdepera
i Son Servera.

Així l'any 1692, els obrers Cristòfol Flaquer
i Antoni Gili fan graciai donen l'administració
i bon govern de la capella de St. Antoni de Vi-
ana de l'església Reial del Castell de Gapdepe-
ra a favor del vicari de dita església Mn. Jau-
me Arbona i dels honorables pagesos i tragi-
ners de dit Hoc. Foren elegits clavaris de Cap-
depera els honorables Bartomeu Melis, Barba-
txo, i Antoni Moll Porro.

Igualment, l'any 1698, Pere Sard i Joan Ca-
tala, fan la mateixa concessió a Mn. Bartomeu
Servera, capellà de Son Servera, i als honora-
bles pagesos i traginers del dit Hoc. Foren ele-
gits clavaris Salvador Servera, Comparet, i
Pere Lliteres.

Els clavaris de Capdepera pagaran a la con-
fraria de St. Antoni d'Arta la quantitat anual
de 4 lliures i els de Son Servera 5 Mures per
ajudar a pagar als d'Artà el canon anual de
15 lliures.

Aquesta obreria, amb la incorporació de
molts de membres de les families de la nostra
pagesia, s'ha conservada i per tant també la
festa.

Per tenir la llista completa de tots els obrers
en falten només unes desenes d'anys del segle
XIX.

Emperò en la segona meitat d'aquest mateix
segle apareix, devers l'any 1860, l'honor Antoni
Cursach Tous, com obrer de Sant Antoni, amb
característiques molt singulars. Apareix en
solitari en durada vitalícia, dins la familia.

A la seva mort, els seus dos fills Antoni i
Miguel Cursach Gili seran els seus successors
dins l'Obreria. Quan el primer, Antoni Cursach
Gili, se n'anà de pagès a Santa Cirga, passa
l'Obreria en mans ide l'Amo En Tomeu Esteva
Gili de Carroça. A aquest succeí l'Amo En Jo-
an Sard Cursach i a aquest l'Amo En Jaume
Gil Ginard.

A la mort de Miguel Cursach Gili entrà dins
l'Obreria el seu fill Antoni Cursach Llaneres
al qual succeí, fa més de 50 anys, el seu fill
Miguel Cursach Sancho que, als seus 93 anys,
encara honra la festa amb la seva presència.

¿Corn hem de celebrar la festa?
El present és una mestrança de records i

d'esperances. Som cristians i per tant duim
la festa fins a l'altar -a l'Eucaristia- moments
de privilegi i de plenitud per tots els cristians.
Continuem fent festa i duent-la fins a l'altar.
Emperò l'hem de retornar a ca nostra, a dins
els nostros ambients per tot arreu, mostrant
la cara d'aquells que es senten salvalts per Je-
sús.

I, ara, per acabar,
diguem: Visca Sant Antoni!



Gran Barbacoa deArtá
Artá. Mallorca

NUEVAMENTE EN ESTE LOCAL,
puede celebrar sus BODAS, B AN
QUETES Y COMUNIONES.
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56 22 07
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Comentari 
El partit contra el CADE no

va sortir com esperaven els a-
ficionats, ja que aquest equip
no és dels punters dins la cate-
goria.

I com quasi sempre, ens to-
ca sofrir. Marcaren primer els
visitants i a la primera part,
anant al descans amb un O-
1 preocupant. Aquest primer

temps l'Arta no va anar molt
conjuntat i va fer poques oca-
sions de gol.

El segon temps va canviar
el decorat. L'equip local domi-
na ivasi tot el temps al Cade,
pero la mala sort ens
persegueix i solsament es po-
gué empatar el partit quan ja
acabava. També hem de dir
que els nostres davanters tam-
poc estaren a l'altura de les
circumstancies i desaprofita-
ren moltes d'ocasions clares
de gol.

Diumenge, dia 19, el C.V.
Sant Salvador va perdre contra
el Vilafranca pel resultat de
2-3.

Els tantejos dels sets foren:
12-15 / 14-16 / 16-14 / 15-
13 / 9-15. El resultat és repre-
séntatiu de la campanya que
esta duguent a terme requip
aquesta temporada. Els resul-
tats són sempre molt justos,
tan en el cas de derrota com
en el de victdria (11evat dels
enfrontaments contra el Bu-
nyola o La Salle P.I., equips
molt superiors). Després, a
l'hora de jugar el set definitiu
i decisiu, l'enfonsament de
l'equip és total i incomprensi-
ble (oraqui que mai s'hagui po-
gut guanyar un cinquè set).

Ara queden dos partits per
acabar la lliga. Diumenge, dia
2 ,a Na Caragol, el C.V. Sant
Salvador rep la visita del lider
Bunyola. Encara clue no ho pa-
resqui, la oportunitat de jugar
un bon vole]. és Optima, ja que
el rival juga molt bé i donarà
a la vegada molt de joc.

Nota 
El resultat donat de la final

del torneig de Nadal entre els
equips Escolar i Vilafranca
no fou de victòria gabellina
sine) al contrari. Guanyaren
els vilafranquers per 3-2. Pre-
gam disculpeu requivocació.
Gracies.

NOVA EMPENTA AL CLUB

A rel de la darrera
assemblea de socis celebrada
a Can Maternales, pareix que
la directiva s'ha vist reforça-
da.

Davant el greu problema del
nostre futbol, i el pesimisme
de la directiva, un grup de so-
cis i bons aficionats, decidi-
ren donar no una ma, sino les
dues, per veure de salvar el
club.

Sembla que ara s'han donat
i es donen bones passes, i que
la gent va responguent a la
cridada d'aquest grup valent
i decidit, i si no hi ha novetat
tal volta a final de temporada
el club de futbol d'Artà pugui
acabar amb els problemes re-
solts.

Enhorabona idò als impulsors
(tots sabem el que sem), i co-
ratge.




