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Necrològica

HA MORT MADO PERETA

El passat dia 9 de febrer mo-
ri la padrina d'Artà.

Ens referim a Sa madona Pe-
tra Carrie) i Ginard, coneguda
per a tothom corn "made) P'-ere-
ta Rectora".

Nascuda a Artà l'any 1883,
tenia per tant 102 anys-el 20
d'agost hauria complit els 103,
pero Déu"no ho ha permès i fa
uns dies que ja la té amb Ell
a la Glòria. Aixi sia.

Des d'aquestes planes BELL-
PUIG dóna el seu més sentit
pesar a tots els seus familiars.
Al Cel sia.

G. Bisquerra
J. Mayol

Gori Mateu
G. Bisquerra

C. Obrador
M. Tous

A. EsLeva
T. D,teva
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ELS CRISTIANS:
UNS PALLASSOS?

Aixi com sona. Els cristians som uns pallassos i Jesús és
el pallasso major. ¿Per que? ¿Corn? ¿Quan?

La figura del pallasso la podem entendre de dues maneres:
el pallasso-pallasso,que fa de la seva vida vna professió,

qug [a riure els demes perque no li queda mes remei, per-
que es la seva manera de viure, !per tant, l'alegria que po-
munica no li surt de dedins, es buida, és superficial. Podrtem
dir que fa el pallasso.

el pallassp de delaò que és aquell que de la seva vida en fa
una vocacio_perve comunica el que sent, el,que viu i quan
fa riure no fa mes que transmetre la seva spropiet alegria in-
terior. Aquest ni tan sols necessita maqiiillar-se per a comu-
nicar alegria i festa.

Jesús va ser un gran pallasso, però de debt, de veritat.
¿Per què? Fixem-nos.

*.No és ,de pallassos dir "feliços els ppbres?
Pero, es propi d'un pallasso de debo viure pobre, acollir
el pobre, donar la vida pel pobre.

* , N o és de pallassos dir "si algú et pega a una galta para-
li l'altra"?

Però, és d'un pallasso de etebò deixar-se matar,. deixar-
se clavar a una creu perque estima i és consequent amb
la seva paraula.

* • No és de pallassos dir "heu de perdonar setanta vegades
set h o sia, sempre?

Però, és propi d'un pallasso de debò dir des de la creu i
del fons del cor: "Pare, perdonau-los perque no saben el
que fan".

* No és de pallassos dir que ",el més important no és el qui6
manda i abusa del seu poder sino el que serveix"?

Però, és cosa d'un pallasso dp debò no emprar mai el seu

per fer entendre et Or el Regne.
poder per les sev .rventencies personals, ni tan sols

,
* No és de pallasso eltittr. escsapar l'ocasió en què la gent

et vol fer, per aclamaci A1117 - seu luder, el seu rei?
Però és propi d't4n páltitsso de debò, davant aquesta pro-
posta que no esta d'acord amb la voluijtat del Pare, reti-
rar-se a la muntanya, creant decepcio entre els seus se-
guidors.

I aixt podriem seguir llegint en clau de pallasso gairebé tot
l'evangeli.

Avui hi ha cristians pallassos-pallassos que de cristians
just en tenen el nom, que fan la pallassada de demanar sa-
graments per fer de tapadores deis seus interessos personals
t de les seves festes socials o que de cristians just en duen
el vestit florejat o la cara pintada de la rutina, del compli-
ment, de la costum, de la por...

En aguest inici de Quaresma s'ens convida a ser pallassos
de debo,
-seguint aquell que obre cam!: Jesús de Nazaret,
-posant esment, malgrat sembli una beneitura incomprensi-
ble,

-en el ser persona, abans que qn el tenir o posseir coses,
-en el servir, sobre tot als mes npcessitats, abans que vo-
ler dominar i manipular els de mes.
-en el compartjr i ajudar abans que competir per esser el

primer i el mes important.
Aquest tipus de pallqso és ej que
-no just fa riurp, sino que dona la seva alegria profunda,
-no crea ,un mon artificial de bones paraules i moltes pro-

meses, sino que ajuda amb el seu esforç a que l'esperança
comenci a ser, ja ara i aqui una realitat.
, -no fa comedia, encara que a mols els ho sembli, sine) que
es conseqiient i transparenta el que es i porta dintre.

Tú i jo estam cridjts, durant aquesta Quaresma, a conver-
tir-nos, o el que és el mateix: esser pallassos de veritat.

L'equip parroquial



XERRIM
XERRAM

SUPOSAM QUE SES EXCA-
VACIONS pel Teléfon no hau-
ran de voltar es poble. Perquè
al pas que van, creim que se-
ria l'any qui ve i encara serien
per s'estació.

I JA QUE .ESTAM A S'ESTA-
CIO, no sabem a qui pertoca,
però cada vegada que fa un
ruixat fort, allò pareix un riu.
Si vas per s'acera i passa un
cotxe, te'n vas mês beneit que
ses bísties per Sant Antoni.

TAMBE INSISTIM en sa faro-
la de davant es quarter. Segur
que no passarà molt de tempos
sense fotre damunt es cap de
qualcú. Es que ni sa torre de
Pissa està ja tan torta. A veu-
re si hi posam remei abans de
que hi hagi una desgràcia.

ENGUANY HEM SORTIT
PER ALT amb la RUA del "da-
rrer dia".

Creim que fins i tot els ma-
lalts i els coixos es sumaren
a la festa, quedant les cases
buides.(esperam que els "ma-
leantes no hagin fet de ses se-
ves). Es ben ver que els arta-
nencs sabem fer festa i en
feim. Molts d'anys.

PLUVI4
METR

	  291 3
15 febrer 1966 

GENER

Area urbana
ltrs.ni

Dia 	16 2,0
Dia 17 	 12,0
Dia 26 	 9,5
Dia 28 	 8,0
Dia 29 	 3,5
Dia 30 	 9,5
Dia 31 	 11,5
Total 	 56,0,

o
nj

EXPOSICIO

A la Sala d'exposicions de
La Caixa, està exposada una
mostra de pintura de la que és
autor En Daniel Codorniu, pin-
tor català, nascut a Mallorca
i que té un estudi a Santanyí,
on hi fa retre la seva feina.

Notables són les seves obres,
que demostren el bon quefer
i unes gran línies de dibuix. A-
questa exposició estarà oberta
tot aquest cap de setmana.

"BELLPUIG" A LA PREMSA
NACIONAL

Es diari nacional "El Pals", en
data de 6 de gener, dedicà
quasi una plana a la Premsa
Forana de Mallorca.

Encapçala aquest escrit, una
foto-composició d'unes quantes
revistes, entre les quals s'hi
troba el nostre BELLPUIG.

L'article del periodista, re-
salta el recent Congrés que es
celebrà al Santivari de Cura,
i anomena totes les publicaci-
ons que actualment formen la
Premsa Forana de Mallorca.
També elogia l'impuls que les
revistes donen a la normalit-
zació linguistica, i l'esforç que
fan per a mantenir aquesta
deología, entre les quals també
s'inclouiel nostre BELLPUIG.

EXPOSICIO COL.LECTIVA

Ja es prepara la XXIII expo-
sició col.lectiva a la Caixa,
que com cada any un grup d'a-
nimosos artistes artanencs so-
len fer. Esperam sia abundosa
i plena d'obres de gust com sol
esser la norma.

Els organitzadors encareixen
la presentació de les obres a
exposar, lo mês prest possible,
a fi de tenir-les una setmana
abans de la inauguració.

OBRES A NA BATLESSA

Segueixen a bon ritme les
obres d'adecentament a Na
Batlessa, (tal volta un poc
lentes pels qui les voldríen
veure ja acabades).

Esperam que la seva
inauguració sigui prest i que
els artanencs poguem gaudir
d'aquest bell espai.

CURSET PER CARNET C 1

A partir del dia 7 de febrer,
es pensa donar un curs de me-
canica al Centre Social per
poder obtenir el carnet de
Camión C 1. Pareix que amb
aquest curset podran conduir
turismes particulars, i de ser-
vici públic, ambulàncies, Bom-
bers, vehicles de policia, Obres
Públiques, Sanitat i camions
fins a 16.000 kgs.

NOTICIES DE LA PARROQUIA
JURSET PRE-MATRIMONIAL

Des del dia 24 de febrer fins
ál dia 28 tindrà Hoc a la nostra
comarca d'Artà un altre curset
pre-matrimonial. Aquest serà
el darrer abans del mes d'octu-
bre. Es per això que pregam
a les parelles que facin comp-
tes carsar-se abans del mes
d'octubre, participin en agues-
ta trobada de nuviis.

BELLPUIG



CONTEMPLAR
Es un mati de la hivernada.

El fred és fort. He sortit de
casa meva quan encara el si-
lenci alleugera les repinyades
de la fredor. Els carrers estan
solitaris, les portes romanen
tancades i la gent és encara
a casa seva esperant començar
les tasques dei dia. En aquesta
hora jove sent ganes de refle-
xionar.

Passeig tranquilament per
entremig dels arbres. Trepig
l'herba verda i tendra que vol
sortir timidament per damunt
la terra. Més enllà hi ha flors
menudes, petits caragols, pe-
dres menudes, tanys novells...
M'arriben, misteriosos i somia-
dors, els cants dels ocells que
es desperten ara mateix dalt
dels arbres.

La natura, verge, alegre,
acollidora, renovad-a, me con-
vida a elevar l'esperit. Vull
combregar amb tot allô que
m'enrevolta i que me convida
a fruir de debò. Pei-6, si la na-
tura parla, cal escoltar; si la
natura s'obre com un gran lli-
bre, cal saber-lo llegir; si la
natura és una suggestiva mani-
festació de bellesa, cal mirar-
la; si la natura canta la tonada
de la felicitat, cal escoltar-
la. Es fa necessaria una vita-
litzadora actitud que ens faci
capaços de llegir, mirar, escol-
tar, sentir 1, per damunt tot,
CONTEMPLAR.

Pel qui sap contemplar veri-
tablement, Ia natura tonifica,
asserena, reviva, humanitza
i ajuda a retrobar-nos amb
nosaltres mateixos. Tots ne-
cessitam espais de serenor
per aturar el nostre caminar
apressat i contemplar allò que
se'ns ofereix gratuitament,
sense condicions.

Mentre camin tranquil, amb
els sentits ben oberts, el meu
esperit batega i se sent reno-
vat. La natura avui m'ajuda
a ser feliç, me diu el missatge
amagat de la vida, m'alleuja
del pes -feixuc del patiment
i m'empeny suaument a comen-
gar la tasca d'un dia sense ne-
guits.

Contemplant la natura me
n'adon que ella me fa sempre
companyia enmig del silenci,
de la solitut, al temps que em
protegeix, em defensa i em
dóna força i coratge per afron-
tar les meves responsabilitats.

I molt més enllà de refle-
xions filõsófiques i de dificul-
tats teològiques, jo he de dir
inevitablement que, contem-
plant la natura, sent la presèn-
cia viva d'un Déu bo i generós
que m'estima i me dóna pau.

Gori Mateu
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QUI VOL LA VERITAT
QUE VAGI DE BERBES

Les Carnestoltes existeixen d'ença que les persones apren-
gueren a folgar i a riure-s'en del món i de la bolla. Artà és
un museu viu i perenne de l'art del donar broma i esbucar
balls de bot i de matances. Ens emociona escoltar narracions
que es remunten des d'Alfons tretze fins a la dictadura fran-
quista. Els temps daurats de la bromadissa foren els que van
des del 1890 al govern de la República.

En aquelles saons, tot era humor i ganes de riure. A partir
.del dilluns de Sant Antoni, els missatges davallaven al poble,
manta al coll, deleitosos a no deixar ningú amb els peus a
son indret. Marietes, criades de capellans, fadrines estuf a-
des, polls betzans, bravetjadors, velles cuirades; embruixa-
dores, mal bociners, encantaires, espiritistes, geperuts, nas-
sarruts, feis, beats i beates aucelleres, xaropers, curande-
ros, pubils senalles, estodiants salaman.quers t but zatons,
peusplans, festejadors i festejadores, sogres, majorals, fadri-
nardos i fadrinardes, mamalludes i planxades, viudos i viudes
eren el blanc dels escarnis mês ferotges i originals.

Tapats amb una manta i fent veu de nyeula, amollaven un
carrerany de foc verbal que destreginava els nervis de la
gent de dins la casa. L'amo En Miguel Malindro, En Ramon
Butler, l'Amo En Toni Riera, foren picardiosos capdevanters.
L'amo En Biel Barraca en sabia tant, que donava broma en
vers. Si fossin estat barbers, amb la nyeula haurien afeitat
un xot.

Voleu tapats? Era sinònim de dir: Voleu veritats?. Quan
aquestes pujaven del rosa al vermell, qualcú de dins la casa
rebentava amb espurnes i fum per la boca i sortia amb la bu-
fadora o la barra de tancar les portes, i pels tapats tots els
camins eren bons per donarho a les cames. ¡Ai, Déu meu, si
un desfressat era reconegut per la veu! Ho seria blau el fes-
ter.

Mentre tiraven de broma, l'Amo En Miguel de son Duc, que
tenia una egua blanca, amb la seva colla s'enginyava a posar
pèls blancs escampats dins els llençols del Mt. En anar a jeu-
re, les agafava una picorada mai vista. Pensant que tal cosa
era una invasió de puces, canviaven tota la llençolada. Pere)
els pèls aferrats pe-1 cos i camia de dormir, anaven fent bu-
llagadissa tota la nit.

Antigament, una de les formes mês corrents d'esbucar els
balls, era un canó de canya ple de mosques d'ase, llançades
pel forat del pany. Amb el baf, es removien i s'aferraven pel
cap i cos clefs balladros, provocant un infernal i col.lectiu
ball de Sant Vit. Una altra manera, consistia en obrir la por-
ta directament, i amb molta esmena, deixar-hi tres o quatre
arengades esbocinades cinc o sis dies al sol. El nas mês car-
regat de moc no ho ressistia.

També un canonet de canya omplit de pebre covent, amb
una quarta part de llavor de puça (plantago psyllium), feia
oissar el campaner de la Parroquia i plorar els fesols. Des-
prés del Moviment, els procediments esdevingueren mês mo-
derns. Ampolles pudentes, que pudien com a calm de vas. Un
polsim que, posat damunt una cadira, feia que el que s'asseia
sentis una calentoreta que convidava i apremiava a anar a
fer feines majors. Quina gaubança veure una cap de gil, re-
molcar-se i tornar com un lluquet, quan veia que la humitat
que es sentia per dins no havia fet bassiot per defora.

Qui pagava els tests romputs, era s'entrecuix que no tenia
aturall degut a que els efluvis pujaven d'allò d'allo. A defora,
els aladrocs riu qui riu, i a jeure pel cami mês curt.

Pere Ginart

BINGO SALA IMPERIAL 1
MANACOR

Abierto 
Laborables desde las 18 horas.

Sábados y festivos desde las 17 horas.



El mundo del disfraz es
un mundo de maravilla si se
sabe pensar e imaginar. Los
pequeños les parece como si
la gente se hubiera vuelto
pequeña, y se quisieran
convertir en Mago, o Duende,
o en Dartacán y Gnomo o
Arlequin o miles de disfraces.

También de moros, o del vi-
dio de Maiquel Yacson, o ro-
manos, y además esta bien a-
legre de año en ario. Cuando
la gente tira harina es gracioso

y es mejor no llevar el disfraz
los que van disfrazados, de du-
quesas, reinas, princesas, an-
que sean feos con el Disfraz

ades• parecen mas guapos cuando
van de animales son como gra-
ciosos, tambien puede ir de
duque o de rey pero los me jo-
res son los que llevan el
disfraz y rien y imaginan ima-
ginar es mejor, y tambien es
mejor ir alegre y muy fanta-
siosos, como la de mas gente.

FIN

NOTA : Se he respetado el texto del niño.
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PLANA D'EDUCACIÓ
EL CARNAVAL /// disfraces /// disfraces ///

Texto: RUFINO ROCHA (49 EGB.) Dibujos: 19 EGB.

—opinión
¿Lo sabían? ¿lo sabíamos?.

1986 es el año internacional
de la Paz.

Mal debe andar la Paz .-
o los niños, o las mujeres, o
juventud...alguien decía- cuan-
do la Asamblea General de las
Naciones Unidas acuerda en
dedicarles un ario.

¿Lo sabían? ¿lo sabíamos?.
Desde 1964, cada 30 de enero,
coincidiendo con el aniversario
del asesinato de Ghandi, se ce-
lebra el DIA ESCOLAR DE LA
NO-VIOLENCIA Y LA PAZ.

Este ario también. Este año
fué su XXIII aniversario. Se i-
nundaron de palomas los cole-
gios y ondearon los murales
por la Paz. Y algunos más a-
trevidos arrojaban a las hogue-
ras armas simuladas en cartón.
Y en cada acto, grande o pe-
queño, preparado o
espontáneo, latiria presente
este slogan pacifista:
"Si quieres la PAZ, no prepares
la GUERRATM.

Pero esto fué el día 30.
El día 31, el Gobierno envia-

ba a las Cortes el decreto de
convocatoria del referéndum
sobre la permanencia de Espa-
ña en la OTAN. Un decreto,
esto todos lo sabemos, que
considera conveniente para los
intereses nacionales que Espa-
ña permanezca en la Alianza
Atlántica.

De ésto, nada se dijo en las
escuelas; ninguna notícia llegó
a los niños. El mismo día que
el Gobierno se destapaba a las
claras por el apoyo a un bloque
militar, ese mismo día !ay!
¿como una premonición?, se
encerraron las palomas y se
descolgaron los murales. Se
rompieron, se tiraron, o sim-
plemente se guardaron en un
cuarto oscuro, a esperar otra
oportunidad, otro 30 de enero,
otro coto cerrado de 24 horas
donde poder soñar.

J.L. Martin
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DIES

Arta celebra al principi
d'any dos cicles de festes: Sant
Antoni i es carnaval.

Les dues són molt bullangue-
res, tant que ens costa decidir-
mos per qual d'elles ho és mês.

No ho anirem a cercar per-
què els gusts seln molt dividits,
perd creim que es carnaval tal
volta perquè és mês llarg, i al
manco hi ha mês dies de trui.

Enguany, malgrat hagi estat
mês curt, i el temps tampoc
ha acompanyat, aix4 mateix
podem dir i afirmar que al ci-
cle del carnaval la gent s'ho
ha passat 136. Tres han estat
les setmanes en què els amants
de la bulla han tret les
simbombes i els desfressos, i
han omplit moltes vetlades de
festa i renou.

Arribat el dijous llarder, els
al.lots dels tres col.legis

encapçalats pels seus
respectius professors, es Ilan-
çaren al ' carrer, amb una
diversitat de disfressos que de-
mostra la iniciativa i la crea-
tivitat. Malgrat la brusca que
feia a l'hora de sortir, tots els

al.lots esperaren la mancada
i la rua infantil emprengué la
volta pels carrers del poble.

Al vespre, també es replega
un nombrós grup de desfres-
sos, gent gran i petita, per fer
l'acostumada rua. Aquesta
podriem dir que és com un
assaig de la que es representa
el dimarts "darrer dia". Pere,
malgrat tot, hi comparegué
bastanta gent entre

comparses,	 individuals
parelles. No hi faltaren
tampoc els grups de
ximbombers. Els petits encap-
çalaven la comitiva i els ma-
jors a darrera, tancant la rua
la banda de música.

Als carrers, i sobre tot a la
plaça, s'hi congrega molta de
gent, que admirava els diver-
sos disfressos. Acaba la festa
amb una simbombada a damunt
la plaça nova.

El diumenge horabaixa, sor-
ti la rua, que per segon any
consecutiu es celebra aquest
dia.

Hem de recondixer que la
gent en general, no es vol des-



CARNAVAL

15 febrer 19E1 205 7BELLPUIG

DE
fressar aquest dia. Uns perquè
van a la rua de Ciutat, altres
pérquè estan incorreguts, i
molts perquè estogen pl
desfrès pel darrer dia, ja que
des de temps em-era el
preparen en comparsa. I és una
llàstima, perquè com a desfile,
també hem de reconèixer que
és el dia més apropiat. Amb
la claror, és poden lluir més
els vestits, les fotos queden
millor, i els videos poden sortir
més bonics. I la feinada que
és fa, queda més vista i
reconeguda per a tothom.

Aixi que la rua del diumenge
es queda curta i poc nombro-
sa. Però la gent acudi en
massa a veure desfilar els
valents que componien la
comitiva. Obrien el pas els
simbombers, i a darrera
tancava la banda de música.
Al final, a la plaça, es canta
i hi va haver bastant de trui.

Tots els adjectius qualifica-
tius ens semblen pocs per a
expressar el que va ser la rua
del "darrer dia".

Molts d'espectadors ens di-
gueren que entre 900 i 1000
foren els disfressats que circu-
laren a la rua d'Artà. I creim
que diuen la veritat perquè
enguany ha vessat el tasse).

tera nova superava en molt
la que es passeja per Sant Sal-
vador, a més dels qui vengue-
ren de Capdepera, Cala Raja-
da, Son Servera i Sant Llorenç,
disfressats i d'espectadors.
Vertadera festa és el que suc-
ceeix el "damer dia". No ano-
menarem el que representaven
perquè seria infinit i a més
tots mereixien un excel.lent.
Al final i a la plaça nova hi
bagué coca i vi per a tothom,
i la festa continua pels caf ès,
carrers i cases particulars del
poble fins a altes hores de la
nit.

Aspectes positius de la rua:
TOT.

Aspectes negatius: el mal
aparcament dels cotxes i robs-
trucci6 per part dels especta-
dors de la fluida desfilada dels
disfressats.

Per molts d'anys!

Guibis

Simbo. mbers, petits i grans,
disfressos individuals, parelles
i moltes de comparses es Con-
gregaren a la plaça de l'Ajun-
tament per fer la rua del "dar-
rer dia". La gent del poble sor-
ti al carrer i solsament queda-
ren a caseva els malalts i im-
pedits. La gentada a la carre-



MALS
NOMS
ARTANENCS

Pvt. Aftquet Tows

Magraner, Figuera, Ametler,
Parreta, Raven, Ravellet,
Murta, Canyaret, Pinet.

NOMS DE FRUITS
Cirera, Murtó, Bessó, Moló,
Garrova, Cafè.

NOMS DE COLORS
Pintat,	 Blanc,	 Negret,
Vermell, Roig, Ros, Ros Ta-
ronja, Filmorat, Castanyo.

NOMS VINGUTS D'ALTRES
POBLES.

Ciutadà, Gaballina, Llovetí,
Serverí, Llorencina, Marianda,
Deià, Porreres, Pobler, SoIle-
ric, Sineu, Carriona, Eivissen-
ca, Llubinera, Menorca, SoIler,
Sabadellenca, Selvatjí, Xileno,
Inquero, Lloveta, Bunyoler,
Bunyola, Tota sola.

LLISTA GENERAL
As d'Oro, Ametler, Ametlera,
Amadeo, Agustí, Ametler-
cap-pelo.
Canonge t Cazalleta, Capet,

Candil, Cama, Camun-
yes, Canals, Cantes, Caragol,
Cartutxo, Cap, Cap de vidre,
Cap-pelo, Caparrot, Canet,
Capità, Calafato, Carinyeldo,
Canyaret, Carrillo, Cabrera,
Carbona, Carboner, Canai,
Catoi, Calçó, Carriona, Cassi-
no, Cafè, Calletes, Cap blanc,
Carreter, Capaller, Calet,
Cantina, Cardaix, Clara, Cae
tano, Catiu, Castanyo, Caste-
llet, Cetre, Celador, Cendra,
Cedaça, Ceba, Cerrut, Ciuta-
da, Cigala, Cinto, Comuna,
Corredor, Coronell, Coves,
Comte, Colom, Coloma (Co-
l Com i oloma no són de la ma-
teixa família), Correo, Cota,
Cosset, ,Cortana, Costella,
Coca, Coix, Comelles, Corona,
Colomera, Custureu, Cunfit,
Cuc, Cusí, Cunill, Cuxelis,
Claret, Clarito, Cremat,

Claper, Cristo, Creu-vella,
uatre-ulls,	 Quatre-atxes,

Cirera.
Deumau, Dands, Dam eto, De-
ià, Descalç, Devesa, Dalet,
Diligència, Dida, Diamant,

Dolç, Dolcet, Domingo,
Duran, Dubrui, Duai, Duc, Din-
dando, De s'ase.
Escolà, Estaca, Escriva, Estel-
riquer, Escarrinxes, Estamer,
Eivissenca, Eloi, Etxau, Enrre-
vanat, Arrancat, Escaleta,
Eskipi.	 (continuarà)

Día 25.- Guillermo Soler Garau con

Marfa Sancho Orell. Cl. J. Estel-

rich. 3.

Día 25.- Bertolomó Femenfas Pas-

cual con María Llaneras Amorós.

NACIMIENTOS Cl. Blanquers.

@@@@@@@@@

ECOS
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"Cd del
poeta TU...

Abans d'ahir, a la tarda, et vaig veure després de tant de
temps que només et sommiava...
Et passat torna amb la força irresistible d'una ona del mar
embravit i braolador.
Vaig sentir un cal fred que em paralitzava el meu cor...
No podia discernir ni les circumstancies ni el lloc on era.
Fitxa ment, amb ulls i esperit, jo estava només amb tú...
Tremolava de peus a cap; em semblava que la sang estava
quieta i gelada.
No sentia cap soroll, només eis .teus alens que em semblaven
nerviosos i emotius...
Seria possible que encara hi hagués una remotisima esperan-
ça?
No, són simplement desvariis d'un cos que sembla perdut i
condemnat sense tú...
Cal pensar que l'únic remei és el tractar d'oblidar-te. Es
molt senzill pensar-hi...per6 rabiosament enrevessat fer-lo.
Estic tan encadenat al teu cor que el suf riment que pugui
sentir, amb sembla una menudesa enfront d'aquest sentiment
orgiac que amb cala cada una de les célaules que componen
el meu ser.

MIMEGI

Día 27 Diciembre. -María de los Re-
 Día 29.- Didier-Joseph-Michel Lau-

yes Peña Ferrara. Hija de Carmelo rent con María Dolores Molina Ri-

y Concepción. R. Blanes. 38. vas. Cl. San Marcos, s/n.

Die 28.- Marfa del Carmen Serrano DEFUNCIONES 

Carmen. P. Cara). 3.2g. A.

Dols. Hija de Lorenzo y Marfa del 
Día 2 de Enero.- Margarita Vicens

Nicolau. Cl. J. Estelrich, 	 12. -

MATRIMONIOS 	 61 Ethos. a)Matlera.

Día 18 de Enero.- Jaime Ferriol Día 17.- Cristóbal Santandreu Ser-

Winer con Maria Estrany Mestre. vera. Cl. Nueva. 25.83 efts, a)Des

Cl. Sa Vinyeta. Sa Font.

Día 18.- Serafín Ginard Tous con Día 26.- Jorge Llull Febrer. Cl.

Birbara Martorell Torres. Cl. Juan M. Blanes, 31- 85 años, a)De s'As-

XXIII. 4. serradora.

Día 18.- Pascual Ramirez Caparros Día 28.- Francisco Bauzó Alzina.

con Catalina vives Morey. Pl. Pro-
 
Cl. Pou d'Avall. 8.- 55 años, a)

greso. 9. Barrela.

Día 18.- Francisco Ginard Nicolau Día 29. - SebastiAn Meyol Ginard.

con Margarita Payeras Cuadrado. Cl. Pou d'Avall, 8.-77 arias. a)Ma-

Cl. Lladoner, 10. 	 yol.
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Aixf m'ho contà En Lluís Branca Nevada

FLOR A DESTEMPS SEGADA

(I)
Una matinada movembrina, poc després d'ha-

ver arruixat de sobre mi el tapament i desxon-
dir-me amb quatre rebetjades d'aigua serenada
que hi havia dins d'un cossi dalt del terrat, vaig
sortir a fer una passejadeta.

Per la carretera vella que ens du a Capdepe-
ra, a la sortida del poble, a mA esquerra, hi
resta l'abeurador eixut. L'auba començava a
clarejar i s'obria a davant de mi es PIA de Sa
Sinia. En la incertesa de la llum i la foscor, ca-
minava entre les marjades del Puig de Sant
Salvador i el baix des Camp de Ca'n Tomàs; de
solars amb galliners, d'hortets amb arbres de
fruita i Na Porrassa...Teulera d'En Calafato
i Na Retxa. Per breus moments vingué al meu
pensament aquella siquiola que, per sobre la
paret conduia l'aigua Ilambrinera fins als ren-
tadors públics, on les bugaderes sobre la gran
taulada, rentaven dins dues piques llargues i
ampuloses, guarnides de batadores de pedra.
Solsament un camí de carro separava aquelles
tines, de la desgraciadament derruida fàbrica
de test de Ca'n Salem, per manca de galut del
seu propietari. Un poc mês envant, l'escorxa-
dor...el torrent del Millac, i...allA d'allà, un ca
gros de bestiar, faent dringar la cadena, lladra
ferament defensant les valuoses ceràmiques
d'En Jeroni Ginart (Murtó).

Pujant la costa d'En Garreta, l'aire fresc de
Nord feia arribar a mi l'agradable olor de co-
donyes madures, de fonoi espigat i de terra hu-
mida.

Dalt les crestes del Coll d'Es Racó, el sol co-
mençava a guaitar sa cara, encara adormissa-
da, i ambolcallada dolçament entre bolies de
cote) esfilagargat i vermellós.

Nespleres grenyals i magraneres de fruita
badada, vermella i sucosa, juntament amb un
gall que cantava damunt d'un ullastre, sembla-
va volien donar-me el bon dia.

A l'altura de les Hortes d'En Magi Gili (Sua),
ens escometérem amb un bover que segava he-
rba tendra de la cuneta i, un poc més envant,
com a miracle de la Natura, d'entre la graveta
qué' cobria l'asfalt, hi creixia ufana i esvelta
una garrida flor de pètils morats. Pareixia que
la llacor d'aquella pinyolada no podia alimen-
tarla, més...mirant lo seu calze obert al cel,
vaig veure com dins d'ell, li vessaven alguna
gota de rosada tres figues de moro que, nascu-

Per M. Tous

des en ratlla perpendicular d'una mateixa fulla,
nodrien amb llargasa l'acisador badoc.

La sotilesa de que n'era revestida aquella ga-
lanura, feu que me deturAs per a admirar-la.
La vaig olorar i mos llavis acariciaren la fra-
gància amb delicadessa, com si fos una donze-
lla de l'Olimp. Per a despedir-me d'ella la me-
va llengua va pronunciar un "fins ara", qual e-
namorat que té frissanga per a tornar a veure
la seva estimada.

Caminant afanyós, prest vaig trepijar terres
de Son Maganet. A mA dreta hi queda un bon
cultivat quart() d'arbres fruiters variats. Dins
pocs anys En Jeroni Ginard (Sunyer), recollirà
en abundància l'agraiment dels tarongers, lli-
moneres, albarcoquers, pruneres i cirerers. A
l'altra banda, unes barreres de retxats de ferro
guarden les antigues cases senyorívoles. Don
Antoni Lliteres (Maganet), el seu propietari,
cuidant d'un detall molt hospitalari, al portell
dalt de l'escanadar, hi sembrà un xiprer que
creix recte i vigorós.

(continuarà)
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LA DUAIA
(I )

Per A. Gili

El topónimo La Duaia , que en su lengua origi-
nal arabica significa "aldehuela o lugarejo"
no figura en el 'Llibre del Repartiment'.

Aparece por primera vez en la documenta-
ción escrita del año 1283, siendo propia enton-
ces de A. Morei quien, dia 29 de Julio de este
ario, ensancha su propiedad con la adquisición
en establecimiento perpetuo de un rafal de
Romeo Valenti.

A Romeo Valenti le fueron confiscados sus
bienes por el Rey, porque sin la voluntad de
éste se trasladó a tierra de enemigos del mis-
mo Rey.

En 1291 La Duaia limitaba con Benigomila
(actual Son Terrassa, Son Barquer, Son Barbas-
sa y La Mesquida), poseída en otro tiempo i-
gualmente por Romeo Valenti y vendida por
Lorenzo Cortai, residente en Menorca, a Gue-
rau Cortai, habitante de Artá, a perpetuidad.

La Duaia y Benigomila se extendían hasta
el mar. Su común frontera coincidia poco más
o menos con la línea actual que separa los
términos municipales de Artá y Capdepera.

En los documentos de mediados del siglo
XIV, La Duaia junto con El Verger es de Mateo
Despuig.

Mateo Despuig sería hijo de Alejandro Des-
puig quien compró unas casas en la villa de
La Almudaina de Artá en el ario 1278. Mateo
Despuig aparece registrado con el nombre de
Mateo Despuig, alias Alexandrí.

Mateo Despuig casó con Blanca Sanxo o Ara-
gonés, hija de Sanxo Aragonés y de su esposa
Maria, gran _propietario de extensas ,propieda-
des, entre ellas, -Beniatseit, núcleo mas antiguo
del actual Sos Sanxos.

Este Mateo Despuig, baile real de Artá en
1348 y en 1353 y pro	 de la Casa de
Bellpuig en Artá, esta indivisamente a
Guillermo de Orpi, ciudadano de Mallorca, y
a Juan de Orpi, habitante de Artá )7 a los su-
yos, en 1361, la alquería llamada La Duaia yi
el rafal, llamado El Verger, Rue posee en la
parroquia de Artá. La alqueria está obligada
al censo de cinco sueldos por Navidad y con-
fronta con la alquería de Albarca, con la al-
queria de Solor, con el honor de Jaime Asbertí
y con la alquería "La Duaia Vella". El estable-
cimiento va por el precio de veinte libras de
censo.

La hija y sucesora de Mateo Despuig, Blanca
Despuig, matrimonió con Jaime Vives, entran-
do con este casamiento esta familia a ser la
propietaria de esta dilatada propiedad.

La notabilidad de los Vives restará muy pa-
tente en la documentación histórica.

Jaime Vives fue uno de los obligados a pres-
tar caballo armado, en 1362, para la guerra
de Aragón y Castilla.

A las súplicas de Jaime Vives, de la Farro -

quia de Artá.
'
 en 1376, el Obispo de Mallorca,

le concede plena facultad para edificar y cons-
truir de nuevo una capilla con su altar, dentro
de la iglesia de la Bienaventurada María, bajo
la invocación del Bienaventurado Julián, mar-
tir, y igualmente construir en dicha capilla
una septiltura, para que en ella él y todos los
de su familia descendientes por linea recta
puedan ser sepultados.

Día 10 de junio del año 1382, el Rey Pedrc
de Aragón, concede facultad plenaria a Mateo
Vives y Despuig, hijo de Jaime Vives, habitante
de la parroquia de Artá, que sin pena alguna
pueda llevar armas prohibidas para defensa
de su persona, de dia y de noche, cón luz y'siri
luz, por toda la tierra de la dominación del
Rey, no obstante cualesquiera bandos, penas
establecidas, ordenaciones o revocaciones ge-
nerales y especiales.

Jaime Vives y su hijo Antonio Vives y Des-
puig han acudido al Gobernador de Mallorca
en el año 1395, ya que algunos cautivos con
excusas de buscar el ganado de sus señores
entran en sus marinas, sin licencia, y se comen
y devoran sus ganados, causándoles gran daño.

El Gobernador manda al baile de Artá que
haga un bando, diciendo que a aquel que se
encontrare le serán dados cincuenta azotes,
sin gracia ni remisión alguna y que los señores
de los cautivos caerán en la pena de veinticin-
co libras.

En el ario siguiente, Jaime Vives y su hijo
Antonio Vives han sido recibidos y aceptados
por los jurados de la Ciudad de Mallorca como
ciudadanos de la misma. Por esta causa están
obligados a hacer su habitación en la dicha
Ciudad de Mallorca, durante tres meses cada
ario. Por otra parte ellos están obligados a te-
ner dos rocines y armas y de hecho los tienen
para guardar de secuestros la parroquia de Ar-
tá que es la cabeza y frontera Ile los enemigos.
De habitar en la Ciudad se seguiría mayor daño
que bien para el mismo Rey y para la cosa pú-
blica.

El Rey Juan de Aragón, atentamente pensa-
das todas estas cosas, y a la súplica de algunos
familiares y domésticos, a 2 de enero de -1396,
por tenor de letras dadas en Mallorca, hace
libre y franco a Jaime y Antonio Vives, padre
e hijo, de todo yugo de la antedicha servitud.

Pocos días después fallecía Jaime Vives.
Antonio Vives y Despuig, hijo y heredero

de Jaime Vives, dia 8 de marzo del mismo año,
confiesa y reconoce a Nadal Mateu, de la pa-
rrroquia de Santa Margarita de Muro, que ha
pagado íntegra y completamente a su difunto
padre todo el precio por el cual le había com-
prado un mulo y una mula de pelo negro.

En dos ocasiones se dirige Antonio Vives al
Gobernador en el año 1397. En el mes de fe-
brero le comunica que algunos poseedores de
cerdos los apacientan dentro de su posesión
y entran allí con perros que se comen los cor-
deritos. El Gobernador responde a su queja,
diciendo al baile de Artá que haga bando.

En el mes de mayo de este mismo año, a la
súplica de Antonio Vives, comunica al baile
de Artá que prohiba a Mateo y Antonio Gallard
que lleven su ganado por dentro de la posesión
de Antonio Vives, ya que, al sacarlo, se llevan
del suyo.

Nuevamente el Gobernadorl en mayo de
1398, comunica al baile de Arta que haga ban-
do público de que, pasados diez días, Antonio
Vives podrá acorralar el ganado que encuentre
en sus posesiones y podra prenderlo con perros
y lazos, ya que ganados extraños entran y de-
voran dichas posesiones.

(continuará)
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curiositats i entreteniments

TABLAS

PARA

ADIVINAR

LA EDAD

64 73 62

65 74 63

66 75 84

67 76 85

88 77 06

89 78 87

70 79 88

71 BO eg

72 B1 go

Per J. L. Martin
• •

32 43 54 4 31 62 8 31 62

33 44 55 5 36 63 9 40 63

34 45 56 6 37 68 10 41 72

35 46 57 7 38 69 11 42 73

36 47 56 12 39 70 12 43 74

37 46 59 13 44 71 13 44 75

38 49 60 14 45 76 14 45 76

39 50 61 15 45 77 15 46 77

40 51 62 20 47 78 24 47 78

41 52 63 21 52 79 25 55 79

42 53 22 53 84 25 57 BB

23 54 85 27 58 89

28 55 85 28 59 90

29 60 87 29 60

30 61 30 61

2 31 62 16 31 62 1 31 61

3 34 63 17 48 53 3 33 63

6 35 66 18 49 80 5 35 55

7 38 67 19 50 81 7 37 67

10 39 70 20 51 62 39 69

11 42 71 21 52 83 11 41 71

14 43 74 22 53 84 13 43 73

15 48 75 23 54 85 15 45 75

18 47 78 24 55 17 47 77

19 50 79 25 58 07 19 49 79

22 51 82 26 57 BB 21 Si 81

23 54 83 27 58 89 23 53 83

28 55 86 28 59 90 25 55 85

27 58 87 29 60 27 57 87

30 59 ' 90 30 61 29 59 89

	N■

Estas tablas permiten adivinar cualquier edad, cualquier número, comprendido entre el .1 y el 90.
Basta con indicar en cuales de ellas se encuentra el número pensado, o los arios, y sumar los pri-
meros números de las tablas señaladas.

Minor.
Telex 69565 VGOR E	 G.A.T. 820

REBAJAS EN LONDRES!!
3 noches avión + hotel + traslados
7	 "	 • 23.825

30.025

Calle Binicanella, 12 	 It 585515 152 - CALA
Carretera Cala Agulla, 19 - °A3 564017 - CALA

ESPECIAL NIEVE

MILLOR
RATJADA

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

PIRINEO CATALAN-ARAGONES CHARTER NACIONAL
Fin de semana
1 semana

13.250
22.250

MADRID
GRANADA

5.900
8.500

SIERRA NEVADA. 7 noches SANTIAGO 10.000
Avión + Hotel A / D. 36.500 CANARIAS 15.000

MINI TOURS MARRUECOS CHARTER INTERNACIONAL
6 días. M/P, H xxxx 36.000 LONDRES 18.300
CANARIAS. 5 (Has. Apart. AMSTERDAM 31.000
2 llaves. A/D 25.000 PARIS 29.000
CIRCUITO "Toda Andalucia"
12 días. P/C 27.900 VUELOS INTERCONTINENTALES

EL CAIRO 87.100
FIN DE SEMANA en LISBOA BUENOS AIRES 130.550
Hotel xxx. Traslados. NEW YORK 58.500
Avión desde Palma 37.400 RIO DE JANEIRO 131.150



ARTA	 2	 LA UNION 1
ESCOLAR 3	 ARTA 1

Comentari:

L'equip de l'Artà va cap enrera
com els crancs.

El partit contra La Unión,
va esser quasi d'infart.

Els juggdors, o be no estan
a punt, o es que no en volen.

Als 2 minuts de joc l'Arta
¡a va marcar el primer gol, i
la gent pensava que hi hauria
golejada.,

Res mes enfora de la reali-
tat. L'Arta pareixia agarrotat
i prest ens empataren, sense
que el contrari fes res de Val-
tre mon.

A la segona,part, tot va se-
guir igual, i gracies a un penal-
ti -que ho era es guanya el
partit.

Contra l'Escolar, dos dobbers
del mateix. Poques idees, po-
ques jugades i un domini a la
sqgona part que de res ens ser-
vi, arribgnt a anar 3-0 en con-
tra, i gracies que al darrer mi-
nut varem marcar el gol de
l'honor.

ACTES A CELEBRAR A BE-
NEFICI DEL CLUB.

La Comissió del Ç.D. ARTA,
ha promogut una serie d'actes
per ajudar a sanetjar l'econo-
mia del Club.

Els dies 15 i 16 de fel?rer,
a les 9 del vespre i al salo del
Convent, hi haura dues repre-
sentacions estil "festival", amb
les actuaçions entre catres de
: "Arta baila i canta", orques-
tra "Singapur", Gina i Santia-
go, Ramon i Mg Bel, Jaume
Ginard i un llarg etc...

Per altra part, ja estan a la
venda unes paperetes d'una ri-
fa per un viatge de dues perso-
nes, cedit per VIATGES
MILLOR.

També es pensa fer un sopar
al Gran Barbacoa d'Arta, on
tendia hoc una vetla,da de "va-
rietes" amb l'assistencia dels
"Valldemossa" i altres grups
que animaran /a festa.

A l'hora de tancar aquest nú-
mero, no sabem la data d'a-
questa ve,tladp. Esperam que
s'anunciara mes envant.

;Ara qu,e l'economia va per
bon cami, sembla que Vequip
queda enrera. Sabem que es
dpnen passes pvr reforçar, pe-
ro creim que son els que tenim
els que han de donar el do de
pit, si volem quvdar a bon lloc
a la classificacio final.

Entrega de trofeos. El primer fou cedit pen "SARASATE".

Gran Barbacoa deArtá
Artá. Mallorca

NUEVAMENTE EN ESTE LOCAL,
puede celebrar sus BODAS, BAN-
QUETES Y CONIUNIONES.

Tels. 53 74 50
56 22 07

NUEVA DIRECCION
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ESPORTS 
FUTBOL 

PREFERENT I  Concurs

La passada setmana acabà
el I CONCURS DE "DARDOS"
celebrat al Bar Centro.

Hi participaren un grup de
40 aficionats a aquest joc, els
quals s'ho passaren "en
grande". Quedaren finalistes

e "Dardos"

En Pau Cabrer i En Pedro Rie-
ra, essent aquest el guanyador.

El dia 7, celebraren un sopar
en el que foren mês de 60 els
comensals, i al transcurs del
mateix s'entregaren els trofeus
corresponents als guanyadors.




