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editorial
ANAR A L'ERMITA

L'ermita de Betlem, situada al bell mig d'una petita vall
dins les muntanyes d'Ar;ta i edificada en çl mateix lloc on hi
havia l'antiga possessio de Binialgorfa, es per a artanencs,
col9niers i gent de tot arreu, el nostre lloc, el nostre rsefugi.
Alla hi pujam per a trobar-hi moments d'esplai i de repos.

L'ermita és per a tots sana evasió, lloc on el cor xucla
l'aire sempre renovat de la muntanya, lloc pn els ulls queden
captivats per un paisatge variat i armonios: on el blau del
cel i de la mar, en franca germanor, es fonen en tendra
besada, on el groc de les argelagues, la verdor del camp i la
muntanya i la presencia desafiant dels cipressos
arrodoneixen un paisatge que asserena l'esperit, on el dringar
de la campana, el belar de les ovelles, el xiular del vent el
constant sangloteig de l'aigua de la font conviden a somiar
altres mons, a prendre el vol cap a nous horitzons.

Anac a l'ermita és deixar mil renous que capgiren
¿'existencia i fan cruixir massa vegades les parets del propi
cor.

Anar a l'ermita és aprendre a veurse les coses des d'enfora,
amb perspectiva i ,amb humor. Aixo ajuda a donar a cada
cosa la seva importancia.

Anar a l'ermita és anar a "omplir-se" de quelcom més
important que l'aigua de la font o la torrada compartida amb
els amics.

Anar a l'ermita és voler alenar, voler viure, voler-se desintoxicar. Tot per a poder
encarar amb nou coratge la roda asfixiant del viure.

Anar a l'ermita convida a saber veure més enllà d'uns paisatges i unes parets, la vida
d'uns homes donats "per a sempre" a la soledat, al treball i a la pregaria.

Anar a l'ermita amb altres és anar a retrobar l'amistat aparcada, el temps donat sense
frisança, el nou esguard dc les persones.

Anar a l'ermita és anar a enterrar l'agresivitat diaria perquè brollin la distensió i la
confiança.

Anam a l'ermita i la sentim ben "nostra", si ens interessa que els ermitans hi puguin
viure, ja que ells son Os qui conserven l'edifici, cuiden les terres i mantenen viva una
1/um que es, avui, presencia testimonial pels qui volen entendre.

Anar a l'ermita és també fer possible que aquest món tan estimat i necessitat continu-

Tots estam ben assabentats de les dificultats de l'ermita. Es per això que molts ja han
comen cat a respondre.

Tots hem de respondre. Tots ens hem de moure; els grans i e,ls petits, l'Ajuntqment
que estudia ja la possibilitat d'una subvenció anual i la reparacio d'algunes deficiencies
a l'edifici, tots participant en les coses que, a benefici de l'ermita, es vagin organitzant:
rifa d'un me donat pels ermitans, diada del primer de maig, carreres de cavalls, etc.

I per acabar una pregunta que deixam a l'aire i una frase "slOgan" per a resumir:
Per què no s'organitza una subscripció anua/ dels qui vulguin ser i anomenar-se "amics

de l'ermita"?.
"Anar" a l'ermita = "Pensar" en l'ermita.

■

C. Rafel Blanes, 10, 19 ARTA
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notícies
CAFETERIA ALMUDAINA
Ahir, divendres, 10 d'abril,

es va inaugurar la Cafeteria
Almudaina que passa a ser
també una xocolateria, pas-
tisseria i gelateria. A n'en
Jaume ,Flaquer, Antònia Fe-
brer, Ramon Ginard i Rosa
Cursach, regents del nou lo-
cal, els desitjam dolços i
nombrosos èxits.

LANAS STOP"
Aquesta nova tenda que

ve a augmentar els nous lo-
cals comercials a Artà, es
va inaugurar el dia 27 de
març i está situada al carrer
Pep Not, 32. Es propietat
d'En Biel Servera a) des Moli,
i serà regentada per la seva
filla. Enhorabona!

ORFEO ARTANENC
Dintre del Cicle de Cant

Quaresmal que organitza la
Federació de Corals, l'Orfeó
Artanenc donà, diumenge,
dia 5 d'abril, un concert a
Manacor a l'Església de Sant
Pau. Interpretaren un total
de 12 peces, 5 de les quals
foren de caire sacre.

Malgrat l'escassesa de pú-
blic, fou un rotund èxit amb
una quasi perfecta inte re-
taci6 de totes les peces. iJes
d'aquestes planes volem donar
la nostra enhorabona i ànim
a l'Orfeó per tal de quê se-
gueixin endavant.

Sabem també que tot està
a punt per a les actuacions
de la Setmana Santa, comen-
çant pel Pregó a Sant Salva-
dor, demà, diumenge, dia 12,
a les 18 hores.

COL.LEGI PUBLIC
El Col.legi Públic va cele-

brar, el passat diumenge, un
dia de fraternitat. A Cala
Torta es reuniren els pares,
alumnes i professors per a
passar un dia junts, jugar i
anar aixi completant reduca-
ció dels seus fills. El temps
era fresquet, perd el record
i l'amistat foren molt caloro-
sos.

GESA I SIQUIES
Les siquies que s'estan fent

a alguns carrers del nostre
poble i que sembla s'hauran
de fer per tot, són per a po-
der fer subterrània la xarxa
elèctrica. Aixi desapareixerà
l'embolic de fils i pals que
tant enlletgeixen les façanes
de les nostres cases i s'evita-
ran les pèrdues de corrent.
Sembla que és una experièn-
cia pilot que s'ha aconseguit
pel poble d'Artà. Actualment
s'està realitzant la primera
fase.

CARRERES DE CAVALLS
Està prevista _pel dia 19

d'abril, dia de IQ'asqua, una
reunió hIpica a l'hipddrom
de Son Catiu. Ben prest es
decidirà l'hora del comença-
ment i el programa de la reu-
nió.

PRESENTACIO PSOE
Al saló del Centre Social,

dimecres passat, dia 8, va
tenir Hoc -la presentació per
part del PSOE- de les candida-
tures a l'Ajuntament d'Artà
de cara a les properes elec-
cions municipals. Sabem, a
l'hora de redactar aquesta
noticia, que havien de parlar
En Josep Moll i Damiá. Pons
candidats al Parlament i Rosa
M 4 Servera, candidat a Batte.

C.A.E.B.
Al mateix saló, dijous dia

9, tingué lloc també un acte
públic on es tractà el candent
i_polèmic tema de Sa Canova
(Ravenna). Intervingueren,
entre altres, Josep Melià,
advocat i fill del poble, i el
president de la CAEB, Fran-
cesc Alberti. Aquest acte
va ser organitzat per la CA-
EB i pels empresaris d'Ar-
tà i el presentà el nostre pai-
sà Jaume Massanet.

SUPER-PAELLA

El passat dia 29 de març
es cuinà a Ses Terretes una
paella per a 100 persones.
Els comenvls s'en xuparen
els dits. L organitzador fou
el grup excursionista "Un raig
d'artanencs" amb En Vicenç
Pins fent capdavant.

Es notifica que l'excursió
programada al Castell del
Rei de Pollença queda ajor-
nada i que pel Dia de l'Angel
en tenen preparada una de
bona dedicada al disfrut dels
infants. El lloc s'anunciarà
per la pissarra.

ÉS NOTICIA...
En Jaume Massanet a) bidi-

gos que deixa Rádio Balear
"fitxa" per Ràdio Cadena

Espanyola. Emetrà un pro-
grama folkldric els dissab-
tes titulat "A la plaça hi ha
ballada". Enhorabona, Jaume!

REMEMBRAN ÇA
D'UN HOME

El prop-passat dia 3, l'Amo
En P-'ep Bonnin a) Guix6, a-
bandona la vida gasiva d'a-
quest món germinat de ren-
cúnia falses grandiloqüèn-
cies.

L'Amo En Pep: Surat dins
el regne del Silênci, poquis-
sima gent aprofundí el vostre
sant carácter. Haveu entrat
al cel sense la taca de l'ego-
tisme.

Tan alt honor, sols és patri-
moni de les persones que,
com vós, mantenen l'Anima
pura, tota vegada que en són
escàpoles de que la procaci-
tat de la llengua, es faci no-
tari del que senten les orel-
les.

Des de les Altures, siau
nostre intercessor vers al
Totpoderós, pets qui esperam
tongada per perseguir les vos-
tres petjades.

VA DE CONFERENCIES
* El .passat dia 30 de març

va tenir Hoc a Na Batlessai
dins el programa d'Educacio
Sanitária a les escoles, una
xerrada a carrec dels metges
Xim Estrades del Servei crE-
ducació Sanitária del Consell
i de Tomeu Barceló, metge
titular d'Artà. El tema trac-
tat fou "Us i abas de medi-
caments".

* També el passat dijous,
2 d'abril, a la Casa d'Exerci-
cis, En Tomeu Català, res-
ponsable de la comunitat te-
rapêutica de Ses Sitjoles per
a la recuperació de drogadic-
tes, va parlar damunt er tema
de la droga i del que es pot
fer avui per a curar i sobretot
per a prevenir aquesta xacra
social. Les més de 60 perso-
nes que hi assistiren pogueren
escoltar la il.lusió am-h quê
En Tomeu va presentar el
Projecte Home per aconse-
guir la reinserció dels droga-
dictes dins la societat.

* El passat dimecres 8 d'a-
bril, al saló d'actes del Col.-
legi de Sant Bonaventura,
i organitzat per l'APA del
mateix, el P. Antoni Roldán
va donar una charla-confe-
rència damunt "Celebracions
de Setmana Santa: els seus
ritus i sentit per a l'home
d'avui".

ESCLAFITS I CASTANYETES
El grup folklôric "Esclafits

i Castanyetes" va actuar el
dia 5 d'abril a Palma al Parc
de la Mar. Alla van passant
els diumenges diversos grups.
El passat ho feren ells amb
morta animació i alegria.

SERVICIO DE GUARDERIA
El Colegio San Buenaventu-

ra ofrece un SERVICIO DE
GUARDERIA para los meses
de mayo, junio, julio, agosto
y setiembre, de 7'30 a -18'30
horas.

Para más información, diri-
girse al propio colegio de 9
a 10. Tf. 562205.



PASQUA
Pasqua és el final d'un camí, d'un procés. Si s'arriba al dia

de Pasqua, per-6 no s'ha f et aquest cami, serà solament una
festa externa i superficial.

Quin és aquest camí?
1. La decisió i valentia de fer el bé i estimar sense pors

ni reserves i fer-ho avinent amb la nostra vida, encara que
ho critiquin o s'enriguin. La valentia i provocaci6 de Jesús
davant els seus enemies anava per aqui.

2. Dur entre cella i cella que servir sempre i a tothom és
el camí de Jesús, cami que té un signe que el Dijous Sant

-cobra una força especial: el signe del pa i dei vi, la seva vida
-Cos i Sang- donada per a tots fins a deixarse capolar,
menjar i beure.

3. Cal saber que aquest camí ens duu sense remei a la
mort. Perquè trepitjar la comoditat i l'egoisme, no és, per
ventura, una mort ben dura? Seguir un cami de servei, no és
morir? El Divendres Sant ens recorda aquest morir.

4. Just després d'aquestes passes podem arribar a la
Pasqua que és el retro-bar el sentit i l'alegria profunda de
l'haver servit, de l'haver "mort". Això és la Resurrecci6.

Amics: no ens conformem aquests dies de Setmana San-
ta i Pasqua amb unes celebracions folklõriques i externes.
Intentem donar una passa més, fent el cami de Jesús. Es el
que s'intenta amb les celebracions litúrgiques d'aquests dies
que constitueixen el bess6 de la Pasqua.

Aixi, doncs, bona Pasqua a tots!
L'equip parroquial
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ELECCIONS PEL CONSELL
PARROQUIAL

El passat diumenge, dia
5 d'abril, es varen realitzar
unes senzilles votacions des-
prés de cada missa del dissab-
te i diumenge per a triar tres
representants de la comunitat
parroquial en el Consell Par-
ronuial.

El vespre, després de la
darrera missa de Ia Parre9ui-
a, es va procedir a fer I es-
crutini. EI resultat fou el se-
güent:

Es varen recollir 287 pape-
retes en les que els electors
havien d'escriure tres noms.
La xifra de noms de persones
proposada va arribar a 100.
Les tres que tingueren mês
vots i que, per tant, resulta-
ren elegides f'oren:

Antoni Esteva (sinto) amb
110 vots.

Israel Sanchez amb 56 vots.
Jeroni Ginard (sufier) amb

56 vots.
A tots els participants a

la dita elecció I Eslésia d'Ar-
tà els dóna les gracies i l'en-
horabona per lo 136 que ho
feren.

MISSA CRISMAL A LA SEU
Cada any el dimecres sant

es celebra a la Seu de Palma
una Eucaristia en la qual el
Bisbe, acompanyat pers pre-
veres de tot Mallorca i per
tots els cristians que hi volen
assistir, consagra els olis que
després es repartiran per to-
tes les parròquies de Mallorca
i que s empraran per a admi-
nistrar els sagraments.

Cada any una parròquia
aporta els olis i els ofereix
a l'Església de Mallorca. En-
guany ens ha tocat a noltros.
Així, idò, la comunitat cristi-
ana d'Artà oferirà 20 litres
d'oh rovell elaborat amb oli-
ves recollides a la nostra con-
trada. Pels cristians d'Artà
té molt de sentit aquest fet,
ja que durant tot Tany els
sagraments que s'administrin
dins Mallorca ho seran amb
oli del nostre poble.

Aquest dia assistirem una
representació d'artanencs
i coloniers a aquesta Missa
Crismai. Des draqui ja vos
convidam a tots. Posarem
un autocar que partirà de
la Gran Via el dimecres sant
a les 5 del capvespre. Els qui
es vulguin apuntar ho poden
dir a Na Teresa Bonnin o a
qualsevol merbbre del Consell
Parroquial.

La missa de la Seu comen-
çarà a les 19'30.

PREPARACIO INFANTS
PRIMERA COMUNIO

Del dilluns, dia 27 d'abril.,
fins al dijous, 30, a les 5'30
del capvespre hi haurà una
preparació especial i imme-
diata pels infants que han
de fer la 1 4 Comunió des d'a-
ra fins a Pasqua de l'any qui
ve. La preparació es farà a
la Casa d'Exercicis.

PRIMER DE MAIG
DIADA DE L'ERMITA

Com cada any, el primer
de maig tindrà Hoc a l'ermita
el final de la catequesi dels
nostres infants. Enguany tin-

drà un caire especial d'home-
natge i ajuda a la nostra er-
mita de Betlem. Totes les
activitats aniran dirigides
a aquest fi.

Es partirà de la plaça de
l'Ajuntament a les 9'30 del
mati. Naturalment tots els
qui poguem hi hem d'anar
a peu. Els qui hi vagin en cot-
xe procurin no molestar la
caravana dels qui hi van a
peu, ja sigui partint un poc
més prest o un poc més tard.

A les 12, a l'explanada dar-
rera l'ermita, hi haurà una
celebració festiva de l'Euca-
ristia. Acte seguit s'inaugura-
rà una petita 'fira" organit-
zada pets nostres infants de
Catequesi j que té com a fi-
nalitat recollir dobbers pels
ermitans. També hi haurà
servei de "bar" (begudes i
cafè). Procurau, ido, dur- dob-
bers per a poder gastar. Tot
a benefici de la nostra ermi-
ta. També es rifará, a l'en-
tremig de la festa, el mê que
els ermitans han donat.

Esperam que sigui un dia
de festa per a tots i de soli-
daritat amb l'ermita.

d'església

notícies
parroquials
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EXCURSIO A SOLLER
• Vuitanta-una persones de
totes les edats participaren
el diumenge, dia 5, a l'excur-
sib a S611er que havia orga-
nitzat el Centre Cultural.
L'itinerari programat preveia
l'anada a la Vail de les Taron-
ges des de Ciutat en tren,
cosa que fou impossible degut
al descarrilament, sense con-
seqüències del vagó-màqui-
na. Agues; fet obligà als or-
ganitzadors a canviar Fitine-
ran que es realitzà en auto-
car per Valldemossa i Deià.
La decepció que s'endugué
l'al.lotea fou seriosa ¡a que
tots s'havien feta la idea de
viatjar en tren, lo qual per
a bastants de la nostra zona
és una novetat. Tot quedà
compost, no obstant, quan
de retorn s'aturaren a Palma
"al Ram"; allà, es pogueren
esbravar. Al final la gent
quedà satisfeta i amb ganes
d'un altre dia tornar a Sbller,
perd... en tren.

EL "CAMPING"
Durant els dan-ers mesos,

les obres del "camping" de
la carretera de Ca los Cans
han avançat moltissim, de
tal manera que si no sorgei-
xen "emperons" grossos està
prevista la seva inauguració
-al manco de mitja marxa-
per a la segona quinzena de

juny.
Devora la gran explanada

per acampar s'ha construit
tota l'Area de serveis (super-
mercat, cafeteria, infermeri-
a, etc.). Hi ha també una pis-
cina, que, segons poguérem,
comprovar personalment,
és 1 obra que sembla va més
enrera. La construcció en
general, i especialment les
porxades estan, realitzades
amb gust, i el complexe en
conjunt no queda malament.

CAMP EXPERIMENTAL
A la finca de Ca'n Femeni-

es (anant cap a Ca los Cans
a la dreta) es durá a terme
una obra agricola per part
de la Caixa de Pensions. Se-
gons indica un rètol situat
a l'entrada de la finca serà
"un camp experimental de
vinya amb tècniques de con-
reu i varietat per a vinificar".

ESPIPELLADA DE LA LOTO
Fa un parell de dies la sort

va visitar una familia coloni-
era amb una espipellada de
la combinaci6 guanyadora
de la popular "loto". La per-
sona agraciada fou Maria lvla-
ssanet ldarrerament coneguda
per "Na Maria d'es teléfon")

la quantitat que li corres-
pongue 200.000- Pts. Encara
que no sigui molt -com diria
un amic meu- "no es troben
davall una pedra".

PUJADA A L'ERMITA
Ja s'ha fet costum la sego-

na festa de Pasqua pujar a
l'ermita. Organitza l'excursi6
la parrdquia a través de la
catequesi i de fet entre al.-
lots i pares hi participa gai-
rebé tot el poble. Se sol anar
en cotxe fins a Betlem i des
d'allà es fa la pujada a peu.

J3ONES FESTES
Si no hi ha contratemps,

tindreu -amics lectors-
aquest número a les vostres

mans just abans de les festes.
Aprofit per dir-vos des d'aqui
"molts anys" i que no es per-
din els bons costums que he-
redrem dels nostres avant-
passats. Que les panades vos
surtin bones i no vos facin
mal.

	ecos	
NACIMIENTOS

Día 14 de Marzo.- Magdalena Al-
zina y Alzina. Hija de Jaime
y Margarita. Predio Son Fortè
Nou.

Día 19 de Marzo.- Guinea' Ferrer
y Genovard. - Hijo de Cristóbal
y de Marfa. C/ Ciutat. 17.

MATRIMONIOS 

Día 2 de Marzo. - Bernardo San-
tandreu Amorós con Magdalena
Lliteras Amorós. C/ Santa Cata-
lina. 19.

Día 14. - Franco Gugliotta con
Marfa Maravillas Esturillo y
Sanchez. En Inglaterra.

Die 21. - Antonio Sanchez Perera
con Luisa F 	  González. C/
Juan Luia Estelrich, 5.

Día 27. - Jaime Guiscafró Ferriol
con Bárbara Servers y Morey.
C/ Isaac Peral de Cala Ratjada.

DEFUNCIONES 

Día 1 de marzo.- Rosa Bench°
Rosselló. al Leva. 87 años. C/
Caridad. 5.

Día 3. - Ana Fuster Cortós. al
Ranxereta. 74 años. C/ Monserrat
Blanes. 25.

Día 3. — Margarita TOUS Tous.
a) De Ca'n Canals. 90 años. C/
Castanet, I.

Día 7. - Jaime Sancho Pastor.
al De Sa Murtera. 86 años. C/
Vicario Far. 8.

Día IL. - Jaime Juan Payeras.
a) Galbis. 73 años. C/ Casta-
net, 3.

Día 16. - Angela Esteva Llinós.
87 años. c/ Gran Via, 28.

Día 18. - Francisco T 	  Este-
va. al Cirera. 88 años. C/ Ma-
jor. 96.

Día 19. - Guillermo Girart Llite
res. al Biulaigo. 78 años. C/
Costa y Llobera, 11.

Día 22. - Beatriz Gelabert Serra.
al Jaumina. 101 años. C/ R. Bla-
nes. 69.

DEL l DE ABRIL
AL 30 DE MAYO
Los titulares de las Libretas de Sa Banca pueden obtener hasta
30 MILLO \ ES DE PESETAS en premios mediante soneos de:

Ademas se repartiran 3.000
relojes M -WA TC H

,00 premios de 5.000 pias
en metalico.

SOLICITE LOS SOBRES
BOLETO NE MEROS DEL
SORTED AL INGRESAR EN
St LIBRETA DE AHORRO
EN NUESTRAS OFICINAS!

de la colònia	
A;idreu Genovart

SA LLIBRETA A"SA BANCA'
TE PREMIS

"Si BANCA"

1 Premio de _1.000.000,- ptas.
1 Premio de _500.000,- ptas.
2 Premios de _250.000,- ptas.
6 Premios de _125.000,- ptas.

10 Premios de _75 000,- ptas.
40 Premios de —.50 000,- ptas.
30 Premios de _100.000,- ptas.
Sono) ante NOT 010 en la pnrntra quincena JI mes Je law



Part de la Feina que actualment Fa l'ermità Benet
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	L'ERMITA DE BETLEM,

Era un horabaixa dels pri-
mers dies de març. Arribam
a l'ermita de Betlem mitja
hora abans de la fosca i ens
asseim al banc de pedra a
la dreta de la façana prin-
cipal, on hi fa quasi calor
degut al xaloc que durant
el dia havia fet, per-6 la tem-
peratura és prou agradable.

Aixi començam la conversa
amb dos dels moradors d'a-
quest bell paratge artanenc,
l'ermita Pau i Vermita Sebas-
tià. L'ermita Benet s'hi ajunta
més tard.

Actualment a l'ermita de
Betlem hi viuen els tres ermi-
tans esmentats Pau, Sebastià
i Benet.

L'ermita Antoni de Sant
Pau, conegut per l'ermita
Pau, nasque a Ivluro fa 37
anys. L'any 1970 ingressa a
l'ermita de Betlem en la qual
professa perpètuament rany
1974. L'any següent fou des-
tinat a l'ermita de ValldemDS-
sa residint alla fins l'any
1982. Actualment és el Supe-
rior de la comunitat eremíti-
ca d'Artà.

L'ermita Sebastià de Nostra
Senyora del Toro va néixer
a Ma6. També va fer el pos-
tulantat i el noviciat a Arta
l'any 1945, professant els vots
temporals el mes d'octubre
de Pany 1947 i els perpetus
l'any 1949. Ara té 74 anys.

L'ermità Benet de Nostra
Senyora del Rosari, natural
de Manacor, igualment féu
el postulantat j noviciat a
la nostra ermita l'any 1961,
quedant aqui fins l'any 1967,
en una primera temporada.
Ara hi és des de l'any 1977.
Compta 43 anys.

BELLPUIG.- Quina primera
impressi6 tengueren la prime-
ra vegada que visitaren la
nostra ermita?

Tots dos ens contesten
que... "molt bona, ja que és
una de les ermites que reu-
neix més condicions per viure
el nostre carisme". L'ermita
Sebastià diu que la troba un
poc funesta degut als xiprers,
Ja que ell no eis coneixia mês
que al cementiri del seu po-
ble.
B.- Quina vida duen els ermi-
tans?
E.- La nostra vida és contem-
plativa, seguint l'espirituali-
tat dels Pares del Desert,
adaptada al tem_ps d'avui i
actualitzada pel Concili Vati-
cà II. La nostra vida per tant,
va combinada per l'oraci6
i el treball.
B.- Quina extensió té la pro-
pietat de l'ermita?
E.- En total són unes 64 guar-
terades de les quals en podem
conrar 5, entre hort i seca.
Les restants quarterades són
muntanya.
B.- Quines misses tenen ac-
tualment a rermita?
E.- Tots els diumenges i fes-
tes i algunes entre setmana.
B.- I quins capellans vénen
a dir-les?
E.- Quasi sempre han vingut
els capellans d'Arta. Entre
ells, dos han vengut molt.
Abans D. Pepe Fuster, E.P.D.

darrerament D. Antoni Gili.
Ara ho fa D. Jaume Alzina
els diumenges i festes i, entre
setmana, el P. Miguel Ramon.
Hi hagut temps en qué algun
ermita va ser ordenat preve-
re, emperò la Congregació
és preferentment laical.

B.- Quin sentit te pels ermi-
tans l'habit?
E.- L'habit és un signe de
consagració a Déu, davant
els homes.
B.- Tenen obligació de dur-
lo?
E.- Si. Pei-6 per fer feina,
tenim permis per no dur-lo.
B.- Qui és el Fundador de
la Seva Congregacif)?
E.- La nostra Congregació
d'ermitans va ser fundada
en el segle XVII, pel venera-
ble ermità Joan de La Con-
cepció, de llinatge Mir, natu-
ral d'Alaró.
B.- Qui és el cap d'aquesta
Congregació mallorquina?
E.- Es el Superior General,
amb la col.laboraci6 del Vica-
ri Episcopal de la Vida Reli-
giosa, i dels ermitans que
formen el Consell. Actual-
ment és l'ermità Gabriel dels
Dolors, natural de Manacor,
i resideix a Sant Salvador
de Felanitx.
B.- Quants d'ermitans hi ha
act ent a Mallorca?
E.- Ara som 15 repartits en
les segiients ermites: 5 a
Valldemossa, 4 a Sant Salva-
dor de Felanitx, 3 a Bonany
i 3 a Arta.
B.- St% pocs ara en compara-

d'altres temps?
E.- Fa uns deu anys que som
més o manco els mateixos.
B.- Segons el seu criteri, l'er-
mita d'Arta és de les que té
més condicions per viure-
hi la vida prapia deis ermi-
tans?
E.- L'ermita d'Artà té un a-
ventatge per nosaltres i és
que és molt solitaria i per
tant adequada a la nostra
forma de vida. Per altra part
té la dificultat de recursos
econòmics.

Davant la campanya que el poble artanenc estA fent a favor de
l'ermita de Betlem. BELLPUIG presenta avui una entrevista on ha
recollit de viva veu. els problemes dels nostres ermitans: tres
homes que viuen dins un dels racons més meravellosos de la nostra
coot rada.



Els tres eremites: Pau (Superior) SebastiA i Benet.

I •

Il abril 1987	 BELLPUIG	 79 7

ÉS NOTICIA
B.- I parlant de l'economia...
tenim entas que es fa una
campanya a Artà per ajudar
a la seva ermita. Qua passa
amb la part econômica? Com
han acollit aquest gest? Ho
han demanat vostès?
E.- No, no és que hàgim de-
manat res. Parlant amb una
persona va sortir la situació
un poc dificil de l'economia
de Permita. Aquesta persona
ho va fer arribar al Conseil
Parroquial d'Artà el qual s'ha
fet seu el problema Fha llan-
çat una cridada per ajudar-
nos. Emperò el problema eco-
nòmic ja no és d'ara. Fa uns
30 anys que la nostra Ccngre-
gaci6 ens ajuda en les despe-
ses extraordinaries i amb més
freqüência des 4:16 fa uns 10
anys, en quê l'agricultura ha
anat a menys i, per tant, no
basta per les nombroses des-
peses que tenim. Aquest mal
del conreu és general i nosal-
tres també n'hem tocat les
conseqüències.
B.- I de ses abelles, qua s'ha
fet?
E.- Un temps tenfem unes
2,00 casetes d'abelles. La ven-
da de la mel ajudava a l'eco-
nomia de la casa, perd això
ha passat. Un mal molt greu
i després un incendi acabà
amb totes elles.
B.- I ara, com se defensen?
E.- Ara les úniques entrades
són les tretes de la venda
dels mens i dels objectes reli-
giosos. També l'ermità Benet,
des de fa mig any, es dedica
a fer figuretes de 'fang, re-
presentacions de misteris
de Betlem, ermitanets i re-
produccions d'iconos orien-
tals. Les figures les du a cou-
re a la taillera d'En Jeroni,
que per cert, les cou gratui-
tament, cosa que li agraim
de veres.
B.- Aisi que sembla ha caigut
bé la decisió del Consell Pa-
rroquial d'Artà?
E.- Segur que sí. I pots posar
que els estam molt agraits,
sigui el que sigui el resultat.
Si fos substanciosa la cam-
panya, ens permetra cobrir
les necessitats més urgents,
com sbn la conservaci6 de
Pedifici, canviar algunes por-
tes, etc.
B.- Tenen moltes visites a
¡'ermita?
E.- Ve bastanta gent d'Artà
i també d'altres comarques.
Sobretot a les primaveres
mês que a l'hivern. A l'estiu
nomes solen venir estrangers
i és gent de pas.

B.- La font de Na Bernadeta
té molta fama i acceptació.
Ens consta jue molta gent
ve per dur-se n aigua a case-
va. -Es l'única de qua disposen
a l'ermita?
E.- No, també tenim un aljup.
Perd l'aigua de la font es
molt, bona per a regar les
plantes i hortalisses i també
per beure, ja que sembla molt
digestiva. La font mai s'ha
aturat de rajar. Si s'aturas
seria la nostra ruina comple-
ta.
B.- De quins medis disposen
per comunicar-se amb la res-
ta del món, si és que els inte-
ressa?
E.- Tenim el cotxe que ens
permet anar a Arta amb més
facilitat que abans i retornar
més aviat a l'ermita. També
tenim una emissora de radio
que ens permet comunicar-

nos amb el Santuari de Sant
Salvador de Felanitx i amb
l'Ajuntament d'Artà.
B.- Per qui són, si es pot dir,
les principals pregártes que
fan els ermitans de Betlem?
E.- Pregam per tota la huma-
nitat. Per Mallorca i molt
concretament pel poble d'Ar-
tà en la demarcació del qual
esta asseniada la nostrá er-
mita.
B.- Volen dir o afegir res
mês?
E.- Si. Des d'ara ja agrailn
a totes les persones que han
tengut l'atenció de donar-
nos els primers donatius i
a totes les que esperam que
ho faran la seva bona volun-
tat envers de l'ermita, ja que
tal volta no tenth-em ocasi6
de fer-ho personalment.

Acabam l'entrevista asseguts dins una saleta, ja que la fosca
s'ha fdt notar fa una bona estona. Ens acomiadam. doncs, dels tres
ermitans que molt amablement han contestat a les nostres
preguntes. i tornam altra volta a la vile amb una fosca ben negra,
i acompanyats solament pels picarols d'algunes ovelles que desiara
trobam pasturant per les estretes voltes de Son Morei.

Texte i fotos: G. Bisquerra I
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un café en es triquet  Elvira Pins
Miguel Pins   

RAFEL FONT, d'ocellaire a infermer
A aquest bar de Ciutat,

punt de reuni6 i conversa dels
artanencs, anys enrera, ens
vinguérem a trobar amb Ra-
fel Font, vilatà del nostre
poble, que viu a Ciutat des
de fa un raig d'anys.

Nat a Pon-eres el 1955.
Varen destinar el seu pare,
caminer d'ofici, a Arta, i ell
i la seva familia s'hi traslla-
daren, essent encara un in-
fant. En un principi va viure
a una caseta de caminers,
situada a un revolt abans d'a-
rribar a Ses Pastores. Aquest
constant contacte amb la
naturalesa el marca forta-
ment, d'aqui que un record
dels més agradables que ell
en té d'aquella infantesa és
la d'un al.lot que s'enfilava
per damunt les mates d'aquell
redol.
Primers anys a Arta. 

Vaig anar a escola a Cas
Frares i vaig conèixer el Pare
Rullán el qual condiciona el
meu interés per la natura.

Després de realitzar els
primers estudis vaig comen-
çar a fer feina a Ca Na Met-
xa, això era l'any 69.

En aquells moments vares
deixar de banda l'aspecte a-
cadèmic?

Efectivament, vaig deixar
els estudis, perd dintre meu
hi havia fam de cultura; cul-
tura en tots els aspectes, pe-
rd sobretot en el camp de
la biologia. Vaig començar
a freqüentar tots els cercles
artanencs relacionats am b
aquest tema: el museu, llar-
gues converses amb En Pere

i moltes passejades
per les rodalies artanenques.

De manera autodidacta
em vaig preparar per a supe-
rar les proves fins a cinquè
de batxiller.

Per primer cop visc a Ciu-
tat.

Per fer sisè i COU vaie
haver de venir a Palma, aixo
era l'any 1975. Llavors jo feia
feina a una gestoria per pa-
gar-me els estudis. Aquests
anys foren molt moguts degut
a la mort d'en Franco.

Recordes la teva primera
impressió de Ciutat?

Si, la d'un al.lot que deixa
el poble i el que vol és veure
més enfora. Tot és nou i no
tens ulls per tot, vas, en cer-
ta manera, una mica desbor-
dat. Es com tocar la llibertat
amb les mans.

A Ciutat, on vivies?
Vivia amb amics d'Artà

a un pis. Tot això suposava
el coneixement de les feines
clue fins ara havia fet la ma-
re. Com anècdota vos contaré
que anàvem amb els
companys del pis a dinar al
Patronat Obrer per cinc du-
ros, que en principi estava
pensat pels marginats. Per-6,
Iluny de considerar-ho una
marsginació social, ho consi-
deràvem un èxit social, una
manera de ser nosaltres ma-
teixos.

Vares sentir algun tipus
d'enyorança per aquella ma-
nera de viure que havies dei-
xat a Arta?

No tenia temps d'enyorar-
me, malgrat que sempre es
noten a faltar aquells de-
talls com el truc de després
de dinar a S'Almudaina. Perd,
per mi era molt important
davallar el cap de setmana,
sobretot per veure els amics,
no només de manera passiva,
sinó per dur-los alld nou que
havia passat a Ciutat. Dins
mi sentia aquella necessitat
de voler agaTar-ho de Palma
per dur-ho cap a Arta. Era
una espècie d'avanguardista.

Després de COU. 
Vaig intentar matricular-

me a l'escola d'ATS de Sant
Joan de Déu i malgrat haver
tret la selectivitat amb una
nota bastant alta, no hi vaig
poder entrar, de la qual cosa
no en sé el motiu.

Sense estar-ne massa con-
vençut em vaig matricular
a medicina, que es feu a Pal-
ma per espai ne dos anys,
perd per problemes personals
ho vaig deixar. Vaig tornar
a Arta i vaig fer feina dins
el camp de l'hoteleria.

L'any 1981 vais tenir la
sort de conèixer 1 al.lota que
després seria la meva dona,
i no tanta sort que fos ciuta-
dana.

Em matricul a l'escola de
diplomats en enfermeria a
Son Dureta, curs els tres anys
i comen_ç tot d'una a fer feina
a la Policlínica, d'aquesta
vaig passar a la secci6 ma-
terno-infantil i, posterior-
ment, a*Caubet on hi treball
actualment.

Hi tens relació amb gent
d'Art à?

Si, de vegades hi ha ma-
lalts artanencs, i intent tenir
un contacte amb ells; donar-
los ànims, etc.

Quines coses trobes que
han canviat a Arta?

El que més m'empipa és
anar pel carrer i no conèixer
la gent jove. Perd, en gene-
ral, ha augmentat el trull,
sobretot des del punt de vista
cultural. Crec que l'Ajunta-
ment els darrers anys ha po-
tenciat bastant aquestes ac-
tivitats, creant locals, etc.

Tu, què li demanaries a
un batle nou?

Que pensas que no sera el
darrer batle, i que, per tant,
ho tengués en compte i no
intentas neutralitzar en una
sola, totes les idees alterna-
tives a la seva.

I per acabar...
havia trobat altre
s'hi diguessin uns
coherents com a

-pluviòmetre
AREA URBANA

MARZO

hrs. ni
Dia	 8 	 1,0
Dia 18 	 2'0
Dia 21 	 4'0
Dia 25. 	 2'5
Dia 28 	 3'5
Dia 29 	 6'0
Dia 31 	  25'0

TOTAL 	  44'0

"Jo no
poble on
dois tan
ARTA".
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PERE PUJOL, imatger Per C. Obrador
Al reconet de Camumare

hi trobArem en Pere abstret
en els seus fangs a punt de
dar-los forma. El motiu mês
que sobrat d'aquesta visi-
ta es la seva darrera obra
original dins el tall més clAsic
d'imatger. I, sens mês olive-
tes, encetàrem la conversa:

"Abans de tot t'he de dir
que per entendre aquesta o-
bra has de ser creient. L'he
titulada RESIGNACIO ja que
ho és d'una dona que li donen
el seu fill mort al que ha vist
craixer i se resigna amb l'es-
perança de la -Resurrecció.
Dintre aquesta obra hi veig
reflexada la meva vida. M'he
hagut de resignar molt i les
fendes encara estan obertes
i són males de curar"

Per fer aquesta Pietat en
Pere ha seguit el mateix pro-
cés del bronze encara que
es de poliester i pasta de pa-
per policromada a l'oli essent
la primera vegada que empra
aquests materials.

"No l'he feta plorant. Se
veu q_ue ha plorat ja que té
els als inflats i vermeils.
La força de l'angúnia està
tancada dins la ml que du
el mocador. El Crist és un
home esflorat que ha patit
molt. Té gangrenats els peus
i la sang h corre pel cos".

La seva realització ha du-
rat 7 mesos i es la segona
de mês envergadura de l'au-
tor. Té 1'70x1 50 mts. Si el
Crist estàs dret mediria 2'20
mts.

"Com tota obra meva du
el segell mallorquh el vestit
de la Verge amb rebosillb.
Aixa si, fora ostentacions.
No du cap joia".

Anirà montada damunt
una empostissada d'uns 4 x
2'30 mts. La Pietat anirà da-
munt una peanya i tot, da-
munt unes rodes que serà re-
molcat pels mateixos carapu-
nats de la confraria.

."Es una obra que l'he feta
per enarrec d'una confradia
de Son Servera. No és que

em sàpiga greu, pera m'ha-
gués agradat- més que hagués
quedada a Artl. Aprofit per
a tornar insistir en qua els
artanencs han d'estar atents
a la meva obra de la dècada
que em queda per crear. Artà
té ocasib de tenir obra me-
va". •

La carrossa durà uns hums
adequats. A cada cantell de
la peanya hi haurà un Angel
i aIs cantells de rempostissa-
da, uns festers il.luminats,
tot disenyat pel mateix Pere.

"M'ha animat molt la unitat
que hi ha entre aquests con-
frares serverins. Es digna
d'alabar i envejar. Per cert,
m'han fet confrare d'honor
i he promès, si fa bon temps,
desfilar-hi vestit de carapu-
nat"

Pere, estic d'acord amb
tu. Es una pena que el poble
no en tregui profit de la teva
obra i de les teves idees que
tens per a embellir els racons
de la vila.

PERE PUJOL ARA:
*Tenc molta de feina co-

mençada i vaig enrera. Estic
convidat a fer ex_posicions,
per-6 no puc complir ni per
enguany ni rany que vé.

*Estic dedicant unes hores
setmanals a la restauració
de la Rondalla. Vull que quedi
en condicions per quan jo
no hi sigui. He de dir que es
l'obra que més m'ha fet patir.
La vaig fer perquè quedAs
al poble en exclusiva i el qui
la volgués veure que vengués
aquí. Pere)...

*Per encArrec del Consell
he fet el relleu d'un foner
que, una vegada reduït i fet
en bronze, el donaran com
a trofeu als dos millors espor-
tites (femení-masculí) de ca-
da any. L'originalitat d'aRues-
ta obra està en un sarrio que
penja del foner fet de llatra.

Gràcies Pere.

EXPOSICIO D'EN SARASSATE
A la Torre de Ses Puntes

de Manacor, del 28 de març
fins al 8 d'abril, en Joan Sara-
ssate ha exposat les seves
escultures.•

Al seu llibret, presentaci6
de la mostra, rescrit d'En
Josep M 4 Salom destaca el
següent: "A cops de martell,
sorgeixen les figures estilit-
zad-es i a vegades apocalipti-
ques que duu dins la mollera,
envestint com un toro i cre-

ant el seu art únic a l'hora
que fan feina els toreros,
diumenges i hores que sbn
pels atres d'evasió..."
tot això amb la inspiraci6
musical, present en tota la
seva fantasia...".

L'exposició, molt visitada,
i oberta el 28 de març per
Gaspar Oliver, ha estat un
encert i una altra vegada en
Joan Sarasate s'ha tornat
guanyar els manacorins.

XXIV EXPOSICIO
COL.LECTIVA LOCAL

Del 11 al 19 d'abril i al saló
de la Caixa de Pensions, tin-
drà lloc la XXIV Exposició
Col.lectiva Local d'Arts PlAs-
tiques.

La inauguració es avui, dis-
sabte, dia 11, a les 20'45 ho-
res. El públic podrà visitar-
la: els dies festius de 11 a
13 h. i de 20 a 21'30 h. I els
dies feiners: de 20 a 21'30
h.



política local
Haurem de fer una excepció i enlloc de publicar EL NOSTRE ENTORN que tocava avui. inclourem

la crónica del ple municipal que es celebra el passat 31 de marg.

iffillor
Telex 69565 VGOR E W G.A.T. 820
( aile Bui■canella, 12- .7 585515/52 CALA MILLOR

Carretera ( a Agulla, 19 It' 564017 CALA RATJADA

CIRCUITOS "SEMANA SANTA"

_.;ALICIA y sus RIAS 	  30.900
Salida: 15 abril, 6 dias.

PAISES BAJOS y PARIS 	  65.900
Salida: 12 abril, 9 dias.

HOLANDA-BELGICA 	  61.900
Salida: 13 abril, 8 dias.

ITALIA al completo	  62.100
Salida: 13 abril, 10 dias.

AUSTRIA. 	  74.200
Salida: 11 abril., 10 dias.

YUGOSLAVIA, tour de Slovenia
y Venecia. Salida: 17 abril, 4 dias. 	 56.900

ROMA 	  39.700
Salida: 16 abril, 5 dias.

VENECIA 	  39.800
Salida: 16 abril, 5 dias.

ESPECIAL NOVIOS

TENERIFE 	  35.100
1 semana.

LAS PALMAS 	  31.700
1 semana

MADRID 	  29.500

Estos precios incluyen avión, desde Palma,
traslados aeropuerto y estancia en hotel con
desayuno.
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Amb l'absència dels regidors del PSOE i del
també regidor J. Mislata, comença la sessió
donant a conèixer el Sr. Morey als assistents
els resultats d'una reunió que tingué amb el
Conseller d'Obres Paliques, Sr. Saiz, en la
qual parlaren de la depuradora. Pareix que,
si tot va 136, aquest ja no podrà ésser l'eslògan
de les properes eleccions municipals per cap
dels grups que hi concorrin.

S'acorda fer una sol.licitud al Govern Balear
acollint-se al Decret 42/84, art. 5-B, perque
subvencioni i financii al 100% la seva
construcció.

Segons digué el Batle, si tot va així com
prometé el -Conseller, hi haura una tassa per
depuració d'aigua, però el Govern Balear se'n
cuidara del seu funcionament i també del seu
manteniment.

El proper dia 15 d'abril, s'adelantara unes
quantes bores la recollida del ferns; els que
ara eren recollits el dilluns demati ho seran
el d'umenge a partir de les 10 de la nit. Es no-
tificarà af poble en general per medi d'un Full
Informatiu, del nou horari i es recordaran les
normes vigents, de les que ja vaig parlar-ne
en la darrera crônica municipal. Aquest sera
el primer imprès del nostre Ajuntament que
es farà amb el nou logotip.

Es proposa al Consell de Mallorca construei-
xi el nou parc de bombers al Carrer de Costa
i Llobera: entre el Carrer Major, la via del
Tren i el cami de Ses Paisses. .Aquest troç de
terra és d'Obres Paliques, però sembla que
no hi ha cap inconvenient per part de la Conse-
lleria.

Per a construir el parg que anomenen SER-
PREISAL„ volen 2.000 'ill-. 1 aquesta retxa no-
mês en te 1.569, però pareix ser que la situació
és immillorable, just arran del pou i endemés
molt cèntric.

El carrer de Costa i Llobera quedara tallat
en arribar al cami de Ses Paisses, en cas d'a-
ceptar aquest solar. Mice, fou discutit per-6 la
seva privilegiada situació prest els posa tots
d'acord. •

Ara que GESA enterra els cables, s'aprofita
per enterrar els de l'enllumenat pUblic, així
quedaran totes les façanes neles de fils. Serà
molt mês estètic.

Ja que parlava del nou enllumenat hi afegiré
que et seu cost total és de 35 milions de pes-
setes, de les que n'hi ha 12 de subvenció, per
tant, en queden 23 pels conlindants que seran
pagats segons els ,metres lineals de les façanes

no segons els m.L' de frontis.
Per prec del regidor Llaneras, es- demana

al Servei de Costes de Balears que arregli els
desperfectes causats pel temporal i que es du-
gui mês arena a la platja artificial de Sa Colô-
nia.

B. LI.

BASQUET
Sta. Maria 28 AUDIOLU X 25

Dia 29 de març ens va visitar l'equip de Sta.
Maria, ben convençudes de guanyar, ja que
a Arta no va ésser molt difícil guanyar-les.
Però, a causa del mal temps, ens va resultar
an poc complicat el partit.

Tant a la la com a la 2a part, el marcador
anava a favor de les locals, una primera part
un poc fluixa i amb pocs punts.

Entrant al segon temps les artaneni:jues es
col.loquen a lo darrer a tres punts de diferèn-
cia. En aquest moment l'arbitre aturà el partit
fins que la pluja s'aturas. Llavors, seguint, les
locals ens passaven de tres punts, per lo tant,
pensarem tirar un triple que ens va quedar curt
a causa del vent. Aixi acabà un partit amb
molta d'aigua.

AUDIOLU X 39 Escolar 43
Dia 5 d'abril ens visitaven les gaballines com

a darrer partit de la Higa.
La la part hi havia uns pocs de nervis per

part de Fequip artanenc i ho reflexa el mar-
cador ja que els primers minuts anavem 0-10
aproximadament.

A la 2a part sortiren més fortes i tranquil.les
i amb seguretat de guanyar, però els llança-
ments est aren a favor de les gaballines. Hi
va haver moltes personals i quasi una tècnica
a una jugadora de l'Escolar. Perd és per demés,
l'experiència de les artanenques es petita. Es-
perem que l'any que ve segueixin i quedin entre
les cinc primeres de la classificacib.

Maximes encistelladores: Antònia Gelabert
i Antònia Tous amb 12 punts cada una.



Basquet femenf

Futbito infantil

Tanis taula
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esports
Els col.legis de la vila (Sant

Bonaventura, Pcibiic i Sant
Salvador) han anat partici-
pant dins diverses categories
1 en diversos esports als cam-
pionats comarcals convocats
pel Govern Balear que, des
del passat desembre i a hores
extraescolars, s'han anat de-
senvolupant.

Les categories aleví i in-
fantil, tan masculí com fe-
mení, ja han acabat les seves
competicions i els resultats
han estat prou eloqüents i
satisfactoris per a les tres
escoles.
Sant Bonaventura 

L'equip de Gimnastica De-
portiva s'ha classificat per
a disputar les finals, avui,
11 d'abril a Manacor en les
modalitats de barra, trispol
i potro. També aquest col.legi
ha jugat la final, a doble par-
tit, de bàsquet mascull en-
front de l'equip d'es Canyar,
guanyant aquest darrer en
un emocionant partit jugat
al poliesportiu d'Artà.

Finalment hem de dir que
altres equips classificats per
les finals són els d'alevins
de tennis de taula i d'escacs.
Col.legi 

El Col.legi Públic partici-
para amb un equip d'atletisme
alevi a les finals que es dispu-

ten a Campos en les modali-
tats de velocitat (60 mts.),
pês, salt d'altura, salt de lon-
gitud, resistência (2.000
mtes.) i marxa en la catego-
ria femenina.
Col.legi Sant Salvador

Finalment, cal destacar
l'actuació dels tres equips
de categoria infantil del Col.-
legi Sant Salvador que parti-
cipen als campionats espor-
tius escolars en la modalitat
de tenis de taula, bàsquet
femeni i futbol sala mascull,
proclamant-se campions co-
marcals d'aquestes tres mo-
dalitats. Cal afegir que en
bàsquet i tennis de taula han
guanyat tots els partits de-
mostrant la seva absoluta
superioritat.

El mes qui ve començarà
el campionat insular, on
s'hauran d'enfrontar els mi-
llors de cada comarca per
tal de decidir els campions
de Mallorca que s'enfrontaran
als millors de Menorca i Eivi-
ssa.

Des de BELLPUIG donam
l'enhorabona als col.legis i
a tots els responsables d'a-
quests esports i d'una ma-
nera especial als qui ja han
aconseguit fer campions.

Seguir'em informant del
desenvolupament de la resta
del campionat.

Campionats escolars

TERCERA REGIONAL
ARTA 1	 Sineu 3

JUVENILS
ARTA 1	 Escolar 2
Pollença 5	 ARTA 2

INFANTILS
Porreres 2	 AVANCE 1
AVANCE 4	 Algaida 1

ALEVINS
Porto Cristo 5 AVANCE 0
AVANCE 1	 Arenal 9

FUTBOL
PREFERENT
Arenal 1	 ARTA
ARTA- 1	 Sta. Ponsa

Un Arta desconcertat, sen-
se saber estar al terreny de
Ses Pesqueres, sense saber
jugar ni a favor i contra vent,

1 va perdre davant un equip
2 vetera que en tot moment

va imposar la seva llei.
La La part la defensa i la

mitja no saberen treure la
pilota de darrera, jugar-la

arribar al porter Mogaila.
Poques ocasions per 1 Arta
i moltes pel rival que, amb
força i amb duresa arribava
una i altra vegada fins a la
porteria de N'Arrom (dos pals
1 varies ocasions que, unes
vegades en Mateu i altres
en Roxa -el millor la 1-4 part-
salvaren).

A la 2,4 part amb el vent
a favor i sense davanters,

l'equip demostrà estar més
encertat i mês preparat per
a jugar i, si bé 1.Arta empata
al minut 2 per obra de Paye-
ras, 3 minuts mês tard el Sta.
Ponsa marcava el segon gol.
No es va poder empatar el
partit perquè, una vegada
mês -quantes enguany- al
darrer minut no varen saber
marcar de penalty, molt mal
tirat per PIanisi. En general,
partit entretingut, però desa-
gradable al final. Pareixia
que alguns jugadors locals
no temen consciència gua-
nyadora.

Arrom (B), Julia. (R), Rocha
Suarez (M), Genovart

R , Planisi (M), Remacho
R , Payeras (R), Gayà (R),

Rossello (B), Caldentey (B),
Nadal (R), Pins (R).

CADETE
El passat dia 28 de març

s'havia de jugar el dan-er par-
tit de la temporada que en-
frontava l'equip local VIALSA
amb els manacorins del PER-
LES B. El partit va començar
amb brusca i, al descans, es
va decidir suspendre'l davant
la gran quantitat d'aigua

S'havia proposat jugar a-
quest partit el passat dijous,
però a flores d'escriure aques-
ta crônica, encara no s'havia
jugat. Hem de dir que s'espe-
raya guanyar amb claretat.
Esperem que així sigui.

Després d'aquest partit ja
s'haura acabat una temporada
mês j, s'ha de dir, que, encara
que els resultats de la segona

volta no hagin estat molt
bons, aquesta ha estat una
gran temporada.

Ara ja es comença a parlar
de possibles partits amisto-
sos, encara que no hi ha res
concretat. Ja vos informarem
d'aquests aspectes i de molts
més que en sortiran de nous.

P. Vaquer



xerrim xerram

LA COSA VA DE BO.
Si no hi ha entrebancs, la
primera quinzena de maig
tendrem una emisora local
de radio a ne's primer pis de
l'hospital. Segons ens han in-
format, hi -haurà locutori,
salonet d'emisió i una sala
pel públic. Els projectes són
optimistes i els responsables;
prometen no tenir partida
de cavall i arribada d'ase.

COM LLAMP DEU ESSER
que en temps pre-electorals
ses idees murgonen més que
es gram?.
Als qui comanden i als qui
volen comandai, les direm
que una bistia s'engreixa amb
faves i no amb ski de magra-
ner.

I JA QUE PARLAM DE CO-
MUNICACIONS per éter, què
trobau d'en Jaume "Bidigos '?.
Radio Cadena Espanyola l'ha
fitxat sense tenir "carnet"
del PSOE.

TAMBE HEM CAÇAT AL
VOL, que prest hi haurà a
Na Baflessa unes bosses per
amagar les sabates de les
dones encintes. Lo Que és
ara val ulls per mirar. Calça-
peus de totes races i colors,
romanen davant la porta de
"Can Gemeguis" i allô pareix
el "baratilfo" dels dimarts
a la plaça nova. Si la idea
passa endavant, tendrem re-
solts els problemes estètics
i els inevitables perfums-
efluvis que tot calçat despe-
deix.

HABEMUS PAPERS, PLAS-
TICS, llaunes i poc mirament
per part de quasi tothom.
A on arribarem?
Penicilina de granera Senyor
Batle.

LA FANTASIA que féu l'Amo
En Tomeu Sunyer, el dia 4
prop-passat tengué repeticib
amb un vehicle molt mes xe-
rec. La personalitat i el se-
nyoriu de l'Amo En Sunyer
és irrepetible.

RECEPTA CULINARIA
DEL XEFF FOGd

In témpore quaresmale,
la riceptta e severa
no pot ser d'altra manera
que manjare vegetale.
Sono due cosas privattas,
la carnotta e il pescatto
cometerá gros pecatto
qui mene vaccas asattas.
De panxetta l'abstinencia
a de ser di lei totale,
pensiemo qués lo normale
tener recta la conciencia.
En tanti nostra riceptta,
qiiesta ora rhemos fetta.
Atenzione pecatori;
ahi va il rebumbori.
Olives i carabasses,
metlas, táperas i pane,
taronjas ar tulipane
ais, sebas de tuttas classes.
Bestina de pa i fonteta,
caragols sensa esmocare,
moniatos sin pelare
cum salsa a la vinagreta.

Quintares de simpatia,
xixanta rovas d'amore,
la porta de vostro quore
obriu a La Eucaristia.
Seamo buono germanetti,
in qiiestas santas giornattas
les desitja sean grattas
vostro amico violinetti.

Pere Ginarcl
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AFEGITO
HUMIT

A punt de badallar el segle
XIX, teniem dins Artà un ma-
trimoni del qual la muller
havia enfillada, amb punyides
d'eclampsia, una marciana
mig goxauba. Aquesta criatu-
ra tot ho esbordregava. Era
una pot6 amb el cervell cap-
girat. Per devers el frontis,
pam amunt, pam avall, enlloc
d'ulls li fiblaven dues prunes
de frare llarg. Quan podia,
barramentava i englotia els
claus i la pota, sense patir
d'esventralladura.

En temps de messes de ba-
tre, damunt mig dia, sa mare
li manà que portàs una ollada
de llegum a son pare.
- Vous, filleta meva, dins s'o-
lla hi ha un recapte de faves
amb una tallada de xuia. Te'n
vas dret a s'era. Res de fer
es trompitxol que ton pare
ja no té memòria de lo que
ha berenat.
- No paseu Ansia mumare.
Volaré com és vent.

Encara no fou trenta passes
lluny, les pessigolles de la
fam tocaren moguda de pica-
rols. Bubi, bubi, destapà la
cobertora. Què més fa ni li
dema unes quantes faves de
manco?. Perd qui comença
amb un acaba en ningún. Ja
ho crec.

Quan s'adonà, sols quedava
el brou i la xuia. ¿He dit xu-
ia? Idd no. Ha desaparegut
i a lloc desconegut. Dins la
panxa fa el puput.
- Ara l'he feta grossa. Com
me present amb tal "contu-
mace. Au, au, coratge ten-
guem.

A un quart6 lluny enfila
un quern ore llàstimes.
- Mumparet, mumpare, quina
travalada Déu meu. Ja ho
val Bon Jesuset.
- Filla meya. Deixa de bonje-
jusar i atraca sa menjua. De
talent que tenc sa mula en
confon amb so garrot de s'es-
correjades.
- Jau es dinar. Perd vos diré
que he esvergat una ensope-
gada pes cami i s'olla m ha
trabucat. Com podeu veure
només he pogut recollir es
brou.

Segons gent d'honor, aquell
home moil- d'humitat.

Pere Ginard

endevinalles
d'En Pere Xim
Solució a la del na %7: Uh eriv5.




