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editorial -

MÉS QUE UN

HOSPITAL

La Comarca de Manacor s'ha aixecat, ha anat a Palma i multitudinàriament s'ha mani-
festat reivindicant una aspiració col.lectiva:

Que el segon Hospital Públic de Mallorca

es construesqui a Manacor
I no va ésser una petita part de gent o un sector determinat, encara que d'Artà i po-

bles vans n'hi ands poca. La manifestació del passat dissabte passarà a la història de
Mallorca com una de les més multitudinàries i unitàries que mai s'han fetes, tan sols
comparable a aquelles grans manifestacions que a principis de la transició reivindicaren
temes tan evidents com la llibertat d'expressió, l'Esta tut d'Autonomia o /a no Urbanit-
zació de la Dragonera.

I és que com aquests temes eren el símbol d'un canvi, l'Hospital també representa
qualque cosa més que l'Hospital. Avui és important guanyar aquesta batalla, perquè és
el símbol de tota una filosofia d'organització del terrritori a Mallorca. Se tracta de triar
entre dues opcions:

- La primera significa la centralització total dels serveis públics a Ciutat, cosa que
aniria buidant de contingut i de vida els nostres pobles, amb una tendència a convertir-
se en simples llocs de segona residència per a ciutadans o en estatges pels treballadors
turistics de temporada.

- La segona opció significa potenciar la vida dels pobles, equilibrant el territori de
mitjançant la instaLlació de diferents serveis espargits per tota l'anomenada "part

forana", cosa que potenciaria la vida socioeconòmica dels pobles i crearia una estructu-
ra municipal, comarcal i zonal que enriquiria els intercanvis entre pobles i disminuiria
la dependència total de Ciutat.

La construcció, ara, d'aquest Hospital a Manacor es important en si mateixa, però
sobre tot, perquè significa elegir aquesta segona opció territorial que dóna un vot de
confiança a lo petit, a l'escala de poble, al tipus de vida que, en definitiva, hem elegit
els que hem decidit quedar-mos al lloc on varem néixer.

Es per aixe, que Iluitam perquè aquest sigui viable.

B.ELLPUI
MOM ILA 1111•01111111 N LA I 11■01/1111116110. as 4 Oft
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notícies      

BUNYOLADA 

El dia 2,4 d'octubre al ves-
pre, a la plaça Nova, es cele-
bra una vetlada de ball a cà-
rrec de l'agrupació "Arta ba-
lla i canta". Començà amb
una mostra de l'agrupació
per després donar pas a un
gran ball obert. A l'entremig,
es servi la ja tradicional bu-
nyolada a tots els presents,
fent les delicies de tothom.

El mati, a la seu de l'agru-
pació es feu part d'aquesta
bunyolada, de la que repro-
duim una foto ja que pensam
que és aquest un art que té
tendència a desaparèixer.

SORTIDA CULTURAL

Baix els auspicis del Govern
Balear i la Comunitat Cana-
ria, la nostra agrupaci6 fol-
klòrica "Esclafits i Castanye-
tes" actuarà, per a Cap
d'Any, a Santa Cruz de Tene-
rife, mitjançant un intercan-
vi cultural entre Arta i els
Tinerfenys.

Que l'êxit els sigui propici.

NOU ESTABLIMENT

El passat dia 23 d'octubre
s'inaugurà un nou establiment
dedicat a jocs d'esplai pels
nostres al.lots. El local el
regenta en Toni Nebot titular
deI bar "Es Trui".

TRASPAS DE LOCAL
Ahir, divendres, l'empresa

SANIMETAL va traspassar
el local de venda i oficines
al n-(2 14 de l'Avinguda Costa
i Llobera. Abans estava ubi-
cada al n-9- 10 del mateix car-
rer.

CONFERENCIA

El proper dia 11 de novem-
bre a les 19,30 hores i a Na
Batlessa, tindrà Hoc una con-
•ferência organitzada pel'A-
juntament i patrocinada per
el Consell Insular. El tema
és Mallorca Mágica i anirà
a carrec de Carles Garrido.

PLUVIOMETRE
AREA URBANA

OCTUBRE

litres m 2

Dia	 3 	 4'5
Dia	 4 	  38'0
Dia	 9 	 7'5
Dia 10 	 2'5
Dia 21 	 1'5
Dia 22 	 15
Dia 28 	 4'8

TOTAL 	  60'3

racé d'església

noticies parroquials
CONSELL PARROQUIAL

El passat dilluns, dia 2 de
novembre, es va reunir el
Consell Parroquial d'Artà.
D'una forma breu i esquemà-
tica aqui teniu el que allà
es va decidir:
1. En quant a la dinâmica
a realitzar durant el temps
d'Advent i Nadal es va acor-
dar que tingués com a punt
clau la LLUM, presentant
Jesús com la nostra Llum.
Per això l'ambientació de
l'església i el betlem giraran
en torn a aquesta idea.
2. En quant a la Trobada de
Comunitat que s'havia de rea-
litzar el dissabte, dia 5 de
desembre, es va decidir pas-
sar-la al diumenge, dia 13
de desembre. Els motius són
aquests: ja que es vol refor-

çar la idea de que tots hem
dc formar comunitat i que
una manera de sentir-mos
comunitat és participant en
les celebracions de l'Eucaris-
tia, la trobada començaria
a les 9'30 del mati a la parrò-
quia i acabaria amb la missa
de comunitat de les 12. En
aquesta trobada s'insistirà
especialment en la participa-
cio per part de tots els grups
que treballen en tasques de
la nostra Església, convidant
també a la responsabilitat
i a la participacio en les ce-
lebracions apuntant-se a tas-
ques com lectors, cant, ambi-
entació.

3. La Societat Hípica d'Artà
va proposar, amb motiu de
fer-se Ia campanya a .favor
de l'ermita, organitzar unes
carreres de cavalls pro-ermi-

ta de Betlem. Per diversos
motius no es va poder fer
el mes de maig ni tampoc
el mes de setembre. Sembla
que ara ha arribat el moment.
Aquesta societat hípica , va
demanar la col.laboració del
Consell Parroquial. A la dar-
rera reunió es va acordar que
una data bona per a celebrar
aquestes carreres seria el
diumenge, dia 29 de novem-
bre. Es faran billets de rifa
perquè la gent col.labori i
també es montara un bar.
Tot a benefici dels ermitans.
4. Respecte al punt que feia
referência a gestionar el pas
del Camp de Ses Pesqueres
a l'Ajuntament es va decidir
el següent:

Tenint en compte que l'A-
juntament ha demanat tornar
posar en marxa les negocia-
cions sobre aquest tema, s'ha
format una petita comissió
per a dunes a terme. Del re-
sultats se'n donarà compta
al seu moment.
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GAMBERRADA
A la darrera crònica infor-

rnavem de la pau i tranquili-
tat que es respirava al nostre
poble, però la calma a vega-
des es veu interrompuda per
les gamberrades de jovenells
sense escrúpols capaços de
dur a terme qualsevol mala
acció. Es el que pass à fa tres
setmanes la nit ciel dissabte
al diumenge: deu senyals de
tràfec foren arrencades i ti-
rades pen terra a la vegada
que també es trabucava un
contenedor de fems enmig
de rialles i crits. Al cap de
pocs dies l'Ajuntament s'en
cuida de posar els signes de
tràfec al seu lloc correspo-
nent.

Quan succeeixen accions
d'aquest tipus la gent lamenta
la manca de vigilância noc-
turna que tenim. Es un tema
clue s'hauria de tractar a ni-
vell d'Ajuntament i mirar
de donar-li una solució vali-
da. Especialment els caps
de setmana la vigilância noc-
turna és del tot insuficient
i els "gamberros" aprofiten
aquesta circumstancia per
fer-ne de les seves.

JA TENIM
REPRESENTANT DE BATLE

En el Ple municipal del pas-
sat 29 de setembre en el punt
cinquè de l'orde del dia, el
batle va informar que el seu
representant a la Colônia
seria En Benet Capó Cursach.
Ja ho sabeu, ide), podeu fer
arribar tant les queixes com
les enhorabones al batle d'Ar-
tà a través d'En Benet al qui
desitjam encert en aquesta
missió.

Al mateix Ple s'estudià el
plec de condicions per con-
tractar les obres de l'edifici
de la Creu Roja i Dispensari
Municipal a la Colônia. Aixô ,

vol dir que aquesta vegada
"la cosa va en sèrio" i que

prest sera realitat un projec-
te que fa temps es tenia la
intenció de dur a terme. Par-
lant de projectes, no sabem
si el d'ampliar, adreçar i as-
faltar la carretera d'Artà
al Port d'Alcúdia amb tot
aquest rebumbori (moguda
que diuen ara) que hi ha ha-
gut, es tirarà endavant o si
quedarà paralitzat. Suposam
que amb les llistes fetes de
les persones a les que se'ls
ha d'expropiar no s'atreviran
a aturar-ho.

PARTICIPACIO CIUTADANA
També hem tengut "mogu-

da" a dos nivells diferents:
el primer és el que respecta
a la presa de posició davant
la _possibilitat d'urbanitzar
Sa Canova. Uns manifestaven
la seva disconformitat, altres
el seu acord fins i tot signant
una petició. El segon es el
que respecta a la construcció
de l'hospital de Manacor. N'hi
hagué que recolzaren el pro-
jecte per considerar que és
ben just que aquest hospital
es construesqui a la nostra
comarca.

CLUBS DE TERCERA EDAT
El dilluns dia 26 d'octubre

es reuniren al Centre Cultu-
ral representants del Club
de la 'Tercera Edat d'Artà,
entre ells el president i el
segretari, i els membres del
Club de la Tercera Edat de
Ia Colônia. Després d'un canvi
d'impressions i d'aclariment
d'alguns conceptes, s'arribà
a un acord que certament
sera beneficiós pels coloniers.
Aquests podran anar al local
de la Tercera Edat d'Artà
i participar als diferent jocs
aixi com pagar les consumi-
cions al mateix preu que els
artanencs.

DISCRIMIN ACTO
Aquesta és la paraula que

amb to de queixa ens han fet
arribar perquè la "ventilas-
sim" a la nostra crônica.

Resulta que qualcú de la
Colônia es va sentir ofès el
passat divendres, dia 30, de-
vers migdia quan a Arta es
feu una crida en la que, en
nom de l'Ajuntament, es con-
vidava al poble a participar
en la marxa-manifestació
pro-hospital de Manacor, po-
sant autocars de forma gratu-
ita per assistir a la dita mar-
xa.

A la Colônia no arribà cop
tipus d'informació i molt
manco el servei d'autocar.
"Només se'n recorden de no-
saltres (em deia amb senti-

ECOS
ecos

NACIMIENTOS 

Día 24 setiembre.- Santiago Bus-
tamante Haro. Hijo de Manuel
y Gloria. C/ Major. •31.

Día 12 octubre.- Maria Antonia
Ferragut Pina. Hija de Guiller-
mo y Maria. C/ Ciutat. 23.

Día 11.- Margalida Tauler Fer-
rer. Hija de Martin y Catalina.
C/ Gomez Ulla, 32.

Die 14.- Yolanda Torrelló Corra-
liza. Hija de Gabriel y de Anto-
nia. C/ R. Blanes, 53.

Día 23.- Nuria Torres Bonet.
Hija de Jaime y Carmen. C/Nueva,
44

Día 27.- Mónica Benitez Valen-
zuela. Hija de Antonio y Ana.
C/ Santa Catalina. 8.

MATRIMONIOS 

Día 21 octubre.- Miguel Antonio
Tous y Ginard con Marfa Soledad
Torres Pascual. C/ Sorteta, 17.

DEFUNCIONES 

Día 9 octubre.- Marla Nebot La-
go. C/ San Francisco, 32. 87
anos. a) Chineta.

Día 22. - Ignacio Gonzblez Cale-
ra. C/ José Sancho de la Jorda -

na, 28. 54 años.

Día 29.- Juan Sancho Gay. C/
R. Blanes, 39. 74 años, a) Papa.

ment una persona) a l'hora
de demanar-nos el vot i de
cobrar els imposts i contribu-
cions". Per la nostra part
pensam que un oblid és bo
de fer, per-6 també creim que
el nostre comunicant tenia
tota la raek

FINAL DE TEMPORADA
Els dies 30 i 31 d'octubre

tres dels restaurants del nos-
tre poble despediren amb una
festa la temporada estiuenca.
A Can Davit es va fer una
torrada al carrer, on es con-
vidava tothom.

A la Casa Naval s'oferia
coca i vi i a l'Esplai Interna-
cional hi hagué "show" i a-
traccions. Ara els tres res-
taurants tendran tancat du-
rant el mes de novembre.
Només l'Esplai mantendrà
oberts el bar i la discoteca
els cans de setmana. El bar
de Ca en Davit també restarà
obert.

de la colònia
A. Genovart
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L'estudi i el coneixement
de les campanes d'un poble
és molt suggestiu. Els tem-
ples donaren fesonomia i ca-
racter als nostres pobles de
Mallorca. Les campanes col.-
locades alt el campanar a-
nunciaven els actes del culte,
com ho recorda la glosa popu-
lar:

Santos toquen a La Seu
i a N'Aloi es migdia
i Vespres, a Sant Miguel
i en el Carme, Ave Maria.
Emperò les campanes igual-

ment comunicaven a la gent
altres esdeveniments signifi-
catius. Aixi anunciaven Yarri-
bada a les nostres costes dels
sarrains. Daven a conèixer
la nova d'un incendi i cada
dia, al vespre, assabentaven
als qui no eren a casa que
era arribada l'hora de retirar-
se, perquè començava la nit,
el temps apte pels robatoris.

Els festejadors havien de
deixar la vetlada i els balls
organitzats s'havien d'aturar.
Esmentem la cançoneta popu-
lar de no fa molt de temps:

S'escola toca la queda,
la toca, ventant, ventant;
i Na Coloma, ballant,
peu envant i peu enrera.
La queda, a Arta, també

es tocava a Sant Salvador
i la sentien des de la Caseta
de Sa Font d'Ets Oguers, de-
vora mar.

En aquest article ens refe-
rirem, bàsicament, a les
campanes actuals dels tres
temples més importants d'Ar-
tà, encara que tenim algunes
notes de les antigues campa-
nes del nostres poble.

Direm de passada que la
campana de l'Ermita de Bet-
lem duu la seguent inscripciò:
wSt:Tm des ermitans derta 1816
F. Bordoi" i que la campana
de Santa Catalina (S'Esglesie-
ta) procedeix de l'Oratori
de Son Morei que ja apareix
en un inventari d'aquesta_pos-
sessió de l'any 1731: 'Una
mitjancera en lo campane-
ret.

Tots els oratoris camperols
d'Artà, com és ara, More11,
Son Fortè, Carroça, S'Estelri-
ca, Son Sureda, Can Canals,
Son Morei, Sa Badeia, Sos
Sanxos, Ets Olors j, sobretot,
Bellpuig, per tocar tan sols
el terme d Arta actual, tenien
la seva campaneta.

LES CAMPANES DE LA
PARROQUIA

La campana grossa, feta
l'any 1883, duu dues inscrip-
cions. La de dalt es com se-
gueix: Christus vivit. Chris-
tus regnat. Christus imperat.
Christus defendat nos ab om-
ni malo, i la de baix Suo a-
mantissimo in misterio Trans-
figurationis Patrono et Titu-
lar" hujus Paroeciae Fidelis

Populus artanensis anno Do-
mini MDCCCLX XXIII.

Va ser transportada a la
vila_pels_parallers de Carroça
i d'Ets Olors, segons confir-
ma una antiga cançó que en-
cara voleteja pel nostre po-
ble:

Es paraier de Carroça
llavò es d'Ets Olors

foren es dos portadors
de sa campana més grossa.
La campana mitjancera

ofereix la data de Pany 169Z.
i l'enrevolta aquesta inscrip-
ció Alabado sea el Sanctissi-
mo Sacramento del Altar y
la" La campana sembla que
va costar 65 lliures i 14 sous.
El seu fundidor Joan Cardell,
pel novembre de l'any 1693
cobrava del clavai de la Uni-
versitat d'Artà 49 Ilim-es a
bon compte de la campana
que ha feta per la vila d'Artà.
L'any següent rebia encara
5 Mures, 3 sous i 6 diners,
a compliment de la campana
i de les despeses.

La campana petita porta
la data de I9L9 1 registra a-
questa inscripció: Sueno en
mi. Sagrado Coraz6n de Je-
sús. Va ser regalada a la par-
ròquia per Bartomeu Sufier.

El Dinglo (molt probable-
ment contracció de Delingo)
mostra aquestes dues parau-
les: Lieutenant Delorme. Tal



ACCIÓ SOCIAL
A traves

l' area d'acció

social, el Conseil
dc Mallorca

complcos una lasca assistencial
basica mitjançant el conjunt de

• centres que son propietat seva,

amb ajudes a loses les ensitais

amb fins socials a Mallorca.
L'Hospital General, l'Hospital
Psiqinitric, la liar de la

Infamia, la Llar de la

Joventui, la Llar deli Ancians
el Patronat Verge de la Silos,

,un els Centres que cl Conseil

Insular ié al seu :arm.
Pero l'actIvitat social del
Conseil de Mallorca no s'acaba
aqui Es concedmen ajudes a
nombroses ennuis de
amb imporsanis subsencions.

S'orgamizen conferencies i

campanyes de divulgació

sanearia. Se celebren rums de
Presenció anisdroga

anualcoholica a node escolar

Es potencia l'orgamizacio de
congressos s sImposiums medics

es publiquen manuals teems
sobre tenses wino
Aqua-sues son leis mettles de

manes de pennon que
ireballen monument ea el

Comet] Insular, i nineties boas

multais per a Mallorca.L lsi.1 L	 110
Pa.	 11.

BON CONSELL, BONS RESULTATS.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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volta procedeix de Sant Sal-
vador i seria devallada a la
parròquia en temps de l'ecai-
nom Lliteras, per a substituir
l'antic Dinglo que s'espanya.

La campana del rellotge,
datada l'any 1888, seria dona-
da per D. Rafel Blanes i Mas-
sanet que he sentit dir que
va pagar un nou rellotge de
la vila.

LES CAMPANES DEL
CONVENT

Durant el trienni liberal
les campanes del Convent
de Sant Antoni de Padua amb
un poc mês anaren a parar
a Son Servera i Capdepera.
Pel gener de rany -1824, el
Guardia P. Bartomeu Duran,
una volta retornats els frares
des de Petra, reclama les
campanes i es mana als ajun-
taments de Son Servera i
Capdepra i a D. Joan Sureda,
en poder del qual es troben
les campanes, l'entrega de
les mateixes.

Després de l'exclaustraci6
definitiva, com foren pesades
les campanes, gener de l'any
1837, resultà el seu pes de
1.199 lliures de bronze. Els
badalls i el restant ferro pe-
saren 200 lliures. La campana
mês petita es quedà a l'Ajun-
tament i pesa ella tota sola
102 lliures.

D'aquestes campanes no
n'hi ha cap actualment.

La campana grossa diu:
In Concepfione tua Virgo Im-
maculata fuisti. Juan Den-
causse. Barcelona. Sancte
Antoni ora pro nobis. Anno
MCM.

La mitjancera porta la se-
güent escritura: Pedro Den-
causse. Barcelona. Sancte
Ludovice, ora pro nobis. San-
cta Elisabeth, ora pro nobis.
Anno domini 1924. La pagari-
en els terciaris seglars, ja
que aquests dos sants són els
seus patrons, amb motiu de
la restauració general del
temple duita a terme aquest
mateix any.

A la campana petita hi fi-

gr
ia aquesta inscripció: Pe-o 

Dencausse. 1909. Sancte
Elisabeth, ora pro nobis.

LA CAMPANA DE SANT
SALVADOR

Mostra la data: Anno 1843.
Mater Salvatoris, ora pro po-
pulo. Salvator Barnola. Com
bé diu ella mateixa fou fusa
l'any 1843 i col.locada en el
nou temple de Sant Salvador,
beneit l'any 1832.

En realitat es tracta de
la refundici6 de la campana
vella.

La campana vella es tras-

lladà a Muro l'any 1843. Aixf
es pagen pels obrers de Sant
Salvador una lliure pel port
de dur la campana a Muro
per fer-la nova. En el mes
d'agost del mateix any es re-
fongué la campana de l'Ora-
tori de Nostra Senyora de
Sant Salvador i el seu cost
fou de 85 lliures, un sou i deu
diners el qual satisfé D. Bar-
tomeu Esteva, prevere, Bene-
ficiat a La Seu de Mallorca,
amb la reserva de la propie-
tat de la dita refundici6 per
ell i pel seu parent més prò-
xim, cedint emperò l i ds de
la dita campana al referit
oratori.

Mentre es refonia la cam-
pana de Sant Salvador s'hi
col.loca transitòriament la
campana de Bellpuig, ja que
no estava tampoc acabat el
campanar.

També consta qt,ip la cam-
pana de Bellpuig ana a parar
al Convent, com 136 agsenyala
la glossa popular:

Sa campana de Bellpuig,
enguany, ha presa bordada;
Mestre Andreu la se n'ha
duit
i an es Convent l'ha posada.
Aquesta campana suposa-

dament fou refusa en una
de les actuals campanes del
convent.
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entrevista G. Bisquerra  

MIQUEL PASTOR
100 DIES DE GOVERN COM A BATLE

Amb motiu d'haver-se complert ja els 100 dies de govern del nou
batte d'Artg en Miguel Pastor. BELLPUIG ha cregut convenient el
fer-li unes preguntes relacionades amb el seu mandat durant aquest
breu perfode al front del nostre Ajuntament.

"Les primeres impressions -ens diu- han estat de grata sorpre-
sa. Creia que tot seria més dificultés perd m'hi he trobat molt
bé i a gust. Les relacions amb els funcionaris són dptimes i els
contactes amb la gent del poble també. L'autoritat del batle és
ben acceptada en general. i la majoria de persones comprenen bas-
tent bé les meves possibilitats i limitacions".

BELLPUIG.- Quina ha estat
fins ara la problem àtica mês
greu amb qud t'has trobat?
BATLE.- El problema més
greu ha estat sens dubte l'o-
posició dels altres grups poli-
tics a que jo pogués tenir una
dedicació preferent a l'Ajun-
tament. El no poder dedicar-
hi el temps .que crec neces-
sari suposa haver de fer les
coses amb una certa precipi-
tació i fa que no puguis aten-
dre els assumptes amb l'apro-
fundiment que seria desitja-
ble. Ara que ho he vist des
de dins, estic ben convençut
de que el poble hi guanyaria
molt de tenir el batle amb
dedicació exclusiva i m'atre-
viria a dir que encara aniria
millor si poguessin ésser dues
les persones amb responsabi-
litat politica que dedicasin
el seu temps als assumptes
del poble.
B.- En quant a realitzacions,
vines destacaries del que
s ha fet fins ara?
BATLE.- Durant aquest
temps s'han anat realitzant
una sèrie de projectes deci-
dits ja per l'anterior legisla-
tura, i per altra part s'han
el.laborat un parell de pro-
jectes nous que a lo millor
encara estan per començar-
se.

Entre les primers destaca-
ria la segona fase de l'enllu-
menat püblic, la continuació
del carrer Gran Via, els estu-
dis de l'emissora de Radio,
el sale) d'actes de la Residèn-
cia... i, entre els segons, la
construcció de l'edifici de
Ia Creu Roja de La Colônia,
la neteja de les voreres dels
camins veinais, el Programa
d'educació per a adults, la
construcció de dues aules
de preescolar, la contractació
d'un ATS i un Assistent Soci-
al. I per altra part s'han duit
a terme una sèrie de gestions
importants de cara a la cons-
trucci6 d'un poligon indus-
trial, la construcci6 de la
depuradora pel proper estiu
i Ia construcció del parc de
Bombers.

B.- I les relacions amb els
altres partits, com skin?
BATLE.- Crec que si de qual-
que manera hagués de califi-
car aquestes relacions seria
de fredes. Mês que dolentes
pens que són distanciades
r limitant-se pràcticament
a la pura relaci6 institucional
que suposa assistir junts als
plenaris o a les comissions
informatives. Crec que fins
ara l'actuació dels altres
grups ha estat molt poc cons-
tructiva i no han demostrat
ànsies de tirar endavant pro-
jectes municipals amb el qual
no s'ha donat peu a establir
unes relacions mês cordials
entorn a projectes que inspi-
rassin una il.lusió comú. A-
questa actitud m'ha sorprès
un poc i sobretot per part
del PSOE. Pei-6 estic conven-
çut que les relacions
ran rapidament.
B.- Com haguessis preferit
governar, aixi- o amb majoria?
BATLE.- El governar amb
majoria sempre és mês còmo-
de i fàcil. Quan programes
una cosa tens la seguretat
que allò sera llei, pero pens
que governar amb minoria
tambe es be) ja que et fan
espabilar i no pots presentar
res que no estigui ben estu-
d;at o t'exposes a que t'ho
refusin. I això pot suposar
un estimul per la creativitat
del grup que governa.
B.- Quin futur preveus per
aquests propers 4 anys?
BATLE.- Sempre he estat
molt optimista i, pér tant,
tenc molta confiança en la
gent d'Artà, en la seva capa-
citat creativa i en la seva
gran participaci6 a les tas-
ques col.lectives. I això fa
pensar que aquests 4 anys
seguiran essent de clara mi-
llora i de consecució de coses
importants pel poble.
B.- I de Sa Canova, se'n pot

parlar? Se vos acusa de estar
el vostre grup contrari a ur-
banitzar.
BATLE.- Es clar que se'n pot
parlar, encara que hi ha gent
que com mês en parla mês
ho embuia. Sa Canova és es
tipic tema que determinada
gent intenta manipular desca-
radament per tal d'obtenir
uns beneficis indirectes. No
és ver que siguem contraris
a la urbanització, mentre
i tant es faci amb mesura
i respectant la natura, i no
com resa el projecte fet a
l'any 1972. De moment no
hi ha altre projecte presentat
a l'Ajuntament mês que el
primitiu. Es ver que diuen
que volen rebaixar altures,
construir enfora de la platja,
etc. però d'això no hi ha res
posat en forma de projecte.
? per tant, de manera que

1 Ajuntament es pugui pronan-
ciar oficialment, fins que
no s'elabori un altre projecte
o que ses Normes Subsidiaries
siguin aprovades, l'únic que
hi ha vigent és l'antic projec-
te amb el qué és ben clar que
ningú hi esta d'acord.
B.- També se vos acusa de
posar impediments a les
Normes Subsidiaries.
BATLE.- Mira, a les Normes
el nostre grup hi ha fet molt,
i res mês lluny de la nostra
intenció que posar impedi-
ments. Si s'han estorbades
i allargades, és perquè s'ha
procurat filar molt prim en
un cosa tan important i signi-
ficativa pel futur de tot el
poble. Pot ser que la planifi-
cació urbanística sigui la de-
cisió mês important que pot
prendre un Ajuntament i per
això pens que val la pena no
precipitar-se i fer tots els
estudis, reflexions i negocia-
cions que es creguin conve-
nients abans de donar per
llest un tema de la trascen-
dència d'aquest.

Esperem , per tant, que es cumplesquin els desitjas del nostre
batle, i que aquesta col.laboració que ell demana sigui prest una
realitat per a poder desenvolupar la seva feins en bé de tot el
poble d'Art. que per aquest ff han de Iluitar tots el que former
el Consistori.



Telex 69565 VGOR E W G.A.T. 820
( a Ile Binicanella, 11 7 585515152 • CALA ?■411.LOR

Carretera ( 	 Agulla, 19 - 7t" 564111.4 CALA RATJADA

OTOÑO-INVIERNO 87-88
VIAJE A GALICIA del 05 al 13 nov 	  32.800
Incluye salida desde Palma, pensión
completa visitando: Zaragoza, Aranda,
Puebla de Sanabria, Vigo, Rias Bajas,
Norte de Portugal, Santiago, La Coruña
y Madrid.

"PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
EN VENECIA 	 42.500
"PUENTE DE LA INMACULADA EN
'ANDORRA 	  18.000
CANARIAS: 4 noches 	  27.950

11	 "   35.600
Incluye avión desde Palma, Hotel en

A/D, traslados aeropuerto.
EUROPA-AFRICA

en avión, incluido hotel
AMSTERDAM (3 noches) 	  50.700
ATENAS (7 noches) 	  45.300
BRUSELAS (3 noches) 	  57.700
ESTAMBUL (7 noches) 	  75.600
LISBOA (7 noches) 	  56.800
TUNEZ (7 noches) 	  33.300
MADEIRA (7 noches) 	  64.300
LISBOA / MADEIRA (10 noches) 	  74.400
LONDRES (3 noches) 	  35.400
PARIS (3 noches) 	  46.900
VIENA 	 55.970

ESPECIAL VUELOS CHARTER NACIONAL
BARCELONA 	  4.000
ZARAGOZA 	  8.000
SANTIAGO 	  13.000
VALENCIA 	  3.000
MADRID 	  6.500
GRANADA 	  9.900
Nota: todos los destinos mencionados son con

salida desde Palma.
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afegitó

Diu un savi refrany. Arta éi dos. Na Crema
i Es Cós. Tal evidência l'he poguda constatar
en les cent i una vegades que he tingut l'ocasió
d'acompanyar a persones de forania a veure
i patir el nostre poble.

El clos d'Artà, pels forans, és força interes-
sant. Pere) alla on queden entercenats, és a
Na Crema i al Cós. Quin plaer tan solemne
i greu potoiar Barraques, Vilanova, Era Vella,
entrant des de d'alt al P mtarró i sortint al
carrer de Son Servera, costa den Tomas
amunt, abraonar Abeurador, Plaça de l'Aigua,
Saixo de La Jordana, Pou Nou, Alcariot, Grec
per entrar dins la meravella de la Sorteta. Per-
seguint-lo, horn es troba amb els cabdals qua-
tre Cantons de Na Crema i costa a fer
pesigolles al molí de'n Morey (abans col.lega
de'n Racó, avui Son Enlairat). Alla ens trobam
immersos dintre una visió còsmica i gairebé
increible, on l'únic que cal és silenciar la pa-
raula i fer parlar els ulls.

Amb la ma al pit declaram la nostra impo-
tência per a transmetre la gegantina bellesa
que ens envolta.

Es palesa la predisposició de que per estimar
Arta, s'ha de conèixer la gent i les curolles
del Cós i Na Crema, puix són dues barriades
d'una civilització encara incontaminada pel
progrés, malgrat s'hi vegin fileres de rodes
neumatiques sota planxes de ferro que enllet-
geixen els sagrats entorns que, mai per mai,
obraran com un temps feien els coneguts de
Ca'n Amunt i Ca'n Avall.

Doncs bé. En Bernat Mola és un hoste del
bessó del Cós. Home castigat per la vida, a
la qual no li fa gaire xicota, no té ni un trist
ma]. dia. Eixerit i ulls espolsats corn una titina.
Conversador despert i articulaire, son parladis-
sa és la recordansa senyorial de la vellesca
d'un tipus que no te maldecaps ni se'n cerca.

A n'en Bernat tres orgulls l'ornamenten. La
familia, esclata-sangs i el Reial Madrid. Tam-
bé tres són les fòbies. Injusticia, la misèria
humana i el Barça.

Dita de'n Bernat és la anècdota que segueix.
En temps de la república a ca mestre Biel

Boira, hi feinejaven l'amo en Toni Monseriu,
oncle d'en Perico Moló, mestre Rafel Genovart
"Candil", que prest toca soletes per establir-
se, mestre Pere Antoni Genovart, "Confit"
i en Jaume Casellas.

En Jaume va nêixer al carrer de Na Batlessa
n-c2 22, l'any 20 i era fill de l'amo en Pere Case-
llas Arrom "Pere Rata". Aquest bonissim homo
procedia de Manacor tot i haver nascut a Arta
el 1882. Marità el 14 d'octubre de 1916 exer-
cint la professió de sabater al carrer Pitxol
ng 16. L amo en Pere en passa de verdes i ne-
gres. Era conegudissim com a bracer de la bri-
gada de la Vila. Finalment mori a ca'l fill Jau-
me (que es retina de G. Civil) a la Provincia
de Girona.

Un bon dia mestre Biel digué.
- Jaumet, ves a la drogueria de ca mestre Gui-
em a cercar una pesseta de tatxes de cabo-
ta plana. En Jaume tenia 13 anys i la fumera
el matava. Quan va passar per davant l'estany
de Ca'n Coll no pogue pus. Compra una capseta
de filet per 4 dècimes. Tot xalest encengué
un cigarret i la primera xupada li sorti pels
talons dels peus.
- Bono. Te'n donaré jo de fumar tan jove. Das-
sa el tabac i així sols en fumaras un cada dia.
I les tatxes a on són?

- Si ho sapiguésseu mestre Bielet. Jugant, ju-
gant, m'he menjat sa pesseta.
- I ara que dius? Ves totduna a s'excusat i prem
a la vela. La qüestió és que la facis.

L'al.lotó dins el lloc comú esta qui esta.
- Jaumet, que surt?
- No encara, mestre.
- 1dò prem Jaumet. Quan feien deu minuts de
"retiro" voluntari, aquell balitre, triomfalment
exclama.
- Mestre Biel... ja m'han sortit nou_peces i_per
molt que premi no en surt s'altra. En Biel Boi-
ra, que era un sant acabat, prengué aquell ar-
dit enganyador, amb un estrèpit sorollós de
rialles sant i senya del perdó 1 absolució a la
sortida de'n Jaumet.

Pere Ginard
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una xerrada amb 	

EL PARE JOAN RIERA FERRER
El prop passat mes d'agost aprofitarem l'evinentesa que al -

guns frares missioners passaren unes setmanes entre noltros per
a fer amb ells una xerradeta demanant-los algunes coses del que
fan a les seves liars.

Avui publicam una d'elles feta al Pare Joan Riera Ferrer, mis-
sioner a la ciutat populosa de New York.

El P. Joan Riera nasqué
a Artà el 28 de juny de 19 24.

Cursà, estudis primaris a
Ca Ses Monges. Després al
Convent dels Franciscans
i als 13 anys va ingressar a
La Porciúncula on va estudiar
i es va preparar per a orde-
nar-se sacerdot franciscà.
Digué Missa Nova a Roma,
on va acabar els estudis de
Teologia. El seu primer desti
fou Quintanar de La Orden,
provincia de Toledo, on hi
va estar 13 anys. Després
el destinaren a La Porcidncu-
la a fer escola als seminaris-
tes y també dirigi el cor del
col.legi.
B.- Quan i com va ésser la
seva _partida cap a les Amari-
ques1)-

P.Riera.- Era l'any 1952. M'ho
proposaren no sé perquè i
tamspoc sé com vaig acceptar,
supos que qualcú hi havia d'a-
nar i em tocà a mi.
B.- Quines parrdquies o des-
tins ha tingut i on està a l'ac-
tualitat?.
J.R.- El primer desti va ser
a New Jersey. Hi vaig ésser
fins l'any 1961. Després em
destinaren a una parròquia
de New York 6 anys. Llavors
a Texas 3 anys més. A Elisa-
beth, 4 anys i altra volta a
New York a la parròquia de
Sant Benet on actualment
som.

B.- Es totsol o té algun com-
pany?.
P.R.- Estic amb el P. Coll,
conegut pels artanencs ja
que fa un grapat de temps
va estar destinat a Artà un
parell d'anys.
B.- Quina classe de feligresos
tenen a la seva parr8quia?
P.R. La majoria són sudame-
ricans, portorriquenyos i cu-
bans. Gent molt supersticiosa

molt devota dels seus Sants,
Sant Marti de Porres i La
Virgen de la Regla. Segueixen
les seves costums i tradicions
i duen una religiositat antiga
i sacramentalista. Noltros
lluitam perquè entenguin el
cristianisme d'avui. -També
tenim francesos i anglesos,
(aquests darrers són eis qui
tenen els dôlars)i entre tots
omplen l'església els caps
de setmana.
B.- I les relacions Església-
Estat, com són?
P.R.- Ens respectam. Les
parròquies són de la Mitra,

a carrec del Cardenal de
N. York.
B.- Li agrada aquesta vida
de missioner o fnssa de tor-
nar a casa?
P.R..- Ja fa 34 anys que hi
som i a qualque lloc he d'es-
tar. Fa uns anys em proposa-
ren ésser destinat a Madrid)

per-6 a mi el que em fa il.lusio

-és tornar a Mallorca u vaig
refuar la proposta. "Qualque
dia serà món" i pens poder
venir a la meva terra.
B.- Li agrada el nostre BELL-
PUIG?
P.R.- Si, hi ha articles molt
interessants. El que em costa
és a vegades entendre'l per-
què allà només parlam caste-
llà i anglés i el mallorquí el
pari només a Artà quan venc
de vacances, però així i tot
m'agrada llegir-lo, i, de pas-
sada, enterarme de les noti-
cies que succeeixen a la nos-
tra terra.

G. Bisquerra

Acabam la xerrada amb aquest missioner aitanenc, un horabaixa
d'agost a la casa de la seva germana Angela al carrer de s'Abeura-
dor, desitjant-li encert en la seva tasca d'Evangelitzaci6 a la
difícil ciutat de'New York.
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política local

PLE MUNICIPAL DEL DIA 2 DE NOVEMBRE

A les 20'08 hores i amb l'absència habitual
comença aquesta Sessió Extraordinaria.

Fou un ple molt fat, ja que tot el que es
tracta hi arribava aprovat per la Comissio cor-
responent i el que no ho havia estat, fou reti-
rat de l'Orde del Dia.

Foren aprovades les actes dels 3 darrers
plens que eis regidors havien Ilegit a caseva.

S'acorda comprar 3 maquines d'escriure per
a les oficines municipals de Na Batlessa.

S'habilità el pressupost del 87, ajustant dis-
tintes partides. També és aprovada la contrac-
tació d'un Assistent Social a mitges amb l'A-
juntament de St. Llorenç, adherint-se així al
programa que acaba de posar en marxa el Con-
sell.

Aqui la regidora Pins dóna un aclariment
de les tasques que tendra lita persona i agues-
tes, entre d'altres, seran: organització de ser-
vicis a domicili per a families necessitades,
organització de menjadors per a la gent ja
retirada, dir quines persones tenen mês neces-
sitat d'entrar a la Residência, atendre els dro-
gadictes i els alcohòlics, etc. etc.

Es decideix contractar un ATS per 6 mesos,
amb caracter experimental, per atendre l'Hos-
pital i per a tal finalitat seran avisats particu-
larment tots els titulats nadius del nostre po-
ble perquè es puguin presentar si és del seu
interès quan es Tad la convocatòria.

També s'aprova endoblar les hores de dedi-
cació a les tasques municipals de l'arquitecte

M. Cai-nó per aixi poder atendre els expedients
que pareix s'estan acaramullant. Ara farà 10
hores setmanals.

S'accepta fer un conveni amb l'Obra Cultural
Balear per aixi fer els cursos de la nostra lien-
gua per a adults. Seran 2 dies a la setmanaz
1/2 hora cada vegada. L'Ajuntament pagara
els professors i també les despeses que hi hagi
durant el curs.

Acollint-se al programa cultural 'del Consell
i comprometent-se l'Ajuntament a dedicar-
ho durant 30 anys a cultura, es faran 3 sales
i uns servicis a Sa Central, entrant per una
escala des del carrer Parres. Aprofitant el ma-
teix programa s'adecentarà el baix de Na Bat-
lessa i es construira un Saló d'Actes a la Resi-
dência.

Queda damunt la taula el 7 6 punt que es re-
feria a la Plaça del Pes. Es veie que Ia propos-
ta que presentava el grup governant no fou
aprovada per la Comissió Urbanística i, per
no ésser vençuts, el Batle la va retirar de l'Or-
de del Dia.

El punt següent era referent al Dispensari
Municipal de -Sa Colónia i també a la Creu Ro-
ja de Ia Mar. Segons digué el Sr. Pastor, els
projectes presentats havien tengut unes defici-
encies i no hi ha hagut temps de presentar-
ho avui i adjudicar les obres.

S'acorda fer Lin ple molt prest per mor d'ad-
judicar aquestes obres.

B. LI.

esports

BASQUET JUVENIL MASCULf
Com un any més, s'ha iniciat la lliga de

Bàsquet en totes les categories. De I equip
que farem referência en aquest apartat és
el ve l'any passat jugava a -la categoria ca-
dete. Aquest any tots els jugadors han passat
a ser JUVENILS.

Cal dir que la categoria juvenil a Mallorca
es divideix en dos grups:

- GRUP A, on hi juguen els equips mês
potents i amb més nom de l'illa.

- GRUP B. Aquest a la vegada es divideix
en dos altres grups de vuit equips cada un:
subgrup B 1 i subgrup B 2 (on hi juga el nos-
tre equip V1ALSA). S'ha de dir que els quatre
primers de cada subgrup jugaran una altra
Higa entre ells. Els dos primers classificats
d'aquesta segona fase són els que pujaran
al grup A l'any qui ve.

Aquest any dins l'equip hi ha hagut un pa-
rell de canvis. Aquests i tot el que fa refe-
rência a la fitxa tècnica de la plantilla ho
analitzarem en propers nCimeros.

Dia primer de setembre per la Serra de
Bellpuig va començar l'esforç fisic (la prepa-
racio ffsica) dels jugadors.

Tot això i molt més per ara poder afrontar
una Riga en condicions.

Ara, dos mesos després, precisament el
diumenge de Tots Sants, el camp de bàsquet

de Sant Llorenç esperava els nostres juga-
dors per afrontar el debut en la competicib.
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espo r ts      FUTBOL

Una de blanc i una de negra
PREFERENT
ARTA I	 Porto Cristo 5
(Gol de "Maia")
Ses Salines 1	 ARTA 2

(Gol de Jordi)
Diumenge a les 15'45:
ARTA - Cala d'Or

Comentari 
Una de blanc i una de ne-

gra.
Davant un T'	 Cristo

que ens va arre	 yarem
fer un dels p	 rtits,
tant en el plantejcw.lent com
en l'execució de la tasca de
cada jugador. Massa individu-
alisme, excés de nerviosisme
i entrades a destemps feren
que el Porto Cristo ens donas
una passada d'història. Es
ver que els 5 primers minuts
havien d'haver decidit (quins
dos tirs de Quique!), pero els
excessos temperamentals
feren que a partir d'aquell
moment el Port se'ns ennue-
gas i fessin el "ridicul", això
sí, se va lluitar en tot mo-
ment per a treure el partit
i, com sempre, en aquesta
lliga, se torna marcar d'un
tir faulós de mig camp (qui-
na punterada li va entaferrar
en Maia!).

El resultat, potser fou ex-
cessiu. L'Artà va tenir oca-
sions claríssimes per haver-
ne fet d'altres, però no es
feren i a la desesperada i al§
darrers minuts feren el 4an-
i 5e que tal volta són massa,
però això sí, equip sols n'hi
va haver un: el Porto Cristo.

I dins Ses Salines la respos-
ta: un Arta amb idees clares
treu dos positius importantis-
sims i ben merescuts, encara
que Ses Salines sigui un equip
dels de baix de fa taula. En
Jordi amb dos gols i una de-
fensa segura, eficaç sense
massa problemes i amb nete-
dat doblesaren un partit que
es sapigue dur amb idea i mês
amb el cap que el darrer. A
veure si el proper davant el
Cala d'Or Fes coses porten
el mateix ritme i se ju_ga amb
els dos factors: Cap i Cor.
Nota: Els qui vulguin partici-
par a un dialeg-coloqui da-
munt l'Artà sols tenen que
cridar al tf. 56 27 69, dilluns
dia 9 a les 20'30 hores. A l'al-
tre cap del fil podran dema-
nar al President de l'Artà,
al Secretari i a un jugador
les preguntes que vulguin.
Radio Arta els transmetrà
a partir d'aquesta hora. Grà-
cies.

RESULTATS 

BENJAMINS 
AVANCE 3	 Escolar 1
S. Servera 6	 AVANCE 3
Proper partit:
AVANCE-Montuiri

ALEVINS
AVANCE 7 Margaritenc
Col. S. Pedro 4 AVANCE 3
Proper partit:
AVANCE-Cardassar

INFANTILS
S' Horta - AVANCE (soitspês)
Barracar Atco. 5 AVANCE 0
Proper partit:
AVANCE-Colònia

JUVENILS 
Porto Cristo 2	 ARTA 0
ARTA 2	 Llosetenc 3
(Gols de Vives i Febrer)
Proper partit:
Poblense B-ARTA

Partit corresponent a la primera jornada
de la lliga de Basquet Juvenil Grup B Z. La
direcció del partit corria a carrec de Pal-bi-
tre Gutiérrez que per cert ho va fer molt
136. Es presentava com un partit molt espe-
cial, degut a la gran rivalitat que hi podia
haver. A més, molts de jugadors es coneixien
entre ells i així encara donava mês impor-
tancia al partit.

Passem al que va ésser el partit en si. La
crònica no resulta massa difícil ja clue des
d'un principi es va veure prou 136 que hi havia
una certa superioritat artanenca. Quan dû-
iem devers 10 minuts, el partit ja estava
sentenciat (0-21). Aquí va començar un altre
partit on varen tenir oportunitats de jugar
els dotze jugadors de la plantilla.

El Cardassar va reduir una mica l'avantat-
ge perquè va jugar bastant bé al contraatac.
Pere) el VIALSA no va passar pena i es va
arribar a la fi del partit amb un resultat
prou clar: 63-79.

Cal dir que aquest any s'intentarà donar
la fitxa tècnica de cada partit en el que fa
referência a requip artanenc. Esper que vos
resulti mês entretingut i fàcil d'entendre.
També sortira el jugador que es creu que
ha estat la figura del partit (designat per
votació secreta de la plantilla) i el maxim
encistellador.

Ara des d'aquí vos vull dir que demà al
mati, aproximadament a les 9'45, a les pistes
de Na Caragol tindrà Hoc el primer partit
oficial que es juga aquest any a Arta en Ca-
tegoria Juvenil. Promet ésser un partit molt
interessant ja que es reb la visita del Perles
de Manacor, en principi l'equip mês fort.

Vos vull dir que després d'aquest partit
se'n ju_garà un altre corresponent a les SE-
NIOR FEMENI.

Es una bona oportunitat per veure dos par-
tits de bàsquet i a mês animar al vostre e-
quip.

Un equip sense afecci6 no 6s tan equip.
Vos esperam

SENIOR FEMENI
JUVENTUT MARIANA 66
AUDIOLUX SANT SALVADOR 47
JOAN CAPO 58
AUDIOLUX SANT SALVADOR 40

Bons partits els jugats aquests dos diumen-
ges davant dos equips tècnicament superiors
a l'equip local. Els dos conjunts han duit a
terme una defensa individual que en cap
moment ha pogut ser superada per l'equip
artanenc. Aixi i tot els resultats i el joc han
estat relativament bons.



xerrim xerram 	

xerrim xerram

A LA FI S'HAN EXECALLAT
els pins d'es tren, per part
d'Obres Paliques. Donava
goig veure feinejar aquella
colfa d'homos dins es caixó
d'una grua imponent. En ta-
l'aven de rama i cimals. A
l'hora de redactar aquest xer-
rim no sabem si donaran una
escornada als de Costa i Llo-
bera, ja que el xofers d'auto-
cars es queixen de lo baix
des brancam que els fa sa
closca neta a ses carroceries.
FA UNS DIES HI HAGUE un
poc de confusió sobre quin
metge estava de guardia. Sa
vitrina de la Sala deia Dr.
Barceló. El ròtul d'es domicili
d'es Dr. Barceló deia Dra.
Puigmarti, i el d'aquesta Dra.
deia Dra. Piris, i el del domi-
cili de la Dra. Piris anunciava
"som a fer una visita". Ai
Déu meu si hi va haver qualcú
amb urgències absolutes de-
gué sanar en la caminada.
COMENCEN AMB EXPEC-
TACIO els cursets de Català.
Diuen que ets alumnes passen
des 80, i n'hi ha de totes ses
edats. Sort a tots i res de
partida de cavall i arribada
d'ase. Es professors tenen
dits per tocar l'orgue. Meam
si los sabran transmetre als
deixebles. Tot sigui _pel cor-
recte ús de la nostra llengua.

LO MATEIX HEM DE DIR
de s'artesania, punt mallor-
qui, de creueta, brodat a nià
i obra de pauma. A aquestes
especialitats l'èxit les ve
d'anys anteriors. En quant
a l'escola de ceràmica, co-
mençarà més tard per "manca
de local", que traduit al cris-
tià vol dir: de profundis poli-
ticae.
L'AMO DE SON DURI ens
fa una suggerència. Que sa
bAscula des mercat, que val
un ronyó i es fa malbé perquè
està en es "paro", la duguin
a s'escorxador on hi fa molta
falta.
ENTONEM EL MEA CULPA.
Es paper que férem els arta-
nencs amb s'aixecada a favor
de l'Hospital Comarcal va
fer oi. Aix() no té nom. Ses
entitats oficials es mogueren
poc i malament. No obstant,
tothom gemega que no hi ha
dret, per una picada d'abella,
haver d'anar a Palma,
poguent-ho fer a Manacor
que està a dues passes.
BUNYOLADA I REDEBUN-
YOLADA fou la d'Artà balla
i canta. N'hi hagué a voler
i per a tots els custs. Molt
bé. I ara per part nostra un
prec. Per què ia nostra agru-
pació no ressuscita els bun-
yols antics que a més de sa
fórmula actual ses nostres
repadrines hi mesclaven un
poc de bacallà capolat tan
Ii com sa pols? Ara també
un avis. Que mai donin bun-
yols de serreta o bunyols de
carreró perquè ho duriem
tot a cai dimoni. Molts
d'anys.
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LLAGRIMES DE SO
(A mon pare)

Aquestes campqnes de mes de novembre,
que sonen d'espes! Reflex feridor,
diforme harmonia de pols oposats:
batal/ a la dreta, plaer de la vida;
batall a l'esquerra, angoixa de mort.
Recorren l'espai de sons monocordes
en temps esverqts de diversitat.
Quan sonen espes, es fiquen al cor
aquestes campanes de mes de novembre.

Tomeu Gili

RECEPTA CULINCARIA
del xeff fogo'

RICETTA HOSPITALARIA

Lo més malo d'aquest món
és no sapere lo qu'n vol
no digueu no sea de dol
del Comarcal no fer presión.

Pensau germanos mios
lo llunyo gués Son Duretta
què a tots mos_ fa la punyetta
causant-nos desvarios.
L'Hospital ningú farà
si nosaltres no mos movem
una gentada aglutinem
i al Govern farem ballà.
Tutti les que come jo
estaron en Virgen Lluccos
sabemos que como cuccos
jeiem casi al balcó.
En tan grave momento
la ricetta és la segtiente.
Siamo ben conseqüente
del succés estamento.
Per un dolor di panxa
per un trist mal de queixalo
hem de córre a un hospitalo
lluny com d'aquí a la Manxa.
Si ten vas mitjo morto
o ten dus una embrassatta
si seria una bravatta
que arribassis a porto.
I ja que les dam de ciri
el que bé pot succei
que l'infant pueda vens
lo gués diu a mig calmi
i que nesqui a Montuiri.

endevinetes
d'En Pere Xim
(Solució al ng anterior:
"SA CUPA")

Està feta amb amor
del do del més enllà
dam ses grâcies al Senyor
fins aquí poder arribar.
en pau, salut i unió.

Solució al proper número




