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AVANCE OTOÑO-INVIERNO 88

ARAGON-LOURDES-ANDORRA
del 2 al 8 oct . 	  42.600

VALLE DE ARAN-LOURDES y AN-
DORRA, del 8 al 12 oct 	  31.500

GALICIA y ASTURIAS
del 8 al 15 oc 	  47.700

CANTABRIA y ASTURIAS
del 12, al 16 oct . 	  33.900

GALICIA y PORTUGAL
del 22, al 29 oct   45.800

ZARAGOZA-MADRID y alrededores
del 17 al 23 oc't    34.500

ANDALUCIA al completo
del 6 al 15 de nov.. 	  38.900
Estos precios incluyen: avión desde Palma,

autocares durante todo el recorrido, hoteles
turista en régimen de pensión completa,
almuerzo en restaurantes, guia desde
Palma y seguro de viajeros.

BEATIFICACION DE FRAY JUNÍPERO
ROMA: del 24 al 26 sep. Avión más
estancia hotel 	  47.500

ITALIA, visitando NIMES, NIZA, MILAN,
VENECIA, FLORENCIA, ASIS, ROMA,
PISA 	  78.500
del 19 al 28 sept. Incluye avión desde

Palma, autocar, hoteles turista con bario,
traslados a la basilica de San Pedro.
Para más información, consúltenos!
Tf. 58 55 15 y 56 43 00
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colAaboració per Gregori Mateu  

GEMECS I SOSPIRS (I)
La familia de BELLPUIG

s'alegra de tornar comptar
entre els seus col.labora-
dors, després d'una tempora-
deta de silenci, el bon amic
Gregori Mateu. Ens ha pro-
mes els seus pensaments
d'una forma peri&lica i
constant. Esperam que a-
quests siguin pels nostres
lectors com Una bufada d'ai-
re fresc i encoratjador en-
mig de l'angsoixant trafec
de la vida. Gracies anticipa-
des per part de tots els nos-
tres -lectors.

* Gemecs j sospirs que sur-
ten gairebe del delit de fer
una societat millor i de que
els homes cerquin de debo
tot alio que faciLliti el seu
creixement i els du,gui per
camins de realitzacio.
* La postmodemitat no cer7
ca tan sols el canvi,, sino
retrobar el regust d'allo que
janiai pot perdre actualitat,
aixt l'amorl la pau, la sere-
nor, la felicitat, la cultura,
lq germanor i la trascen-
dencia.
* En pura i freda 16gica eco-
nòmica sobren es massgs
de gent. Ja no son nepessa-
ries per la produccio. Les
computadores donen menys
problemes, diuen els nous
savis.
* La solució de la pobrew
extrema del nostre mon es
fonamentalment	 politica.
Cal que la gent decidesqui
compartir amb çls necessi-
tats. ,Es ,fa precis una nova
opinio publica i que els go-
vernants decideixin la soli-
daritat entre tots els pobles.
* L'ésser humà té la capaci-
tat i l'obligació de preveure
els canvis. No pot viure mi-
rant sempre el passat, ja
que els canvis necessaria-
ment vindran al damunt com
una rivada i en cqs de no
preveure, l'arrassara.
* La nptura és esplèndida
i magnifica. Els homes no
han de pr,ocurar solament
que Os mes pobres tenguin
el minim necessari per viu-
re, sino que han de poder
participar, de la literatura,
de la musjca, de l'art, de
la ,?ereacio, de la bellesa...

* Les universitats, els santu-
aris de la cultura, els hjomes
de la paraula, els predica-
dors de la ciencia tenen la
responsabilitat d'investigar,
de cerear noves formes de
convivencia,	 de	 millorar
la qualitat ge vida dels ciu-
tadans. Pero en cap cas po-
den destruir al/o que dona
sentit a l'existencia, prego-
nant la foscor desagradable
del no-res.
* Creure que som més del
que som ens porta,a desitjar,
exigir i gastar mes que alio
que nece,ssitam.	 L'orguil
I l'ambicio produeixen mes
pobresa.
* L'home provident està
venturosament caducat. Ca-
da persona, en la seva mesu-
ra, ha de ser el gestpr de
lp seva propia existencia.
Es molt millor facil.litar
l'aprenentatge que no ense-
nyar un caramull de veri-
tats.
* L'Església ja no parla tant
sovint del sise manament,

sinó que ara urgeix -encara
que no agradi a rrMts- el
cumpliment del cinque refu-
ant l'avortament, la violen-
cia, la fam, les gverres, el
terrorisme, l'eutanasia...
* És fa beri precis tenir m,ol-
ta de paciencia (pau i cien-
cia) per seguir endavant ca-
da dia per viure i conviure.
Es una tasca important a
dur a terme.
* De vegades pens que hi
ha persones que cerquen
mobles d'estil perque
estan mancado de la mes
elemental elegancia.
* Crec que hi ha massa per-
sones que cerquen nous ca-
mins i no els troben. No se-
ria molt millor que els cons-
truissin?
* El silenci no sempre és
senyal de mort. Havia callat
durant molts de mesos no
perque la sombra de la terra
hagi engo,lit el meu pensa-
ment, sino perque necessita-
va pensar per no dir bajana-
des.



—editorial 	

Tornarà el tren a Artà?
Davant les informacions publicades recentment al Diari  "Última Hora" sobre la possi-

ble tomada del tren a Arta, rehabilitant les estacions des de Sineu a la nostra, pensam
que sempre seran poques les adhesions que es facin per tal d'aconsenguir que el projecte
es convertesqui en realitat.

BELLPUIG, des de sempre, ha estat la veu de protesta per la supressió del tren. Ja
al juliol de 1977„ a poques setmarws d'haver—se tallada la unia, el nostre editorial es tj-
toIava "Supresion,del tren de Arta?" i afegia: "hace unas semanas que el tren que cubrta
la linea Inca-Arta ya no llega a nuestras estackones". Les exposicions que feia l'empresa
ereq les deficients condicions del tren i d'una serie d'accidents ocorreguts per tal motiu,
gero prometia reanudar el servei dins pocs mesos. Les protestes eren generals. Pen-
odies, revistes, A jukaaments afectats, clero i altres es4aments, criticaren a la Compa-
nyia. En Josep Melia, llavors Procurador en Corts, insisti a qualque ministre del govern.

A la portada de Bellpuig del desembre del mateix any, es tornava insistir en e/ tema.
Feia mig any i el tran, no tornava. Les queixes del transport per carretera es feien sentir
per les incomodItpts del trajecte. Els automotors del tren estaven aturats a Ciutat, i
la desmoralitzacto s'anava fent general.

Bellpuig insistia: "No volem que la supresió sia definitiva", però tot seguia igual.
Al desembre de 1978 Bellpuig publicava una editorial cqnjunta q/e la premsa forana

de Mallorca, en la qual s'exposaven unes raons de molt de pes perque la vinguda del tren
fos a curt pia ç. Parlava que s'havia potenciat la carretera t l'autopista, menyspreant
el servei del tren. "No es tracta -de ia-, d'establir la prioritpt d'un servei damunt l'altra,
-la c,arretera- ni discutir la, potenciacio de la mate ixa, sino que una no ha d'implicar ne-
cessariament la desaparicio de l'altra. Es tracta de potenciar els trgnsports col.lectius
sobre els individuals, per l'encariment d'energia, la congestio del trafec, etg. Mallorca
va aconseguir a darreries de segle aquest medi futur dé transport, no perque ara i d'un
cop el vegem suspes".

Al juny de 1979, Bellpuig tornà insistir en e/ tema del tren i al març de 1980 tomez
fer sentir la seva veu qe protesta a la portada, davant l'amenaça de cubrir altres vies
deixant la d'Arta_perque no comptava amb 10.000 habitants i per tal motiu no era renta-
ble en boca de FEVE. A l'octubre del 80, Bellpuig a primera plana, recordava el vaticini
que vg fer al principi del 77 anunciant que la supressio del tren potser fos definitiva.
lambe fa mencio especial del mal servei dels autocars Manacor i de les concessions que
es feren a les empreses privades dqls serveis per carretera, demostrant els forts interes-
sos d'uns pocs contra les necessitais generals. Ja al 82, un col.laborador de Bellptqg ex-
plicava una vivencia del que suposa per ell i per tothom la vinguda del tren a Arta. Era
el lE de juny del 21 quan arriba per primera vegada q Arta i es feren quatre dies de fes-
ta a tota la comarca. Despres de 57 anys el tren deixa de venir.

Darrerament semi2la _-çs fa una forta campanya per yeure de rehabilitaraltra vo/ta
el trajecte Inca-Arta. "Ultima Hora" publica un ambicios projecte i coordina una entre-
vista ciels baties ,de les poblaions qfectades per veure de recolzar dit projecte, malgrat
de moment nomes sia crinteres turistic. Seria potser la primera . passa perque tal volta
dins pocs anys es pogues reanudar el trajecte,Palma-Arta en lima regular. Tots hi gua-
nyanqm. BeIlpuig recolza la idea i pensa que es el sentiment popular el que el tren torni
a Arta.
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notícies
IN CENDIS

Altre vegada, Arta fou
víctima dels incendis fores-
tals que tant destrueixen
els nostros boscos i el nostro
entorn natural.

Aquest pic toca el torn
a les finques' de Can Canals
on cremaren 65 hectarees
de carritx i estepa baixa
i de Son Fortè, on el foc
s'inicia el dia 18 d'agost en-
tre les 14'45 i 15T(Jo hores
del' capvespre a uns 20 me-
tres de la carretera de La
Colônia entre gatoves i pi-
notells.

Segons fonts oficials, les
causes resten desconegudes.

L'extensió cremada fou
de 15 hectàrees, entre les
quals cremaren uns 2.800
pins, unes 252 alzines, 5 pins
vers grossos i moltes arbo-
ceres.

Durant l'incendi, un avió
"Canadair" va efectuà con-
tinues descarregues, ajudant
així a que el foc no assolís
majors proporcions.

També varen intervenir
dos camions grossos de bom-
bers, dues tanquetes i un
helicòpter. Actuaren també
forces d'Icona, Guardia Ci-
vil, retén d'Artà, Manacor
i Santa Margalida, a més
de nombrosos voluntaris en-

tre els quais es trobava el
batle, un regidor; tres mem-
bres de la Policia Municipal
i dos guardes forestals.

El foc fou controlat a les
18'30 hores del mateix dia
i extingit a les 17'30 del dia
19.

PRESENTACIO
La presentació que en Pe-

re Pep Gil va fer per les
festes de Sant Salvador a
la inauguració de l'exposició
d'en Pep Forteza bé mereix
un bon comentari tant pel
valor de la mateixa com
per la de l'artista en si.

Tingué dues parts: la pri-
mera dedicada al curriculum
d'en Pep Forteza, destacant
el caire polifacètic de l'ar-
tista i també el creatiu, ja
que des de petit es dedica
a treballar dins el món de
l'art. També destacà la per-
sonalitat d'en Pep, sempre
disposat a mantenir la cultu-
ra del poble al nivell que
calgui.

En l'altra part dona a co-
nèixer les obres que pre-
sentava, unes ben -logrades
textures (racons del temps),
mostra del que era l'arqui-
tectura típica de les Bale-
ars, petits detalls de les nos-
tres coses, reflexe del que
eren els pobles a les illes,
i que seria bo poguéssim
conservar ja que constituei-
xen les nostres arrels.

Acabava demanant no sols
a en Pep, sinó a tots els ar-
tistes artanencs, que no s'a-
turassin de lluitar per a la
superació, per tal de que
en parlar d'art, tant a Ma-
llorca com a fora, es parli
forçosament d'Artà.

NOU LLIBRE DE POEMES
Est à a punt de veure el

cel i el purgatori un nou lli-
bre de poemes, gestat amb
sang i esperma d'oli verjo,
de tres forasters androme-
diants, qui responen per Je-
roni Fito, Joan Mesquida
i José María Fibla. Com a
la Vinya del Senyor, hi cab
tot. Des de callet a mones-
trell. Pressentim un deslliu-
rament sense cesària. El
títol no té pinyol: El novell
literari neixera amb el nom
de "L'Incert coratge de les
espumes

La comare, és un surenc
galafarner, calleuma saig
de mals d'altri.

El batiament es farà se-
gons els canons tradicionals,
amb fortes mesures de dia-
zepan i deanxit.

LLIBRE FILOSOFIC
El nostre particular amic,

pintor universal, José María
de Labra, recentment ha
publicat un llibre d'altíssim
contingut filosòfic. Es trac-
ta d'una obra recomanable
als amants de l'amor sense
ombres, a la mística, així
com també, pels qui gau-
deixen escorcollant els labe-
rints de la més pura filosofia
niet zchiana.

El treball d'en Labra esta
exempt d'amaneraments
embafosos. A pesar de l'a-

bundancia de mots
palíndroms, el lector mitja-
nament informat fruirà de
sa lectura. A més, és prolo-
gat per l'eximi escriptor
Cristobal Serra. Tota una
fermança.

CANVI AL BAR
DE LA TERCERA EDAT
Per motius de salut el ma-

trimoni que regentava el
bar de la 3q edat, l'ha dei-
xat. Els nous casiners són
el matrimoni Miguel Jaume
a) pistola i esposa, als que
desitjam sort en la nova lei-
na.

ART I VASES
Al carrer d'Antoni Blanes,

36 s'inaugura un nou esta-
bliment dedicat a emmarca-
ció i exposició permanent
de pintures, gravats, litogra-
fies, serigrafies, pósters,
tapissos i una gran varietat
en artesania, cerâmica i
vidre, tot fet a ma.

Enhorabona als propietaris
d'aquest nou local, inèdit
a Artà.

NOVA TENDA
Al carrer de la Vinya i a

la casa de Julio Infante„ més
conegut per "s'argentino"
han o-bert una tenda de foto-
grafia, on s'hi venen objec-
tes i materials fotogràfics
i també es cuiden dels reve-
lats.
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NECROLOGIQUES
El passat 30 de juliol mo-

ria inesperadament Llorenç
Planisi Capó als 44 anys
després de restar uns dies
internat a la Residència Sa-
nitaria de Son Dureta. En
Llorenç s'havia convertit
en un personatge 'popular
trajinant aigua amb el cami-
ó. Era, a mes de molt cone-
gut, persona de bon humor
1 servicial. Rebin els seus
familiars el testimoni del
nostre condol i ell la pau
que sempre va desitjar.

A la matinada del 19 d'a-
gost moria també l'amo en
Gabriel Garau Flaquer a)
Papaió. En pau descansi.
Aquesta és la sisena persona
de la Colônia que -mor en-
guany. Havien passat tres
anys sense que es registràs
ni una defunció al pobre.

RETOLACIO DE CARRERS
En distintes ocasions hem

comentat que la Colônia
és com un esvortó d'Artà
i que certes millores tarden
anys en dur-se a terme. Una
d'elles és la retolació de
carrers amb la nostra llen-
gua, cosa que a la vila d'Ar-
tà ja fa anys es va realitzar.
D'acord que hi ha assumptes
més importants que no a-
quest, així i tot creim que
aquesta petita obra es po-
dria fer. Una altra de més
envergadura i 9ue, prest
o ford haurà d emprendre
l'Ajuntament, és la de la
xarxa d'aigües tant les pota-
bles com les residuals; el
nivell en que creix la Colò-
nia i el fet d'estar ja amb
un peu en el segle XXI són
dues raons que urgeixen un
plantejament immediat i
seriós d'aquesta qüestió.

LES CADENES
DE LA PLATJA

A principis del mes d'a-
gost, a tots els accessos a
Ia platja se clavaren unes
barres metàl.liques en terra
amb la intenció de posar-
hi una cadena per tal de
prohibir la circulació de ve-
hicles i facilitar el pas als
peatons. Les cadenes no
s'instal.laren fins el dissabte
dia 20 d'agost. El motiu no
fou altre -segons les nostres
informacions- que les dites
cadenes les tema un regidor
tancades a ca seva i ell es-
tava de vacances... Ja ho
va dir es capellà Pere: "Qui
anys viurà, moltes coses
veurà". Per cert que el pri-
mer dia que es posaren les
cadenes sorgi el primer pro-
blema: dos autocars queda-
ren una bona estona bloque-

jats perquè no podien girar
a no ser devora la mar i te-
nien barrat l'accés. De totes
maneres la idea és ,positiva
i esperam tengui mes aven-
tatges que no inconvenients.

UN PAL ELECTRIC
EN TERRA

Fa un parell de mesos una
ventada de xaloc feu des-
trossa; entre altres coses
tomà un pal amb fils d'alta
tensió (al capdevall del car-
rer de Sant Joan davora la
plaça del Club Nàutic). Els
empleats de GESA repararen
l'avaria i canviaren el pal
deixant el yell amb els seus
fils inútils en terra, i alla
segueix Déu sap fins quan.
No sé si GESA, els empleats
de l'Ajuntament, els serveis
de neteja o els veinats, són
els que haurien de retirar
avest "mort", a no ser que
se 1 vulgui deixar intencio-
nadament aqui on esta fins
que arribin les festes de
Sant Antoni i tenir un ele-
ment més per cremar.

FESTES
DEL CENTRE CULTURAL
Un any més el Centre Cul-

tural fou l'animador de les
festes populars celebrades
al bell mig del mes d'agost.

La tómbola, com de cos-
tum, fou un dels llocs més
concorreguts i animats. Els
ingressos obtinguts han estat
a benefici de la Parròquia.
Un èxit foren també els ac-
tes celebrats a la mar (car-
reres de natació, amollada
de "patos", etc.) i a la platja
(les cucanyes).

La presència de la vetera-
na agrupació "Arta balla
i canta" convoca la nit del
14 molta de gent a la plaça.
Potser el minim de partici-
pació es registrà al jinkama.
Pel que fa al cinema s'ha
de dir que la pel.lícula tal
vegada no era la més ade-
quada, encara que es veia
bé i la megafonia funcionà.
Per a l'actuació de l'Orfeó
és una vertadera llàstima
que no es pugui comptar
amb un local apte per a tal
tipus d'actes; I'església re-
sulta massa petita i caloro-
sa.

Tal volta la novetat d'en-
guany hagi estat l'exposició
de maquetes -treballades
en cartró i fusta- algunes
d'elles ben aconseguides i
molt conegudes: Sant Salva-
dor, Castell dç Bellver, Es-
plésia de la Colônia, entre

tres.

Per Sa Fira...
E XPOSICION S

• Amb motiu de la Fira de
Setembre a la teulera de
Ca'n Murtó hi haurà una
mostra de ceràmiques a par-
tir de les 10 del mati.

Es d'esperar que la gent
es doni un passeig per darre-
ra el camp de futbol i pugui
admirar la mostra al mateix
taller d'en Jeroni.

• També podrem admirar
les pintures de Na Francesca
Terrassa Quetglas a la seva
sala d'exposicions del carrer
Nou, 29 1, entre volta i volta
a la Fira, contemplar el seu
art.

• Ahir divendres es va inau-
gurar una exposició de pin-
tures al Bar El Dorado a
càrrec de Jesús Ballester.

• Avui, dissabte, a la bouti-
que Vora Vora s'exposaran
ventalls pintats per César
Estrany.

MOSTRA DE"PONYS"

A la fira d'Artà es farà
la primera mostra de ponys
a Mallorca.

Uns entusiastes criadors
d'Artà i Capdepera volen
donar a conèixer aquests
animals per la molta accep-
tació que hi ha com a caval-
cadura infantil.

CAVALLS

Amb motiu de la Fira,
l'hipòdrom de Son Catiu sera
escenari d'unes grandioses
can-eres de cavalls, organit-
zades pel Club Hipic d'Artà.

Esperem que com sempre
obtenguin l'èxit desitjat.

CONCERT

Avui dissabte a les 9 "del
vespre, es celebrarà un con-
cert per l'escola de violins
local al saló d'actes del
col.legi Sant Bonaventura.

Convé per altra banda
recordar que l'Ajuntament
ha concedit a l'esmentat
Centre Cultural una subven-
ció de Z50.000 ptes. que
sempre són una ajuda per
tirar endavant les moltes
activitats que porta el Cen-
tre.

A. Genovart

de la colònia



Una de les darreres maquines a vapor
que circulaven devers l'any 1955
per les nostres vies.
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reportatge

TORNARA
Sembla que no és una utopia que el tren

pugui tornar a Arta.
El periodista de 'Ultima Hora", Fabio,

informava el passat dia 11 d'agost sobre un
projecte de rehabilitació de la linea que u-
neix les estacions de Sineu, Sant Joan, Pe-
tra, Manacor t Sant Llorenç, Son Carrie), Son
Servera i Arta.

El Conseller de Turisme, Jaume Cladera,
diu que el yróblema no són les despeses del
traçat, sino les que puguin esdevenir de l'ex-
plotació posterior.

L'estudi 9ue s'ha fet pretén demostrar que
inclús pot esser rentable de moment i enfo-
cat de cap a una línia turística.

De dita informació de "Ultima Hora" re-
copilam i reproduim les dades que l'estudi
ha donat en xifres ben clares:

Les despeses per arreglar les vies són les
següents:
Inca-Manacor 213.500.000
Manacor-Arta 202.340.000
Estacions 30.000.000
10 passos a nivell 70.000.000
2 trens 143.000.000
Total 658.840.000

Aquests trens serien de moment totalment
turístics, circulant a una velocitat de 40/50
kms. hora. Un vagó estaria destinat a saló-
bar i els altres 5 a passatgers, tots de fusta
pet-6 amb gran confort, i aire acondicionat
inclòs.

El personal, per dos serveis diaris, estaria
compost per 6 jefes d'estació, 6 maquinistes,
6 assafates, 6 camarers i 10 persones per
circulació i manteniment. Calculant un preu
de 1.000 ptes. per persona i viatge, bastarien
106.000 passatgers-any per cobrir les despe-

Un dels darrers automotors que arriba-
ren a Arta.

ses d'explotació, i si es conseguien 2,12.(T00,
calculant només 200 dies a l'any i a 1.000
ptes. per persona, ja seria rentable, i més
si pensam que el tren de Sóller l'any passat
transporta 8- 00.000 passatgers.

Una vegada establert el trajecte Palma-
Arta i les estacions en condicions, es podrien
fer excursions més locals com podrien ser
les visites turístiques als mercats de la co-
marca, ja que recollirien turistes de Cala
Millor, Cala Bona, S'Illot, Sa Coma i Cala
Rajada.

L'arreglament de les estacions no suposa-
ria tampoc una despesa molt grossa ja que,
segons 1 estudi, dóna aquestes xifres:
La de Sineu ja esta renovada i s'inaugurarà
com a centre d'art.
La de Petra
La de Manacor
La de Sant Llorenç
La de Son Carrie)
La de Son Servera
La d'Artà

Segons el periodista de "U.H." tant el Con-
seller Sr. Cladera com el de transports ve-
uen amb bons ulls el projecte de posada en
marxa del tren turístic i diuen que a curt
termini es pot dur a terme. Això ho digueren
a una reunió que, convocada per U.E., es
celebrà a l'estació de Sineu.

BELLPUIG t sempre a la recerca de notici-
es, s'interessa per dit projecte i ana a dema-
nar l'opinió de-1 nostre batle Miguel Pastor
perquè ens informas del que hi havia de ver
en tot això.

El batle ens informa que el dia 19 d'agost
va assistir a una reunió de batles a l'estació
de Sineu, la qual va ser una presa de contac-
te i va servir de convocatória per una al-
tra reunió al setembre a la que convidarien
el conseller de transports i la direcció de
FEVE. El mateix Miguel Pastor sera el coor-
dinador de la plataforma.

5.000.000
5.000.000
3.000.000
2.000.000
3.000.000
7.000 000



Dues panoràmiques actuels de la nostra
estació. La seva adecentectó costaria
uns 7 milions de pessetes.*

• TANT EL CONSELLER DE
TURISME SR. CLADERA
COM EL DE TRANSPORTS
SR.. TUR, VEUEN AMB OP-
TIMISME EL PROJECTE.

BELLPUIG 	 427 7
10 setembre 1080 	 

reportatge G. Bisquerra    

EL TREN A ARTA?

Així que sembla que la cosa va en sèrio
aquesta vegada i 9ue els 13 anys d'interrup-
cio haguda en la linia Inca-Arta potser aca-
bin amb l'enllaçament altra volta dins poc
temps, malgrat només sia en pla turístic.
Aixo pot fer que a llarg termini es pugui
tornar posar en marxa la Unia regular entre
Palma i Arta i descongestionar la carretera
que avui per avui i en les condicions en què
es troba seria una bona solució pels sofnts
passatgers que han de passar les mil peripè-
cies per anar a la capital.

Esperem, per tant, que es pugui dur a ter-
me i sia prest una realitat aquest projecte
que de segur seria una mesura que tots els
artanencs acollirien amb molta il.lusió. Qui
no recorda encara aquelles arribades del
tren amb les "bufades" de la màquina de va-
por, les pitades des de Son Catiu anunciant
l'arribada i demanant l'entrada a l'estació?
Llàstima de la venuda de part de les depen-
dències i terrenys ja que teniem una de les
estacions més belles de la nostra illa, però
ens conformaríem 136 que arribàs un dia el
tren al final de trajecte que és l'estació
d'Artà.

I que ho véssim.
PanorAmica del pas a nivell del "cemen-
teri". el qual seria automatitzat.



Aquest 4s el grup guanyador de la Jinkama de
festes. malgrat les males llengües comenten que
hi hagu4 "Congo"
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passat festes G. Bisquerra  

Ide) si, això reprèn
com la gota de l'oli.
Enguany les festes
de Sant Salvador foren
un èxit de participació
i de joia, guanyant
en molts d'aspectes
a les d'antany.

Començaren el 30
de juliol pen acabar
el 7 d'agost i ens man-
tigueren en peu de
guerra durant tota
Ia setmana, deixant
uns regusts de boca
que feia temps no ha-
via succeit. Donarem,
per tant, una repassa-
da als actes que al
nostre judici foren
els més destacats, i
que pensam constitui-
ren els focus de la fes-
t a.

Sense voler restar
importancia a cap acte
dels celebrats, pensam
que n'hi bague que fo-
ren novetat i poden
servir de precedent
per altres anys, i que
són els tres primers
vespres de la setmana.

Aquests tres ves-
pres, al magnifie esce-
nari de Na Batlessa,
es celebraren sessions
de cine per petits i
grans, essent insufi-
cients els seients que
hi ha per donar cabuda
als molts espectadors,
desitjosos de poder
veure cine gratis tres
dies seguits.

Malgrat n'hi hagué
que pensaren que en
nfol del Dorado pen-
sas pel seu negoci,
el cert és que l'orga-
nització dels tres ves-
pres de trui enfront
del bar fou d'un èxit
sense precedents. En
sap i s acaba. La Jin-
kama del dilluns va
ser seguida i a més
participada per molta
gent, jove i no tant
Jove, que en 14 grups
de 10, formaren aquest
entretingut j_oc, alçant
el poble. Tot foren
corregudes, telefona-
des, cerca d'objectes,
llegir revistes i diaris
per contestar amb en-
cert les tres proves
que els organitzadors
havien proposat. Al
final guanya el grup
compost per dones
que reberen el trofeu.

El dimarts, el con-
curs de menjar sindria
tampoc desmeresqué.
Molta gent curiosa
contemplá com el gua-

nyador - (un jove gabe-
11 ) s'empassolà la frio-
lera de 4400 ks. de
síndria (nets). El segon
en Sebastià Maia, amb
3'800 i amb 3'200 en
Pep Lloveta. Tot un
rècord.

El dimecres es cele-
bra el marató. Foren
150 els participants
que recorregueren els
3'700 kms. amb 12'6
minuts el primer que
fou un professinal de
fora poble i que feu
treure la llengua a
quasi tots els altres
participants, poc ave-
sats a aquests trots.
Així mateix hem d'a-
notar que el primer
dels locals fou en Na-
dal Capó (fill d'en Na-
dal Capó Palou) que
arribà un minut des-
prés. El trofeu de les
fèrnines també fou
guanyat per una senyo-
reta de fora.

No cal dir que el
trui d'aquests tres ves-
pres s'allarga fins a
altes hores de la nit,
celebrat per molts
amb xampany.

Dels altres actes,
i per a destacar, di-
guem que el dissabte,
dia de Sant Salvador,
a la nit, la gent no
cabia ni a dins -la plaça
ni pels voltants. Mils
de persones, d'Artà
i de fora, assistiren
a la festa donant vol-
tes a la plaça, a la
tómbola, a les exposi-
cions i a les "tauletes"
dels cafés, refrescant-
se de la molta calor
del dia. Pensam, i es
sentia de boca de
molts, que enguany
el dia de Sant Salvador
no tingué precedent
en quant a gent assis-
tent a festa. A la ver-
bena, ja sia pel dia
que era o tambe potser

Per l'orquestra Man-
hatam, la plaça estava
de gom en gom. La
gent madura i la jove
ballà la fesomia tot
el temps que dita or-
questra va tocar, fent
que al final tots po-
guessin tòrcer la roba
de la suor agafada.
Al bar de dins la plaça
acabaren el xampany
i la gent hagué de sor-
tir als cafès a cercar-
ne per acabar de cele-
brar la vetlada, que
s'allarga fins passades
les cinc de la matina-
da.

Pere) no tothom cer-
ca el trui de les festes
per disfrutar d'elles.
Aixi que anomenarem,
anc que sia més breu-
ment, altres actes que
completaren els que
hem esmentats. Es
veu que la gent ma-
dura disfruta de les
"comèdies" (l'en Xesc

Forteza i enguany no
sortiren tan satisfets
del "Casament per
força" obra de Moliè-
re. Fou un estil que
només agrada a un
sector de públic i que
malgrat ho fessin bé,
no Tou acceptat per
la majoria. Exit del
recital a Na Batlessa
i també els concerts
de la Coral de la 3 4
Edat i de l'Orfeó. En-
tretingudes les cuca-
nyes i corregudes i
el pal ensabonat pels
al.lots. Grans carreres
de cavalls a Son Catiu.
Bon futbol a Ses Pes-
queres i futbito i bas-
guet a Na Caragol.
Disputat el circuit
de bicicletes i les Re-
gates a Sa Canova.
Exit de la tómbola
parroquial i de les
moltes exposicions
que a distintes sales

es pogueren contem-
plar. Tampoc faltaren
les amollades de co-
loms des de Montuiri
i els focs artificials
del dissabte de la festa
major. Tanca el cicle
d'actes l'actuació del
grup "Esclafits i Cas-
tanyetes" i el ball o-
bert a la plaça fins
passada mitjanit.

No podem passar
per alt tampoc els ofi-
cis religiosos que en-
guany també podem
dir que foren multitu-
dinaris. Presidits per
en Tomeu Català, de
bon record per a tots
els artanencs, i que
afegim que tal era
tal es, i amb això que-
da dit tot, la gran Thu-
manitat d'aquest bon
sacerdot que va con-
viure un grapat d'anys
entre noltros.

També volem
esmentar, i sense ànim
de desmerèixer els
demés, l'èxit obtingut
pel novell artista en
Pep Forteza, que en-
candilà la gent amb
l'exposició de les seves
obres a Na Batlessa.

Així mateix no tot
poden ésser "enhores-
bones". Sempre hi ha
coses negatives i que,
malgrat no sia molt
agradable recordar-
les, ho volem fer per-
què siguin rectificades
de cara als anys veni-
dors.

Al dir de molta gent
(pot ser la més madu-
ra, però tot s'ha de
respectar) els jocs dels
vespres començaren
una hora tard, ja que
per a la recerca de
coses s'hagué de mo-
lestar un sector de
gent que ja dormia.
L'enllumenat de Sant
Salvador, al moment
de passar el "marató",
s'apagà, deixant a les
fosques tots els parti-
cipants i controls. Les
banderes de l'Ajunta-
ment semblaven la
negació del que repre-
senten: velles, esquei-
xades, pareixien més
dos pelleringos que
la representació de
la nostra identitat.
A les verbenes hi entra
una certa gent que
més valdria estas a
caseva o refrescant-se
al café. Ens diran que
això no es pot evitar.

(Segueix a la p.1 0 )



1 O setembre 1908 	 BELLPUIG 	 4 2 o 9 

Ia nostra història      

"BREU" HISTÓRIA DE SA FIRA
En el corresponent llibre d'actes de l'Ajun -

tament d'Artà de sis de desembre de 1951,
es pot llegir el següent: "Manifiesta el Sr.
Presidente que tomando pie en el cambio
de impresiones que han tenido con todos los
componentes del Consistorio, sobre la crea-
ción de un mercado-ferial anual, iniciativa
que fué recibida con verdadero entusiasmo
por todos ellos, ha dirigido un oficio a la
Delegación Sindical Local, para que, una
vez pulsada la opinión de la Hermandad de
Labradores y Ganaderos sobre el juicio que
les merece el indicado proyecto, asi como
Ia fecha que para la celebración de dicho
mercado considere más indicada, en el su-
puesto de merecer su aprobación, a cuyo
escrito ha contestado la [Delegación Sindical
en el que dice clue, consultados los Vocales
y el Jefe de dicha Hermandad, prestan tam -

bién su aprobación al proyecto de la Feria,
proponiendo para su celebración la primera
quincena de Junio.

El Secretario da lectura a la legislación
vigente que regula la creación de estos mer-
cados, y una vez impuestos de la misma,
tras larga deliberación sobre cual pueda re-
sultar la fecha més conveniente, por unani-
midad se acuerda fijarla para el tercer do -

mingo del mes de Junio y, en consecuencia,
que por el Sr. Presidente, se eleve la proce
i -dente instancia al Gobernador Civil y Minis-

terio de Gobernación, señalando como punto
para su celebración el tramo comprendido
entre la Avenida del Generalfsimo, General
Aranda de la Avenida Costa y Llobera.

Cinco plenos después, se anula tal ubica -

ción para situarla en la Plaza del Conquista-
dor. (De ninguna manera Plaza Conquista-
dor)".

Ara puntualitzem uns detalls. El batle -

president era en Joan Amorés "Sopa". Qui
per cert entra de batle el dia quatre d'octu-
bre de 1951, diada de Sant Francesc, suplint
el benvolgut D. Joan Sard Pujades.

En Sopa, recent assegut a la cadira, saluda
al Consistori diguent: 'Ara entra un francis-
ca de fet i jornada". (Per les dones cossiole -

res direm que tal dia de Sant Francesc es
l'apropiat per sembrar les Fartèries).

El Municipi d'en Sopa l'integraven Pere
Cursach (Canai), Nadal Xamena, Miguel
Massanet (Taet), Miguel Artigues (de So Na
Sopa), Juan Lliteres (de Sa Canova), Sebastià
Massanet (Sol), Francesc Pasqua! (Mojo),
Joan Carrió (dets Olors), i Joan Sard (Ter-
res). Sols hi havien nou regidors perque l'A-
juntament es componia de tres terços, el
familiar, el sindical i el de governació.

Com més amunt hem dit, la creació de
Sa Fira necessitava el recolzament de la
Germandat de Llauradors i Ramaders. En
aquelles saons era el President-Capitost
l'Amo en Miguel de So Na Sopa, el qual, amb
el suport dels seus vocals, daren el vist i
plau a la iniciativa d'en Sopa.

En quant al tercer diumenge de juny, di-
guem que no fou possible ja que coincidia
amb altres fires. Per tal motiu fou traslla -

dada al segon diumenge de setembre i, des
de Ilavors, sempre es estada la data inamo -

vible. Per entendre'ns, la primera Fira cabé
el segon diumenge de setembre del 1952.

La Fira nasqué de les necessitats pròpies
d'un poble eminentment agricola. En Sopa
feu un repas a la gran producció de bestiar
de carn i cabestre vegé els avantatges que
suposaria crear una fira local a semblança
de la de Sineu.

En Joan Melia enllesti un expedient als
organismes escaients, explicant-los amb pèls
i senyals els motius, i Madrid, davant l'abru-

madora tesi del secretari, digué amen, i tord
dins els filats.

Per cert, la primera fou un exit inesperat.
Els pagesos dugueren bestiar a voler. L'amo
en Llorenç Sua ferma 40 bisties a la façana
del que avui es el Club de la Tercera Edat.
Ompli el sarró.

L'amo en Joan de Carrossa, pare de l'in-
commensurable Josep, arremolinà enfront
de la posada de Sa Resclò, 45 porcells de
llet fent net amb una ullada.

La sogra d'en Magi Sua, Mack) Setcentes,
comparagué amb verdures de collita seva
escurant -les caixes abans de migdia.

Utillatges de maquinaria només hi havien
cabriols i similars, fabricats per artesans
corn en Pedro Tiu, Pau Escola, Pep Gusti,
Guillem Creu Vella, Joan Mangol, etc.

En resum: Aquell minyó del 52, embrionat
pen Sopa, i suportat pel Municipi amb la
Germandat de Llauradors, ara mateix, es
un bergant adult amb personalitat i salut
que cada any es presenta immune a qualse -

vol entrebanc.
Si l'any qui vé Déu ens dóna força i humor

(aquest es disol a la vela) mirarem d'esbri-
nar, amb més profunditat, el món huma de
les persones que aportaren el material indis-
pensable dels productes a vendre i comprar.

L'espai comanda i no podem incloure res
més.



—PASSAT FESTES

[Ve de la p.81

Pot ser, perd creim
que si pagassin, moltes

s'ho pensarien
dues vegades. Del pas
que anam, potser que
molts anys no poguem
passar per la "carrete-
ra" on hi ha els cafès.
Es ver que són uns dies
de festa que tothom
vol seure a la fresca.
Perd és que es passen
posant tauletes fins
a l'altra acera i per
passar els peatons han
de tirar empentes.
Les pintades per as-
senya-lar el marató
sera l'any qui vê i en-
cara embrutaran el
pis de molts de carrers

de Sant Salvador.
Es poden pensar altres
maneres d'assenyala-
ment per altres oca-
sions. I la darrera, si
és possible, fer que
els cantants baratos
de les verbenes ten-
gum eisels altaveus més
fluixos o tal volta can-
tin sense micros. Al-
manco la gent podria

xerrar senge hairer-se
d'escanyar.

Fet aquest incís que,
encara que negatiu,
pot servir per donar
mês caracter i seriosi-
tat a les nostres festes
patronals, volem aca-
bar aquest "passat fes-
tes" amb una enhora-
bona a tothom, tant
als organitzadors com
a tots els qui partici-
paren. Anys passats
es sentien frases com
aquestes: "Les festes
de Sant Salvador van
decaiguent" o "ja no
s6n com les de
primer". Per tant, pens
que enguany s'ha donat
una bona passa per
tornar ressuscitar la
participació, que sens
dubte és el que fa que
la gent s'ho passi 106,
amb alegria i joia, que
és el que han de ser
les festes del poble.

Enhorabona,	 Arta,
i per molts d'anys.
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reportatge         

Visita dels nins saharauis i campanya en favor dei Sahara.
Com estava previst i anunciat, el passat

diumenge, dia 4 de setembre, un poc abans
de l'hora prevista que era les 11 del mati
arribaren els 28 al.lots amb els seus moni-
tors a la plaça nova. I arribaren, segons ens
han informat, amb molta d'il.lusió ja que
sembla que els visitants de l'any passat, ha-
vien fet córrer la veu de què, sense desme-
rèixer les altres visites, Arta era el plat
fort. Bé, idd, aqui es trobaren amb una bona
acollida , i, com l'any passat foren rebuts pels
organitzadors i un bon grapat de gent. Na
Francesca Pins, en nom del Batle, els dona
la benvinguda; 'Esclafits i Castanyetes" ac-
tuà per ells a la plaça i mês tard després
del dinar; també ballaren els Cavallets. I,
a més t hi hagué jocs a rompre. Una cosa que
admira el qui escriu aquesta petita crônica
fou la facilitat de relació d'aquests infants
amb els nostres d'Artà. Estampa curiosa i
simpatica.

Després dels jocs i abans de dinar foren
obsequiats a Ca'n Miguel Fuster i després
es dirigiren al Claustre del Convent on par-
ticiparen, juntament amb tots els qui havi-
en col.laborat, d'un suculent i variat bufet
que feu les delicies dels més de 200 comen-
sals.

Després pujaren a Sant Salvador on varen
intentar aprendre el nostre art de la llatra.
Més tard visitaren les coves d'Artà.

Ens consta que se n'anaren tots contents
suposam, que faran una bona propaganda

als seus amiguets del desert de 1 acollida
rebuda a Arta.

Per altra banda, la campanya que es va
fer a favor del Sahara ha donat aquests re-
sultats a la nostra comarca i al nostre poble:
ARTA I COLONIA DE SANT PERE
Llaunes de sardines 426
Litres d'oli d'oliva 203
Paquet de roba 1
Pessetes 29.500

SON SERVERA
Llaunes de sardines 361
Litres d'oli d'oliva 334
Llaunes de tonyina 25

CALA RATJADA I CADEPERA
Llaunes de sardines 300
Litres d'oli d'oliva 173
Llaunes grans de sardines 7
Paquets de sopa 3
Caixes de foigras 18
Paquets de roba 3
Pessetes 4.500

RECAPTACIO TOTAL DE LA COMARCA 

Llaunes de sardina 1.130
Litres d'oli d'oliva 710
Llaunes grans de sardina 7
Paquets de sopa 3
Caixes de foigras lb
Paquets de roba 4
Pessetes 34.000

En nom de tots els organitzadors que no
hi caben de contents, moltes gracies a tots
els qui han participat en la campanya i en
la visita delsonins al nostre poble.

Recepció dels Saharauis pel tinent de batle
Srta. Pins.
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Començament amb bon peu
PREFERENT
ARTA 3 SON SARDINA 1
LA VICTORIA 5 ARTA 2
Comentari 

Enguany ha començat la
higa de preferent prest i
amb bon peu per l'equip ar-
tanenc.

Així al primer partit l'e-
quip d'Arta a les ordres d'en
Jaume Mascaró, sorti al
camp amb ganes de guanyar
el partit i ho va lograr mal-
grat els costà encetar els
gols. Durant els primers 45
minuts les ocasions de gol
es succeiren a la porteria
del Son Sardina, rival de
torn, però la mala sort i el
bon quefer del seu porter,
aconseguiren que s'anas al
descans amb l'empat inicial.

A la segona part, un rebot
desgraciat d'un defensa del
Son Sardina propicia el pri-
mer gol local alçant la mo-

BASQUET

BASQUET SENIOR FEMENI
Ja ha començat l'activitat

per a les jugadores artanen-
ques. I precisament va ésser
a les Festes de Sant Salva-
dor, quan es va jugar el pri-
mer partit de la temporada.
L'equip rival va ésser el Sant
Llorenç des Cardassar. A
la fi del partit es va arribar
amb la victòria artanenca
de 54 a 23. Les llorencines
no varen donar en cap mo-
ment sensació d'equip.

I una setmana després es
va repetir el partit, pens)
aquesta vegada a Sant Llo-
renç, amb motiu de les seves
festes. Allà el resultat tam-
1)6 ens va ésser favorable:
42 a 54. D'aquesta manera
es va guanyar el segon tor-
neig consecutiu que es dis-
puta aquesta temporada.

Més endavant ja els in-
formarem de certs canvis
que s'han produit en relació
a l'any passat.

Ara vull recordar-vos que
el diumenge de Fira es juga
un partit corresponent al
Segon Torneig de Sa Fira
d'Artà, que enfrontarà les
jugadores artanenques amb
les de Sta. Maria. El partit
comença a les onze i mitja
del mati. Esperam la vostra
assistência.

ral dels locals ja un poc can-
sats, arribant al 3-0, resul-
tat que tranquilitzava als
molts espectadors que es
donaren cita a Ses Pesque-
res.

El Son Sardina als darrers
minuts del partit va fer el
seu gol amb un contraatac,
i poc més feren per dur-
se n res positiu.

Referent al darrer número
de Bellpuig el C.D. ARTA
militava encara a 1 4 regio-
nal i els fitxatges brillaven
per la seva absència. Des-
prés es va fer una remodela-
ció de la Preferent i l'Artà
hi quedà inclòs. Per tant,
la directiva hagué de fer
l'espès i reforçar la planti-
lla. Per tant, aquests són
els nous elements que en-
guany defensaran els colors
artanencs:
Del Baleares: Sierra, Abe-

BASQUET SENIOR MASCULI
I si ha començat l'activi-

tat per a les dones també
ho ha fet per als homes. A-
quest any es pensa fer un
equip federat i, si hi ha gent
suficient, un altre de pen-
yes.

També es va participar
al Torneig de Sant Llorenç,
guanyant el partit davant
els llorencins per una dife-
rència de quatre punts.

1 fa quinze dies es va par-
ticipar al Torneig de Cala
Ratjada jugant un partit
davant l'Escolar. Es va gua-
nyar per un punt de diferèn-
cia. I d'un punt també es

lardo i Mariano.
Del Badia: Marcelino i Do-
menge.
Del Cardassar: Nieto.
De l'Escolar: Suarez.

Pensam que una vegada
acoplats juntament amb els
locals, pot ser tinguem un
equip idoni per guanyar a
Ses Pesqueres i quedar en
una posició privilegiada a
Ia classificacio final.

El passat diumenge, dins
el camp de La Victòria es
va aguantar bastant be fins
als darrers vint minuXs. Des-
prés tot va ser un desfer
calça. El resultat ho diu ben
a les clares. Caldrà pregun-
tar-se on va residir la clau
d'aquesta baixada.

* * *

va guanyar diumenge passat
al mateix Escolar, amb par-
tit disputat al Poliesportiu
de Na Caragol.

De moment, tres partits
guanyats per la minima es
el balanç de la pre-tempora-
da.

Es d'esperar que avui dis-
sabte es jugui un partit amb
motiu de Sã Fira davant el
Son Servera. L'hora del par-
tit probablement sigui a les
vuit, encara que no es del
tot segur. Esperem que es
sumi la guar -I. victòria.

*
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JA HI TORNAM ESSER.
Això de no porer aturar el
temps és un fandango. Pa-
reixia que mai havien d'arri-
bar les festes i ara ja pen-
sam en les properes. I quê
tal, com vos hi digué per
Sant Salvador? Suposam que
enguany no tendran queixes
de participació els organit-
zadors. Ara bé: Renou, el
que es dit.1 renou (o soroll,
D. Pompeu?), n'hi va haver
per abastir la Comunitat
Europea. La Plaça Nova i
confrontants eren l'Infern
traslladat a aquells indrets.
En voleu de vats i fils elèc-
trics i puntades de peu per
la panxa del bombo. Si tal
cosa és música, nosaltres
som en Bernstein.

I DE LA CARRETERA QUE
EN DIREM? Ben igual que
caminar pel carrero de Sos
Monjos. Entre cadires, tau-
les, casetons de fira i cot-
xets d'al.lotets amb el cor-
responent passatger, no se'n
treia fum ni boira. Es palès
clue el "maremagnum de
1 any entrant, s'incrementi
amb l'afegit dels cotxes a-
parcats pels qui viven "ex -:
traradio'. Gent fa gent i
els muls pollines.

QUE NO PENSAU FIRAR?
Ala idò, donetes. A munyir
l'espòs s'ha dit. Comprau
molt. Tot sia per major glò-
ria de la butxada dels co-
merciants de forania, per
els quais Arta és la Meca
i el 'Wall Street" de Nova
York. Ja que aix6 ho fareu,
creim oportú dar-vos uns
quants consells per firar
com pertoca. Mirau: Està
permès canviar espardenyes
noves per xoquins retuts
i deixar-los tirats per terra.
També poreu escopir fleu-
mes de melmelada nasal,
tirar llosques, preservatius,
llaunes de tonyina i de re-
frescs, peladures de pomes,
peres, meló, síndria, melico-
tons, plàtans, pinyols de pré-
ssecs, rapes de raim, de ta-
ronja, tomatigó, capses de
cartó, fulles dê col, enciam,
peix mig pudent, ossos de
cam, escapulons de cuixot,
formatge, mortadela, xoris,
salxitxes, salxitx6, deixalles
de cebes, patates, pebres,
albergínies, porros, flors,
ramells, plomes i plometxos
d'aviram, així com "es pa-
quete" de qualque infante)
qui no ha menester ningún
certificat sanitari per amo-
llar-li.

TINGUEU, PER ENDAVANT
la salutació suadenca de
la Brigada Municipal, qui,
granera en ma, i desodorant
de zotal, les desitja una bo-
na fira amb l'anagrama ofi-
cial del Col.lectiu Escom-
braire de la Província de
Na Pericona: "PER UNA
FIRA MES BRUTA".

UNA CUROLLA FINAL.
Quants i quantes n'hi ha que
presumeixen de caminar
tant com un ase traginer
i els dies de funeral no poren
arribar a la Parròquia a peu?
DIns aquest poble nostro,
ben aviat les gallines pon-
dran ous quadrats.

ecos 	

ecos
AGOSTO

NACIMIENTOS 

Día 1.- Nelena-Myrta Uhle. Hija
de Rolf-Kart y Verena Rutl.
Mo lí de d'Alt.

Día 9.- PO Antonia Bernad Fe-
rragut. y Josep-Joan Bernad
Ferragut. Hijos de Rafael y
Francisca. Bonaire, Q.

Día 20.- Caridad Cortés Serra-
no y Dayvis Cortés Serrano.

de Bernardo y Francisca.
Costa y Llobera, 54.

Día 28.- M4 del Mar Bravo Este-
va. Hija de Manuel y Marfa.
Ciutat, 36-1g ,

MATRIMONIOS

NINGUNO

DEFUNCIONES

Día 4.- Lorenzo Torres Llite-
ras. a1 Nonga. 63 años. C/.
Blanaquers 9.

Día 13.- Pedro Negre Guiscafró.
alPoletf. Gran Via, 45.

Día Il. - Gabriel Garau Flaquer.

a1Papaió. BI años. San Marcos,
20. Colonia S. Pedro.

Día 20,- María Garau Masanet.
a) Malindra o d'Es Pont. BB
años. Abrevadero, 28.

Día 20.- Josefa Fito Cantó.
a) Fito. 65 años. C/. de
s'Hort.

Día 27.- Juan Pins Torrens.
a) d'Es Monestir Vell. 73 años.
C/. Luna, 5.

Día 28.- Catalina Gili Negre.
alPeu. 79 años. C/. Llebeig.
20.

RECEPTA CULINARIA
•- del xeff fogo'

Vatúa el mono quin frit
me pasó en la Colónia,
just el de Madò Betónia
quan mori el seu marit.
Eranse quatro xibius,
que tirando de galena
combatían la serena
igualet quel viudo Rius.
Trátanse u'un magnate,
un físico electrónico,
un maestro económico
i el rey del disparate.
Heus aquí de repent,
aparecer mister xampán
armando un real tarantán,
en aquella rara gent.
Miguel el descorchador,
quan iban las tres botellas,
mandó un tap a las estrellas
con turbo retropulsor.
El tapón viajero,
está en otro planeta.
Yo, tirado en la cuneta,
como vulgar ratero.
No tornaré a beber,
mientras me dure la vida,
agarróme tal ipida
qu'n homo deje de ser.
En el regreso de nit,
veia de fit a fit
lo que tan sols era uno,
de manjare ben dijuno
de xampán redefarsit.

endevinetes
d'En Pere Xim

Solució al darrer número:

Es moniato

Una epidèmia desconeguda
a dins Mallorca entra,
sense tranc ni mesura
les parres mos arrassa.
Quedaren fora cap fulla.
Si la ciência no ho atura z
mai més rairn se menjara.




