
Perquè tens
problemes?

...perquè la vida	 ...perquè “es 	 ...perque no
et sembla massa .. • per animar-te?	 cosa de 	 pots deixar de

difícil? 	 hombres»?	 beure?
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PREVENCIÓ DE L'ABÚS DE L'ALCOHOL

WrItr

Sumari
* DE NOSALTRES PER A
NOSALTRES

Planes de col.laboracions
infantils

(Planes 6 i 7)

* UNA XERRADA AMB...

Jordi Cabrer, ex-jutge
de Pau.

(plana 13)

PREVENCIÓ ABCS DE
L'ALCOHOL

(plana 4)

* ENS ESTAM QUEDANT
SENSE SOL

(planes 8 i



DIUMENGE ORFEO ARTANENC
Concert:Missa Ng 2 de SCHUBERT

ESGLESIA DEL CONVENT 21:0021

ELS DIES TEATRE: La Ciutat de Clot

Taller Teatre dels CAPSIGRANYNS
Guió i Direcció M. Mestre
Teatre Municipal Manacor 

24
i 26 21:30

DIUMENGE FESTA PAGESA aniversari

"ESCLAFITS I CASTANYETES"
i altres Agrupacions de Ball 21:00
Fossos de NA BATLESSA

4
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••••••Agenda
DISSABTE COOPERATIVA 10 Anys ES RECOMANA ESPECIALMENT....

20
Sopar i Festa Pels Socis

BARBACOA ES PUJOLS desde 19:30

Marginado i Alcoholisme

Col.loqui a carrec de Tomeu Català 
Projecció Film : El Borrachol 20:00
NA BA'FLESSA     

DIUMENGE TEATRE: " ZOMIT

4 
Taller Teatre deis CAPSIGRANYNS
Direcció Rafel Duran 21:30
Teatre Municipal Manacor   

ORFEO ARTANENC
C 4 V74

4

SCHUBERT
“missa n.2 , d 167 en sol major»

DIA 21 A LES 218. ESGLESIA DEL CONVENT

AJUNTAMENT DARTA

S'han repartit entrades
de cinema als carrers:
Amadeo,
Ferrocaril,
Blanquers,
Almudaina,
Vicari Far.

DIVENDRES
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TEATRE MUNICIPAL MANACOR

20 ! 20:00 / 22:00 21 	 16:00/ 18:00/ 20:00"Los Fantasmas Atacan Al Jefe"

CINEMA JUVA
	

CALA RAJADA

• Cocktail •
• Kansas

20 21:15 21 16:00/ 	 18:30

• Un Lugar Llamado Milagre •
• Granja Maldita"

25 21:15

' El Ultimo Guateque II '
• U-2 Rattle and Ann •

27 21:30

28 21•15
• La Insoportable Levedad del Ser  •• Un hombre y su Sueño

" Malaventura •
' Un Pez Lamado Wanda •

2 21:30 3 21:30

• Diario de Invierno •
• Un Pez Llamado Wanda

4 21:30

SALA GOYA MANACOR

• ',Que Pasó Anoche? • 2.0 21:15 21 14:45 	 Continua
• Muerte al Llegar •
• La Bamba • 27 21:15 28 14:45 Continua
• Asesinato en Beverly hills

• Atrapados sin Salida • 3 21:15 4 14:45 Continua
• El Vuelo de la Paloma •



...perquè no
pots deixar de

beure?
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L'ENEMIC ESTÀ ENTRE NOSALTRES
Dr. Bartomeu Barceló

Es una costum de molts
de segles, fins ' i tot la
trobam a la Biblia quan
Noé descobreix les merave-
lles del suc del rain] fermen-
tat. Fa tant de temps
que ja forma part de la
nostra cultura mediterrània.
Gracies a la generositat
de la nostra terra hem
passat a la història com
la "cultura del vi".

No hi ha aconteixement
o celebració social on
falti el vi com• a vestit
de presentació; amb ell
es romp la fredor de la
comunicació entre persones.
Amb una copa a la ma
cauen moltes barreres
i moltes inhibicions difícils
de trencar sense la seva
ajuda.

En cada civilització,
en cada cultura es troba
aquest element de comuni-
cació entre els homes;
des de les cultures preco-
lombines d'Amèrica, amb
la cocaina, fins a l'Extrem
Orient, amb els derivats
de l'Opi.
Certament, aquestes

sustâncies naturals estan
tan arrelades dins el seu
contexte cultural que
pasen desapercebudes

només són identificades
com a nocives i per tant
rebutjades quan es traspa-
ssen d'un contexte a l'altre.
Per a noltros seria mal
vist que a unes noçes,
a un bateig o a qualsevol
aconteixement social
es proporcionas opi o
cocaina, i de la mateixa
manera si portassim el
vi a altres indrets del
món.

Així, d'aquesta manera
tan subtil, tan silenciosa,
sense que ningú se'n doni
compte, tenim un perillós
enemic dins canostra
clue constantment ens
amenaça a noltros i als
nostres fills. Ningú s'escan-
dalitza ni tan sols para
esment quan es dóna alcohol
a un infant per primera
vegada, ni quan la propagan-

da ens promet maliciosa-
ment milers de paradissos,
de noves sensacions i
de poders extraordinaris
gracies a una copa, mentres
ens fica un corc perillós
dins noltros. Aquestes
són les primeres passes:
per una part el semblant
inofensiu i per altra les
sensacions agradables
que, per artificials, són
perilloses d'acostumar-
nos-hi. El seu efecte,
la majoria de vegades,
és desitjable i es torna
a cercar una vegada i
una altra; i cada cop és
més curta la seva durada
i són necessaries més
copes. Quan ha passat
un temps ja no es troba
bé si fa un parell d'hores
qsue no ha begut, les carries
s afluixen, es perd la gana
de menjar, es torna mal
sofrit i no és capaç de
aguantar la dona, els
fills, els amics, o el patró
a la feina i les baralles
i els mals papers són cada
cop més freqüents i el
cercle social es va tancant
cada cop més. Un dia
no es pot anar a fer feina
perquè fa massa sol o
perquè s'ha dormit mala-
ment i al dia següent
arriba una carta d'acomia-
dament. Ja no té feina
i ningú està disposat a
donarn hi, es troba entram-
pat i es torna agressiu
contra tot el que te més
aprop, i la familia es
torna un infern. Aquells
poders extraordinaris
que li havien promès es
queden en promeses i
es torna impotent i està
gelós per alió que ell
creu culpa dels altres.

Mentres tant de l'arbre
caigut tothom es fa lluny
i eis seus amics el conviden
a beure i ell no pot quedar
darrera de tota la colla,
fins que un dia queda
tirat al carrer. Per un
moment pensa que ho
hauria de deixar anar,
però no pot perqué sent
que es mor quan li falta

ei beure. Està atrapat
i sols veu una sortida
desesperada que li dóna
voltes al cap, però li fa
por.

Aquell lladre silenciós
ha entrat dins la casa
i li ha robat la familia,
ha entrat dins la persona
i li ha robat el cervell
i ningú ha mogut un clit
ni tant sols per prevenir-
lo perquè ningú encara
l'ha sabut identificar.
L'alcohol estA entre nosal-
tres, a tot arreu, fins
i tot té bona fama i se'l
considera a totes les festes
perquè al principi es porta
molt bé, però quan te
n'adones, moltes vegades
ja és massa tard.

Dins la nostra comunitat,
per ara, és impensable
desterrar aquest element
tan perillós, forma part
de noltros mateixos,
la notra "cultura del vi",
però des d'aqui ens hem
proposat trencar-li la
màscara i assenyalar-lo
amb el dit perquè tothom
el conegui i el tracti amb
molt d'esment.

Per altra part, també
volem obrir un camí d'espe-
rança per a tots aquells
que han estat directa
o indirectament les seves
víctimes innocents.
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OPTICA ARTA -
NECESITA
APRENDIZ
Mejor varón

De 16 a 20 años
PARA TALLER
C/ Ciutat. esquina
Costa i Llobera.

CASA BOTELLA

GRAN OFERTA EN
FRIGORÍFICOS

Y
EXPOSICION DE CUNAS

Carrer Major, 34 ARTA

412.

licticiari
20 maig 10E10BELLPUIG

Programa de prevenció de l'abús de l'alcohol
a la comarca de Llevant

Des del funcionament del Servei d'Assisténcia social muni-
cipal s'han pogut detectar diferents problemas que afecten
a una part important de la poblaci6. Un d'ells és l'alcoholis-
rne. S'ha observat que existeixen un nombre considerable
de persones que es troben en procés o amb situació de malal-
tia alcoheilica.

Cs per tot aixel que s'ha pensat posar en marxa aquest pro-
grama. amb els següents objectius:
1.-Conéixer la repercusi6 de l'abús de les begudes alcohòli-
ques a Artà, i detectar casos de malaltia
2.-Oferir informaci6 de car.kter comunitari sobre aquest
tema; sensibilitzar la població i prevenirla.
3.-Oferir un canal d'assisténcia i connexió per donar resposta
als casos que puguin arribar als professionals sanitaris, edu-
catius o socials del poble.

Les activitats que es tenen previstes són les següents:
1.-"Presentaci6 del Programa d'alcoholisme".

A càrrec de: Bartomeu Barce16 (metge titular d'Artà).
José b/P- Vazquez Roel (psiquiatra d'A.T.A.) i Margalida Coll
(Assistent Social d'Artà).

Dia: 17 de maig

Hora: 20:00

Lloc: Na Batlessa

2.-"Marginació i Alcoholisme".
Pel.lícula: "El Borracho"

Convidats: Tomeu Català
Dia: 2 de Juny

Hora: 20:00

Lloc: Na Batlessa

3.-"Alcoholisrne, criteris d'actuació"
Pe 1.1 íc ui a:

"Dias dp vino y de rosas"

Informació:
Serveis soclale a:

•AMA: 	 Cl Ciutat, s/n.
Casa de Cultura:11a Satlessa
Tel. 57 SO 57

• Capdepera: PI.Sitjar, núm. 5
Tel. 58 3052

Convidats:
Mg Bosch i un membre del Servei d'informació
de drogodependències del CIM.
Dia: 19 de Juny
Hora: 20:00 h.
Lloc: Na Batlessa.

i prevenció
•Sant Llorenç: Unitat Sanitaria

Tel. 56 95 97

•Son Servera: C/ Sant Afilen!, rtent 23
• , Escola Valla»
Tel. 5079 51,,

SE NECESITAN
DOS APRENDICES

Y UN PEON O AYUDANTE

CARPINTERIA
HERMANOS LLITERAS

Travesía Sta- Margarita
Tel. 562266 - ARTA
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El G.O.B. denuncia el replè de la vorera del torrent de S'Estanyol davant les coves Bartolines.

El passat 9 de maig, el G.O.B. va presentar
a l'Ajuntament una denúncia contra els
responsables del replè realitzat a la vorera del
torrent de S'Estanyol, davant les coves
Bartolines, al costat de la carretera de Sa Colò-
nia. En el seu escrit demanen la paralització
del vertit d'enderrocs, i a més de la 'reclamació
de les responsabilitats pertinents", que s'obligui
als qui han fet el reple a recuperar la coberta
vegetal que, com es pot veure a la fotografia,
ha desaparegut baix les pedres, terra i

Per a aquest grup els torrents, que són de do-
mini públic, "han d'esser protegits, no tan sols
per criteris de seguretat en cas de torrentades,
sinó també pel seu valor ecològic i paisatgístic,
i més encara en aquest cas, ja que a menys de
cinquanta metres es troben les Coves Bartoli-
nes, indret protegit pel seu valor arqueològic".

A la denúncia s'exposa també perill que
l'esmentat replè es converteixi en un femater
incontrolat perquè ja hi han començat a aparèi-
xer matalassos i altres coses per l'estil.

El Grup Independents d'Artà celebra el seu desè aniversari
Més de cent persones, membres o simpatitzants del Grup Inde-
pendents d'Artà es varen reunir per a celebrar els primers deu
anys d'existència del Grup, i, pel mateix preu, els deu anys d'a-
juntaments democràtics.

En el transcurs del soparreunió que es va celebrar a la Casa
Naval de Betlem, Jaume Morey, batle entre els anys 79 i 87,
va resumir el paper que aquest Grup ha desenvolupat al poble
des de la constitució dels Ajuntaments de la democrAcia; i es
va referir tambè als crispats atacs que els medis de pressio eco-
nòmics i la dreta local han llançat contra l'actual batle, els va-
lorà com una preparació de la campanya electoral. Miguel Pas-
tor, l'actual batle, a la mateixa, es va referir al moment actual
i al futur immediat de la institució municipal, al pressupost re-
centment aprovat, projectes pendents, i a -les Normes Subsidià-
ries que s'han d'aprovar próximament.

Després de donar les i•-Acies a tots els qui han passat per les
regidories la festa acaba amb un ball fins que el cos va aguan-
tar.

L'Orfeó Artanenc estrena obra.

Demà diumenge tindrà
lloc també al convent un
concert per l'ORFEO, com
a presentació i interpretació
de la missa "ng 2 d'en Schu-
bert en sol major" que fa
temps estan preparant. Hi
haurà en Pep Ros a l'orgue
i la seva esposa Petra Riera
al piano de "cola". Ambdós
instruments arrendats.

HÍPICA
Diumenge dia 14 a la dia-

da hípica de Ciutat el
"NOSTRO BX" d'en Damià
"Camunyes" va guanyar el
primer premi nacional de
3 anys. L'alegria seva i de'
tots els més d.e 200 aficio-
nats artanencs presents a
la diada es va desbordar in-
vadint la pista per felicitar
al propietari i mútuament
a tothom.

A l'arribada a Artà, pita-
des dels cotxes i sarau per
llarg al Club Bar Joan, i
després al Bar Dólar fins
que en tengueren ganes. A
darrera hora hem sabut que
pel dimecres dia 17 estava
programada una festa a la
Plaça Nova on hi hauria co-
ca per a tothom, celebrant
aquesta victòria per "todo
lo alto", ja que feia la frio-
lera de 30 anys que no s'ha-
via aconseguida. L'Ajunta-
ment també hi havia de
prestar la seva col.labora-
ció.

Enhorabona,
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ALERGIES...I SOBRE TOT. CS EL MES DE L'AMOR.

ARA EL COR DELS ENAMORATS BATEGA MES FORT QUE MAI I NOSALTRES

UNS MOSTRAREM SEGUIDAMENT ALGUNES DE LES SEVES OBRES.

SI TU NO ETS UN ROMANTIC PASSA AQUESTES PLANES

RAPIDAMENT.... P

EL MES DE LES FLORS.DE LES

PRIMERES MOSQUES.DE LES

Vols saber si tu ests enamoi at-ada? Contesta aquest
test i sabràs quin és el grau del teu enamorament:

1-Et poses vermell quan et parlen de l'enamorat-ada?

2-Pronuncies el seu nom al manco tres vegades al dia?
3-No pots evitar que els teus ulls es dirigeixin cap a

"l'objecte" (amb perdo) estimat-ada?
LI-Si ell-a et dirigeix la paraula et sents avergonyit-

da?
5-Tens grans?
5-Es el tema constant de conversa amb el teu amic-

ga intim-a?
8-Quan te'n vas a jeure. el darrer que fas és pensar amb

el 1-a?
9-Quan et mires al mirall veus la seva imatge darrera

teu?
10-El millor de la verbena seria bailar amb ell-a?

11-Tens poca gana?
1?--Et molesta que parlin malament de l'estimat-ada

davant teu?
13-Es el motiu pel qual no et pots concentrar amb els

estudis?
I 4-Quan el veus experimentes qualque símptoma com

mal de panxa, tremolor...?
15-Guardes una foto seva com si fos un tresor?

16-Et costa dormir-te els vespres?
17-Et canvies vint vegades de vestit abans d'una cita

amb ell-a?
18-Quan el 1-a és present. el mem es torna de mil colors?

lg-Somies amb el 1-a al manco una vegada per setmana?

20-T'agradaria viure amb ell-a una gran hist5ria d'amor
com "El que el vent se'n dugu6"Eperò que acabas 136).

Si has contestat sí de 15 a 20: Ets massa romàntic-
a,t'has de traslladar a viure o al segle XVI o al segle XVIII.

Si has contestat sí de 10 a 15: Vés alerta. Et prendran
el p6I.

Si has contestat si de 5 a 10: Es un promig equilibrat,
pero sàpigues que mai experimentaràs el que sentí en
Romeo o na Julieta.

Si has contestat sí de O a 5: No tens cor. Ves al metge.

LA REDACCIO

Un dia que passava es "butano" pel carrer Cipriè I

el Gran, es va desencadenar la següent conversaci6:

BUTANER: "Butano"!! -sonant el claxon- "Butano"!!

Macla Pepa!!

PEPA: Oh! Que arribau de prest avui! I avui ses

bombones de "butano" san carabasses!

BUTANER: San tres reials i un tassò d'aigua.

PEPA: Eh! Podríeu fer un favor a una pobre vella de 75
anys? Podeu pujar-me la bombona al 56 pis.

BUTANER: Madan Pepa, pareixeu de Villabotijo! No vos
pujo la bombona ni boig!

PEPA: No, per favor, senyor butaner no em faceu aixa!

El butaner se'n va anar perquè tenia molta feina. Poc des-
pf- 6s va passar el senyor Nofre. En veure a na Pepa inten-

tant, inútilment, aixecar la feixuga i pesada bombona de
"butano", li digué:

NOFRE: Oh! Pepeta, jo t'ajudaré.

Pera en Nofre, que també tenia una edat bastant avançada
i no es pareixia en res a n'en "Schwarzenegger", tampoc va
poder-

PEPA: Nofre, he vist el teu esforç. i et vull demanar, a veu-
re si vendries a la discoteca del club de la 3 edat, aquesta

nit.

NOFRE: Oh! Pepa t'estimo!

PEPA: Oh! Nofre jo també, estès fet un "travoltin".

NOFRE: "Tan maca tu"

edat)

ho veis amics, a la primavera, i sempre. l'amor no tè

PEDRO MOLL I MIQUEL GARAU [13)

BRILLA LA FULLA DEL
Pl.

Que bella la primavera.
quan torna ella florir!

Els ocells surten del niu
i canten,
i brilla la fulla del pi.

Alegries,clavells i roses,

amb la rovada del matí

obrin el seu somriure.

I brilla la fulla del pi.

Després d'un	 hivern
trist. 
alegria tornam sentir
perqué 	 la 	 aprimavera
ha vengut.
I brilla la fulla del pi.

Les 	 abelles 	 amb	 les
flors tenen
feina per mal aconseguir.

Elles són treballadores.

I brilla la fulla del pi.

Les papallones surten.
i alegren el camí
a les persones que passen.

I brilla la fulla del pi.

La terra tota somriu

en la primavera sentir.
La gent es torna contenta.
I brilla la fulla del pi.

Catalina Pins Obrador
13 anys                 

D'entre 	 tots , 	 áquets
personatges. s quin es el
que no passa a la historia
pel seu enamorament?

JULIETA DON JOAN

OTELO DONYA MIES
SANTA TERESA DON
QUIXOT
KIKO NICOLAU XAVIER

FOR TESA
PEP LLUÍS GRILLO.   

Sumant 	 vertical
horitzontal t'ha de donar
15.                

5                        

Santandreu.

11 anys.

1 I

N.0 "
1,
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Els atlots de l'Institut han desenvolupat un estudi sobre
el sed i la seva destrucci6. el treball l'hem pogut observar
als corredors de l'Institut i realment cal donar-los
l'enhorabona al mateix temps que recullim part del seu
treball.

L'obertura de camins i carreteres sense protecció
provoquen una pérdua de 581 irreversible.

Aquesta ferratina l'han confeccionada els al.lots
de l'institut.

També al nostre voltant hi trobam exemples d'incendis
provocats que han encès un num d'emergencia per als
nostres pobles i zones verdes ja que, a causa d'això, van, pas
a pas, a convertirse en zones seques i pelades on les plantes
i el sal seran inexistents. Cami que si no ho intentam
remeiar corren perill de seguir la majoria dels pobles de
Mallorca, entre ells Arta, on ja slan produit incendis a les
zones de Son Fortè, Es Racó, Sa Duaia, Bellpuig,...

aquests actes, i amb molts més, són amb els que
diariament estarn fent mal bé el sal del nostre  entorn i
produim la seva continua pèrdua.

Per això, i per les conseqüències que ens pot crear, hem
d'intentdr,evirtar-ho per tots els mitjans. Pensem que el sal
que avuPes pera no el tornarem a recuperar, ni molt menys.
Barbara Amorós.

Primer de B.U.P.
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ENS ESTAM QUEDiNT SENSE SOL

Qui seria el qui ens podria
assegurar un lloc verd del
qual gaudir qualque dia?

Qui ens podria propprcio-
nar tot el que ens dona el
sal?

Es tanta la seva impor-
tancia per a les nostres vi-
des que nomes de pensar
amb la seva destrucci6 se'ns
haurien de posar els pels
drets.

Pera si tot aixa és veritat
no té sentit que l'home o-
casioni actes que pu9uin
perjudicar el sal perque és
una manera de perjudicar-
se a ell mateix.

No obstant, l'home no
n'ha fet cas, ja sigui perqué
es triaba cegat pels beneficis
economics o per altres inte-
ressos i ha provocat actes
com: l'obertura indiscrimi-
nada de camins, l'abandona-
ment de pedreres, la tala
descontrolada d'arbres. els
incendis provocats, i un Ilarg
etc. Tots són una mostra
del poc interés de l'home
a l'hora de conservar el sal.

Els incendis provocats per aconseguir pastures ten-
dres és un dels problemes greus a la zona de Llevant.

SENYORS. NO TROB EL
SOL!.
Arribat el moment, quan

he volgut posar l'altre peu.
no he trobat el lloc...

ON es el sal?
Vet aquí la crida. La cri-

da que, si no minvam amb
els nostres intents de fer
desaparéixer el sal, podrem
fer d'aquí no molts anys.

Pera, senyors, no tot esté
perdut, encara queden llocs
on posar el peu i el que cal
fer és conservarlos.

I si comencéssim ara?
Esté en les nostres mans,
el futur és nostre i de, la
feina en surt el profit. Un
poc l'un un poc l'altre, entre
tots ho aconseguirem. Ho
hem d'intentar. Es hora de
passar a l'acci6, la passivitat
és cosa dels débils.

N'hi ha tants d'indrets
per ésser admirats!

Per aixa hem de conser-
varlos. hem de conservar
llocs on els nostres fills pu-
guin posar l'altre peu.

Facem que es pugui gau-
dir en el futur. almenys,
del que nosaltres gaudim
ara.

Sara Hel.lena Lédaria.
Primer de B.U.P.

ELS PROBLEMES DE LA
PERDUA DE SCIL A ARTA
I VOLTANTS.-

QUI més qui menys sap de
qué parlam quan anomenam
el sol; uns pensen amb els
sals dels horts, altres amb
el de les muntanyes i altres
amb els de les platges. Pera
el que no sabem tots és va-
lorar com som d'agraciats
en tenir a les nostres mans
l'aprof itament d'aquesta
font de riquesa.

Si ens posam a pensar
un poc en que seria de nosal-
tres sense sol és segur que
no veurem molt clara la po-
ssibilitat de sobreviure, per-
qué...

Qué faríem sense l'oxigen
que ens donen els arbres
que creixen al sal?

Qué seria de nosaltres
sense els aliments que ens
dona el sal?

Exemples com aquest
els podem veure al nostre
voltant 	 amb 	 gran
freqüéncia. Un d'aquests
a considerar serien els focs
provocats amb la finalitat
que cresqui herba fresca,
que serviré de menjar a les
cabres i ovelles, i que anti-
gament provocaren l'incendi
de grans parts de
muntanyes. Avui. sembla,
esté un poc controlat, de
manera que el qui ho vol
fer ha de comptar amb un
permís.

Un altre fet que demostra
la mala utilitzaci6 dels sals
en el nostre entorn és la
massiva urbanitzaci6 que
sesta duent a terme a Ma-
llorca, ocasionant 'la pérdua
d'un sal que seria bo per
conrear, ja que aquest no
és aprofitat i sesta omplint
d'hotelts i de cases, com
a Cala Ratjada, Cala Millor,
Canyamel...

ENS ESTAM Ql-DANT SENSE VIDA! 



"SI ELL TORNAS"
AL TEATRE PRINCIPAL
L'obra "Si Ell tornas", Pro-

tagonitzada per joves i al.lo-
tes del nostre _poble, sera
representada al Teatre Prin-
cipal de Palma els dies 17
i 18 de juny a les 20 h. Els
interessats en assistir-hi
poden adquirir les entrades
al Centre Social d'Artà dies
22 i 23 de maig des de les
19 a les 21 hores.
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de la parròquia

INTEGRACIO
A LA COMUNITAT

Un grup de 19 joves i al.-
lotes, després dun procés
de tres anys, duran a terme,
avui dissabte, la seva inte-
gració a la comunitat cristi-
ana d'Artà. Aquest acte té
com a significat profund
manifestar el seu compromís
de seguir Jesús i construir
el Regne de Déu (Xauxa)
des de la comunitat. La ce-
lebració, a la que hi quedau
tots convidats sera a la mis-
sa de comunitat de les 9
del vespre.

GEMECS I SOSPIRS 6
per Gregori Mateu

FEL1COS SEREU ELS PARES DELS D1SMINUITS...
* Si acolliu amb el cor obert, les mans plenes de caricies
i els vostres llavis messells de somriures als vostres fills

Serà senyal i penyora de que heu assolit la vostra respon-
sabilitat de pares.
* Si no amagau is vostres fills disminuïts, no vos empegueiu
de la seva existencia si els cuidau com si fossin la part mi-
Hor de la vostra existencia.

El vostre demble humh serà cada vegada més fort i mes
encertat.
* Si aplicau, escoltau, acolliu i estimau sense mesura als
vostres familiars dismindits i els donau tota ia vostra dedi-
cacio i feis que la seva existencia sigui un cami de felicitat.

Haureu fet un món molt millor i retrobareu el sentit d'una
vida agradable.
* Si dins casa vostra no hi ha diferencies, ni comparacions,
ni crits, ni queixes, ni trepitjades cap els fills menys afavo-
rits; si sabeu trobar el caire bo de la seva personalitat; si
els cuidau com si fossin el millor tresor de la vostra vida...

La vostra llar tendrà la caloreta de la ternura.
* Si aplicau en tot moment la pedagogia de l'estimació, en-
cara que sigui enmig de patiments, sopegades i desanims...

L'amor donarà, mes prest o mes tard, el fruit de la felici-
tat.
* Si creis que tenen la sensiblitat desperta, les mans obertes
i el cor esperançat...

Seguireu donant-vos sense mesura i rebreu el premi d'un
somriure agralt o d'una besada carinyosa.
* Si obriu les portes de casa vostra perquè hi entri l'aire net
i sense contaminacions de l'acollida dels vostres veins, fami-
liars i companys...

El sol de l'alegria farà que el patiment sembli menys fei-
xuc.
* Si dins casa vostra no hi roman jamai la fosca negre de
la desesperació; si no deixau que hi hagi constants llamenta-
cions, paraules negatives o actituds pessimistes...

El vostre cor bategarà amb la força irresistible de la pau
i del bé.

VISITA DEL BISBE
El dissabte dia 3 de juny

el Bisbe de Mallorca retra
visita pastoral a la nostra
parròquia. A més dels con-
tactes que mantindrà amb
la comunitat parroquial,
celebrara l'Eucaristia per
a tot el poble a la parròquia
a les 9 del vespre. Esperam
que els cristians d'Artà fa-
ran un esforç per a trobar-
se en aquesta celebració
que presidira el Sr. Bisbe.

TE VOSTE
OUALQUE PROPIETAT
- PER VENDRE?

Véngui al carrer Ciutat nú-
mero 36 d'ARTA i sense
compromís li explicarem
com li podem ajudar a tro-
bar el millor comprador al
millor preu.

IMMOBILIARIA CAÑADAS
Tel. 56 21 90

FESTA DEL CORPUS
Dijous qui ve, dia 25, és

la Festa del Corpus. A les
7 del capvespre hi haura
una celebració de l'Eucaris-
tia a Sant Salvador amb pos-
terior davallada en processe)
per l'escalonada fins a la
Parròquia.

També a la Colônia, des-
prés de la missa de les 7
de l'horabaixa del mateix
dia hi haura la processe) pels
carrers de costum.
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Mach!) Antònla iei seu marit le.p.c.,

Després d'una llarga estona absent, tornarem tenir a
les nostres pagines les gustoses receptes de cuina de Madei
Antònia.
Madei Antònia va començar a fer de cuinera als clevuit
anys a casa del Marqués de Palmer. El primer mes va
estar amb un cuiner 1 després ja la varen deixar tota sola
on hi va servir vuit anys. .A la segona casa, a ca D. LLuis
Amorós, hi va servir quaranta anys.
Madô Antònia troba que la manera de cuinar ha canviat
molt, " ara tot és a Fa -iiat. Ses salses no fan xic-xic. Ets
ingredients són més o manco es mateixos exceptuant sa
nata que ara se posa rer tot"
A ella li caben totes les receptes en el cap, no les escriu
perquè no va tenir icasió d'anar a escola.Lr)s receptes
es comentaven al m..rcat de Palma, allà on ara és la Plaça
Major, entre totes 1. -2s cuineres, entre les quais es trobava
Madò 'Coloma Abrines.
Ara que les faves yac' barates la recepta d'aquesta setmana
són les conegudes faves ofegades, un plat bo de fer i de
preu baix.

Ingredients

bassons de fava
grell
herbasana
un poc de botifarr
un poc de sobrassa(h
saim
oli
sal i pebre bo

Preparació

S'escloveien les faves, se les fa un pessic amb la ungla
i es deixen en rernull.
S'agafa una olla de test, s'hi posa un poc de saim i un poc
d'oli, el grell talladet petit, les faves sense degotar l'aigua,
el botifarró, la sobrassada i l'herbasana, (també s'hi pot
posar pèsols i carxofes).
Es pega una sacsada i es posen en el foc amb un plat ple
d'aigua que fa de tapadora. Senara cuites més o manco
dins una hora.
Bon profit.ps
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thiicies grells'
MENJADOR A DOMICILI
L'Ajuntament d'Artà, a

través del Servei d'Assistèn-
cia Social, ha decidit, per
enguany, montar el servei
de menjador a domicili.

Aquest servei consistirà
en dur dinar a domicili a
aquelles persones que ho
sol.licitin i compleixin els
següents requisits:
-Majors de 65 anys, sense
familia, amb pocs recursos
econòmics.
-Persones minusvalides.

Cada situació es valorara
adequadament. El preu dels
servei sera assequible per
als beneficiaris.

Si estau interes�ats podeu
dirigir-vos al:
Servei d'Assistência Social

Casa de Cultura
(Na Batlessa)

Tots els matins

Tlf: 578057

PREVENCIO ALCOHOL
El 17 de maig es presenta

un programa de prevenció
de I'abus de l'alcohol a la
comarca de Llevant.

Els convidats foren
Tomeu Barceló (metge d'Ar-
ta), J. M4 Vázquez (Psiquia-
tra d'A.T.A.), Lluis Ferrer
(col.laborador A.T.A), Mar-
galida Coll (Assisteil:
al).

El lloc d'aquesta re:tnió
va ser Na Batlessa.

CONCERTS
El passat dissabte dia 13

tingue lloc un concert per
la Coral de la 3:4 Edat a la
Residência.

No cal dir l'èxit obtingut
tant de gent assistent com
del bon actuar d'aquestes
persones ja majors, que ho
fan de lo millor.

Un altre concert se celebra
el dia 14 al convent dels
Franciscans, aquest a càrrec
de l'agrupació instrumental
de l'escola de música.

L'Església estava plena
de gent que va aplaudir amb
entusiasme les interpreta-
cions de la futura banda de
música local, que, per cert,
ho fan bastant



De 	 Colónia

A. Genovart r-
Ara fa

25 anys 1••■••••■•N

BELLPUIG, 8 de mayo de
1964, rig 53.

* SILUETA DEL MES ; ha-
blando de la llegada de la
primavera nos señala
hora que la tenemos grata
y luminosa alegrando a los
indígenas y atrayendo a los
turistas que van llegando
en mayor número cada
dia...con el auge de ia acti-
vidad costera...se ha notado
cierto despoblamento en
el centro de la villa de per-
sonas, en su mayoría hom-
bres, que tienen ocasión de
ganar pingües salarios...."
En otro lugar y hablando
de la Colonia de San Pedro
"...tres son las noticias que
nos llegan de este
suburbio... :terminación de
la carretera, asfaltada aho-
ra...;los principios de lo que
será la Residencia Parroqui-
al...; y, las mejoras efectua-
das en la rada del pequeño
puerto pesquero..." Y por
último la gran noticia "...la
televisión. Llegaba de Alfa-
bia las señales con
claridad..."

* En SUGERENCIAS leemos
"...nuestro Sr. Alcalde hizo
colocar unos discos con las
señales que prohiben a todo
vehículo circular por la po-
blación a más de veinte ki-
lómetros por hora; pero son
de cuenta los que respetan
la orden..."(como ahora)
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HA HI HA CONSELL
PARROQUIAL

Tal com anunciàvem a
la darrera crônica, dissabte
i diumenge passat, dies 13
i 14 de maig, foren elegides
les persones que formaran
el Consell Parroquial. Avui
i derna es donara a conèixer
oficialment la composició
del nou Consell; aquest ha
quedat constituit de la ma-
nera següent:

Els tres capellans que ser-
veixen la nostra parròquia
i una religiosa en represen-
tació de 1.es Germanes de
la Caritat (se suposa que
Sor Maria). Per la Catequesi
d'Adults el representant es
Antònia Marti Bisbal; per
la d'infants, Gabriel Geno-
vart Orell; el representant
del Cor Parroquial sera Sal-
vador Martí Bisbal; i els dos
representants del poble, de
la comunitat ampla, Marga-
lida Munar i Andreu Geno-
vart Sureda. A títol perso-
nal, el Consell elegirà dos
membres més de la comuni-
tat i així quedara del tot
constitult el nou Consell
que, entre altres coses, ani-
mara, coordinara i revisara
tota l'acció pastoral de la
Parròquia.

VISITA DEL BISBE
El proper diumenge, dia

28 de maig, el Bisbe de Ma-
llorca vindrà a la Colônia
de visita pastoral. El matí
es reunira a "Ca Ses Minyo-
nes" amb tots els grups d'Es-
glésia del Sector (Catequesi,
Acció Social, Moviments
especialitzats de pobles,

'c.). El capvespre presidirà
l'Eucaristia a les 7 de
l'horabaixa.

TORNEIG DE PETANCA
El Club de la Tercera Edat

ha organitzat un torneig
de petanca al que hi partici-

pen 11 parelles. Aquest tor- .
neig se juga els caps de set-
mana al carrer de- Ses Cot-
xeries i durara fins a les
festes de Sant Pere.

PAELLA PRO CREU ROJA
Diumenge passat, dia 14,

s'organitza un acte popular
a benefici de la Creu Roja
local; fou una monumental
paella que es va fer a Ca
los Cans i de la que en men-
jaren 125 persones. Sembla
que la gent est à molt sensi-
bilitzada davant la labor
que realitza aquesta entitat.

FADRINS CONTRA CASATS
També podria ser casats

contra fadrins, lo cert es
que demà hi haurà una com-
petició 9ue segur sera de
veure. L acte est à organit-
zat pel Centre Cultural amb
la col.laboració del Bar Cen-
tre Social. Es tracta d'un
partit amistós entre els fa-
drins i els casats del poble.
Sera a les 6 del capvespre
al campet de devora sa Re-
sidencia; no vos perdeu cap
detall. Seguidament els vos
donam a conèixer perquè
pogueu fer-vos una idea de
l'event. A les 530 partiran
de davant el Centre Social
dos tractors; un transportara
els fadrins i l'altre els ca-
sats; En Benet de "S'Estany"
i en Miguel "Biscai" tendran
la delicada missió de conduir
els respectius vehicles. Ar-
bitrara el partit En Pep "Ra-
ta". Atenció als porters:
pels fadrins, Joan 'Biscai"
1 pels casats, son pare, En
Salvador "Biscai". Entrena-
dor dels fadrins: En Biel del
Bar "Centro"; entrenador
dels casats: Joan "Fonta-
ner". Massatgista: Sebastià

"Cuni". Porter reserva dels
casats: Biel "Papaió". Es
comptarà amb la presencia
dels membres de la Creu
Roja que esperam no hagin
de menester intervenir. Els
organitzadors conviden a
presenciar aquest espectacle
als vesins del poble 4 resi-
dents, "domingueros i a
tot el poble en general; no
creim però que aquesta invi-
tació s estengui a la torrada
que després pensen fer al
mateix camp de futbol els
dos equips contrincants.
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una xerrada amb

JORDI CABRER LLITERES
EX—JUTGE DE PAU CARTA

Amb motiu del cessament d'en Jordi Cabrer com a Jutge de Pau

d'Arta. Bellpuig ha volgut mantenir una conversa amb aquest home

que per espai de molts anys ha regit la justicia dins el nostre

poble.

En Jordi ens conta que va ésser elegit jutge en qualitat de

substitLt el 7 de desembre de 1960. Aleshores el Jutge titular

era en Meteu Sancho Sureda. a]Cristo. i quan li va començar la

malaltia que el dugué a la mort, en Jordi emprengué la tasca de

Jutge (aim') ocorria el marc de 1973], fins que el 1 de març de

1974 fou nomenat oficialment titular del càrrec.

BELLPUIG.- Jordi. com és
que deixes el càrrec de Jut-
ge? Cs per propia decisi6
o perquè ha acabat el teu
mandat?
JORDI.- Es per decisi6 meva
i voluntaria,. Pens que ja
em basta i s hora de donar
pas a altra gent i més jove.

B.- Com és nomenaven els
carrecs de Jutge al teu
temps?
J.- Es presentava una terna
recomanada pel batle, rec-
tor i el jutge anterior.
B.- Recordes el primer judi-
ci cas de més impacte"?
J.- Per a mí el que record
com a més novetat va ser
la primera parella que vaig
casar. Va ser el primer cas
a Arta i per tant era una
auténtica novetat. Ara ja
surt més o manco un per
mes.
B.- Diguem els casos més
agradables i també els més
desagradables d'un Jutge
de Pau.
J.- El més agradable és la
satisfacció que et produeix
tornar fer amigues dues per-
sones que s'havien enemis-
tad. El més desagradable
el haver d'assistir als casos
de mort per suïcidi. No fa
molt de temps que hem va
costar no poder dinar.

B.- Quines compensacions
té el Jutge de Pau?
J.- Noms la satisfacció
del deure complit. ja que

econérniques cap ni tampoc
d'altre tipus. Ni tan sols per
benzina de possibles despla-
çaments. Ara diuen que els
recompensaran economica-
ment. Així mateix a qualcú
se li ha ocorregut a vegades
dur qualque obsequi. pero
pocs I petits, i un ho agafa
per no despreciar-ho.
B.- Creus que deixes qualcil
agraviat?
J.- Pens que no. Al manco
que jo sapi, i si en tenc cap
li deman disculpes ja que
no ha estat intencionat. per- 6
crec que tothom em saluda.
B:- Que aconselleries al nou
Jutge de Pau?
J.- Que tengui moita nié
esquerra, i quan se h presen-
ti qualc6 perqué h resolgui
el seu cas, no ho faci a la
primera. Que H surtin feines
fins al manco el senderné.
Havors ja hauré refredat
i el que es creu ofés rescol-
taré.
B.- Si es pogués tornar enre-
ra. tornaries acceptar el
carrec de Jutge?
J.- En aquest cas, corn que
tornaria ésser jove, sí. o
m'empedenesc de res i a
més m'agradava la feina.
Ara pens que canviaré bas-
tant ja que diuen que hauré
de jutjar els casos que no
siguin delicte, i aquí ja s'hi
hauran d'aferrar per aplicar
la Ilei. Jo quan no podia a-
rreglar el cas per les bones
els enviava al Jutge de I g

En jordi Cabrer ha

estat jutge durant

17 anys.

lnsténcia i ern quedava tran-
quil.
B.- Vais afegir res mós?
J.- SC. vull fer notar ragraï-
ment que tenc a en Joan
Lliteras, akie Sa Canova,
secretari del jutjat, per la
seva feina que ha desenrrot-
Hat per facilitar-me la tas-
ca. Mai no estaré cabal amb

i crec que sense la seva
ajuda ja hauria dimitit faria
estona del cérrec segura-
mente.

Acabam la xerrada amb en

Jordi, el qual molt amablement

ha contestat a totes les pre-

guntes que li hem fet. Aixima-

teix allargam la xerradeta i

ens 	 conta 	 algunes	 anècdotes

ben gracioses, per() ens demana

no les publiquem , cosa que feim

amb molt de gust. Bellpuig

desitja una feliç retirada de

la vida activa del Jujat d'Arta

i una feliç jubilació per a

molts d'anys.

G. Bisquerra

SALO DE BELLESA

ESTEL D'AUBA
Isabel Solano

Esteticista titulada

Carrer Joan XXIII, 19- 1 er - Tel. 56 29 50
ARTA (Mallorca)

Maquillatges
Neteja de cutis
Depilacions
Tractaments facials i corporals
Tractarnents anticelulitics
Drenatge linfatic.
DEPILACIO ELECTRICA.



Nieto , el jugador més regular
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ESPANYA O	ARTA 1
ARTA 0 FERRIOLENSE
Comentari:

De Llucmajor es dugueren
els dos punts. Malgrat les
posteriors cròniques donaven
les ocasions de gol a l'Espa-
nya, l'imica que va ser efec-
tiva va ser la de l'Art à que
ii donA la victòria. Aixíma-
teix les dues davanteres fa-
llaren un penal per banda,
fent que el resultat fos del
tot just.

Contra el Ferriolense dins
Ses Pesqueres i ja en el da-
rrer partit de la temporada,
va ser un enfrontament de
pur tràmit ja que a cap dels
dos equips els interessava
massa Ia victòria.

Amb tot i amb això i sense
esforçar-se massa, el partit
fou bastant entretengut i
lluitaren els 90 minuts ha-
guent-hi ocasions de gol per
cada banda, però les bones
intervencions dels porters

SALVAT LA CATEGORIA

feren que cap gol pujàs al
marcador acabant el partit
amb repartició de punts.

Així ha acabat la tempo-
rada pel nostre_ primer equip
de Preferent. Una lliga bas-
tant irregular han fet els
nostres colors, guanyant
bastants de ,punts fora camp
pet-6 tambe s'han perdut
molts positius dins Ses Pes-
queres, quedant classificats
per no perdre la categoria

donant poques alegries als
sufrits espectadors. Desta-
cariem dels forans a en Nie-
to que segur que ha estat
el més regular de l'equip.
Dels d'Arta tots han posat
molta voluntat i tot el que
saben, que és molt d'agralr.

Esperem que la propera
temporada es pugui reforçar
un poc més l'equip amb els
jugadors que tenim d'Art à

que enguany han defensat
els colors d'alguns adversa-
ris.

G.B.

FUTBOL
fik

Pinturas - Cmalles - tacas
ontajes Carpinleria

E• P•
PEDRO GIN ARD MATAMOROS

Cl. Henan Cortés, 3 - Tel. 562131 - ARTA. (Mallorca)  

INSTAL.LACIONS

s

Avinguda Costa i Llobera, 34 - B
Tel. 56 27 10

ARTA	 (Mallorca)    
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EL SANIMETAL QUART I L'ESPORTS JUMA...
ONZE?

El SANIMETAL no va po-
der imposar-se en el tercer
i definitiu partit davant el
Joan Capó de Felenitx. D'a-
questa manera queda quart
i no va poder promocionar
per a l'ascens.

I l'ESPORTS JUMA tam-
poc no va poder eliminar
el Jovent B i, d'aquesta ma-
nera passa a jugar per a les
posicions onzena i dotzena.
Després d'obtenir una victò-
ria dins el camp del Xaloc,
pareix que, si les coses no
van molt malament, s'acon-
seguira l'onzena posició.

BASQUET SENIOR MASCULI
JOAN CAPO	 56
SANIMETAL 50

Molt bona prim era part
dels artanencs i no tan bona
la segona, sobretot els da-
rrers minuts. Es va dominar
quasi la major part del par-
tit per-6 quan els felanitxers
s'avançaren en el marcador,
ja va ser impossible agafar-
los.

BASQUET SENIOR FEMENI

ESPORTS JUMA	 50
JOVENT B	 43

No es varen poder remun-
tar els nou punts que es du-
ien de desavantatge, encara
que va faltar ben ,poc per
aconseguir-ho. Si be durant
la 14 part es va jugar molt
malament, a la 24 es va mi-
norar amb una excel.lent
defensa i un bon atac, es
va igualar l'eliminatòria fal-
tant 30 segons (50-41). Però
quan nomes faltaven 4 se-
gons, una jugadora visitant
va fer una cistella que clas-
sificava les palmesanes.

XALOC	 38
ESPORTS JUMA	 45

A la 1 4 part les artanen-
ques amb una molt bona or-
denada defensa i juntament
amb la magnifica actuació
de n'Antònia Gelabert, feren
possible l'aconse,guir una
ample aventatge. La 24 part
no va ser tan bona, pero es

FOTO: M. Santandreu, del
SANIMETAL.

va poder mantenir la dife-
rancia.
Encistelladores: Ginard (2),
M.A. Flaquer (2), Bauza (5),
Nicolau (2), Infante, Lorenzo
(2), Gelabert (22) Tous (10).

Avui dissabte es jugara
el partit de tornada entre
l'ESPORTS JUMA i el XA-
LOC, partit que parteix amb
un aventatge de 7 punts.
Esperem veure una molt
bona entrada en el que sera
el darrer partit de la tempo-
rada.

Brunet

08-04-89: PISTA (Palma):
4art.
08-04-89: PISTA (Palma):
4art

09-04-89: PISTA (Palma):
3er.

09-04-89: PISTA (Palma):
-on

FUTBOL INTERNACIONAL
Avui horabaixa a les 1830

hores tindrà Hoc un partit
de futbol amistós entre el
C.D. ARTA i el C.D. E.M.S.
d'Alemanya.

CICLISME 	

COMUNICADO

POMPAS FONEBRES ARTANENSES
Avda. Ferrocarril, 33 ARTA

Comunican al vecindario de Arta y de la Colonia de San
Pedro que, a partir del dia 1 2 de junio de 1989, se hará
cargo de los servicios de estas localidades

POMPAS VONEBRES MUNTANER

quedando desde esta fecha a su servicio.

Para avisos y preavisos llamen:
Teléfono 56 30 96 = diurnos

56 39 34 = Nocturnos, domingos y festivos.

MIQUEL ALZAMORA
CADETE ler any

11-03-89: SANTA PONCA
48 kms.: 5nt.
Z5-03-89 53 kms.: 4art
1-04-89: INCA	 (SANTA
MAGDALENA) 50 kms.
línea: Zon.



endevineta

d'en Pere Xim
Mai ningú l'ha vist,
destrossa fent empesa,
és un element trist
i mal de controlar.
Ara ho dic ben clar:
no és Jesucrist.

Solució al ng anterior:
Festa del dia ler demaig.

Saludó al rig 7:

La gallina d'aigua

AJUNTAMENT DARTA

CONVOCATORIA DE PLACES:

- 1 POLICIA MUNICIPAL
• Contracte laboral 6 mesos
Indispensable: Major d'edat,Carnet BI

- 1 ORDENANÇA
• Contracte laboral 1 any
• Possibilitats de Renovació
Indispensable: Major d'Edat,Carnet BI

1 AUXILIAR ADMINISTRATIU
• Contracte laboral, I any
• Possibilitats de renovació
Es Valorara:

Habilitat en Calcul i comptabilitat
Coneixements d'Informatica
Català oral i Escrit
Coneixements especifics de Compta-
tabilitat i economia Municipal.
.Aptituts pel tracte amb el public

INTERESSATS Recollir model d'instancia
a les oficines municipals
Presentació de les instancies cumplimen-
tades abans del 3 de Juny al Registre de
l'Ajuntament.

PLUVIOMETRE

AREA URBANA
ABRIL

Dia 3 	 2'6
Dia 4 	 80
Dia 5 	 0'6
Dia 10 	 600
Dia 13 	 2'0
Dia 20 	 145
Dia 21 	 0'8
Dia 24 	 6'2
Dia 25 	 0'6
Dia 26 	 154
Dia 2,7 	 0'8
Dia 28 	 17
TOTAL 	 113'2
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ENCARA NO FA UN MES,
15 dies només fa, que una
dona em va pregar mes d'una
que li fés... unes piques per
rentar. Ide), en aquestes sa-
ons, que pertanyen al conreu
de l'absurd, En Toni Butler
es trencava la closca parlant
amb En Sebastia Barret i
un tercer tertuliaire sobre
la fam. En Toni, que sempre
porta la glosa oportuna da-
vall la colga caIçonera, ro-
mangué astorat davant a-
questa definició:
"- Toni. Sa fam, lo que es
diu es curull de ses fams
calines, és un cul ple de te-
ranyines". Perquè, germans
meus en les tasques i bas-
ques dels patiments quoti-
dians, que comporten els
deures ciutadans, ja me di-
reu si la raó no em ve,ssa
per damunt. Per això, Déu
ens guard de tenir l'embor-
nal humà teranyinós. El ra-
bescul, com més greixat,
més ditxós.

ALBIXERES, EUREKA i
redeureka. Ave, oh Pep Pan-
tali, que has empres l'epope-
ia de la parola i el bon mot
vers el món parnassia. Que
els déus metafísics i tots
els seus parents (sogres in-
closes) de la metafísica i
demés metes i arribades
al termini del laberint de
Son Curt, provincia de Son
Frare, te sien exhuberants
i prolifics. Per part nostra,
vagi la demostrança que,
fent camí, un venturós dia
arribaras a França i et tro-
baràs amb Donya Constana,
la qual tendrà frissança d a-
nomenar-te ordenenança,
del butzetó Sanxo Pança.
Tu, segueix. Tira endavant.
No hagi por. Feu com En
Creuvella que necessitava
diners i en lloc de dema-
nar-los a un banc, els dema-
na a la Sala. I és el que ell
deia: "- He anat a cercar
Un no i el m'han donat".

ix UNA CANTONADA DE
LA VILA, vai veure un ho-
me prou empes d'anys, que
parlava amb quelcom invisi-
ole. Davallava del centre
sanitari, i, de primera inten-
ció, pareixia un repartidor
de periòdics. Ide), germans.
Ni premsa ni pasquins pu-
blicitaris. El paperum eren
receptes de medicaments
vulgo farmacomatosis, per
rebaixar la sang i un farcell
de vals per entrar, de franc,
al teatre en el qual es repre-
senta l'eterna i immortal
obra del mirífic dramaturg
Don Perro Cagaron de la
Carca; "el que puguis buidar
avui no ho buidis demà",

peça teatral fa—mosíssima
pels nombrosos actes i en-
treactes, que van des de
les escenes força subtils
als vodevils més acaragoli-
nats i tan aspres com esta-
ques d'ullastre.

ARA ES TRACTA D'UNA
DONA que sortia de l'Ajun-
tament. Feia cara de mals
averanys ferm. "- Qué fa
al cas, madoneta, amb a-
questa carussa de pocs a-
mics?" "- I que ha fer? El
món ha trabucat. Mira això.
Vous? Segur que no pot estar
escrit mes clan Pere, ni es
segretari del Bon Jesús ho
entén. Ho enténs tu? Són
"momprendredrós" aquests
números tan guapos? Tu di-
guès, sinó, que han de pré-
mer escriure tan net s tan
S'Ajuntament com la Que-
sa", si, a l'endeví, aquestes
"fractures" són més malen-
tenentes que ses receptes
de l'Hospital". "- Tot se
compondrà, mestressa". "-
Encara més?. Ja només

manca tocar vespres a mig-
dia".

EN DAMIA GINARD AMO-
ROS, Camunyes, esta de
completa enhorabona. Quina
alegriassa ens va donar en
el Gran Premi Nacional de
Trot, guanyat magistralment
pel seu cavall en NOSTRO
VX. Aquest Damià no té
tanca que se li resistesqui.
Allà on ell afica el nas treu
el caragol bufànt. Mai ningú
havia celebrat un exit tan
meravellós amb una sem-
blant "Camunyada". El ma-
teix president del Consell
Insular, Sr. Verger, es feia
creus i sanctus davant l'en-
tusiasme dels artanencs,
un cop haver finalitzada
Ia gran cursa de l'imponent
NOSTRO. En Toni Crespi,
gelós cuidador d'en NOS-
TRO era enlairat i després
tret a bescoll per Antoni
Gafarró, mentres, en Damià
engospava la pista vers en
Julia Arnau fet un feix de
nirvis i en Toni Rai aixugava
el llagrimer a l'instant en
que l'amo En Miguel Bo ex-
clamava: "-Ja vos ho deia
jo". Damia: el triomf d'en
NOSTRO és la victòria nos-
tra, o sigui, el succés total
i'Artâ, ni més ni manco.




