
BE 

	 PUI(Ti-. 1= ARTA 	f;r‘b
=1■1=9 	<I (NM 

WirW'

22 DESEIVIBRE 1990 N2 38-VI ÈPOCA- ANY XXXI REVISTA QUINZENAL (200 pts.)

Amb aquest dibuix de na MI Assumpció Santandreu (8è EGB de l'escola Sant Salvador), guan-
yador del concurs anual, BELLPUIG vol desitjar-vos a tots un Bon Nadal.
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Inauguració de les noves habi-	Can Moya: un establiment cen-	 Diverses opinions sobre les
tacions de la residência.	 tanari	 Normes Subsidiaries.
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Un segle, i més, de Can MoyA
Resulta curiós que després d'indagar

les arrels del centenari d'un negoci arta-
nenc, la f-abrica de licors de Can Moya,
es decobreixi que aquesta efeméride
s'hauria d'haver celebrat fa més de
trenta anys. No es molt frequent un
negoci de tanta durada i menys si, a la
vista de com van les coses, sembli tenir
assegurada una llarga vida futura amb
els joves al front del negoci familiar.
Avui, amb nous locals, amb noves per-
spectives, i amb una solidesa i un pres-
tigi guanyats any rere any, Can Moya
afronta nous reptes. Enhorabona, molts
d'anys, i el reconeixement dels arta-
nenes per aquesta tradició rnantenguda
i oberta cap al futur.

El futbol base
Sembla que un dels factors im-

prescindibles en el manteniment del
futbol base es el concurs dels pares dels
allotets. Si no hi ha pares que
col•laborin, que es molestin, que aportin
doblers i temps, els equips de les catego-
ries inferiors tenen el futur més que
compromés. Llevat dels grans clubs, la
resta funcionen aixf. Per() a mês de ser
imprescindibles, els pares són a vegades
els primers que fan malbé tot all() de
positiu que poden tenir aquestes com-
peticions: gelosies i escàs esperit espor-
tiu solen, massa freqüentment, enter-
bolir els valors educatius de la practica
esportiva. Els pares On im-
prescindibles, pert) no s6n els fillies que
aporten temps i dedicació. L'exemple
que els al-lots obtenen dels seus pares
pot esborrar els efectes positius de la
dedicació d'altres persones. Es
desitjable que els nins, participant en un
equip esportiu, aprenguin a conviure.
Per() també es desitjable que els pares
n'aprenguin i sàpiguen acceptar, ells els
primers, que els que juguen nomes s6n
onze i que, per tant, n'hi ha que han

d'esperar l'oportunitat, com ocorre en
la vida real. Falsejar l'experiència dels
nins amb intervencions de dubtosa
elegancia no pot dur més que perjudi-
cis. I, sobretot, establir precedents. Joc
net. De tots.

Les Normes Subsidiàries
Anys i panys, i qui no es cansa

l'enganxa. A la fi la redacció de les
Normes ha acabat el periple municipal.
A part de la llarga durada, que el re-
sponsable técnic qualifica no sense
arguments de positiva, hi ha altres
aspectes a tenir presents.

Per una part el fet inqüestionable que
hi ha ja pràcticament a punt un instru-
ment necessari que, segons sembla,
conté unes grans dosis de realisme i
funcionalitat.

Per altra, una orientació aparentment
massa proteccionista per() que pot ser
qualificada com a la més sensata per a
la Mallorca d'avui. Defensa respectu-
osa del territori i del paisatge, escali-
vats en models que han abocat tants
d'indrets de l'illa cap a un carrer6 que
no passa. Altres aspectes no s6n tan
afalagadors. Per exemple les modifica-
cions introduides a la darrera redacció
referides a Carrossa per permetre la
construed() del camp de golf amb
l'oferta complementaria. D'acord que
hi ha un conveni amb contrapres-
tacions, per() aquesta actitud no sempre
és ben compresa.

Finalment l'expectant situació
referida a questions jurfdiques: Cala
Mata, Sa Canova... passaran el tràmit
de l'aprovació definitiva'? La ubicació
del polígon industrial, convencera una
Comissió Insular que s'havia pronun-
ciat en contra? Els arguments, referits a
aquest últim cas, semblen de pes i
acordats, més que a la lletra, a l'esperit
de la Comissió que les ha d'aprovar
definitivament. Ho entendrà aixf la

mateixa Comissió? Que passaria, en cas
negatiu, amb les gestions fetes fins ara?

Bellpuig: un altre tom
Amb aquest número es clou un nou

tom de Bellpuig, i ja s6n deu. Trenta un
anys d'existència que signifiquen molt.
Els qui col-leccionen la revista i
l'enquadernen agrairan els índexs que
publicam a les darreres pagines. Ells
saben com es d'agradable agafar de tant
en tant un tom i descobrir-hi els batecs de
Ia história recent. Cada número es una
aportació mês, a aquest tresor de la
memória col.lectiva. Avui per celebrar
aquest final de tom i el pas de les festes
de Nadal i Cap d 'Any, Bellpuig us obse-
quia amb un dibuix del nostre
col-latx)rador Nicolau Casellas. També
amb una ajuda davant el recent canvi
dels números de teléfon de la majoria
d'abonats. Voldrfem que us fossin, re-
spectivament, agradable un i útil l'altre.

Molts d'anys
Nadal i Cap d'Any, les festes per

antonomasia. Contaminades, si voleu,
per l'esperit consumista que avui en dia
ho inunda tot. Per a alguns considerar
Nadal com a l'essência dels slmbols i
sentiments mês nobles de la naturalesa
humana no deixa de ser una gratuïtat
mês. Per a altres, pere), es el moment de
reviure i reafirmar aquest valors. Sigui
com sigui, el pes de Nadal es gran entre
la nostra societat. No es que l'home hagi
de recordar un pic a l'any tot all() de
l'amor i l'amistat, de la fraternitat i la
pau; perõ es bo que un pic a l'any se'n
faci apologia pública i col.lectiva. Cele-
brem Nadal amb la millor disposici6 que
cadascú hi pugui aportar. Molts d'anys,
bones festes i que el 1991 sigui mês bo
que mai per a tots.
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Amb un limit de població de 26.925 persones,

Les Normes Subsidiaries, punt i seguit
Amb l'aprovació provisional de les Normes Subsidiàries produït el passat dia 14 de novembre i la corresponent remissió

a la Comissió Insular d'Urbanisme, es finial un parèntesi de més de deu anys i en comença un altre previ a l'aprovació
definitiva per la CIU. Després, amb una normativa completa, l'ordenació del territori municipal s'haurà culminat.

Amb aquest informe pretenim, una ve-

gada Ines, apropar aquesta documentació
als artanencs tot i que la repercussió en els
interessos de cada un nomes es pot apreciar
amb la consulta personal. Segons el que ens
manifesta l'arquitecte redactor de les
NN SS, qualsevol interessat té accés a aquest
document public. El treball que avui publi-
cam pretén una aproximació a la globalitat,
al que On ara aquestes Normes.

El primer que cal recordar es que
l'aprovació definitiva és competência de la
Comissió Insular d'Urbanisme (CIU) la
missió de la qual és revisar si la documen-

tació aprovada per l'Ajuntament s'ajusta a
totes les disposicions vigents. No es seva, en
canvi, la potestat política de modificar-les
en un sentit o altre. En cas de col.lisi6 legal
amb algun precepte d'obligat compliment,
la CIU les retornara al Consistori perquê en
faci les corresponents modificacions.

Hi ha per tant una proposta que es suposa
que podrà ser definitiva i per això hem
considerat interessant informar-ne.

També convé tenir present que la franja
litoral de la Colônia, des de Na Borges a Es
Ca16, tenia una planejament aprovat que
quedara derogat amb les noves NNSS. Un
planejament que classificava
d'urbanitzable tota la franja amb un pob-
laci6 que podia sobrepassar les 200.000
persones.

Dos nuclis basics
L'ordenaciô territorial del terme s'ha fet a

partir de considerar com a basics i centrals
dos nuclis de poblaci6 ja definitis, el d'Artà
i el de la Colônia de Sant Pere. Als voltants
d'aquest dos nuclis centrals, amb categoria
d'urbans, s'han determinat altres sectors
urbanitzables.

El nucli urba d'Arta es veurà rodejat de

quatre sectors que n'han de permetre el
creixement vegetatiu. Una a la zona de Sos
Monjos. Una altra entre Son Taiet i la carre-
tera de Palma. La tercera, entre aquesta
carretera i Es Cap Amunt. Finalment el
polígon industrial i de serveis a la Vinya
d'es Morers. Els tres primers tendran la
qualificació d'extensives, amb una mitjana
d'un 30% d'ocupació. Totes quatre zones
s'hauran d'anat concretant amb els precep-
tius Plans Parcials (PP).

A la zona de la Colônia ja hi ha urban-
itzables amb PP aprovat, que s6n:

- Zona de s'Estanyol (amb tres PP)
- Zona de Montfarrutx (amb 2 PP)
- Zona d'Es Canons (amb 1 PP)
- Zonti de Betlem (amb 2 PP)
A aquests urbanitzables, ja amb PP ap-

rovat, se n'hi afegeixen cinc sectors mês
que s6n l'ampliació estricta de l'actual
nucli urbà i que estan situats tots entre el

torrent d'es Barranc, la carretera i el torrent
d'Es Parral. La resta és reclassificat com a
no urbanitzable: fins a la zona d'es Canons
i a partir de Betlem fins al terme de
Capdepera, passant pel Caló, Albarca i Sa
Duaia.

Aquesta ampliació entorn del nucli actual
de la Colônia s'ha projectat amb la intenció
de mantenir en el nucli actual l'exclusivitat
dels usos no residencials (p.c., Os comer-
cial) i potenciar d'aquesta manera la cen-
tralitat de l'expansió. Les noves zones
només tendran Os residencial perque es con-
sidera que és el que les ha de motivar.

Les extensions dels urbanitzables s'han
calculat d'acord amb les tendêncies
demogràfiques i de creixement observades
en els darrers anys.

També s'han tengut en compte les
característiques de densitat de població de
cada zona. Per una part, Arta. La relaci6

Cain llaset
Robs de casa
llenceria

BONES FESTES DE NADAL 1 CAP D'ANY

Telefon 83 52 62
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actual d'habitants per vivenda, 3'14, ha
servit de càlcul de la previsió d'un possible
augment d'uns 2.300 habitants, que podria
situar el sostre en 9.300 persones, xifra que
deixa un marge suficient al creixement pre-
visible durant el temps de possible vigencia
de les NN SS . S'ha de dir que aquestes xifres
i les que seguiran es refereixen a la poblad()

maxima que hi cabria si s'edificas tot ano
que permeten les NNSS.

Per una altra part, la Colônia presenta

característiques distintes. La majoria de

vivendes s6n de segona residencia i la re-

laci6 s'ha calculat en 4 habitants per

vivenda. Així es podria arribar a una pob-

lad() de 1.600 persones en el nucli central
ampliat. Les altres zones, exclusivament

residencials com s'ha dit, aportarien al
sostre total de poblad() les xifres següents:
voltants de la Colônia, 4.950 persones.

Montfarrutx, 2.128. S'Estanyol, 1.324 i
Betlem, 7.650. Així la poblad() limit de tota
la franja passaria a ser de 17.000 persones.

Sumant tots els parcials s'arribaria a una
xifra total rodonejada de 27.000 persones.

Descomptant la zona d'ús industrial i de
serveis, la resta de no urbanitzables tendrien

un Os o agrícola-ramader o forestal. En
aquestes zones no hi estaran permeses les
parcel.lacions urbanístiques, reservades als
urbanitzables.

Els graus de protecció
A les NNSS s'hi preveu una amplia zona

definida com a Element Paisagístic Singu-
lar, que és el grau maxim de protecció.

Inclou Sa Canova i les muntanyes des dels
limits actuals de Betlem fins a Cala Torta.

En aquesta zona no s'hi pot edificar res nou,

llevat de la restauració dels edificis exis-
tents o les necessaries per a l'explotació
agrícola o forestal, previ un informe favo-
rable de la Conselleria d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

Un grau inferior de protecció és
l'anomenat Paratge Preservat, els limits del
qual s'han d'observar grafiats en els plànols

corresponents. En aquesta zona la

superficie mínima (per a permetre-hi
l'edificació) de les finques segregades a
partir d'ara, sera de 150.000 metres quad-
rats, o sigui, prop de 22 quarterades.

La resta del territori municipal és definit
com a Paisatge Protegit. Cal dir que aquesta
qualificació ja la tenia abans més de la

meitat del terme, es a dir, la zona entre les
carreteres 	 i Capdepera i la resta
de l'illa. Ara s'ha ampliat a tot el territori.

Les finques segregades a partir d'ara hauran
de tenir 30.000 metres quadrats per per-
metre-hi l'edificació.

Aquestes limitacions introduïdes per la

frase "segregades a partir d'ara" afecten a
les noves segregacions posteriors a les
NNSS. La superficie mínima per construir
una vivenda a les finques actuals anteriors
al 1958, és de 7.000 metres quadrats. Les
finques actuals definides entre el 1958 i ara
necessiten 7.000 m2 si són de regadiu, i
15.000 si són de seca. Les finques que es de-
finesquin a partir d'ara ja hauran d'adaptar-
se als nous minims, segons la zona.
Parlant de graus de protecció, cal senyalar

que una de les diferencies mes significa-
tives entre les normes aprovades ini-
cialment i les actuals és la modificad() del

grau de protecció que s'atorga a la zona de

Carrossa, que passa de ser considerada com
a Paratge Preservat a esser qualificada de
Paisatge Protegit. Aquest canvi, que per a
un profà no pareix tal, suposa una minva de
protecció i permet la construcció de 450
places hoteleres i un camp de golf, mentre
que l'antiga qualificació mantenia in-
tocables els valors paisagistics de la zona.

Paradoxalment al plenari on s'aprovaren
les NNSS ni l'equip de govern va fer cap
comentari al respecte ni l'oposici6 el va
demanar.

Sa Canova, un cas singular
En el projecte figura com a Element

Paisagistic Singular. Ara mateix ja té la

protecció determinada per una Llei de

Declarad() d'Area Natural d'Especial
interés, promulgada pel Parlament Balear.

Paraules clares

Normes Subsidiaries.- Normativa que
ordena globalment el terme municipal
complet i defineix els usos del seu terri-
tori. Supleix el Pla General, que es
necessari en municipis d'alta activitat
urbanística i que disposen de la
necessària capacitat de gestió.

Pla Parcial.- Instrument de
planejament que ordena els sectors de
sòl urbanitzable d'acord amb el que
defineixen les NNSS. Vendria a ser el
segon nivell de desenvolupament
d'unes NNSS i es refereixen a zones
concretes.

Unitat d'actuaci6.- Les NNSS d'Artà
en contemplen quatre dins el sól urbà de
la vila: petites zones on s'hi requereixen
uns acabats simples (vials, zones lliu-.
res, ...) per convertir-se plenament en
edificables.

Sdl urba.- Una zona té la classificació
d'urbana si té consolidats, és a dir,
edificats, un minim de 2/3 dels seus
solars, o que tenguin tots els serveis
(accés rodat, aigües netes i residuals
conduïdes, i electricitat).

Sdl urbanitzable.- Sector o polígon
que en les NNSS esta previst com a apte
per esser urbanitzat. El Pla Parcial cor-
responent fixara les condicions
d'urbanització, d'acord amb el que
determinin les NNSS per a la zona.

Sdl rústic.- Ara es diu no urbanitzable.
No és possible l'aprofitament

Aquesta hei contempla, sense cap justifi-
cad() concreta, la possibilitat d'una zona
interior exclosa de la protecció i urban-
itzable a criteri municipal. Després de
distints estudis, fets al llarg dels anys, que

demostren el seu valor paisagístic, ecologic
i medio-ambiental, l'Ajuntament s'ha de-

cidit per renunciar a l'excepcionalitat que
en aquella Hei es deixa a la seva decisió.
Darrerament ha sortit a la premsa la possi-
bilitat que el Tribunal Constitucional de-
clari aquesta llei del nostre Parlament, i
altres de semblants, no ajustades a dret.

Caractertstiques de l'edificació
Al nucli d'Artà es distingeixen dues

zones: el nucli antic i la zona d'eixample,
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els limits de les quals es poden distingir
fàcilment sobre els plànols. Totes dues
qualificades com a intensives. A totes dues
s'hi permetrà el 70% d'ocupació del solar.
Al nucli antic s'obliga a l'edificació entre
mitjaneres i a l'alineaci6 de façanes.
Aquesta obligació, pero, no regeix en la
zona d'eixample. A totes dues s'hi pot fer
soterrani, planta baixa i dues altures i amb
possibilitat d'una edificació secundaria al

fons del corral, de planta baixa i amb un
maxim del 5% de la superficie del solar.

Aquestes determinacions no s'adapten to-
talment al Pla Provincial, pero s'han recol-
lides a partir de la constatació de la realitat
tradicional. Es mantenen altres limitacions
del Pla Provincial, com per exemple el

maxim de 2 metres quadrats d'edificaci6

per cada metre2 de solar. Les diferéncies
entre nucli antic i eixample no s6n de
paràmetres, sin6 en la normativa d'ambient
i estética de façanes i cobertes. Al nucli
antic s'exigeixen cobertes de teula, balcons

com a únics voladissos, i l'as de fusta a les
façanes.

La zona intensiva de la Colônia té les
mateixes característiques que la d'Artà,
pero en comptes de dues altures només se

n'hi permet una. Les zones extensives tenen

un altre tractament: sobre un 30%

d'ocupació maxima, soterrani, planta baixa
i una altura, i retranquejos habituals.
A fora vila, és a dir, als no urbanitzables,

els limits d'ocupació varien: 2% en paisatge
protegit, i 1% en paratge preservat. Sempre
amb un maxim de soterrani, planta baixa i
una altura, amb formes rectangulars tradi-
cionals.

Al.legacions presentades
S'han presentat un total de 26

allegacions, algunes molt generals i fins i
tot a favor. El Cololegi d'Arquitectes al-lega

unes petites observacions i es declara favo-
rable a la redacció. El GOB també es mostra

favorable amb unes discrepancies molt

concretes. Finalment el CDS local presenta
una allegació que es pot considerar com
una esmena a la totalitat. La resta
d'allegacions s6n de particulars.

N'hi ha dues de presentades referides a Es

Caló. Una referida a Sa Canova, una altra a
Cala Mata i una altra a Bellpuig. La resta fan
referencia a aspectes molt concrets de par-
ticulars, algunes de les quals han estat
admeses i incorporades a les NNSS.

urbanistic i els usos, que són molt limi-
tats, s'especifiquen, naturalment, en les
NNSS. Es pot convertir en urbanitzable
mitjançant una revisió de les NNSS.

Zona Intensiva.- Les contruccions
ocupen tota la façana del solar, entre
amitgeres (no conté construccions
aïllades). Sol concentrar els usos terci-
aris, com els comerços, les oficines,
serveis públics... i coincidir amb els
nuclis centrals d'una població.

Zona extensiva.- Zona en qué
únicament s'hi permeten les construc-
cions aïllades. L'ús primordial és el
residencial.

Tramitació.- Quan es té preparat
l'avanç que conté les Hines generals
d'actuació, es sotmès a informació
pública la qual cosa permet als particu-
lars i organismes de presentar les
pròpies suggerêncies. Després es
prepara la primera redacció, que és ap-
rovada inicialment per l'Ajuntament.
Segueix una nova informad() pública
per a les al.legacions. L'Ajuntament
decideix si s'incorporen o no. Després
n'efectuarà l'aprovació provisional,
que és el punt on ara es troben. Remeses
a la Comissió Insular per al seu examen,
es produirà, finalment, l'aprovació de-
finitiva. En totes les fases es poden anar
incorporant modificacions ja siguin per
suggerència de particulars o afectats, ja
sigui del propi Ajuntamento, obligada-
ment, a suggerència de la Comissió que
les ha d'aprovar definitivament. Entre i
entre és obligat l'obtenció d'uns in-
formes de distints organismes, com per
exemple, Costes, Defensa, etc.
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FÁBRICA DE MOSAICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL
ALMACEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ESTUFAS Y CHIMENEAS

Fàbrica, alancen y oflcina.s:Ramón Llull, 9 ARTA
Osa 562179 Fax 562176
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Mateu Carrió Muntaner, arquitecte de les Normes

En Mateu Carri6 va ser contractat com
a arquitecte municipal a principis del
1977, en temps del batle Massanet, i
ocupa aquest càrrec des d'aleshores. En
el mes d'abril de 1978 l'Ajuntament
encarrega la redacció de les NNSS del
terme. Al cap de més d'un any, setembre
del 1979 ja en temps del batle Morey, va
renunciar a l'encàrrec per fer possible
l'acord de financiaci6 de les NNSS amb
el Conseil General Interinsular i passa a
crear un equip que va ser elegit pel Con-
sell per a la seva redacció. Aquest equip
va funcionar fins a una primera redacció
i després, de fet, es va disoldre de forma
que en Mateu les ha acabades ja tot sol.
Ens dirà que la seva experiencia de tècnic
municipal i, alhora, la d'arquitecte en
exercici lliure de la professió li han ajudat
a elaborar un projecte que considera clar
i adaptat a les necessitats reals del mu-
nicipi, dels seus habitants i dels profes-
sionals que n'han de fer ús.

Bellpuig.- Sr. Carri6, diuen que les
NNSS d'Artà són les més proteccionistes
de Mallorca.

Mateu Card() Muntaner.- Pot ser que
sigui així, però això no ha costat gaire
perquè el desenvolupament anterior, que
potencialment podia arribar a 200.000
pesones només a la costa, no s'ha duit a
terme i ha permes abaixar-lo a limits més
reals. Com que la reducció ha estat tan
grossa, pot ser que hagi cridat l'atenci6.
També la crida la gran extensió de les
àrees protegides. Ara be, no es que s'hagi
volgut fer-les aixi de proteccionistes
perque si , sin6 que era el territori mateix
el que en els últims 30 anys no havia
desenvolupat les previsions d'aquell pla
tan desorbitat. Crec que les NNSS s6n

molt més realistes i s'ajusten a la
dinàmica previsible. Jo crec que es
significatiu que el Col.legi
d'Arquitectes s'hi hagi pronunciat
favorablement.

B.- Les NNSS ara s6n a la Comissió
Insular, que les ha d'aprovar definiti-
vament. Creu que s'aprovaran?

MCM.- Crec que no n'han aprovat
cap mai a la primera. Sempre hi ha
modificacions a fer, mes o menys
petites. Jo no crec que n'hi hagi
d'importants. S'ha de tenir en
compte, per6, que les competencies
de la Comissió Insular On noves
d'ara, perque abans les tenia la
Comissió Provincial. L'informe pre-
ceptiu de la Comissió Insular, previ a
l'aprovació provisional i abans
d'aquesta transferencia de
competencies, contenia unes cor-
reccions a fer. Algunes s'han recol-
lides, però altres no, tot i que
s'expliqui i raoni el motiu pel qual no
s'han assumides.

B.- En qua podria haver-hi proble-
mes?
MCM.- Hi ha indicis de la possibili-

tat de problemes a l'hora de
l'aprovació en el cas concret de la
ubicació del polígon industrial al
costat d'una carretera. En previsió,
s'ha raonat i detallat be els arguments
que aconsellen aquesta ubicació.
lambe hi ha el cas de Cala Mata, que
podria ser objecte de discussió i qui
sap si de modificació.

B.- I Sa Canova?
MCM.- Amb la Llei especifica ap-

rovada pel Parlament Balear, no hi ha
motiu de preocupació. A més s'ha de

recordar que els plaços que tenien per
executar la urbanitzaci6 no s'han com-
plit sense que d'això se'n pugui incul-
par cap administració. En tot el temps
que jo duc a l'Ajuntament mai no s'ha
presentat res per fer a Sa Canova...

B.- ... però aquest recurs davant el
Constitucional?

MCM.- La hei esta impugnada per
questions de competencies del Par-
lament Autònom, però el que ningú no
discuteix es la capacitat municipal
d'ordenar el propi territori. Havent-se
incomplit els plaços, l'Ajuntament
l'Unic que fa es modificar un
planejament que el temps ha demostrat
no desitjable.

B.- I Es Ca16?
MCM.- No hi ha cap problema legal.

Es tracta d'un urbanitzable sense pla
parcial i per tant la llibertat de reclassi-
ficar, per part de l'Ajuntament, es total.

B.- Com es que han durat tant?

BAR - RESTAURANTE
--4;4441(;:f4.1 Especialidad
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07570 Artá

-ss



CONSULTORI MÈDIC
Dr. Enric Mas
Dr. Miguel Mestre

C/. Ciutat, 39
"A' 56 22 37
07570 ARTA                      

Clinic Artà                       

22 desembre 1990
	 entrevista	 705 7

MCM.- Quan es va produir el convent
amb el Consell General Interinsular, les
Normes d'Artà varen ser les primeres
que sotmeteren l'avanç a informació
pública. Després s'embarrancaren per
questions jurídiques que no estaven
dares, o que es suposava que no estaven
clares, com per exemple la qüestió del
Centre d'Interes Turístic de Sa Canova.
S'anaren covant a l'espera de trobar
possibles sortides legals i així va anar
passant el temps. De fet s'han redactat
dues vegades. La primera vegada, amb
aprovació inicial, ja va permetre una
nova visió dels problemes, necessitats,
possibilitats i aspiracions. Amb
sentencies que s'anaren produint, o
coneixent, referides a altres municipis
es varen anar per filant les possibilitats
d' incidencia municipal sobre aquest
tipus de zones. La redacció actual esta
molt mês madurada i molt més elabo-
rada.

B.- Valora positivament aquesta lenta
maduració?

MCM.- Crec sincerament que ha
resultat positiva. Hi ha uns aspectes
generals que fan que pensi així, i també
algun molt concret. Hagués resultat

negativa si al llarg d'aquests anys
s'haguessin realitzat obres que anassin
en contra de les directrius importants
fixades al començament. En part per
sort i en part per la visit') de la realitat
demostrada per alguns promotors, no
ha estat així. Dins l'urbanisme i
l'edificació, i sempre des del punt de
vista de l'interés general, és molt mês
habitual penedir-se del que s 'ha fet que
del que s'ha deixat de fer. En canvi el
temps transcorregut ha deixat veure
que el model urbanístic que es pro-
posava, i que es manté, està dins les
línies generals que ara es valoren a les
nos tres illes: em referesc a la idea de no
anar sempre a més en el desenvo-
lupament urbanístic. Al principi pot ser
que fossin unes idees avançades,  però
avui dia ningú amb un minim de sen-
satesa no es questiona que s'hagi d 'anar
a una ordenació distinta al creixement
disparat, o disbaratat. Això ara ho de-
fensen totes les forces polítiques, sindi-
cals, empresarials, església, etc. o
almenys aix6 ho diuen. Confirmar que
el camí empres ja fa tants d'anys era el
be crec que ha de ser motiu de satis-
facció per a tots. I el cas concret a que

em referia abans, molt més
d'avaluar per tothom, és Na Batlessa
que, tot i que pugui semblar anecdòtic,
és important per a un poble de la capaci-
tat del nostre. La generositat d 'en T6fol
Ferrer i el fet de no tirar endavant les
NNSS en un cell moment, ara fa uns set
anys, han permes que el poble d'Artà
pugui tenir un enclau únic com és Na
Batlessa. Això en podríem parlar en
mês detail un altre dia...

B. - Considera per tant que la vigencia
pot ser llarga?

MCM.- SI, pot esser llarga. De fet no
hi ha plaços obligats per fer revisions i
la meva idea és que sempre que surti la
necessitat de fer alguna, modificació,
fer-la i anar-les optimitzant de cada
vegada més. S'ha intentat que no hi hagi
normativa que la gent en general no
trobi comprensible i acceptable, perquè
es basen en els costums tradicionals i en
la tipologia d'edificació. És curiós que
moltissima de gent que les ha exam-
inades les ha trobades molt bé, lievat
natural ment de qui es considera particu-
larment perjudicat. La mostrad 'aquesta
acceptació seria que només hi ha hagut
26 al-legacions, i no totes en contra, que
és una xifra baixíssima.
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Bellpuig va sol•licitar als quatre partits politics que expressassin per escrit la seva opinió sobre les NNSS i tots ens
han respost, com tenen per costum. Alhora que els ho agraim eLs hem de recordar que han escrit més del que
haviem demanat la qual cosa ens ha plantejat problemes de paginació. A continuaci6 publicam aquestes opinions

en l'ordre en qué ens han arribat.

Joan Amorós Negre (CDS)
Les Normes s6n el projecte urbanistic (potser més

important que independents i socialistes han presentat a
l'aprovació en els seus gairebé dotze anys de govern. Per
que s'han es torbat tant? Pens que volien eliminar la urban-
ització de Sa Canova i no trobaven manera legal fins que el
Parlament Balear declarà Sa Canova Area Natural
d'Especial Interés, que deixava urbanitzar 50 hs amb un
màxim de 3.000 places. Aquestes Normes rebutgen
aquestes 3.000 places; però la possibilitat que el Consti-
tucional anul.li la llei del Parlament provocará que
l'Ajuntament o les reformi o pagui indemnitzacions.

La Zona Element Paisagistic Singular (un 50% aproxi-
madament) es excessiva, perque prohibeix construir noves
edi ficacions.

La delimitació del nucli urbá es correcta, donat els pocs
solars actualment existents. L'enclau del Polfgon Industrial
no es l'adequat.

La zona costanera-turfstica de la Colônia está mal orde-
nada. S'hi preveuen 44.500 places en tres quilòmetres de
costa, sense platja natural i amb la següent estructuració:
Només residencials, S' Estanyol amb 3.500 places. Residen-
ciais i hoteleres: La Coldnia, amb 16.000 places. San Pedro,
7.000. Betlem, 6.000. Els Canons, 12.000.  Això suposa tres
vegades Can Picafort, semblant a  Alcúdia, dos pics Cala
Millor, tres Sa Coma i tres Cala Ratjada.

A part, pens que les Normes s6n imprescindibles per a un
bon ordenament urbanístic i per donar una resposta
igualatória a tots els ciutadans.

Joan Sureda Vives (Partit Popular)
El nostre grup ja va exposar la seva disconformitat amb

aquestes normes, i continuam pensant igual. S6n partidistes,
només expressen les idees politiques del grup de govern. Pensam
que haurien d'estar inspirades en el bé de tot un f)oble i regular
sense perjudicar, i això no s'ha tengut en compte.

En cap moment no s'ha cercat un conveni amb les altres forces
polftiques, ha faltat rspecte cap a la propietat privada i no ens
sembla que hagin de millorar el nivell de benestar  d'Artà, sin6
que ens poden dur a situacions molt compromeses que esperem
que no afectin l'economia dels nostres conciutadans, tot per
avantposar una idea política al sentit comú.

No veim cap indici en aquestes NNSS que ens clarifiqui un
futur millor. Tenint en compte que Artà es el poble menys
paxiuctiu de Mallorca, la renta per cápita mitjana dels pobles
mallorquins és més del doble que la del nostre, i això no és molt
prometedor estant ja a les portes del Mercat Comú.

Al mateix temps ens semblen un agravi comparatiu perque ens
duen a un abans i un després de les NNSS.  L'únic que ha tengut
en compte el grup de govern ha estat reduir sôl urbanitzable, quan
sempre s'ha vist que la manca de sôl urbà afavoreix
l'especulaci6. Seria ideal un equilibri entre progrés i respecte al
medi ambient i això no s'aconsegueix amb aquestes NNSS.

J.S.V.

J.A.N.
OPINIO DEL GOB

Es cert que ens trobam davant unes normes que proporcionen una major protecció al territori que els anteriors planejaments
i que la majoria dels elaborats a altres municipis, el tractament que es cl6na a la zona de costa des de Betlem fins a Capdepera,
la protecció de Sa Canova, i de la Serra d'Artá ens pareixen molt encertades, per aixô mateix no entenem com un ajuntament
que ha tengut la sensibilitat i habilitat necessária per aconseguir els guanys esmentats es capaç d'acceptar i aprovar la construed()
del camp de golf de Carrossa, o la desproporcionada  urbanització d'Es Canons.

El projecte de camp de golfa Carrossa alterará profundament aquest paratge amb un hotel de 450 places i totes les ins tal.lacions
que l'acompanyaran i si arriba a fer-se realitat pot ser el primer pas de la urbanització del nostre paisatge de fora vila.

Després de la febre urbanitzadora de la costa, que en part també ens arriba a Es Canons, ara li toca a l'interior, a Carrossa
concretament. Pensam que no es aquest el model de desenvolupament que podem desitjar per a Artà, sabem que la situació del
sector turlstic passa per moments difIcils però els camps de golf no vénen sin6 a agreujar-la, augmentant l'oferta per una banda,
i degradant el paisatge en urbanitzar el camp per l'altra. Més encara, un camp de golf i un hotel a 5 quilòmetres del nucli urbà
artanenc i 10 del de la Colônia tendril una influência minima en el desenvolupament econdmic del municipi.

GOB -Delegació Local d'Artá
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Antoni Maria Ginard (PSOE)
En el nostre programa electoral ja tenfem com a prioritat

I 'aprovaci6 de les Normes i ens alegra que ja es trobin a la
darrera passa per la seva aprovació definitiva.

Hem treballat en la redacció gairebé tres legislatures i per
diversos motius fins fa poc no les hem pogudes aprovar pro-
visionalment. Les conclusions s6n quedonen solució als proble-
mes del municipi: polígon industrial, eixamplament dels nuclis
urbans d' Arta i la Colònia, i diversos urbanitzables a la costa de
la Colònia. També es contempla una bona normativa per con-
struir a fora vila.

Amb les NNSS queda protegit d'urbanitzacions gran part de
Ia costa, de Betlem fins a la partió amb Capdepera. A Sa Canova
tampoc no es podrà construir. També es protegeixen grans zones
naturals.

Si les NNSS s 'aprovassin definitivament tal com estan redac-
tades crec que solventarien totes les necessitats d ' Arta, ja que
hi haura urbanitzables a Arta i a la costa, i un poligon industrial
aixl com han volgut els industrials artanencs.

Es de lamentar que amb la feina d'elaboració de les NNSS sols
hi haguem treballats els Independents i nosaltres, i que els grups
de l'oposició sols hagin aportat desqualificacions als plenaris i
a la premsa, sense aportar millores a aquestes normes.

Esperem que aixl com els socialistes ens alegram amb aquesta
normativa urbanística, també siguin del gust de tots els arta-
nencs. Molts d'anys i bones festes.

A.M.G.

Miguel Pastor Tous (Independents d'Artà)
El document ara aprovat suposa la culminació d'un Ilarg

procés de reflexió i estudi, de discussió, contrast i aportació
d'idees sobre quin ha de ser el model territorial del nostre
municipi. Per a nosaltres es el millor dels possibles, fet amb
un objectiu principal: perseguir el maxim benefici per a tota
la comunitat sense hipotecar el futur. I s'han hagut de resistir
fortes press ions que, en la nostra opinió, anaven estrictament
a beneficis particulars.

A partir de l'equilibri actual que ha fet  d'Artà un poble
excepcionalment estimat pels seus habitants i envejat pels
externs, volíem dissenyar un model que concordas la neces-
sitat de creixement urbanístic i econeomic amb el respecte al
patrimoni natural i cultural del que es tan ric el nostre terme.
Un patrimoni que sera el millor capital que poguem deixar a
les futures generacions que ens exigiran un territori en que
s 'hi pug ui habitar en el futur. Creim que aquestes normes ga-
ranteixen aquest objectiu i permeten que siguin els artanencs
el qui en tenguin el control. Per aim) n'estam satisfets. Hi ha
possibilitats de creixement urbanístic i hi ha protecció del
medi en aquells punts que les condicions objectives ho aeon-
sellen. Els darrers anys de l'economia mallorquina han
demostrat massa clarament que el creixement desordenat no
fa més que apropar la crisi. Per  això era neces sari deixar les
portes obertes a un creixement moderat i acordat a les
possibilitats reals i defensar all() que es roes característic de
la Mallorca del futur: el paisatge, el medi natural.

M.P.T.

FORN DE CAN BECA
CADA INA, BON PA

El trobareu a:
Ca na Petra Gnard 	 Es Rebost 	 Super-Fi*
Can Melindro 	 Es Wer 	 Super Stop
Can Pep Cabrer

al despatx central: .Comanau les ensaimades amb temps
FORN DE CAN BECA. Raid Illwres, 51. Tal. 56 21 72

MOLTS D'ANYS I BONES FESTES 
Eft as 411111■ 41.10 Bo IN.

are.Pdor •■■■■■■•■16,      
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Ens podríeu fer un resum breu del que ha estat el 90?

Miguel Pastor Tous, Batle
d'Artà

Hi ha hagut punts importants. La
inauguració del PAC, la de la depura-
dora, I 'aprovac i6 de les Normes, la con-
secució de subvencions per a projectes
de futur (aigua a la Colônia, infraestruc-
tura esportiva, ampliació de la
residência). També s'ha fet el programa
d'educació d'adults, molt ambiciós,
que ha tengut una extraordinaria accep-
tació. I el teatre municipal, amb les
obres a punt de començar. Ha estat un
any mo lt ho.

Bartomeu Barceló Gaya,
metge

Quant a incidência de malalties, ha
estat un any normal. Des d'una perspec-
tiva funcional hem passat de la incertesa
d'haver d'anar a Son Servera per
urgencies, a tenir un PAC a Arta i a la
possibilitat que es convertesqui en
centre de salut. Un altre aspecte impor-
tant ha estat l'increment de les in-
tervencions de tipus preventiu: les
vacunes infantils, contra el grip, la
campanya de diagnôstic precoç de
cáncer ginecològic ara en marxa...

José Gaseo Valverde,
Guàrdia Civil

Convé deixar ben clar que la
delinqüência que es produeix a Arta sol
ser obra de passants i es pot dir que dins
el poble esta erradicada. Quant a in-
tervencions, han estat una mica inferi-
ors a les del 89 i les més freqüent s6n
robatoris i agressions. La droga de cada
any preocupa mês: a més de ser la causa
de la majoria de delictes, de cada ve-
gada hi ha mês gent afectada, i mês jove.
També observam el mateix amb els
problemes arnb alcohol.

Benet Capó Cursach,
Colónia de Sant Pere

Ha estat un dels millors per al futur de
la Colônia, per dues raons. Primera
perquê s'ha seguit el ritme de feina dels
darrers anys. Destaquem la millora dels
serveis assistenciais, la dotació d'una
biblioteca municipal, noves zones
ajardinades, etc. I la segona per la série
de grans projectes vitals per al futurde la
Colônia: proveTment d'aigües i pla
d'embelliment. Tot arrodonit per
l'aprovació de les Normes Subsidiaries.

Francesc Munar Servera,
rector

Tres capellans nous en un any suposen
una etapa de canvi, amb dificultats i
amb possibilitats de créixer, que, sense
estar acabada, ha estat ben encaixada.
També és de destacar la consolidació
entre els grups de joves i els majors.
També s'han iniciat una línia de més
presencia dins el poble, allò on sigui
necessari, com per exemple el Club
Juvenil, i un estil mês comunitari en la
responsabilitat parroguial amb l'equip
de preveres.

Dolors G Carbone!!
Alemany, Institut

La promulgació de la LOGSE és
importantíssima perquè suposa un canvi
d'orientació molt gros en
l'ensenyament. La novetat a Arta és la
implantació del primer curs del
batxillerat experimental, en sintonia
amb la LOGSE. Es prest per sospesar-ne
els resultats i convé deixar passar un poc
de temps i veure com s'assenta. Aquests
dies es subhasten obres per prop de 100
milions per ampliar i arreglar l'edifici de
l'Institut.
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Per una bona construcció

Toni MASSAI1ET
Met 562744-836744
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Obres a Sos Monjos
Han començat les obres d'obrir els

carrers a la confluência de la Gran Via
amb Pedro Amorós. Alia s'hi ha de
començar una altra ampliació de
l'Institut, com informarem el seu dia,
consistent en vuit aules mês a causa de
la implantació del nou batxillerat. El
nou annex es construirà en el solar
municipal provinent del conveni
urbanístic amb els propietaris d'aquella
zona.

Teldon: canvi de números
Des del dia dotze de desembre s'han

incorporat a la nova centraleta digital
tots els abonats d'Artà i això ha causat
que gairebé tothom hagi hagut de can-
viar el seu número de telêfon. La com-
panyia Telefónica ens ha informat que
en el mes de gener sortira la nova guia
provincial i que, per tant, les molèsties
seran mInimes. De totes maneres si
marcau un dels números antics Una cinta
magnetofónica vos respondrà amb el
nou número de telèfon. També teniu el
recurs de marcar el 003 i demanar el nou
número.

No es massa dificil trobar, en la ma-
joria de casos, quin és el nou número.
Llevat de tretze abonats, tots canvien
els tres o quatre primers números. Com
que qui mês qui manco sol tenir apuntats
els teldons que li són mês habituals,
facilitam a continuació el sistema per

transformar-los. Amb poc temps ho
podeu tenir resolt.

Primer observau les tretze parelles de
números que van a continuació i que no
segueixen l'ordre de canvi que segueixen
la resta. El primer número, el de
l'esquerra, és l'antic, i el de la dreta el
nou:

562008 / 835439
562054 / 835064
562132 / 835440
562201 /083510
562226 / 083509
562258 / 835441
562326 / 083511
562383 / 835432
562418 / 836318
562460 / 836360
562508 / 835443
562633 / 835444
578008 / 835446

Segon, els números que van des del
562000 al 562749 muden les tres
primeres xifres: convertiu el 522 inicial .
en 836.

Tercer, els números que van des del
562750 al 562999 muden les tres
primeres xifres: convertiu el 562 inicial
en 835.

Quari, els números que van des del
578000 al 578099 muden les quatre
primeres xifres: convertiu el 5780 ini-
cial en 8355.

Un poc complicat, però se'n pot treure
l'entrellat.

Notau que, amb aquest número,
Bellpuig vos fa l'obsequi d'una car-
tolina amb els números d'ús general i
d'urgencies. També hi ha lloc perquè
cadascú hi apunti els seus números mês
habituals. Que vos sigui útil és el nostre
desig.

DESMONTES

ASFALTOS

AGLOMERADO

EXCAVACIONES

PLANTA DE AGLOMERADO

CANTERA DE ARIDOS PROPIA
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Residència: inauguració de l'ampliació
Per demà dissabte dia 23 a les 12 del migdia está prevista la inauguració de les obres

d'ampliaci6 de la residencia per a persones majors a la Posada Deis Olors. S'esperen
representacions de la Conselleria de Sanitat i de l'Inserso. El capvespre i horabaixa
podrá ser visitada per tot el poble.

A mês d'obres al jardí de davant, s'han acabat tretze noves habitacions a la planta
de dalt, totes individuals pert) moltes de les quals són utilitzables amb tota comoditat
per dos residents. També s'han fet canvis en la distribució de dependencies. La mês
notdria es potser el pas del menjador al saki gran de l'ala de la dreta entrant. El
menjador antic ha estat destinat a sal() de visites. També s 'hi ha instal.lat un sistema
de comunicació interior mitjançant interfonos. Recordem que el Govern Balear va
concedir una subvenció important que, junt amb les donacions de particulars i
l'aportaci6 municipal, ha servit per poder dur a terme aquestes obres d'ampliació.

Incendi
El dia 30 de novembre es va declarar

un incendi al número 27 del caner
Ponterr6 que va suposar la práctica
destrucció de la planta baixa i impor-
tants perjudicis al pis de dalt. La causa
va ser unea estufa de butà i una errada a
I 'hora d'encendre-la: va prendre la roba
d'una camilla i es va propagar
rapidament. La GuArdia Civil, Policia
Local i veïns feren el que pogueren,
pen) el foc va poder mês. Als 45 minuts
d'haver cridat els bombers arribá el
vehicle. Ja no hi havia res a fer. Els
veïns, indignats, varen esbroncar els
pobres bombers, que en
realitat no tenen cap culpa. La gent no
entén que a l'estiu hi hagi tanta força al
subparc d'Artà i a l'hivern es tanqui el
servei. Testimonis del sinistre as-
seguren que si el camió hagués arribat
dins els primers quinze o vint minuts la
cosa no hauria estat ni de prop tan greu.
Els perjudicis han estat avaluats en uns
quatre milions de pessetes.

Carretera d'Alcúdia
També han començat les obres a la

carretera C-712 qua ha de deixar a punt
de decencia el tram entre Arta i Can
F'icafort tan necessitat de ma de metge.
El testimoni gràfic ens mostra el trull
que hi ha mogut prop de Son Forte.
S'estan fent gestions per aconseguir que
les parets segues existents, afectades
per les noves alineacions, siguin
reconstruïdes a la distancia
reglamentária.



Firmes artanenques a Tecnoturistica 90
Ala recent edició de la fira Tecnoturistica 90, celebrada a Palma entre el 21 i el 26

de novembre passats, hi concorregueren tres firmes artanenques: Ferreteria Pascual,
que presentava generadors eléctrics, Mateu Ferrer, amb fusteria metal.lica i en PVC,
i Supledeco amb tota classe de suplements per a la construcció i decoració. Les tres
empreses contactaren dos stands que compartiren i que suposava uns 80 m2
d'exposició. La firma Mateu Ferrer ja hi havia participat a l'edició anterior i els bons
resultats obtenguts els animaren a repetir, aquest pic acompanyats de les altres dues.

Segons ens han explicat, l'afluéncia de visitants va ser molt nombrosa i
s'aparaularen possibles transaccions. Hi havia visitants que s'estranyaven que
aquestes firmes fossin d'Arta i ho trobaven insòlit ja que la majoria d 'expositors eren
de Palma o dels voltants. Sembla que l'experiéncia ha estat considerada de molt posi-
tiva per part d 'aquestes empreses artanenques, de les quals s 'ha d'elogiar l'encert de
posar-se a disposició d'un mercat molt extens i geogràficament apropat i l'ambició
comercial de conc6rrer on hi ha les possibilitats d'expansió.

Peu de foto: EN empresaris artanencs a Tecnoturistica
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Escola de música
Un total de 85 alumnes s6n els ma-

triculats per al curs 1990-91 a l'escola
municipal de música. Un cop tancada la
matricula s'han distribuïts els alumnes
de la següent manera:

Solfeig: 11 d'iniciaci6 i 16 de
preparatori. A primer curs, 35; a segon,
11; a tercer 6; i a quart, 6.

Instruments: piano, 37; flauta,
8;clarinet, 7; saxofon, 6; trompa, 2;
trompeta, 1; tromb6, 2; i percussió, 1.

Un grup d'alumnes de l'Ewola

És de notar que hi ha 6 alumnes-que
ja es troben cursant el darrer any del
grau elemental, alumnes que ha estat
formats integrament a Arta. També és
notable la forta matricula de piano,
circumstancia que també s'ha produït a
moltes escoles de Mallorca.

Obres a l'Institut
La premsa ha publicat l'anunci de les

subhastes de les obres a realitzar a
l'Institut. Per una part hi ha un
pressupost de 25.398.841 pessetes pera
la reparació de la teulada. És sabut que
cada vegada que plou les goteres s6n
habituals, fins i tot qualque vegada
s'han hagut de suspendre les classes.
L'altra obra puja a 70.900.928 pessetes
per a l'ampliació: un nou edifici annex
amb sis aules i un taller. Les obres
d'aquest nou annex, que ha d'estar a
punt a principis 'octubre en començar
el nou curs, han estat declarades
d' urgência i s'adjudicaran el proper dia
27 desembre. El plac; d'execució de les
obres és de vuit mesos.

Nicolau Casellas: home-
natge

Prop d'un centenar de persones se
sumaren al dinar celebrat al Puig de
Santa Magdalena, organitzat pels
deixebles i amics del nostre paisa, amic
i col.laborador de Bellpuig, Nicolau
Casellas, amb motiu de la seva jubilació.
Els funcionaris de Correus i Telégrafs
d'Artà en actiu i retirats també hi foren
presents. En la fotografia, en Colau,
acompanyat de la seva esposa, presidint
l'acte. Li desitjam Ilarga vida en la nova
situació.

GERALD VINCENT
escola d'idiomes

NINS I ADULTS

* ANGLES, FRANCES, ALEMANY
* RECUPERACIO I REFORÇ D'EGB, BUP I COU

* ANGLES A ANGLATERRA

(CURSETS ESPECIALS D'ESTIU)

POMPAS FUNEBRES

ARTANENSES
Ada. Ferrocarril, 33 - ARTA

Para avisos y preavisos: Tel. 56 30 96 56 39 34

NOCTURNOS Y FESTIVOS
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SANT SALVADOR
D'ARTA
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Noves freqiiències tele-
visives

L'horabaixa del 5 de desembre,
poques hores ahans de la trasmissi6 del
Barça-Real Madrid, les emissions de
televisió es varen interrompre.
L'alarma i el desconcert varen ser gen-
erals, com si es tractas d'una autentica
síndrome d'abstinencia col.lectiva.

La causa era el canvi de frequencies
que s'estava realitzant aquell horabaixa
a conseqüência de l'entrada en funcion-
ament dels repetidors que havien de
permetre que a la zona de Capdepera i
Cala Ratjada es poguessin captar tots els
canals disponibles. Quan els temen en
periode de proves ja s'havien observat
interferencies en els d'Arta. A Capde-
pera no trobaven solució tècnica a causa
de la presencia de senyal dels repetidors
de Menorca i Felanitx. Aleshores no
tenien mes alternativa que utilitzar les
freqüêncies que ocupàvem a Arta,
mentres que nosaltres podiem utilitzar-
ne d'altres. Sembla que s'arriba a un
acord: a Arta deixaríem lliures les
frequencies a canvi d'assistencia tècnic
per feries adaptacions a les noves. Aix6
va coincidir aquel' horabaixa. El mateix
vespre, però, ja s'havia restablert
l'emissió de gairebé tots els canals, ara
amb frequencies distintes i amb mes
bona qualitat de recepci6. L'endemà
matí es completa l'adaptació. Des
d'aleshores els usuaris que rebien el
senyal des de Sant Salvador han hagut
d'ajustar els seus receptors a les noves
frequencies.

Exposicions
Dues exposicions s'han previstes per

a les festes de Nadal, a Na Batlessa.
Una de fotografies d'Agusti Torres,
que ja havíem anunciat. L'altra de
pintura de l'artista Antoni Reus.
Amtxlues s'obriran el dia 23 a les 19:00
hores.

Guia de Sant Salvador
Amb el títol de "Sant Salvador

d'Arta", Antoni Picazo i Bartomeu
Tous, amics i membres d'aquesta re-
dacció, han editat una breu guia de Sant
Salvador, bellament il.lustrada amb
fôtografies i croquis. Després d'una in-
troducció geogràfica, es ama una
noticia històrica, arquitectònica i de la
religiositat de l'enclau "joiell d'Artà".
El text va seguit de les traduccions al
castellà, a l'angles i a l'alemany.
L'opuscle inaugura la col.lecci6 "En-
crucijadas y parajes españoles" editada
per Edicions Miramar, de Palma.

Creu Roja
La crônica de la Colônia reflecteix la

dimissió del delegat de Creu Roja i parla
d'una visita dels responsables provin-
cials al Batle. Aquesta visita, segons
hem pogut saber, ja ha tengut lloc i n'ha
trascendit l'acord provisional que fins
al 93 tendrá vigencia: la dotad() de
soldats passaran a fer servei al PAC
d'Artà on poclran dur a termes tasques

tant sanitàries com socials, algunes di-
rectament dirigides a la Colônia. La
Creu Roja sembla que es troba en una
fase de reestructuració que suposarà,
per exemple, la comarcalitzaci6 dels
seus serveis. La seu d'aquesta zona
seria a Capdepera.

Club Juvenil
Per ahir estava prevista la inaugu-

raci6 del Club Juvenil que l'SMOE i els
Serveis Socials municipals han propi-
ciat als locals de La Caixa que altre
temps foren seu del Club Llevant.
L'objectiu es posar a disposició de la
població juvenil un local de trobada a
partir del qual es puguin organitzar
activitats d'entreteniment. Dues moni-
tores d'esplai cuidaran del club, amb la
important assistência iajuda del grupde
joves de la Comuna.

Campanya preventiva
La Campanya de detecció precoç del

cancer ginecològic está en marxa. La
participació de la poblad() femenina ha
superat les previsions fins al punt que
s'han hagut d'interrompre les sessions
perque els laboratoris que a Palma
havien de fer l'analítica han estat
desbordats. Prest es recuperará el ritme
i s'augmentarà el nombre de metges
que atendran les dones que hi compar-
eguin.

Font nova a s'Abeurador
Després de les obres al carrer Abeura-

dor tothom va pensar que una canonada
havia rebentat i l'aigua vessava cap a
Ses Pesqueres. El resultat eren uns clots
que, de cada dia, es feien mes grossos i
esdevenien realment perillosos. Con-
sultat el mariscal Corona sobre quê
passava ens ha assegurat que es tracta
d'una font nova que ha brollat a causa
de l'excés de pluja que duim. Ens ha as-
segurat que aquesta era la causa i que
abans de Nadal confiava de tenir-ho
solventat.

MONTAJES SERVERA
PUERTAS BASCULANTES, AUTOMATICAS Y CON MANDO A DISTANCIA

MACHIMBRADO DE NORTE Y TEKA
CHAPA PEGASO
PINTADAS CON

DIFERENTES COLORES
SE LAS MONTAMOS
EN CUATRO HORAS

Kombi	 Clasig

C/ Pep Not, 59 tel. 56 21 31 -Artà



Manteniment i V
Venda de Plantes
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"Casa fundada en 1890"

CA'N MOYA, PRIMER CENTENAR!
En realitat, el

centenari comer-
cial de ca'n Moya
no és del tot exacte,
perqué el creador
del negoci fou el
besavi d'en Joan,
l'amo en Gabriel
Moya Terrassa,
nascut a Binissalem
a l'any 1814. Pel
que havem pogut
pellucar, podria ser
que fos fundat el
1854 ocupant la
casa del caner des
Sol, núm. 3. Per tant
l'empresa ja ha com-
plit els 136 anys de vida.

El padrí d'en Joan Moya
Amorós, Gabriel Moya Servera, essent
un bergantell de poques puces, per()
molt afanyós d'aconseguir que el
progrés econòmic arreias dins ca seva,
nua el bolic de l'emigració i partí rumb
a Puerto Rico contractat pels Blanes.
Més endavant feinejaria amb els Rega-
lats.

Mentres, el negoci patern creixia
a la vela. Així que aquells inicis
vacil.lants i incerts, prest reclamaren els
serveis de "l'americà".

Amb l'ajut del fill Gabriel, el
fundador augmenta la producció pròpia
de licors. Les especialitats eren el riu
d'herbes, la cassalla, anís, aiguardent
d'herbes, a més d'eixamplar i assortir la
botiga "d'un poc de tot". Amb una
espolsada les begudes produïdes per
Ca'n Moya aviat creuaren els termes de
Ia nostra contrada. La fabricació era in-
tensiva i abans del temps previst l'éxit
de vendes l'obliga a dividir el comerç:
la licoreria, la bodega, alambí inclòs, i
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En Joan Moya Amorós i Isabel Vicens Bauza

el magatzem quedaren al carrer des Sol,
3, i la botiga de queviures assortida ja
d'un molt de tot, passa al carrer de sa
Plaça, núm. 8 (avui Sancho de la Jor-
dana).

Arriba el 18 de maig de 1879.
Aquesta data significaria un cop de
palanca per a la casa, perque hi nasqué
l'artífex indiscutible de la familia:
mestre Gabriel Moya Amorós, fill de
Gabriel Moya Servera i Magdalena
Amorós Alzamora. O sia: nét del fun-
dador Biel Moya Terrassa i pare de
l'actual Joan Moya Amorós.

Son pare d'en Joan, el 26 de
novembre de 1904, maritaria amb na
Joana Maria Juan Miguel. El casó fou
efímer per raons biològiques. La
mestresa Joana crea el camí del cel a la
flor de la vida, el 29 de febrer de 1908.
Aixf es reunia amb la seva nineta
Magdalena nascuda el 27/1211905 i
finida el 13/04/1906 a causa de la cu-
curutxa. L'altre fill, en Gabriel, després
d'estudiar al Seminari emigra a Méxic a
on morí l'any 1980.

A pesar del ter-
rible entrebanc,
mestre Gabriel no
s'acovardi. Tot el
contrari. Així que 7
anys després, el 12
de gener de 1912
contreia segones
nfipciesamb
Barbara Amorós
Cant6.D'aquest
maridatge
nasqueren tres
fills: Bartomeu i
Magdalena,
difunts, i Bar-
tomeu, nascut el
dia 17 denovembre

de 1914, al qual la mort el sorprengué a
Villanueva del Arzobispo de Jaén, el 8
d'agost de 1951. En Bartomeu era molt
popular. Un auténtic terboli. Alma
mater del futbol local, ex oficial del
jutjat de pau i cofundador, juntament
amb el seu sogre, Miguel Vicens, Jan,
de la Senadora Moya-Vicens, inaugu-
rada el primer de juny de 1946 (avui
bloc de vivendes d'en Pep Pantali, can-
tonada de la caserna de la Guardia
Civil).

D'en Tomeu podriem parlar-ne
tot un any. Casa el 21 de maig de 1941,
amb n'Isabel Maria Vicens Nadal.

Desesperat, per() no apurat,
mestre Gabriel torna a casar-se el 3 de
juny de 1919, amb na Catalina Amorós
Cantó. El novell matrimoni dia 26 de
desembre de 1920 tendria un minyó
predestinat a ser el puntal de la casa: en
Joan Amorós Moya, un bergant de 7
soles capaç de traginar liquids dins un
paner sense cul i actual patriarca de la
casa.

Feta l'exposició familiar, pas-

INSTAL . LAC IONS

Tfl. irn,co,ccutá-
Avinguda Costa i Llobera, 34-B

tel. 56 27 10
ARTA	 (Mallorca)
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sem, si us plau, a desglosar el centenari
de la firma comercial de Ca'n Moya.

Hem barrejat i desenterinyat un
caramuller de paperassa per veure de
trobar qualque penyora que ens pogués
refrendar l'antiguitat de la Casa. Pareix
que abans de 1890, l'Ajuntament ja
s'abastia de productes seus. Ara bé: el
que més ens ha xocat és un rebut de 1893
extret del Diari General de Despeses de
l'arxiu municipal. Diu així: "A Don
Gabriel Moya por la pólvora suminis-
trada al Ayuntamiento con destino a las
obras municipales". Aix() corrobora el
que citam mês amunt. Que a la botiga es
venia un poc de tot.

Ara deixem que en Joan Moya
Amorós prengui el fil de l'efeméride.

-"Mira. A ca nostra, es qui no sap
fer culs d'olles esta perdut. Revelia
misses, qué n'hi ha d'arrõs a coure!.
Pots creure tot quant et diré. Un negoci
de lluny fa por i de prop fa feredat.
T'imagines un vaixell sense tim6?
pensa que un negoci és ben igual. Si el
perd, se'n va a la deriva i a fons. Mon
pare acabava sa son "antes" que es
jeure. No li bastava sa fabrica i sa botiga
com ja s'embarca amb s'estanc. Remil
de pepes de lloro, Purissimeta meva,
d'estany dets orgues. Fixa't: sa tia
Maria Amorós, esposa d'en Jeroni
Pansecola, era s'estanquera. Saps a on
el tenien, a s'estany? No, eh? Au, t'ho
diré. A sa casa veinat de cas Capella
Viuli d'es carrer Major (ca'n Miguel
Melindro i Margalida Viulina). Escolta,
l'any 1904, en Pansecola traspassa
s'estany a sa tia Barbara, mare d'en
Francesc Garriguer, que era cosi de na
Maria Amengual d'en Tomeu Sua, i de
na Serafina, viuda d'en Joan Sagristà.
Morta sa tia, l'agafarem noltros i jo, des
de l'any 1961 en som el titular amb el
sonor nom de — Expendeduria !Ulm. 1".

-"En aquelles saons es negoci
donava per fer un duro. Per() vius; ses
caixes importants que fèiem per Sant
Antoni, Sant Salvador, sa Setmana
Santa i Nadal, només arribaven a unes
65 pessetes, i això que en temps de sa
Segona República pareixia que ja
havíem tocat el cel amb ses mans. Tots
es comerciants creien que se farien ses
barres d'or.

-"Tant es germà Tomeu com jo,
pensàvem que arribar i moldre era tot u.
Bota ferrera, quin xasco!. Ja pots dir
tito, tito, si s'ase no té set. Es perdemés
que t'escanyis. Bé mos ho deia mon
pare: "Al.lots, per anar pel món, ulls de

geneta i moviments de titina. Es temps
que un altre la pensa, voltros ja l'haveu
de tenir feta".

-"Pobre homonet, mon pare. Qui
mai hagués pensat l'endevi? Justament
a l'any 1936 m'ensenyava ets secrets
des negoci. Perquè estas al corrent i ves
lo dificil que és guanyar una pesseta,
m'enviava a cobrar a ses botigues bones
com ca'n Garreta (Sancho Garreta,
carrer Major), ca na Ratera d'es
Figueral (sogres d'en Miguel Cupa), ca
na Rosa Mosca (mare d'en Perico i en
Pep Guix6), ca sa mare d'en Perico
Guix6 de sa gestoria, etc. etc. Tota
aquesta gent tenia calius i ma pagaven
amb duros de plata que jo posava dins un
saquet de lona. Quan havia ensacades
70 o 80 pessetes era ben horabaixa.

-"Un dia, era el 31 d'agost de
1936, jo passava comptes amb mon
pare. Amb això sent un renou ferest.
Veig de qué es tractava. "Mon pare. Que
puc veUre ets avions?. "Punyeta
d'avions! es negoci és es negoci i deixa-
los fer en ets avions". Te dic que va ser
sa primera i (mica vegada que no el vaig
creure, a mun pare. Prenc escala i encara
no mirava la feta, com una giscadissa
m'entabana ses orelles. Era sa bomba
que queia damunt canostra. S'aire
comprimit de s'explosi6 m'enlaira
mesclat d'escombraries. D'aquesta
manera tan inexplicable, sa barrumbada
em feu pegar a dins ca'n Carninal de na
Fornera i s'impacte explosiu fou tan
brutal que moriren esclatats. I lo que a
mi em va salvar va ser que en lloc de
fotre de morros en es frontis de ca'n
Caminal, lo que succei fou que, barrejat
amb sos "escombros", jo vaig entrar pes
buit de sa balconada de ca'n Biel

Rosei6, a pesar que estava tancada en
fort amb so biu16 posat.

-"Tot es meu cosset estava rove-
gat de rata. Ai, si haguessis vist sa meva
roba! I mun pare? Vaja un desveri, Déu
meu! el trobaren mort becant sobre es
taulell des despatx".

-"Joan. Tu per força has de
creure en miracles...

-"De si hi crec? Ves, sant homo,
ves. Qué vol dir si hi crec. Si jo som viu
és perquè la Mare de Déu de Sant Salva-
dor en va fer un de gros. Es que si tu
haguessis vist mun pare d'aquella
manera tan horrible, diries que jo sense
un miracle ja faria es tona que estaria
consumit. Pensa que ets ossos de
s'espatla dreta m'arribaven a ses
orelles. I tastanajant de bon de veres, me
dugueren a ca's Marqués i  allà es capita
Orbaneja m'esverga cop i me posa de
qualsevol manera ets ossos a son lloc".

-"Per soc6rrer-lo, a ton pare,
com vos enginyareu?"

-"Mu mare i made) Ferrera d'en
Cap Blanc, el rentaren dins es nostro
corral. Sa fornera Paies estava al carrer
amb en Bemadet damunt es braç.
Aquestes tres heroines feren una fein-
ada. De dins aquells caos emergiren i
atengueren les víctimes mortals: el
matrimoni Caminal-Fornera i mon
pare.

-"A partir de llavors, en Tomeu i jo
varem pujar es carro així com
poguérem. Passarem temps de qui-
notxa. Per paga el malhaurat Tomeu
l'any 1951 tindria un accident mortal,
perquè maldament exercis d'oficial de
jutjat de pau, sempre em va fer costat.
Per() la Parca el s'endugué per a sempre
10 anys després d'haver-se casat amb



Ruinas de la ca-

sa de Arta en que

tuvo lugar el por-

tentoso milagro

acaecido al mu-

chacho Juan Mo-

ya que aparece

en el centro de

Ia fotografia

inferior.

Detall de l'esta( en qué quedó La botiga de Can Moya després de les bombes del 36. En Joan Moyl,
l'endemà d'haver enviat Ia mort a pondre, va posar entre un frare teall i un tinent, desplaçats ex-
professo a ArtA per conkixer de prop les conseqiitncies del bombardeig. En Joan no podia moure el
braç dret a causa d'haver-li sortit l'espatló de Doc.
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Aquest pagament és el més antic que hem trobat a l'arxiu municipal i és una mostra que a Can N'oyó
hi havia "un poc de tot". Els preus d'aquella época són força xocants. La pólvora, a 10 céntims per quilo.
El petroli per a l'enllumenat, a 7 calsitinis per litre. I els licors, a l'50 la botella de cassalla d'un litre.
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n'Isabel Porreta. En Tomeu deixa dos
fills; na Barbara i en Biel, fruits del seu
matrimoni amb na Maria del 21 de maig
de 1941".

-"Ara veim que l'imperi Moya
té els fonaments ben sCIlids...

-"Horno, aixf el cas aparenta.
Per() fes-te a s'idea que jo després de sa
guerra vaig comprar en es germans
Terres un relliu de camionet, marca
Ricard, per 1.500 pessetes. Sols tenia 8
cavalls i per pujar sa costa d'en Grua es
diumenges de futbol a Sant Llorenç, es
passatgers havien de davallar. I si li
posaves 960 kilos s'arrebassava
qualque etxem que es cap6 ballava la
coronella una bona estona. Ah, es cami-
onet! el batiarem amb so nom de Jal-
isco, per alió de dar-li coratge; "Ua,
Jalisco, no te rajes". I es repussetero
pareixia com si ho entengués".

-"I amb tanta de feina, no
deixaves de banda es divertiments?".

-"Això mai. Jo era un asidu de
La Congregació Mariana. Pes futbol
tornava boig. En primer lloc l'Artà,
després, el Bilbao. Actualment estic
amistançat entre el Madrid i el Barça.
Per() lo més gran, eren ses sarsueles
d'en Miguel Fleta i en Marcos Re-
dondo, es tangos d'en Gardel, es cine i
es teatre. Horno, es coro parroquial
també. Jo hi cantava de tenor. Una
vegada vaig fer es "solo" de sa Missa
d'en Perossi i Don Paco Ranxer me va
dir: "Bon tenore i bon soli".

-"Des teu matrimoni, qué mos
dius?

-"A les 12 de dia 20 de novembre
de 1945, a la Parróquia, don Pep de Sa
Jordana i es jutge Martín Bonet Marc6,
m'uniren de per vida amb n'Isabel

actua es celebre Miguel Rayo, Masset.
-"A la llar casolana hi nasqueren

tres serments de nova Ilacor: en Gabriel,
en Sebastià i en Joan, prematurament
difunt. Els dos fills han seguit el quest
familiar. Per a ells no tenc més que
alabances. Benhaja els tests que a ses
olles semblen. Per aquest caire, no tem
que els seus successors al 2090, n'estic
segur, celebreran el bicentenari de
s'entitat. Això espanta una mica.
Perquè quan jo veig ses vendes des meu
temps comparades amb ses seves, me
pesic es colzos per veure que no sumii.

-"Qué demanes a Déu, Joan?
-"Salut. Jo ja tenc de tot. Dos fills

ben situats, néts i dues nores que s6n
unes perles. Bonissimes persones a més
no poder. Amb salut, sa meya dona, jo i
es cunyat Jordi, podem viure com a tres
reis.

-"Amic Joan, si esta del Tot
Poderós, els desitjos es compliran.

Vicens Bauza. Tots dos teníem 24 anys.
De testimonis signaren s'acta matrimo-
nial, es germà Torneu i es cunyat
Damià, secretari de justicia i capitost
d'estació des ferrocarril. D'escrivent
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KAMASUTRA'S VICTIMS, una entrevista
passada per aigua.

Pensavem fer una entrevista normal i
corrent a un dels grups musicals d'Artà.
Pen) la torrentada que va passar per Na
Batlessa els va destruir una bona part de
l'equip, i encara que no hagi remullat
els seus interessos musicals, sí que els
ha forçat a fer un parèntesi fins que
l'instrumental torni a estar a punt.
Creim que aquesta entrevista, feta
abans de la inundació, continua sent
d'interes malgrat qualque punt hagi de
ser modificat a causa dels efectes de les
adversitats climàtiques.

Per començar i situar-nos un poc,
direm que els Kamasutra's Victims
són els al.lots que, fins que l'aigua els ho
va permetre, assajaven a les b6vales de
Na Batlessa escampant pels jardins els
sons de guitarres eléctriques i bateria.

Bellpuig.- Qui sou Kamasutra's
Victims?

Till.- Jo, el bateria; en Paco, que toca
el baix; Fabian i Aurelio a les guitarres.

B.- Qua us va fer el Kamasutra?
Paco.- (rialles)... No, no ens ha fet res;

el nom es de broma, es divertit i res
més...

B.- Com heu arribat a la música, a fer
el grup?

Till.- Jo he començat ara fa poc amb
Jaume Ginard, el bateria que dirigia la
banda municipal. Estudii bateria i
solfeig. Tots els quatre n'hem aprés pel

nostre compte.
B.- Per qué tocau?
Paco.- En principi per a divertir-nos,

és el que més ens agrada.
B.- Teniu qualque projecte o seguireu

tocant com a divertiment?
Till.- Tenim 5 o 6 locals on podríem

tocar ara mateix, pen) ens falta el can-

SUPERMERCADO FLAMA.
Avda Costa i Llobera, 39

Tel. 56 23 90

Cava DELAPIERRE, extra	 279 ptas Maleta LUZIL, 4 kg. 699 ptas
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Whisky JOHNNIE WALKER,3/4 1.050 ptas Tortas Imperiales "25", 200 g 279 ptas
Whisky DOBLE V,3/4 675 ptas Turrón helado CAM!, 500 g 225 ptas
COCA-COLA, 21.
Piña en almibar D.S., 3/4
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tant, i sense cantant no es pot actuar. No
som prou bons com per fer música pura-
ment instrumental.

Paco.- Tampoc no volem fer només
música instrumental, hi ha d'haver un
cantant.

B.- Per qué? Donau molta
importância a les lletres o es una qüestió
d'estetica?

Paco.- SI, sí, el cantant atreu la gent i
es el que s'hi ha d'enrollar i fer que s'ho
passin be. Hi ha moita diferencia
d'escoltar música tota sola a escoltar-la
amb veu.

Till.- Ho fa tot més compacte i dóna
un sentit a la cançó.

Paco.- Després ja saps que aquesta
cançó es diu així, té una lletra i tracta
d'això...

B.- Quina classe de cantant necessi-
tau?

Till.- En principi ha de tenir la veu
potent, això per suposat, es igual que
sigui allot o al.lota per() l'important es
que ha de tenir moltes ganes de fer feina
i d'aprendre, com nosaltres. El que
teniem no anava de res i per això ja no
hi es. No ens conformam amb un can-
tant que just pegui crits. Per molt fort
que facem la música intentam fer melo-
dies i coses un poc complicades. Si no es
qualca que li interessi fer feina no el
volem.

B.- Quin idioma usau per a les vostres
Iletres?

Till.- Pensam utilitzar l'angles
perque l'espanyol amb la nostra
música...; el castellà no quedaria massa
be. De mês a més, encara que duim 12
anys a Artà, el meu germà Fabian i jo
som alemanys i coneixem gent a Ale-
manya que ens podria ajudar a fer un
disc i es mês internacional l'angles.

B.- Això vol dir que el contengut de
les Iletres no té molta importância...
Aqui si vols que t'entengui la gent has
de cantar en català o en castellà...

Paco.- Si, si, crec que la música va
davant la lletra. La lletra és per . a omplir.
Les lletres que feim tampoc no s6n
perque la gent se les prengui seriosa-
ment.

Till.- No feim lletres per canviar la
gent, sin() per divertir-la.

B.- Les cançons sem vostres o feu
versions?

Till.- Totes On nostres menys una
d'un grup americà que es diu
"Metálica". Tenc dues o tres lletres
escrites però ens fa falta qualcii que
sàpiga més angles que jo per polir-les.

B.- De que van les lletres? perquè si
actuau al poble la gent no se' n temerá de
res...

Till.- De tot un poc. N'hi ha una, la
que &ma nom al grup, que es una
parõdia dels grups de heavy metal
satànics que fan cançons al diable. Sem
cançons de bromes.

B.- Ja que feu rialles d'aquesta tribu
satânica, de quina tribu o corrent musi-
cal vos sentiu mês pròxims?

Fabian.- Estam en l'ona transmetal,
una variant del heavy metal, un poc mês
ràpida i més forta, un poc menys pesat.
Intentam fer un poc de tot.

B.- Pensau dedicar-vos a la música
com a forma de vida?

Fabian.- Es un somni, molt dificil.
Till.- S'ha de tenir moltissima sort,

coneixer molta de gent... per intentar-
ho no quedará, pert)...

B.- I els assajos?
Paco.- Jo faig feina a Palma, i dos o

tres dies per setmana assaig amb Aure-
lio, l'altre de Palma que avui no hi es.
Venim a Artà a assajar els caps de
setmana. Som a Na Batlessa tot el temps
que podem, perque també hi ha altres
activitats...

Fabian.- Jo i el meu germà som pi-
capedrers i després de la feina assajam
de Sa 101 mitjadel vespre, cada dia a les
bewedes. DemanArem a Xavier,
l'eclucador de carrer, si podiem utilitzar
Na Batiessa, i ell ho va arreglar tot d'una
amb el batle. Estam molt contents amb
ells. El batle ens ha demanat que
toquem per les festes de Sant Salvador
de l'any que ve i ho farem
encantadissims i sense cobrar res.

B.- Que sol cobrar un grup com el
vostre per actuació?

Till.- Uns mil duros per cap i no basta
per a res, perà almanco la gent et va
coneixent. Si tens un disc que s'hagi
venut un poc, pots demanar mês do-
blers, pert) al principi...

B.- I el preu de l'equip?
Paco.- Tot és molt car, qualsevol

coseta et costa un ronyó. La nostra
bateria val 300.000 pesetes, les guitar-
res amb eis amplificadors i tot, entre 200
i 300.000, i així tot.

B.- I fer de picapedrer dóna per tant?
Till.- Si t'jo proposes i estalvies amb

ganes...
Paco.- Abans de comprar-te un cotxe

o una moto, t'aguantes i a estalviar per
a la guitarra.

B.- Hi ha mês grups com vosaltres en
el poble?

Till.- Nosaltres varem començar amb
Miguel Mestre, que toca la guitarra
bastant be, pert) tenim gusts musicals
diferents i ell ara toca amb el seu grup
Prision Steel. Fan roc en castellà, a
1 'estil de grups com Barricada i així. Hi
ha un altre grup que es diuen EscAndol
que fa versions de pop amb iletres en
castellà i mallorquí, mês bailable i tal.
El darrer es l'Orquestra Oasis que va
presentar-se en la festa de Sa Vedella.

B.- I del públic d'Artà...?
Paco.- Home, el que mês s'escolta es

el pop, música bailable i de discoteques.
B.- I el vostre quin es?
Till.- Li ha d'agradar la música forta,

per() ve moita gent pel local i queden a
escoltar-nos perque els agrada. Jo crec
que en directe podem agradar a tothom.

Fins aqui arriba la conversa. Després
vengué l'aiguada que se'n va dur unes
300.000 pesetes en avaries
d'instruments. Han demanat les ajudes
que va oferir el Govern Balear als afec-
tats per les pluges torrencials i els amics
de Prison Steel els deixen part dels
instruments pendents de reparació o
reposició. Entre tant esperen un cantant;
perõ el dissabte dia 17 de novembre ja
actuaren per primer cop. Va ser a Cala
Ratjada, a Sebastian's...



Per a Nadal
La sabata al finestral,

amb el meu nom personal.
Fora, ja neva com cal
amb fred i vent de mestral.
Sempre faig un bon badall
en posició vertical.
Al matí un nou regal,
amb un sintagma verbal

arriba ben puntual,
amb ma mare amb davantal.
Jo me faig un poc de mal,
amb el joc aquell del pal.
Tothom al poble natal
amb el betlem al corral.

(col • lectiva del 4rt curs de Na Cara-
gol)
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Les festes de Nadal
El Nadal és diferent.

Neules, xampany i torró,
a les cases el Betlem,
llums que illuminen el minyó,
els carrers plens d'ambient,
cases ballant i cantant
i Jests molt content,
gent que esta murmurant.

Així és Nadal

molt mes.

(Anònima: no pensa a posar nom)

Poesia de Nadal
Molts d'anys!

Acaba de néixer
el Salvador.
Un àngel del Senyor
va a cridar els pastors
cantant Glõria Al•leluia.
Els pastors s'entemen
que ha nascut el Salvador
i se'n van cap a la cova
a veure'l i adorar-lo.
La verge Maria dins la cova
intenta consolar el nin
acabat de néixer.
Els pastors van caminant
de cap a la cova del nin.
Duen sobrassades
i ous frits.

Margalida Ines, 56 EGB

Tobias

Somni de Nadal
Un dia vaig somiar que els Reis d'Orient existien. Un dia uns homes

varen obrir la porta i eren els tres Reis Mags que duien un sac de
joguines cada un. Em varen dir "Vols triar un parell de coses?" I jo
els vaig dir "Si! Si!" i després el rei Gaspar em va dir "Pots triar les
que vulguis! Jocs, pepes, diners i fins i tot salut". I jo l'únic que vaig
demanar és salut. A mi no m'agraden les... Ai, mama, és una pena, amb
el somni que tenia!

Cati Bisbal Nadal, 4rt EGB

Pau
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NADAL

Margalida Amorós Ban* 8é. d'EGB, C. P. Na Caragol

Els Angels canten
que ha nascut Déu
en una cova
amb poca roba.

Sebastià Riera Danfis,
4rt EGB

At

Nadal
Cada any quan ve Nadal

tothom és una mica minor.
Sembla com si el Senyor
repartís el seu Amor
amb totes les altres persones del món.
Per això estam contents.
Nadal és la festa
de l'Amor de Déu.

Molts d'anys!
Maria del Mar Llaneras Pascual, 56

EGB  
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NADAt.

Pedro Mestre, Se. d'EGB. C. S. Bonaventura
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"BERLIN, 3.0KT '90"
N'Agustí Torres exposa a Ginebra les fotografies que va fer a

Berlin el dia de la reunificaci6 alemanya: "Berlin, 3.0kt '90".
Amaçats amb excés de superlatius per uns mitjans de comuni-
cad() generalment irreflexius i abocats a la inflació dels mots,
amb la Una que tenen mes aviat de vendre que no d'informar,
per ventura ja no sabem copsar com cal la significació dels es-
deveniments i tenim por de les paraules molt gastades, com
"històric". Però malgrat els nostres dubtes la data del 3 d'octubre
certament ha de quedar en els llibres com la del començament
d'una nova era histórica, no sols a Europa, sine, arreu del m6n.
D'ara endavant, res no será igual.

Id6 be, n' Agustí hi era aquell dia a Berlín, al cor mateix de
l'esdeveniment, amb els ulls ben oberts i la cámara al coll per
prendre testimoniatge de la naixença d'un nou món amb tota la
sensibilitat i la intel.ligència que li coneixem i que la situad()
demanava en ventat.

I no es per atzar que sigui a Ginebra, ciutat internacional per
excelancia, que n'Agusti hagi volgut exposar ara les seves foto-
grafies. L'exposició ha estat muntada als locals de la Sociedade
A Nosa Galiza, i el professor Miklos Molnar, de l'Institut d'Alts
Estudis Internacionals de la Universitat de Ginebra, on ha
ensenyat História Contemporania i Relacions Internacionals, ha
donat una conferencia el dia de la inauguració. Que Higa de be
tot això amb el tema de l'exposició, tan universal, i amb el
taranna de n' Agus ti, artanenc de soca-rel -"qui perd els origens,
perd identitat"- que viu "de cara al món"! Que n'estaria de con-
tent aquell bon senyor de la vila -el de la história que ens ha deixat
un altre artanenc, en Josep Sureda i Blanes, al seu llibre "El
paisatge d'Arta"- que era metge, o apotecari, o capella, o tenia
Ia notaria -fa d'això molts d'anys- i que, en tornar a l'horabaixa
del seu hortet, trobava damunt el bufet un parell de diaris i de

El professor Miklos Molnar amb Agustf Torres

!libres, arribats de països llunyans, i somiava que l'autor deis
treballs allí publicats tal vegada podria posar una mica
d'inquietud en qualque anima encalmada, una Anima jove
que volgués obrir-se a la meravella de sentir-se ciutadans del
món!

A. S. C.
Ginebra, 8 desembre de 1990.

(Alfons Sureda s funcionari de l'ONU a Ginebra)

In memoriam
El proppassat dia 7 de desembre a en Jaume Ginard Alzamora,

Terres, el Mantell dels Justs l'abriga per posar-lo al red& de la
pau divina. En Jaume tenia 64 anys i fou víctima d'una terrible
malaltia totalment en desacord amb el seu caracter d 'home  de be.
En Terres era conegudissim. Dedica tota la seva joventut al
C.D.Arta. Juga al desaparegut camp d'es Cós i forma una finia
mitja formidable: Jaume Ten-es, Bordoy, Salort. Bellpuig paten-
titza el seu condol a na Juanita Danfis Rosselló que, des del 7 de
juliol de 1951, n'ha estat l'esposa abnegada i submisa. També
feim patent els nostres sentiments al germa, germanes, cunyats
i nets.

Després d'una placivola existencia, el conegut Miguel
Vives Sureda, Revell, ens deixava per a sempre també dia 7.
Una impensable malura el transporta tot dret al ceia I 'edat de
77 anys. En Miguel era un esportista d'una peça. Durant
l'epoca daurada d'en Bartomeu Flaquer, devorava la premsa
regional per estar-ne al corrent de les gestes. nimbé el futbol
l'embravia. Fou cofimdador de la Societat Colombófila Ar-
tanenca, allá devers l'any 1949. A l'hora del postrer adéu la
nostra revista comparteix el dolor amb els seus germa,
germanes, cunyats i nebots.

dtloyeria
RELOJERIA
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Ara podria entrar en el circuit

ECHO: les inquietuds artístiques de la nova Europa

Bellpuig va ressenyar fa un temps
(vegeu el n 2 36, del 10.11.) l'actuaci6
d'un grup musical alemany que ens va
oferir un recital de cançons i poemes
d'amor dels segles XVI i XX, de les mês
diverses procedêncies culturals. El
grup, que tenia una composició instru-
mental poc freqüent, combinava veu
solista amb llaüt, viola de gamba, baix
eléctric i bongo, i tothom que els va
sentir coincidi en resaltar la bellesa i
expressivitat de l'execució i la seva
qualitat técnica. El seu eclecticisme
entre la música culta i la popular, entre
instruments classics i moderns, i la
noticia de la seva pertinença a ECHO,
una associació artística que vol fundar
una residência per a artistes a Arta, bé
mereixen una entrevista. Rita Gerlach
fou la nostra interlocutora i ens tradui
les respostes dels seus companys.

Bellpuig.- Que és ECHO?
Rita Gerlach.- Nosaltres som un

grup de Bremen, a prop d'Hamburg, i la
nostra intenció és afavorir els intercan-
vis entre artistes de totes les cultures
europees i crear un hoc d'encontre per a
artistes de tots els pesos europeus, per
a artistes de totes les arts, pintors,
músics, cineastes... La nostra idea és
fundar aquest lloc aqui, a Arta. Quan
vaig ser per primera vegada aqui, fa un
any i rnig, vaig parlar amb el batle sobre
aquest projecte i la seva viabilitat.

B.- Com va sorgir ECHO?
RG.- A Bremen hi ha un grup

d'artistes i va aconseguir el suport d'un
grup de spónsors, els mecenes d'avui,
empresaris i gent de doblers, que ens
ajuden a realitzar la nostra idea. Per fer-
ia realitat també hem demanat, a través
de l'Ajuntament de Bremen, ajuda dels
fons de la Comunitat Europea.

B.- Quin va ser el motiu del naixement
de ECHO, quê teniu en coral els
membres d ' ECHO?

RG.- Temem que si funciona la
Comunitat Econòmica Europea,
l' Europa sense fronteres, tot l'interès es
redueixi a l'economia i s'oblidin els
aspectes culturals. A Europa hi ha cul-
tures molt diverses, moltes i molt difer-
ents regions i amb la propera absència
de fronteres tenim por que el resultat
sigui una uniformitzaci6 cultural. La

Comunitat Europea és, en aquest
moment, cosa d'empresaris i politics,
no per a la gent normal ni per als artistes

B.- Quan comença ECHO?
RG.- Duim funcionant un any i mig.
B.- Hi ha qualque ra6 especial perquè

ECHO hagi nascut a Bremen i no a una
sutra ciutat d'Alemanya?

RG.- Crec que a altres ciutats, com
Berlin, Dilsseldorf... etc. hi ha gent que
té idees com aquestes per() no les con-
creten, i nosaltres si. Hi tenimrelacions,
però la idea avança poc a poc. Dins un
any creim que tendrem agències a
Londres, a Paris i en tots els pesos on
actuem amb el nostre concert. Europa és
molt gran, i ara mês gran encara.
Esperam i desitjam que surtin altres
grups com nosaltres, perquè n'hi falten
molts, d 'aquests grups, petits i que facin
feines concretes.

B.- I quina classe d'artistes sou?
RG.- Hi ha de tot, a mês tenim con-

tactes amb artistes que ara fan feina a
tota Europa. Ens interessen les re-
lacions directes amb artistes concrets.
ECHO és una associació molt jove i els
primers intercanvis que hem fet han
estat un concert de saxo a Berlin Est i
una cantant i una pianista de Bremen.
No tenim molt de doblers i és per això
que els nostres projectes s6n petits, per?)
molt concrets.

B.- Canviant de tema, per qué a Arta?
RG.- Cercam un hoc amb un bon

clima i que sigui accessible a bon preu
des de tots els pesos d'Europa. Es molt
facil venir a Mallorca durant tot l'any.
Tot i ser una illa molt bella, hi ha zones
amb massa turistes, i per aix6 quan vaig

arribar a Arta vaig pensar "aqui!".
B.- El públic es demanava el motiu de

la vostra elecció de poemes i cançons
dels segles XVI i XX, és que aquests dos
segles tenen qualque relació especial?

B.- El concert duia el subtltol "fins
l'altre costat del temps i les fronteres".
Això es pot veure i entendre amb
l'instrumental que combina instru-
ments classics, tradicionals i elèctrics; i
amb els temes, que s6n alemanys, mal-
lorquins, francesos, turcs, italians i
castellans. L'elecció de les cançons
d' amor del segle XVI l'hem feta perquè
va ser una 6poca de moltes relacions
intereuropees. En les arts hi havia un
intercanvi cultural molt intens entre les
diferents regions culturals europees, i
això és el que nosaltres volem fer. La
música d'amor del XVI és com la
música pop d'aquella época (ens ho diu
Marie Louise Eicke).

MI Luise toca el llaüt, Ursula la viola
de gamba. Elles, a mês de tenir unes
precioses veus, han cercat músiques
feministes del XVI, XVII i XVIII i
n'han trobades moltes, obres de com-
positores italianes i franceses, sovint
desconegudes. D'aquesta recerca i in-
vestigació va sorgir l'idea del concert.

B.- Hi ha qualque altra afinitat
artística entre vosaltres, a mês de les ja
esmentades?

RG.- Ens agraden tots els artistes i tot
l'art que viu el moment en qué els
artistes el representen. Jo crec que l'art,
si és art, sempre és alternatiu.

A Gabriel Celaya, que male( la poesia
entesa com un luxe cultural, li agradaria
firmar aquesta frase.
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L'ABATIMENT DEL GEGANT
El passat dia 10 de novembre la

tramontanada enderroca per a sempre
l'alzina grossa de s'Auma Vell. No hi
dubtes que es tractava del gegant més
antanyas de la contrada. D'aquesta
guissa tan deplorable, perderem el ter-
cer monolit camperol en importancia de
Ia centúria, juntament amb el pi de sos
Sanxos i el plataner de Bellpuig.

Era coneguda amb el sonor nom
de l'alzina grossa i estava ubicada a
l'alzinar gran a la vora de la Clova d'es
Crestalls. Aquest exemplar gegantí
canejava els 380 anys d'existencia (*).
Els estudis científics del biòleg Pedro
Sureda Amorós, així ho demostren.

En Sureda, mitjançant el labora-
tori de la UI B, n'ha fetes les anàlisis que
el cas comporta.

El resultat es força convincent.
Alçada: 21 metres; fona ramera: 28 m;
diametre: 1,29 m; cimal A: 1,50x0,48
m; cimal B: 2,35x0,75 m; cimal C:
2,00x0,64 m; cimal D: 2,30x0,75 m.
Perlam de perímetre i diametre. Alçada
del forcat: 4,50 metres; diàmetre del
forcat: 1,29 m; diàmetre del rabassot:
4,05 m; gruixa de l'escorça: 3,5 cm;
densitat de la fusta: 1,07 grJcm3.; den-
sitat de l'escorça: 0,47 gr./cm3.

La fórmula de cubicatge es
V.=PI r2 H. Km, coeficient de forma
perquè l'alzina no es cilíndrica.

Volum total: 14,26 m3. Volum
fusta: 12,94 m3. Volum escorça: 1,23
m3. Biomassa escorça: 620.400 grams;
biomassa fusta: 13.845.800 gr.

Així tenim que el seu pes defini-
tiu es de 14.466 kilos tenint solament en
compte la soca i els cimals.

L'alzina morí igual que una

persona ho faria davant l'irremeiable,
corferint tothom amb una gemegadissa
esgarrifadora. Un cop abatuda pels ele-
ments, un silenci sepulcral envolta
l'indret i centenars de tords han quedat
sense el natural reces que durant
centúries els havia rebut amb els braços
oberts. Ara, l'alzinar roman orfe del
mica de sort, perque a l'any 1.930, uns
carboners la barriscaren per 300 quin-
tars per convertir-la en carbonada. Avui
és convertirà en soles de taula i bigams
de taulonades.

Actualment, d'alzines volumi-
noses aixi mateix en queda qualcuna
com la d'en Bossa a Son Antic, la
d'Aubarca, la de ca'n Francesc Monjo a
Son Puça, la de S'Hort d'en Salat, un
parell a Bellpuig, dues als Pujols, les
dues de Sa Granja, altres dues a s'Auma

i bona nit si et colgues.
Alzines conegudíssimes eren la

de sa Costa d'en Grua, la del Molí d 'Alt,
Ia de Ses Païsses, la de l'alzinar Guiot,
la de s'Estelrica, etc.

Acabem dient que el segle XX ha
vist la desaparició de tres arbres de-
scomunals: el plataner de l'Hortet des
Virgo d 'es Verger de Belipuig (arrabas-
sat el 21.12.1921, de 280 duros), el pi de
Sos Sanxos, caigut a l'any 1.942 i
l'alzina grossa de s'Auma de la qual
hem parlat.

(*) Pendent de verificar-la amb exacti-
tud, ja vegada que un boci de l'alzina
anirà a Barcelona perquè un equip
dendrocronológic en tregui les defini-
tives conclusions.

ITALIA (Roma, Florencia, Venecia)
Del 30 Dic. al 06 Ene. 	 73.500.- pts.

PARIS. Del 30 Dic. al 05 Ene. 	  58.900.- pts.

PARIS Y SELVA NEGRA.
Del 30 Dic. al 05 Ene 	 59.900.- pts.

VALLE DE ARAN. Del 29 Dic. al 02 Ene 	 38.500.- pts.
LA ALSACIA. Del 27 Dic. a103 Ene. 	  69.800.- pts.

ESPECIAL FIN DE AÑO
AUSTRIA (Innsbruck, Salzburgo, Viena)

Del 30 Dic. al 06 Ene.  	 79.500.- pts.
FLORENCIA. Del 28 Dic. al 01 Ene. 	  53.500.- pts.

79.900.- pts. iAVIDAD:
53.800.- pts. Londres. Del 20/12 a 3/1, o 27/12 a 211 18.500 Pts.
64.800.- pts. Manchester. Del 20/12 a 3/1 21.000 Pts.

YUGOSLAVIA. Del 30 Dic. al 06 Ene.
VENECIA. Del 28 Dic. al 01 Ene. 	
LOS ALPES. Del 30 Dic. al 05 Ene. 	

VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR!
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Acabada una fase de restauració
160 anys per deixar Ses Païsses en condicions

Segons Guillem Rosselló Bordoy, director del Museu de
Mallorca i responsable de les obres, si les feines en el poblat
talaiàtic segueixen al ritme actual seran precisos 160 anys
perque Ses Païsses quedi restaurat i consolidat de forma defini-
tiva. La segona fase dels treballs de neteja, restauració i con-
sol idació de Ses Païsses s'han acabades fa poc. Per a neteja i
aclarit de vegetació s'han invertit 800.000 pesetas, altre tant en
tancar el perimetre del poblat amb una tanca metàl•lica i ap-
roximadament un milió per restaurar, resituar i consolidar els
blocs de pedra caiguts, columnes i la porta oest. La Conselleria
de Cultura ha subvencionat íntegrament aquestes inversions.

A mês dels papers, envasos, i plàstics que sovint "oblida"
qualque visitant poc educat, allò que mês exaspera Bordoy són
les destrosses que fan les motos, "tins i tot han arribat a fer trial
per damunt de la murada", afirma al temps que fa senyes a una
joveneta indicant-li que el vespino s'ha de quedar aparcat en
la entrada de la finca.

Però les salvatjades que es fan amb les motos no  són
problema per a la conservació de Ses Païsses. Les  centenàries
alzines que el poblen constitueixen un dels seus majors encants

alhora, elf :ncipal element destructor. Les arrels dels arbres
s'introdueixen entre les pedres i amb el pas del temps mouen
i tomen els grans blocs. Per evitar-ho s'han de protegir els fon-
aments i bases de les construccions i pilar les arrels més
perjudicials, alzina a alzina, paret a paret... total 160 anys.

Una caseta de fora vi la adossada a la murada per la seva part
:txterna cega actual ment la porta oest. A mesura que avanci la
restauració d 'aquesta porta en quedarà mês patent la necessitat
d'eliminar  agues ta construcció afegida perque la porta recobri
la seva funció. Joan Sureda, regidor portaveu del PP, manifestà
en una visita al rxiblat el seu interés per aquesta possibilitat,
com també per aconseguir una franja de terreny que envolti la
murada i permeti fer un passeig voltant el poblat i veure la
murada des de l'interior i des de l'exterior.
A mês curt plac tant Bordoy comei batle Miguel Pastor i Joan

Sureda coincideixen en la necessitat d 'augmentar la vigilância
en el recinte, contractar un guardià i cobrar una entrada per
poder accedir al poblat. D'aquesta forma amb I 'import de les

entrades i una certa aportació municipal es podria pagar la
neteja i vigilância. Aquesta rxidria ser una solució parcial a la
negativa de la Comunitat Autònoma a assumir l'atenci6 dels
talaiots mês importants. El gabinet diactic del Museu de
Mallorca té previst editar pròximament una guia de Ses
Païsses, que sera publicada per l'Institut d'Estudis Balearics,
dins la col.lecció Monuments de les Illes Baleares.
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NADAL I ELS ARBRES
Arriba Nadal, i amb ell tot el

seu simbolisme. Llums pels carrers,
betlems, regals, bolles de colors, pa-
panoels, reis, ... I com no: el famós
arbre de Nadal.

Per aquestes dates ja
molts els que tenen dins el a p la idea
d'anar al bosc a cercar un arbret ben
bonic, per tal de decorar-lo i
col-locar-lo a casa, a un lloc que es
vegi bé, recordant-nos així que ens
trobam altra vegada al Nadal, la festa
de la vida.

Cada any milers d'arbres s6n
tallats, del tot o en part, per celebrar
aquesta festa. La feina natural de
bastants d 'any. (una sivina en pot ne-
cessitar mês de 10 per arribar a tenir
3 o 4 centimetres de diàmetre)
s'utilitzara per adornar la casa durant
dues setmanes com a molt, i acabara
finalment al contenidor del ferns, o
als foguerons de Sant Antoni.

Aquest costum no és propi
d'un poble que es diu civilitzat, i que
adopta dia a dia posicions
ideològiques mês en consonancia
amb la conservació del patrimoni

natural. No es pot entendre per una banda
la participació en les repoblacions fores-
tals i el rebuig als incendis, i per altra la
destrucci6 d'arbres joves o les seves bran-
ques (generalment les guies) que té lloc
any rera any.

No s6n els arbres els únics que
pateixen amb aquesta celebració. També
una série de petits vegetals (cirerer de
betlem i molsa, principalment)
s'arrebassen per adornar les nostres cases,
contribuint així a empitjorar la ja precaria
situació dels nostres reduïts alzinars.

Alternatives sempre n'hi ha pel qui
en vulgui. La mês directa és, evidentment,
no posar arbre de nadal. Pere) aquest cos-
turn es troba bastant arrelat a les nostres
terres, malgrat no esser autòcton (1' arbre i
el papanoel formen part de la tradtc 10 dels
pobles nòrdics), pel que pot resultar dificil
renunciar a aquest simbol.

L'alternativa més creativa és, ev-
identment, fer un arbre a gust de les
preferències de cada un. Amb un Ilist6 de
fusta, fil de ferro, paper, cintes de colors i
el que la imaginació suggereixi, podem
construir un arbre que, si bé mai arribara a
esser un duplicat del natural, sempre ten-

drem la satisfacció d'haver-lo fet
nosaltres.

Una de les alternatives mês
atractives és aprofitar un dels nostres
cossiols (el mês adient per esser deco-
rat) i adornar-lo durant les festes. Així
es pot aprofitar cada any (sobretot si és
un arbret).

Pels que no es vulguin trencar el
cap, sempre hi ha 1 'opció de comprar un
arbre de plastic. Per un preu mòdic
podem tenir un símil d 'arbre natural que
podrem utilitzar gairebé eternament si
el tractam amb un poc de cura.

Totes les alternatives s6n ac-
ceptables si no impliquen la destrucció
en tot o en part d'un arbre.

Resulta incongruent celebrar
aquesta festa, simbol de l'arribada de la
vida, sembrant la mort als nostres pi-
nars, alzinars i sivinars. En les nostres
mans tenim, kb), la possibilitat de cel-
ebrar un Nadal manco destructiu, un
Nadal que ho sigui també pels nostres
boscos.

Toni Muñoz. GOB-ArtA
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ELS COSTUMS DE NADAL
Generalitzant un poc podriem

dir que les festes de Nadal solen caurebó
a tothom. Hi ha qui les ansia per a
reposar les forces esgotades durant
l'estiu, altres se senten atrets per
l'especial ambient que les envolta,
l'embruixadora nit de Nadal, les mati-
nes, la litúrgia nadalenca, la
iconografia, -sobretot els betlems i les
nadales- la típica menjua, treure la
grossa. Als petits els encanta la cava!-
cata dels Reis i els regals amb que els
solen obsequiar.

Els majors enyoram amb
nostAlgia aiuns dels trets tradicionals
que de mica en mica han desaparegut
victimes dels temps modems, del que en
diuen marketing, l'economia de mercat
i altres herbes. Hem de reconèixer que
algunes innovacions han col.laborat a
revitalitzar-la. La festa nasqué pagana,
es converti en judeo-cristiana i sembla
dur cami d'esdevenir agnòstica. Al
principi els cristians donaven mós
importància a la festa dels Reig Mags
per6 al Ilarg del segle IV convertiren la
Nativitat en la festa cabdal. En certa
manera la potenciaren per fer front a les
que havien introduït els pagans per
aquelles saons. El nostre Rei Pere el
Cerimoniós per enaltir-la feu capgirar

el calendari ordenant que l'any
començAs per a Nadal enlloc de per a
Cap d'Any.

Els negres de Nord Amórica
tenen un doble motiu per santificar
l'Epifania perquó el Nadal del 1863, el
president Lincol proclamava la seva
alliberació, per aquest motiu acostumen
cantar en lloc de nadales, els blues i els
cants espirituals inspirats en el tema de
la llibertat.

Una de les aportacions enriqui-
dores va ser la que proporcionaren els
vienesos durant el segle VIII felicitant-
se uns als altres i donant lloc a qua els
anglesos mitjan segle passat ho fessen ja
mitjançant les targetes postals, alhora
que popularitzaven les figures del vell
amb barba i la del nad6 en connotad()
amb l'any que s'acabava i el que
s'estava començant.

Ja dins aquest segle, el 1919,
apareixen a Madrid els primers cartells
'luminosos desitjant les bones festes ala
gent de la capital. A hores d'ara, al
nostre Aeroport de Palma, el bon amic
manacori per mês senyes, Antoni Llull,
sol aparellar un arbre, atapeTt de felici-
tacions nadalenques, en nombre exorbi-
tant; en moltes de les llengiies que es
parlen arreu del món. Crida l'atenci6 la

gran varietat dels procediments emprats
per les distintes atnies, religions o cul-
tures per a desitjar-se les bones festes,
atipiques per a nosaltres.

Potser un altre dels costums que
tira tira es va canviant és el del sopar del
dia 24 avui encara prou vigent. El nivell
benestant de vida ha duit que els joves
prefereixin sortir, a quedar en casa, per
torrar neules en l'escalfa-panxes, tastar
els torrons, menjar pa de figa, nous i
metlles per després assistir amb familia
a les Matines i retomar a prendre el
xocolatet. Sens dubte això també ha
patit les concebudes innovacions i de
seguir per aquest can* influïts pel gran
nombre d'estrangers que anden per la
nostra vila no vos extranyeu si qualque
dia no llunyà, el "nougat" tipic dels
francesos, el "panelotte" italià o el
"Christmas pudding" dels anglesos
acaben per formar part del nostres tipics
menjars de Nadal. Mil ho fassi si convé,
nosaltres, els de mós edat seguirem per
ara amb els torrons que ni a sa madona
de sa Torre feien mal.

"Ara vó Nadal;
menjarem torrons,
i amb una guitarra
cantarem cançons".

Nicolau Casellas

EL CIRERER DE BETLEM
(Ruscus aculeatus)

Tothom reconeix fàcilment
aquest petit arbust quan passeja pels
llocs ombrivols de l'alzinar, sobretot a
finals de la tardor, quan s'adorna amb el
seu fruit d'un yermen Iluent.

Es una planta que pertany a la
familia de les liliAcies, i mós concret-
ament a la subfamilia de les "Aspara-
gaidae", que vol dir que ós parenta de les

esparregueres, que no tenen fulla. I és
que si ens fixam 136, veurem com la flor
i el fruit surten d'enmig d'una falsa
fulla, oval i punxaguda; en realitat el
que ens pareixen fulles s6n una espócie
de branques modificades i que
s'anomenen cladodis.

La seva flor surt entre febrer i
abril. Uns mesos mós tard sorda la baia,
verda en un principi i vermella i globu-
losa al final de l'any.

Es la bellesa de la baia del cirerer
la que desgraciadament el converteix en
part de l'omamentaci6 dels nostres
Betlems.

A Nadal, quan festejam el
naixement de la vida, no podem anar
sembrant la mortais nostros boscos, que
en aquests propers dies viuran
amenaçats: es tallaran arbres que acaba-
ran dins els ferns, s'arrabassarà l'herba
roquera, i es recollirà massivament,
entre altres plantes, el Cirerer de Betlem
o Brusc, tan caracteristic dels nostres
alzinars.

Hi ha multituds d'idees per ador-
nar la nostra llar sense acabar amb el
nostre entom; perqua Nadal ha d'esser
per a tots. També per a la Natura.

Cati Artigues. GOB-Artà
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UN ESQUIT D'ENYORANÇA

Diuen que els Genovarts no tenen res de covards i que
els Ginards responen com a cards. Això vol dir que no
s'emporuguen davant ningú i que en volen amb qui alena.
Sortadament, el nostre poble té Genovarts i Ginards per
exportar.

L'altra diassa vaig parlar amb un ciutadà de la molt
noble i pastanaguera ciutat de Palma. Entre altres coses, em
digué que ell no comprenia, de cap de les maneres, com pestes
a Arta tot eren Ginards i Genovarts i no hi hagués Genovardes.

Amb un llenguatge totalment artanenc (vaig tenir
certes dificultats d' entendre '1), li vaig dir que els cognoms
com Genovart (amb d o amb t final) s'han d'entendre de
manera hermenéutica. Per feminismes inexistents, en tenim
prou amb el topònim de les "Terres Genovardes".

Embardissats dins la conversa, em vingué a la mollera
la familia Genovart de la Plaça de sa Cam. Tal volta la inercia
del' enyorança en tengués la culpa, jaque, servidor, va néixer
a tres passes mal comptades de l'indret, motiu pel qual la
nostalgia espolsi el cofret dels meus records de jovenesa.

Del temps que ant). de 1.936 a 1.942, aquella inobli-
dable placa era un minúscul univers farcit de joia i ganes de
viure. La gent trafegava amb la laboriositat de formigues. Els
veïns amb segell de ciutadania pròpia es columbraven a la
llegua. Personatges com mestre Colau Titai, l'amo en Joan
Pansecola, el tafoner, mês amarat d 'oli que una sopa escal-
dada, mestre Biel Fulla, un dels pocs privilegiats propietaris
d'una bicicleta de luxe anglesa marca Hercules, l'amo en
Tomeude Pula, en Toni Verger, l'amo enJaume Marin, 1 'amo
en Pere Canai, l'inclit Biel Rei, mestre Jaume Garameu, don
Paco Ranxer, l'amo en Julia, l'apoderat del marques, l'amo
en Tomeu de na Mamella, mestre en Toni Niu, l'amo en Toni
Puig, l'amo en Pere Rai, mestre Andreu Ranxer, els de la
Jordana, etc. Mestre Pep Vela s'hi  integra mês endavant.

Si a semblant enfilall de plomes de cap d'ala hi afegim
la bullícia de les Genovarts, tendrem un tros de poble orgullos
de fer poble. També fa el cas anomenar els placers habituals,
com eren el camicers Barceló, en Ros i el padri d'en Miguel
Guix6 (amo absolut del terme feudal de Son Dull): els vene-
dors de peix oficials, com eren els matrimonis de l'amo en
Miguel Moma i mad6 Agustina i el de l'amo en Manuel
Mann.

A ca les Genovarts el trui no tenia aturall. Quan el
piano feia un téntol, llavors qualsevol de les germanes
entonava una filera de cançons. El repertori anava des de "Sa
tomatiguera de l'amo en Ramon", a la deliciosa "Maruxa", o
be el famós "Tico, tico", encaixat dins un frenetic ritme de
samba.

D'aquella casa estimada, en guard uns records entran-
yables, perque en Sarasate, E.P.D., sovint hi tocava el violi
acompanyat al piano per la major de la barquera familiar, na
Catalina. L'auditori quasi sempre era el mateix: la madona
Angela i les filles Maria i Angela, aixi com un esplet de bro-
dadores, mentres en Joan feia carrera a la peninsula i en Jeroni
llimava arestes de pecat a la Porcifincula.

Els Genovards s6n gent que riu inclús quan els oratges
bufen ploradors. Vegeu la novellada que
l'entrellaçament canònic i carnal d'Antoni Genovard
Esteva i Angela Ginard Amorós en bona hora integra
a la cort suprema de la nissaga artanenca. L'arreplec
dels germans tengué lloc a Valência el 27 d'agost de
1989 en motiu de les noces d'or del matrimoni d'en
Joan i na Maria Teresa Mulet. D'esquerra a dreta:
n'Angela, fincada a Barcelona pert) amb l'enclavor
arbral a Arta. Na Caterina, arrelada a Reus i que porta
sobre son cor l'escapulari artanenc. En Joan, fent vida
a Valência engolit pel foc ardent de la música culta i
la musicalitat enigmàtica de sa placa de sa carn. En
Jeroni, mexicà adoptiu, amb les caixeres a punt de
rebentar del somriure. I finalment, na Maria, una
espernetegadlssima vigia dels esdeveniments cultu-
rals dela nostra vila.

El dia venturós de la mewl primera comunió, maig del
37, mu mare volgué immortalitzar-me a ca'n Genovart i que la
Rolleiflex de don Klaus Liesegang fes de notari del succés. El
resultat subsegüent fou una fotografia vestit de marineret, una
inoportuna mosca cercant residus de casca per sobre el nuu
central de la mi dreta, la reglamentaria llepada de bou, just allà
on comencen els cabells i el seny acabai una descomunal kentia
i dos cossiols d ' apidistre al fons.

Pere Ginard.



Moviment natural del més de
novembre.
NAIXEMENTS
Dia 30.10.90. Román Gómez
López, MI de Raimundo i Soledad.
Dia 31.10.90. Catalina Girart Pons,
de Juan i María.
Dia 09.11.90. Beige Friedrich Ren-
zelmann, de Heinz i Karin.
Dia 16.11.90. Alejandro Cobos
Mayo!, d'Alfonso i Remedios.

MATRIMONIS
Dia 03.11.90. Miguel Rosselló Picó
amb Angela Maria Ferrer.
Dia 10.11.90. Francisco J. Cantal-
lops Campos amb Maria B. Bauza
Luque.
Dia 10.11.90. Francisco Viejo
Sánchez amb Antonia Espinosa
Pastor.
Dia 10.11.90. Baltasar Bonain
May6 amb Maria Isabel Gelabert
Genovart.
Dia 17.11.90. Sebastian Mascar()
Rufo amb Paula Ginard Gelabert.

DEFUNC IONS
Dia 10.11.90. Emilia Anta Estela.
44 anys. Plaga Progrés, 2. a) Blaia.
Dia 18.11.90. Magdalena Ginard
Ferriol. 63 anys. C/Santa Margalida,
24. a) Sos Fulles.
Dia 18.11.90. Francisca Ma.s.sanet
Guiscafre. 97 anys. C/ Penya Roja,
11. a) Sola.
Dia 24.11.90. Margarita Garau
Garau. 93 anys. Cl Era Vella, 26. a)
Rosa
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Dels cavalls del camp, als cavalls mecànics

Els anys seixanta foren els de la febre
del sis-cents. El Renault 4-4 anava
cedint en les preferencies dels pocs
usuaris d'aleshores perque la marca
francesa ja havia posat en circulació el
magnific i funcional 4-L, que avui en-
cara es fabrica i per molts d'anys.

A rel d'una discussió bastant orejada,
per cert, sobre el fet que en aquelles
dates gran part dels conradors s'havien
passat a la construcció i ja no quedaven
bisties per feinejar al camp. Bellpuig té
la finesa de posar pau i ser arbitre impar-
cial de l'esmentada trifulga. Aixi
xaparem els anys 60 pel mig per centrar-
nos en la qüestió.

Dia 19 de febrer de 1966
l'Ajuntament presidit per l'amo en
Miguel Artigues Gili, de So n'Asopa,
complimentà una petició del tinent
coronel delegat de la "Cria Caballar de
Ias Baleares" adjuntant-li un estudi
estadistic corresponent al bestiar de
cabestre. Vet ad els números:
Animals d'orella petita:

Cavalls, 86.
Egües, 109.

Nadissos, 8.
Total: 214.

Bords:
Muls, 87.
Mules, 81.
Mulats mascles, 49.

Mulats femelles, 46.
Total: 263.

Bestiar asenc:
Ases, 24.
Someres, 31.
Rucs, 3.
Ruques, 3.

Total: 62.
Total general: 539 bisties.

Encara podem afegir que els paradis-
tes oficialment designats per l'estat
varen ser l'amo en Josep Cladera Serra,
de Carrossa; l'amo en Sebastià Carri6
Feragut, Valent dels Olors; l'amo
n'Andreu Galmés Prohens, de Sauma i
Albarca; l'amo en Joan Matamalas
Fons, de Son Forte; i l'amo en Joan Tous
Tous, de Son Sureda.

Tosquet
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Ben tapat i a la destapada
El 13 de març de 1936 en Gabriel

Garau Casellas, Boira, entra de batle a
l'Ajuntament d'Artà succeint en el
càrrec a mestre Pere Gil Sureda. Durant
la segona república Arta tengué quatre
batles: Nicolau Pons Sancho, Xina;
Joan Oleo Sureda; Bartomeu Sancho
Moll, Garreta; i Pere Gil Sureda.

A l'enderrocament de la república, el
front popular, que, com tots sabeu, era
una aliança política dels partits esquer-
rans, tenia com a objecte combatre el
feixisme. A les hores el castellà era
Panic idioma de l'estat i la nostra Ilen-
gua estava vedada per a qualsevol classe
de correspondencia, tant particular com

oficial. Per això trobam que es d'interès
general donar a conèixer una de les
nombroses cartes que l'amo en Joan
Alzamora, el carter yell, i en Pep Bisbal
s'escrivien en cristià en aquell temps. A
nosaltres, el que ens ve més de nou es
que el sobre estigui escrit en català
artanenc. També es remarcable el fet
que en Bisbal no posas l'adreça com-
pleta de Correus de Borriana, sin6
"Carter" que, pel que veim, sobrava per
fer arribar la carta a mans de l'amo en
Joan Leu.

Igualment els dos segells, de 15
centims cada un, s6n característic de
l'epoca republicana i s'hi representa

l'efígie de l'escriptora i penalista es-
panyola del segle passat doña
Concepción Areanal.

Els motius de l'exili de l'amo en Joan
han tengut poca divulgació popular. Per
orejar-los a l'opini6 pública es necessita
coratge i el permis sine quae non d'en
Joan Leu, el seu fill. Amb tot i aim')
qualque dia tendrem oportunitat de
descabdellar el cabdell social de les
desventures que l'amo en Joan Alzam-
ora Juan pati a causa dels seus idealis-
mes politics, que no foren millors ni
pitjors que els altres dels seus contem-
poranis, ja que l'únic pecat que va
cometre va ser seguir el curs de les
pròpies conviccions.
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MEDICA ARTA

Avgda. Costa i Llobera, 3 (al costat d'Optica Arti)
CENTRE DE RECONEIXEMENT PER A CARNETS DE CONDUIR I PERMIS D'ARMES

Horari: Dimarts i Dijous, de 17 a 20 hrs. Dissabtes, de 10 a 13 hrs.

Dr. BARTOMEU BARCELO. Medicina General

(ASISA, IMECO, SANITAS,...)
Horari: Cada dia, lievat de dissabtes i festius, de 18 a 20 hrs.
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BONES FESTES!
Que la pau i l'alegria

omplin els vostres cors i

que l'any 1991 ens dugui

la prosperitat i el

benestar que mereix la

nostra Comunitat

Autònoma.

MOLTS D'ANYS!

GOVERN BALEAR

Pluviòmetre

Mes de novembre
Area urbana

Acumulats,
Des del 01.01.90: 814'0
Des del 01.08.90: 550'3

Dia 1 2'5 litres
3 13'8
48
8 50

10 84
24 4'5
29 24

Total 186'8
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BELLPUIG, 8 de desembre de 1990, n2

72

* En SILUETA DEL MES llegim que
"...la primera ola de frio del invierno
que se avecina irrumpió de forma
inesperada en la cuarta semana del
mes ..."

* En VOCES AUTORIZADAS entre-
visten a Rafael Amorós Artigues
"cinto"	 "...administrador	 de
"Bellpuig"..." "...Gracias, princi-
palmente a él, a su tenacidad, fe, di-
namismo, consiguióse superar una
crisis tan acentuada y profunda, que
hizo peligrar la continuidad del
simpático portavoz informativo arta-
nense..." Més a vall, li demanen
"...Quê le sobra a BELLPUIG?. -
Tal vez algo de mallorquín, teniendo
en cuenta que, gran amero de lec-
tores no dominan nuestra lengua..."
¿Quê le falta? _ ...algo de amenidad.
Noto a faltar la copla humorística de
David, una mayor asiduidad en los
intervius, algún que otro concurso..."

* De LA COLONIA DE SAN PEDRO
en treim la noticia que fa referéncia a la
seva electrificació "... ya se ha em-
pezado la colocación de los primeros
postes de Manacor hacia la Colonia.
Esperamos que este próximo invierno
sea el último en que reine la obscuri-
dad..."

* Del NOTICIARIO LOCAL poserem
notnés els titulars. Es parla de la colo-
caci6 d'un nou transformador. També
que han fallat els pronòstics de la caça
de tords i també es dedica molt d'espai
a posar totes les pellicules que s'han
projectat durant le passat mes de
novembre.

BACULADA A TOM BUTLER
Toni, te trob tan jutger
com ses plomes d'un mussol
caces tords pes juliol
i cigales pes gener.
Tu de cançons no en saps fer
no ser si les fas tot sol.



22 desembre 1990
	

de la parrelquia	 733 35

FENT CAMI CAP A XAUXA

Amb aquest encapçalament ja
han sortit dues entrevistes fetes al grup
de Catequesi d' Adults i al grup de Cel-
ebració. La que es presenta a contin-
uació l' hem feta als grups de Revisit) de
Vida, perque ens expliquin el que fan,
per que ho fan, quins són els seus objec-
tius, les seves finalitats

Entrevistador: Per començar i com a
presentació ens podríeu explicar que
feis i quina es la dinàmica d'aquests
grups de Revisit) de Vida?
Resposta: Hi ha dos grups de Revisió de
Vida d' Adults, integrats per matrimonis
i fadrins, que ens reunim cada quinze
dies.

La dinàmica consisteix a com-
entar fets de la vida quotidiana, se'n tria
un, el que més ens interessa, el revisam
i el jutjam; en treim les causes, les
conseqüències i el comparam amb
l'Evangeli, intentant descobrir el que
diu Jesús sobre això. Finalment cercam
i descobrim noves actituds que ens aju-
din a actuard'una manera minor, guiats
per la llum de l'Evangeli.
E.: Quins motius vàreu tenir per formar
aquests grups i reunir-vos?	 Quins
temes tractau en aquestes reunions?
R.: Hem de partir de la base que un
totsol no pot fer res. Es en el grup on
trobam un clima d'amistat, comprensió
i unió.

Primerament varem fer un curset
d'iniciació i a rel d'això ens animarem
a fer aquestes trobades quinzenals.

L'altre grup va sortir d'un curs de
catequesi d 'adults, , que ens va ajudar
molt i sentirem la necessitat com a
cristians de confrontar la nostra vida de
cada dia amb el cami de Jest's.

Els temes que tractam en aquesta
reunió són els fets i problemes que ens
trobam diàriament (dificultats
d'adaptació a la feina, problemes famil-
iars, d'amics, etc.)
E.: Tot això vos ajuda? Vos serveix per
qualque cosa?
R.: Ens ajuda a viure millor i a anar
endavant i de qualque manera a esser
més feliços, ja que les respostes que
trobam entre tots són mós vâlides i
encoratjadores.

Pensam que aquesta societat actual és
esclavitzadora dels individus aillats,
per six() feim aquestes trobades que ens
ajuden a aclarir-nos i a veure la realitat

E.: Estan oberts aquests grups de  revis ió

de vida a l'altra gent de la Comunitat?
Per que no hi ha mes gent d'aquesta
Comunitat que hi participi? Feis
qualque cosa per donar a conèixer la
vostra tasca?
R.: Estam oberts a tothom, els qui
vulguin poden participar-hi. Pensam
que la gent no es vol comprometre, pot
ser que no ho coneguin i per  això no ho
valoren.

En realitat per donar-ho a conèixer no
en feim cap crida, pert) és molt encertat
que a través d'aquestes entrevistes
doneu a coneixer aquestes tasques que
es fan dins la Comunitat d'Artà.
E.: Trobauque ha canviat 1 ' Església des
de la vostra joventut fins ara?
R.: Ha canviat molt. L'Església d'avui
és molt més oberta, esta molt més
acostada al poble; abans l'Església era
l'edifici i els capellans, avui és la
Comunitat de creients i la feim entre
tots.
E.: Que opinau de la Comunitat Jove i
d'aquestes Misses de Comunitat que es
fan cada quinze dies a la Parràquia?
R.: Els joves ens han donat una HO, la
Comuna ha estat un alicient per als
majors. Les Misses de Comunitat són
molt viscudes, enriquidores i participa-
tives. El fet que un grup amb els capel-
lans preparin la celebració fa que sigui
molt mes viva i Ines sentida.
E.: Com veis aquella gent que només es
limita a anar als actes religiosos, a
"cumplir"? Que els dirieu?
R.: Nosaltres respectam l'actuació
d'aquesta gent i no som qui per jutjar-
los, pea) opinam que no responen a
l'exigencia de l'Església d'avui.
E.: Ens podeu explicar qualque
experiencia relacionada amb aquestes
xerrades de Revisió de Vida?
R.: A nivell general ens ajuda a valorar
l'amistat, ens ha fet viure les petites
coses de la vida d'una altra forma. Com
a anécdota cal dir que no fa falta avisar
a fling(' per assistir a les reunions.
E.: Per acabar, quina es la finalitat
d'aquestes reunions?
R.: La finalitat es actuar dins l'ambient
en qua et mous, donar missatge i testi-
moni d'uns models cristians.

Donam les gràcies a aquests grups per la
seva ajuda i col.laboraci6 i els volem ani-
mar a seguir endavant en aquests curolles.

El Meal de Nadal
S'acosten uns dies entranyables.

Algunes indicacions per a fer un bon
nadal no hi seran de Ines.

El que mai hauria de mancar al
nostre Nadal es una bona dosi
d'admiració. Només el qui sapiga fer
silenci i escoltar els passos de Déu
dins el nostre món, només el qui ac-
cepti que l'imprevist pot arribar i
rompre la rutina i el tancament del
nostre món, fail un bon nadal. Només
el qui sàpiga esglaiar-se davant el fet
de la nostra vida humana podrà en-
tendre que vol dir nadal. Déu s'ha
posat a fer canil en el nostre món i
només els qui es sàpiguen Sorprendre
davant l'imprevist podran destriar la
seva presencia. Sense la possibilitat
que Deu vengui a visitar-nos, el nostre
món patiria de claustrofòbia!

Una altra cosa que no hi hauria de
mancar en el nostre Nadal es el sentit
de la mesura. Fer festa i que es noti que
no es un dia com els altres, ja em
pareix be. Per() hem d'anar vius i no
catire en un nadal únicament con-
sumista i panxacontent. El nadal es
acollir Jesús, el pobre que neix com a
salvació per al nostre món. Només si
sabem fer festa i guardar-nos d'uns
excessos que no fan mes que aug men-
tar el nostre desencís i són una vergo-
nya per a gran part de la humanitat que
viu en condicions desavantatjoses
respecte a nosaltres, farem de veritat
un nadal del qual en poguem estar
contents.

Un tercer element que no hauria de
mancar en la nos tra taula de nadal és
la dimensió comunitaria. Hem de
vetllar per unes festes en que tenim
cura d'una relació humana de més
qualitat: escoltar, parlar amb els
altres, posar esment que al nostre
entorn a ningú ii manqui una cel-
ebració on es senti convidat i on tots
podem tastar el que Jesús ens aporta.
En el marc familiar, en el marc de la
comunitat cristiana, en el marc de la
convivència de tot el poble hem de
celebrar el nadal com un moment en
qué assaborim el que volem i el que
tots junts preparam: un poble, una
comunitat on hi cabem tots.

Valia pena cercar les receptes que
ens ajudaran a fer un bon nadal.

Francesc Munar



De ta Colónia

Andreu Genovard
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NOTICIES BREUS.
Església Diocesana. El dia de l'Eglésia Di-
ocesana -el passat 18 de novembre-
l'aportació econômica va pujar a 130.000
pts. a Arta (Parroquia i Convent), i 34.004
pts. a la Colônia.

Exercicis espirituals. Un grup del tercer
curs del catecumenat juvenil (Comuna) ha
fet els exercicis espirituals a Santa L'Ocia de
Mancor els passats 7, 8 i 9 de desembre.

Ràdio. Els dissabtes a les 13'30 podeu
sintonitzar el programa "Desvetllant quim-
eres" que realitza el grup de presencia de la
nostra parroaquia, al punt 107'8 FM (Radio
Arta).

Trobada de comunitat. El passat dissabte
15 de desembre al Centre Social hi va haver
una trobada oberta a tothom per preparar el
Nadal.

Campanya de Nadal. "Amb el teu donatiu
ajudam a refer vides". Aquest és el lema de
la campanya que Caritas llança per les
festes de Nadal. Feis arribar el vostre dona-
tiu o la vostra col-laboraci6 amb especies a
Maria Tous (Costa i Llobera, 51);
Magdalena Ginard (Quatre Cantons, 21);
Maria Esteva (Grec, 14); Antônia Flaquer
(Major, 7) o Miguel Fuster (Pep Not, 12).
També ho podeu portar a la celebració de
Matines el dissabte de Nadal. A la Colonia,
podeu fer arribar la vostra aportació a ca les
germanes de la caritat o a les Matines.

Matines. El dissabte de Nadal la vetlla de
Matines sera a les 20'30 a la Colônia de Sant
Pere; a les 21'30 al Convent, ia les 22'30 a
Ia Parràquia d'Artà. Tots estam convidats.
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Dimissió del delegat de la
Creu Roja

Jaume Sans6 Llull, fins ara Delegat de
Creu Roja de la Mar a la Colônia, pres-
enta la seva dimissió a la Presidenta de
l'Assemblea Balear, Maria Planas Ros-
se116, dimissió que Fi fou acceptada. Els
motius que induiren en Jaume Sans6 a
prendre aquesta decisió foren
bàsicament la seva disconformitat amb
Ia política que ha emprat l'Ajuntament
respecte a Creu Roja i el fet que el Batle
no hagi complert el que un dia promete.
L'edifici de l'Ajuntament situat a la
plaga de Sa Bassa d'En Fesol, lloc on
estan ubicades les oficines municipals i
el dispensari medic, en principi estava
destinat a la Creu Roja de la Mar, encara
que aquesta entitat acceptava compartir
el local amb el metge per atendre les
consultes dels pacients de la Colônia,
cosa que Creu Roja trobava compatible;
no obstant a l'hora de la veritat
l'Ajuntament destina el petit edifici a
múltiples usos, la qual cosa féu que la
Institució de la Creu Roja no admetés
aquesta solució. Aleshores cerca un
altre local, el que ha tengut fins ara al
carrer de Sant Lluc a l'altura de la Plaga
de Sant Pere.

Davant el rumor que amb la dimissió
del Delegat podia desaparéixer el lloc
de Creu Roja de la Mar a la Colônia, el
batle d'Artà Miguel Pastor va dirigir
una carta aia Presidenta de l' Assemblea
Balear en la qual li exposava el desig

que es mantengués l'esmentada Deleg-
ació i si tos possible que fins i tot es
potencias. Maria Planas, per la seva
part, contesta al batle dient-li que ten-
dria en compte la seva petició i que
alguns representants de Creu Roja anir-
ien a parlar amb ell. Això deixa una
porta oberta al diàleg en el qual possi-
blement es trobarà una solució ade-
quada ja que, segons sembla, hi ha bona
voluntat per part de les dues bandes.

La Creu Roja de la Mar fa deu anys
que esta instal.lada a la Colônia i durant
aquest temp han prestat el seu servici 16
soldats. El poble veu amb molts bons
ulls el treball que fan aquests joves i
lamentaria que per aquestes desava-
nences entre l'Ajuntament i Creu Roja
aquesta pogués desaparèixer del nostre
poble.

Robatoris
Sis cotxes foren violentats, quatre

d'ells amb vidres romputs, la nit del
passat divendres dia 7, amb la clara
intenció de robar objectes del seu inte-
rior. De fet els lladres s'en dugueren,
entre altres coses, una maquina de foto-
grafiar, dues caçadores, un rellotge-
computadora i 10.000 pessetes en efec-
tiu. Darrerament s'han anat fent petits
robatoris que han sembrat la por i la
indignació entre els coloniers acostu-
mats, com estam, a la calma i el respecte
a les coses dels altres. Alguns dels
propietaris afectats presentaren la cor-
responent denúncia.
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Futbol

Campionat de Primera Regional.
C.D.Artil, 2 - Atc. Rafal, 1

Suada vict6ria, a pesar del fred ambi-
ental. I sense l'entrenador titular, en
viatge de noces. Després de la vict6ria a
Consell pareixia que seria molt fácil do-
blegar undels equips cuers, per6 l' equip
torna a mostrar les mateixes dificultats
per desenvolupar una joc amb iniciativa
d'atac. Sense en Grillo la davantera era
practicament inexistent. A la segona
part, amb l'entrada d 'en Massanet,
torni a funcionar el tandem amb en
Darder i en dues jugades bellissimes en
Guillem marci els dos gols. Un encert
dels entrenadors accidentals va ser per-
metre experimentar alit, que segura-
ment donaria tan bons resultats: la
velocitat. Al final es complicaren les
coses, pert, el marcador ja va ser bo.

L'entrenador, en viatge de noces, va
ser substituït pels de l' equip juvenil.
Enhorabona, mister.

Independiente, 2 - C.D.Arta, 1
Diuen els testimonis del partit que es

va perdre una gran ocasi6 de puntuar. La
primera part va ser molt fluixa i els dos
gols, sobretot el segon, varen ser pro-
ducte de jugades desgraciades. La se-
gona, per6, va canviar totalment: en els
primers minuts Xupi mama de penal el

gol artanenc. Després s'inicia el domini
total del joc, per6 les oportunitats no
s 'aprofitaren. La sort que l'entrenador
havia tengut, de caire particular, els dies
anteriors no es va traduir sobre el ter-
reny de joc.

C.D.Artà, - Campos, 2
El lider no va perdonar, tot i que no

demos tras res d ' excepcional. Per
primera vegada l'afici6 es va sentir
perjudicada per una mal arbitratge. Als
pocs minuts es vadeixar de senyalar una
possible falta maxima a favor de l' Arta

poc després, se'n pita una en contra
que va suposar el 0-1. Aix6 va desequili-
brar els nos tres jugadors i durant tot el
partit anaren un poc a la deriva, abusant
del joc dur i irregular, acompanyats dels
campaners, amb la diferencia que
aquesta classe de joc afavoria els visi-
tants. Expulsi6 de Darder i, un cop més,
un partit plantejat excessivament a la
defensiva: aixi sempre els costa als
escassos davanters locals arribar amb
avantatge a l'area dels visitants que
adopten de principi una postura defen-
siva. La gran zona que cedeix Arta
sempre afavoreix l'adversari.

La classificació no és tan bona com
voldria l'afici6, esperem que el nou any
sigui més favorable a jugadors i tecnics
i que els resultats acompanyin. Molts
d'anys i bones festes.

Maregot al C.D.Avance?

Fa dues jornades que l'equip infantil
del C. D. Avance ja no té en Joan Esteva
com entrenador. Contra el Porreres (4-0)
va ser dirigit provisionalment per Joan
Llabata, que entrena els cadets, i contra el
Margaritense (4-4) per Guillem Danús,
entrenador del C.D.Arta de It regional,
que se n'ha fet carrec pel que resta de
temporada. Quins varen ser els motius del
canvi? Ho hem demanat a Antoni Vaguer,
president del Club.

"No hi ha hagut destituci6. Hi havia un
desacord de pares amb la feina d'en Joan
i la directiva acorda un plaç per veure si es
componia. Quin era el desacord? Que de
21 jugadors fitxats n'hi havia que no ju-
gaven gairebé mai. Abans que acabas el
plaç en Joan em va presentar la dimissi6 i
la directiva acorda que en Guillem Danús
s'encarregas de l'entrenament de
l'equip".

La versi6 de l'interessat es una mica
distinta. Assegura que només li parlaren
d'un únic pare descontent i que intentas
posar-hi remei: "I vaig presentar la di-
missi6 perqut estava can sat de rebre pres-
sions d'altres directius, que no del presi-
dent... Quines pressions? Se'm queixaven
que jo no feia canvis, que havia de posar-
ne d'altres... de fet em volien imposar
l'alineació. Jo, a principi de temporada,
vaig exposar els meus plans: aprofitant la
cohesi6 i l'experiéncia dels que ja havien
jugat plegats, volia partir d'un equip base
i fer els minims retocs. Practicament
tothom hi va estar d'acord. Si ara han
canviat no pot ser ni pel joc que fa l' e.quip
ni pels resultats i jo vaig veure que si me
n'anava podria ser que la co sa es calmas".

No acaben aqui els problemes. El dil-
luns dia 17 en Joan Llabata, entrenador de
l'equip de cadets va presentar la seva di-
missi6 a la directiva. Ells ens ho confirma
a la nit: "Ho duia pen sat de feia dues o tres
setmanes. En el darrer partit vaig sentir
comentaris de pares que no m'agradaren i
abans que passas com en el cas d'en Joan
Esteva vaig preferir deixar-ho anar. Jo no
estic amb aquest classe de co mportament
de certs pares i no vull discutir per
aquestes coses, aixi que he trobat que era
millor deixar-los el cami lliure a veure si
ho faran minor ells".

La reuni6 setmanal de la directiva es a la
nit dels dimarts, quan la redacci6 de
Bellpuig ja esta tancada, per aix6 no
podem oferir la seva versi6. Esperam
poder ampliar-ho en el proper número.

Esport Escolar
Ja han començat les competicions d'Esport Escolar corresponent al curs 90-91.

Dia 1 de desembre a Capdepera i dia 15 a Cala Millor es varen desenvolupar les
dues primeres jornades i avui dia 22 s' ha de disputar un cros compartit a Sa Rapita.

A la primers jornada quatre participants artanencs obtengueren el primer premi
en distintes proves de cross. En iniciaci6 femeni i sobre 500 metres, va guanyar na
Maria Francesca Marti Maria, que estudia al Sant Salvador. Del mateix col.legi és

Castaño Cerda, que va veneer en la distancia de 1.500 metres (infantil
femeni). Dos alumnes de Na Caragol també assaboriren la victdria. Jaume Ferrer
Payeras, sobre 600 metres (iniciaci6 masculf) i Benet Nicolau Fen-agut, sobre 2.000
metres (infantil masculi).

La segona jornada disputada dia 15 a Cala Millor també va tenir guanyadors
artanencs. Maria Bel Mascaró, del col.legi Sant Salvador, s 'imposava a la seva
companya Maria Francesca Marti Maria per un sol segon a la prova de 500 metres
(iniciaci6 femeni). Les quatre classificades següents també eren d 'Arta. N'Aina
Castaño Cerdi (Sant Salvador) va repetir triomf en infantil femeni. Aquest pic
sobre 1.800 metres vadistanciar la segona classificada, Maria Ramis Esteva (de Na
Caragol), amb 43 segons. També va tornar guanyar en Benet Nicolau Ferragut (Na
Caragol). En els 2.800 metres de la categoria infantil masculi, es va destacar 23
segons sobre el segon classificat.

A tots ells, enhorabona.
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BASKET

Equip de basquet EL DORADO-ARTA, líder del seu grup

Masculi.
25.11.90: SANIMETAL-ARTA 56

SA POBLA	 60
02.12.90: MOBLES A. MOLINAR 95

SANIMETAL-ARTA 44
09.12.90: SANIMETAL-ARTA 67

ESCOLAR	 68
16.12.90: ESPLAI PORRERES 55

SANIMETAL-ARTA 48
Els resultats parlen per si

mateixos, i es que això sembla que va de
mal en pitjor.

Contra els poblers es juga sense
motivació i això, contra un rival amb
aspiracions, es paga car. En els darrers
minuts la reacció local no fructifica i, si
Ia derrota no bastava, es produiren le-
sions importants com la de Lluís Ferrer.

El diumenge segiient, a la pista
del MOLINAR, s'hi presenta un equip
de circumstancies (sense pivots i sense
entrenador, la qual cosa sol esser habit-
ual en les sortides). Els artanencs només
pogueren aguantar els quinze primers
minuts, després vingué el desastre. Al
final, cinquanta-un punts de diferencia,
una pagina que encara no s'havia escrita
en la história del club i que val mes
oblidar.

El partit contra l'ESCOLAR era
una bona oportunitat per recuperar la
moral i, sobretot, la confiança en les
pròpies possibilitats. Tampoc no pogué
esser. Es juga amb ganes i sense plànyer
esforços. Sempre comandaren als mar-
cadors els locals però, al final, la mala
sort en els darrers atacs i l'encert dels
gabellins determinaren una derrota,
immerescuda, per només un punt.

Resumint, els artanencs no
juguen al maxim de les possibilitats, la
moral esta baixa i l'equip es resent de
l'absencia de jugadors importants,
impedits per lesions. Aquesta situació
no deparava unes expectatives gaire
bones de cara al desplaçament a Por-
reres, un rival imbatut a la seva pista.

Contràriament al que s'esperava a
punt va estar el SANIMETAL-ARTA
d'endur-se'n els dos punts. Es va fer el
millor partit fora d'Arta, sempre co-
mandant el marcador (per 10 i 1 1 punts),
dominant en els rebots i encertant en els
ames. A manca de deu minuts, però, la
cosa s'iguala molt i, per mala sort visi -
tanto bona dels locals, un triple mes que
discutible desequilibra el marcador a
favor dels porrerencs. L'àrbitre, que al

final perdé els papers i a favorl els locals
clarament, determina un resultat que,
pel que havia succeTt a la pista, no feia
justicia a un Sanimetal que, aquest cop
si, havia fet merits per guanyar el partit.
En fi, que ja s6n quatre les derrotes
consecutives i s'acaba la primera volta
amb un balanç mes aviat negatiu: quatre
victòries per sis derrotes. A punt de
començar la 2 volta cal esperar una
reacció de l'equip si, com en els darrers
anys, vol tornar a disputar el play-off
d'ascens. Això sí, no val a badar mes.

Femeni.
Binissalem, 28 - El Dorado, 43
El Dorado, 78 - Sant Josep, 44
Gesa Alcúdia, 71 - El Dorado, 41
El Dorado, 47 - CIDE, 32

El Dorado, amb només una derrota,
continua encapçalant la classificació.

Amb sis victòries i tan sols una derrota
EL DORADO-ARTA continua al
davant de la classificaci6 i es mostra
com a un líder de cada vegada més sòlid.

A Binissalem, si be les locals mos-
traren resistencia durant bona part del
partit, a la llarga es va demostrar la
superioritat artanenca.

Davant les ciutadanes del Sant Josep
es va aconseguir la victòria mes abul-
tada de la temporada en el partit que fins
ara ha estat el millor de l'any. Va ser
impressionant l'exhibició de conjunció
en el joc de les artanenques.

En el desplaçament a Alcúdia l'equip
líder (que s'hi presentava amb la baixa
de dues jugadores) no va tenir, en cap
moment, opció a la victòria, tot i que el
resultat final va ser una mica exagerat.

Després d'una setmana plena
d'expectatives per veure quina seria la

reacció de l'equip després de
l'estrepitosa derrota de la jornada ante-
rior, les jugadores artanenques, encara
amb la baixadedues jugadores, feren un
important esforç que les va permetre
obtenir la seva sisena victòria, ara
davant les palmesanes del CIDE. Aixl
s'asseguraven el liderat de la com-
petició.

MOLTS D'ANYS

Futbol base

Lliga de juvenils.
C.D.Artà, 1 - Alaró, O
Llosetense, 4- C.D.Artà, 2
C.D.ArtA, 2- Colônia, 2
Pt. Pollença, 7 - C.D.Artà, 1

Lliga de cadets.
Cardassar, O - Avance, O
Avance, 1 - Badia C.M., 3
Avance, 1 - Campos, 4

Lliga d'infantils.
Santanyi, 1 - Avance, 5
Avance, 1 - Manacor, O
Avance, 4 - Porreres, O
Margaritense, 4 - Avance, 4

El C.D.Avance va en segon lloc de la
classificació.

Lliga de benjamins.
Felanitx A, 3 - Avance, 3
Avance, 9 - Santanyi B, 1
Son Servera, O - Avance, 4
Avance, 3 - Pto. Cristo, O

La victõria sobre el Pto. Cristo ha situat el
C.D. Avance com a lidei en solitari del seu
grup.



1500 coloms artanencs comencen la temporada

Una de les multes tertúlies que es celebren al bar Trial.

c./ Leonor Servera, 27b - Cala Rajada

SABADOS TARDE ABIERTO
de 10 a 13 y de 16,30a 19,30h.
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Hípica
Facem un breu repas al que ha estat aquest

darrer mes. Hem de destacar una serie de
cavalls: Nostro VX, E.Marisol, Joiell,
Lucas i Peleo B. Aquest darrer, dels ger-
mans Fuster, reapareixia el diumenge dia 9
després d'un llarg repôs. Conduit per Joan
A. Riera, Boveret, de Manacor, va guanyar
fàcilment la carrera del Foment. En aquesta
mateixa carrera hi participava Neliduccia
VX, l'egua de Sa Corbaia, que no es va
classi ficar.

Nostro VX ha tornat als seus aires i per
això l'hem de dur entre els destacats del
mes. Dins Son Pardo va baixar la barrera
dels 1'22: va rodar a 1'21"4.

També hem d'anomenar el cavall de B.
Gili, Joiell, guanyador dia 8 a Son Pardo
amb 1'24"8.

E.Marisol mereix menci6 entre els desta-
cats per la continua presencia dins el grup de
nacionals d'elite. A les classificatdries de
Manacor del Gran Premi Comunitat
Autônoma entra en tercer lloc a la meta, i el
dia de la gran carrera, dia 8, no aconseguí
premi perô es classifica entre els primers.

Lucas ja forma part, de finitivament, dels
más bons del moment entre els nacionals,
inchls de tots els temps. Ho demostra haver
fet segon, a l'20'8, al premi Comunitat
Autônoma.

Dissabte dia 15 a Manacor debutava
Tornade of France, l'egua d'en Joan Clad-
era, de Carrossa, concluida pel manacorí B.
Llobet (de la saga dels que foren jockeys de
Cartumach, el gran cavall dels germans
Pere i Guillem Pascual, de Sa Cova). La
gran noticia es que a 1'24"8, sobre 2000
metres, va guanyar fàcilment i amb autori-
tat. Enhorabona al seu propietari i desitjam
que avui dia 22, concluida pel seu 1111 Joan
Josep, repetesqui exit.

Dia 16 a Son Pardo hi hagué la presentació
dels poltres d'any i mig, generació "S".
D'Artà hi havia l'egua S'Horteta (Hil-
dango - C.Unita) de la quadra Na Borrassa,
i el cavall Sea Marcus (Espoir de Chapean
- Bon Dos de Maig) preparat per J. Félix
Gonzalez.

Informacions recents ens diuen de
l'adquisició, per part de la quadra Sa Cor-
baia, del cavall Lírico (Bob IV - Tuska Y),
un animal que té el seu record per sota de
1'22 i que fins ara corria a Menorca. Li
desitjam els millors exits.

El nostre paisa Llorenç Gili, fins ara
president de la Federació Balear de Trot, va
perdre la moció de censura presentada per
l'associació de jockeys i preparadors
per un resultat de 34 vots favorables aia
moció, 14 en contra i 2 en blanc. La
Federació ara es regeix per una Gestora
que convocará eleccions.

Chaud Fontaine II

El Club Colombõfil Artà, integrat
dins la Federació Colombdfila Territo-
rial Balear mitjançant el "Grup Mal-
lorca", va iniciar el passat dia 11 de
novembre la temporada 1990-91 amb
una amollada d'entrenament des de
Manacor. Es la primera de les que es
faran dins l'illa, film el 26 de gener, data
en qué s'amollarà des d'Eivissa. El pla
d'entrenaments és el següent:

1. Novembre 11: Manacor
2. 18: Bar Cruce
3.	 25: Es Pinar6

4. Desembre 2: Felanitx
5. 16: Algaida
6. 23: Xorrigo
7. 30: Moll de Pelaires
8. Gener 6: Cap Blanc
9. 13: Cala Figuera
10.	 20: Santa Ponga

Prova d'Es Pinar6: Ir. Gabriel Garau;
2n Joan Gili; 3r Pep BauçA.
Prova de Felanitx: Ir. Pep Bauça; 2n
Col.legi Públic Na Caragol; 3r Arturo
Nicolau.
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Som en el mes de la sang. Pareix mentida
que per celebrar el naixement del Senyor
hi hagi d'haver tantes víctimes innocents.
I no em referesc a la Degollació del dia 28,
perquè all() va ser una rialla al costat d'ara
en que s'apropa Nadal. Anant del pas que
anam, enguany la depuradora millaquera
es tenyirà de vermeil, aixa es: que a mes
del merdussim mesclat de costum, en
Jaume Mann haura de fer hores extres
perquè entre els residus de la sella culera
i la sanguinisque preciosi dels pobres
animals sacrificats, la cosa fará caguera.
Ja ho val, Pepeta Pereta germana de na
Petreta i filla de mad() Moreta d'en Moret6
de na Carretó veí empadronat a la comuni-
tat cantonal del molí d'en Racó. Es que no
hi ha dret de dretes ni tort d'esquerres que
un animal anomenat homus burrus s'hagi
d'engargossar un altre animal conegut per
indiotus robustus, i, si no en te prou en-
cara, tenir barra de barramar, sense dents
ni ungles, exercits i mes exercits
d'aquelles criatures, netes com la neu, a
les quals els biòlegs animalers de fava
parada, triomfalment les han batejat amb
el sublim Alies de porcastellos famellos.
Abans que la primera república del senyor
Fabra es donas compte que a Barcelona es
parlava sevilla i a Lleida lleidatà, per
devers el partit judicial de Ses Pesqueres
hi havia un lloc destinat a museu gui-
naveter, artanencalment famós com a
"matadero". Ara, després de la demos-
tració sindical del regim normalitzador de
l'Associació de Papes i Mares, es diu
escorxador. Vol dir, que alià no maten
nigú, sine. que primer l'escorxen a eixan-
guers i Ilavors li pregunten per la guia
sanitaria del manescal. Bon panorama
tenen pels morros els indiots, els pol-
lastres, colomins, porcelles, faisans,
tords, mel.leres, mens i cabrits, yerros,
truges, xots, ovelles, tuisses, segalls, rucs
(d'aquests en sobren. Per Arta en tenim
superavit), conills, galls favats i sense
fava, gallines ponedores que han perdut el
motlo de pondre, granots, corbs, genetes,
marts, mostels, moixos de casa i del pals,
gualleres, gafarrons, canaris, caderneres,
perdius de camp i reclams (que el dia 25
acabaran, per insecula-secula-seculorum,
les ganes de reclamar i reivindicar, amb
curritxos, pinyons, clecs i cants llisos, les
millores del catastre del gabi6 que tan
primfiladament la cort celestial de la
Moncloa-anxoa (perda cloïssa), ha tingut
el desencerts de fixar-los), rates de cloaca
a la planxa, dragons, dragonates, que ja no
prendran el sol per los forates, oques i
annerots, ànecs, cantaires i ànecs muts, els
quals si volen cantar el foc i fum ho faran
tapats dins una olla a pressió, tudons i
tertores d'hivern, puputs pintats a l'oli a
l'estil d'en Barceló, busquerets (adéu,
sabates de paper), passa foradins, durbecs,

--
pinsons, capsigranys, rates pinyades amb el
radar desconnectat, anguiles i pollegrals del
gorc de n'Argonyana de mad6 Manyana,
caps moro del moro Mussa, titines del pla i
la muntanya, verderols sense preservatiu,
cabots amb cassots, oronelles aperduades
que no es temeren de la lluna nova
d'octubre, xibecs, sebel-lins, enganapastors
i enganagoverns, mussols que canten tot-
sols, òlibes de campanar que no podran oir
la missa complida del gall porque saben
com les entrecaven per devers les maitines,
gorrions teuladers i berberiscos, bous en-
greixats a la Ben Johnson, falzies, abella-
rols, abegotats de grava i pols de camada,
falcons i esparvers, àguiles peixeteres del
mercat del dimarts... Tot aquest carnum
anirà a la caldera ben assaonat amb brou de
formigues, mosques d'ase i somera, brians
de mul somerar, mort fea de mula carretera,
pollen d'abelles maimones, nectar de
taranta, sofregit de grins i escaravats de
bolla, espícies de pois i pusses, salsa de
paparres i paparrons (per Nadal, fora papar-
rusca), escaldums de virons, cascarrulles de
vaca femetera, macedania de potes de
cavall, ferradures de claus inclosos i entre-
mesos a la vinagreta elaborats amb cuixes
de moscar, cervell de mosca i mortadela de
formigó roig. A tots els carnívors nadalencs
Bon Nadal i, per part nostra, un desig: que
no hagin de servir-se del P.A.C. (Prevenció
Anticaguetes Culeres), porque els metges
també tenen dret a menjar "lo que recep-
ten".

Dia 30 de novembre a entradeta de fosca,
entrarem al Dorado amb en Tia Funtillo.
Com de costum en Tia baix xella portava un
quiosc ambulant de papers escrits. D'una
banda, el Llàtzer d'en Morris West ressus-
citava d'entnig del "país independent del
sol". Ve que després d'haver esclovellat un
cafetet, en bona hora entra el doctor Bar-
ce16. Tiram el rail a la pesquera de la lien-
gua. Tant moguérem la garrova que
demanarem al metge si tendria cap píndola
antixerrataria. El col-lega d'en Galeno sor-
ruta les celles i prengué la porta pel portal.
A l'instant que en Jeroni Murió deia "Ave
Maria Puríssima concebuda sens macula de

pecat original". Aquí, en Tia sentí fre-
tura de tocarei dos sense partitura. Aix!
que servidor diu a en Jeroni: "Tua el nan
crescut, Jeroni. Quin element esta fet en
Funtillo. Si Now York en tenia 6 com ell
...". "No hi hauria negres, pots estar
segur". Viva dell quina espolsada mare
meva i de la meva anima. Es que en
Jeroni i en Tia san dos bergants de plat
lank i refegim que tenc fam.

Tots els divendres, de les nou a les onze
de la nit, Radio Arta Municipal, emet (o
emetia, ara mateix no ho sabem) un pro-
grama que no te pinyol ni comparança
amb qualsevol altre del m6n i la bolla.
Es tracta d'una emisia continua de
música disc enllaunada a Vigo amb la
benedicció urbi e torbe de la confraria
de Son Safina i Estallencs, sota el pa-
trocini i assessorament de l'antic equip
de la Pirenaica. Si posau el transistor en
ona, nomes sentireu, de tant en tant i de
rampillada, una veu molt potent sortida
d'una gargamella humana, que nigú no
pot esbrinar qui rellamps n'és el seu
propietari. Si mos apuraven diríem que
prove d'un senyor de mês de deu roves
de bascula. Si aixf fora, la cosa va per
be, sempre que la paraula provengui de
la boca que eis mortals tenim sota el nas.
Perque, si el locutor, en lloc de dar-li
cebes al forat de dalt li pega per fer-ho
al revés, o sia amb el forat buidador-
excremental, riure-vos-ne de la guerra
química del Golf Persic.

El metge don Rafel Blanes Sancho,
Patró, en vida solia dir: "Per a Nadal res
fa mal i per a Pasco tot es un xasco".
Sàvies sentencies que hauríem de tenir
en compte. Per Nadal no ye a un pa de
llesques. Tot Iluu sense embatumar.
Pera el vernfs del !lustre nadalenc
nomes dura una caponada de gall
angles. Per tant, vius a malgastar la salut
i la paga doble, per molt que prediquin
els caixoners del caixó televisiu. En tot
cas, si vos sobren pallufos, invertiu-los
en accions de l'Atlètic de Madrid o en

ENDE VINETA
de Pere Xim

Solució a la darrera publicada:

s'esclatasang

Meiam si en sere ates.
¿Quina fruita al m6n hi ha

que verda és bona de menjar
i madura no val res?

Solució al proper número
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