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Un any per Sant Pere vengutS D. 
Mrquel Coqta ii la vila per a predi- 
car el 5errn6 d'aquella fzsta. Per 
aduell temps, jo era uti nin de vuit 
o nou a n j s  que truieijava p, r I' 
lgiesia f i r i t  dr esco'a h norari El 
dia de Sant Pere el vaig acornpa. 
nyar dematitlet a la Parrbquia per 
wvi r l i  la misFa que anava a cele. 
brar. cosa que per cert necessita 
utia peiita lluita previa, car els es- 
cvlans honoraris erem mes nom- 
hrosos qu'els efectius i sempre hi 
h,tvia disputes i raons sobt-e el 
d i t t  a tenir t a l .  honor. Aqu'ell dia 
era evident que els altres atlots as- 
1)iranis havien matinetjat mes que 
jo ,  i no fora ectal possible fer valer 
el meu ofici d'acompanyant sensa 
I'intervencid d'un vellet que forma- 
v;1 arnb l'arlorea l a  confraria dels 
servidors de misqa, q u i  teiiguent 
eii conte que el cclebrant pmava a 
cB un parent meu em conferi la 
peeminencia tenguent aixi I'ate- 
p&de ajudar la mis..,..del gran 
poeia. 

Acabada que foul i resada I'acci6 
de gl-acies, reprerigtli, tot eofoi, la 
itleva tnsca & cicerone. Sostirem de 
l ; i  parroquia pel pol tal major i etis 

a ur::rern a guaitar desde el mira 
d ,r de 1' 1 g 1 e s i a .  La llum d' 
a luell ilia d'estiu violentava IO 

i u s  les coses hensa per torbar, perb, 
In suiivissinia harmonia del pano- 
1-nma. Tor el terme d'ilrta, enrre 
Ics mulitanyes de Sarlt jordi i el 
c;ip Vermell exulrava a1 bes del sol 
nratinal. Eren plata viva les olive- 
res, i I'inmensa gamim dels vel  ts: 
liorte., pilrars, alzinars, figuerals, 
ainetl leras, t rapven magnifica. 
ment la seva danca colorida de- 
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vant la reix:i blarosa de la badia 
de Canyamel sota I'aizur del cel 
sensa un nigul. 

Una mica vanitosament,-sempre 
n'he estat orgullos del paisuge 
nostrat-, anava posant noms a les 
rnunlanyes i a les tacas blanques 
de les possessions que brillaven en 
la Ilunyania. Els ulls d'En Costa s' 
amaraven d'aquella llum i pot ser 
m ' e m  t a w  per l'ingenuitbt de la 
nieva xerrameca infnntivola. De 
tot quant 'em d i p 6  sols record a- 
q u e m  frase curta: Jo he fet uns  
quadrets per aqui. Me serllbla que 
allavores ii vaig adjudicar aficions 
pictoriques, mes en tora seguretat 
es referia no res rnenys que a La 
deixa del gent' grec, poema per el 
qual, repetim-ho una vegada mks, 
Art& te u n  decte gros sertbe liquidar 
envels la memoria del poeta po- 
Ilensi. 

De.de aquell dia no he tornar par-. 
lar anib En Costa. Mes tart, esscnt 
ja un joverlcri el veia sovint per Pal. 
m a , ~ e r 6  era impossible que el poeta 
reconegues e11 mi I'infant que fou el 
seu amic d'un dia. i per altre banda 
el meu respccle i la meva adrniraci6 
eren m a w  grossos perque goses 
d'apropiirm-hi. 

Aquest record d'infantesa m'ha 
vingut ara a la memoria, a l  cap de 
tarits d'ayr~s;al llegir un  extracte de 
la conferencia que dona a1 Teatre 
deis poetes de Barcelona En Josep 
M . a  de Sagarra, Conta aquest poeta 
barceloni que en la s d a  jovinrut 
passa a Mallorca en la sola ides de 
coneixer personalment al  seu admi- 
rat Costa, per6 que el poeta ja s' 

havia afeblit i hevia acabat en pre- 
dicador de monjes. Segons ED Saga= 

rra el drama de Mossen Costa era 
que ja havia passat la seva euoca, 
que s'havia acabat el seu esperit, 
I'oli de la seva vida. Nosaltres no 
pensam aixi. Cwim que si el poeta 
no volava ran alt comquani publica. 
les Horacianrs 110 era perque s'fitu- 
g-u& acitbat la saba siito prr,que en 
la seva humiliiat es i.rc,inia en > i  
mateix visquent la s e w  h i m a  noble 
una vida mec profunda. 

E s seus esforCos per enaltir la 
llengua danr-li I'c,eg.,ncia d'utia 
foima finament literaria, que suara 
reconeixen dos poetes corn En Sa- 
garra en el seu parlament i En 
Carner en el pi.oleg de la nova edi- 
ci6 de Els truits saborosos, no foren. 
prou apreciats en vida d'En Costa, 
i amb tot, ell fou qui fec de hiallor- 
ca "l'estarge delit6s de la mesura", 
el) q u i  don6 a n'el nostre: parlar~ 
"carta de naiurale~a a la mdangia 
aque't sentiment tan c)hssic, taB 
avinent a la dolcesa i a la musica" 
Els derrers anys d'En Costa no son. 
pi ou coneguis, pot ser no ho seran 
mai, perque tal vegada nianquen 
les lletres, confidencies i tots els. 
documents iiitims que fessin pales 
el nou caire del poeta tan noble i. 
tan profundament huma. En las 
seves poesies, ta l  vegada aon es- 
iroba millor expreshat es en le 
lirulada "Ais  humils". En ella En 
Costa que ja havia afirlat tant el 
seu ideal de pet feccid es troba a si 
propi, ileuger i buit. 

sols remo1.6~ d'un va ftillaige 
corn la figuera sensa fruit .  

L'humilitat es una de les virtuts 
mks dificils i sovint mPs estrafetes, 
i En Costa la sentia foitament. A 
ella es deu, pot ser, que acabas fent 
sermons a les mortjei per el temps 
de la visita d'En Sagarra. Per& zix6 
no es una nota de decadencia sino 
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a1 contrtiri Clara senyal de que sen. 

tia son cor rn& intensanlent que 
mai el seu ideal cristia. Pot ser, ja 
hi havia pensat a cantar aquest nou  
asperte de la seva vida, pero sens 
dupte li semblava iniltil, corn diu ell 
mateix parlant als cors sencills que 
I'enamoren: 

. 

Jo de bon cor vos cantaria; 
mes, que us imparta del meu cant? 

El seu gran amor a la llengua nor- 
mada, senyorivolarnient, no fou re- 
conegut d'hora, i els anhels que sen- 
tia ais derrers anys sols trobaven 

ressb dins els convents ingknuus i 
Sencills, aon sovint nia una afada 
poesia. Quant Don Miquel de Una- 
muno vengue  a Mallorca esciigue 
les swes impressions en uns q u a m  
articles maravellosos aon no man- 
quen, no podien mancar hi tractan- 
se d'un esperit tan despert,alusions 
als ermitans, i especialrnent a les 
monges pageses que son, segorls ell 
la noia me5 profunda del f l  ancisca- 
nisme de I illa. Uzvant aquest pu- 
blic es segur que En Costa s'hi tro- 
bava a pler. Es iiijust, pero creurel 
per aixci acabat; lo dnic qu'ens es- 
cau en realitat es llarnentar no PO 

der aprendre d'ell le5 lliqons de for 
ta vida espiritual que aleshores ells 
haguera pogut donar. Dels 00s 
grans ideals de la seva vi&: el I e. 
Iigibs i el patriotic, el primer l'ern- 
portava, sensa, pel-& que s'afeblis 
l'altre L'any 1904 escrivi la pt'esta 
A h  humils i si devant la gent sen- 
cilia v o h  "en clt silenci" glorifici 
qui e's escolli, aquest anhei rnbtic 
no apagava la flama patli6ticn 
corn hoprova que el rnateix any 
en la salutaci6 als Pirineus Catalans 
li semblava que aquells penyalars 
parlaven entre si, 

sobrc la r a p  fent patiiarcal auguri 
de forsa i nous deatins. 
Qoant sera que pod1 em llegir una 
biografia acabada d'En Costa que 
posi en evidencia I'unirat de la seva 
vida sols pressentida pels bocins 
que coneixem? No es hora j a  de cop 
neixer, a1 costat del poeta inspirat 
a I'home bbi  pur que traballa per 
a conformar la seva vida al seu ide- 
al cristili, devant el qual fins ets 
mateixos versos seus l i  semblen 
buits i lieugers? Quadrets, en deia a 
un infant del poema mCs gran que 
ha produit la poesia mallorquina, 

quant desde el nostre mirador pot 1 Amb clam de resignat 
ser contemplava en espeiit, passaiit 
per Ies muntanyes de s'Heretat, 
carni de les Coves l'ombra de Mela- 
sigeni, portador de la lira grega 

mostrant el cos nafrat 
demana pietat 
corn un qui capte; 
esquius els boscarols 

, 
que Mallorca havia d'heretar acorn. 
panyada de la de Nuredduna amo- 

~ 

sorruts corn a mussols, 
no hi volen tracte. 

1 osa, dolces criacures engendrades 
pel buf de son ale gecial! 

Molt deu a n'En Costa la $renei- 
xensa pairal, per0 molt mes s'en 
pot treurer encare de la pedrera de 
la seva vida exemplar. 

TOSEP SUKBDA~BLANES 

El vell castell empenyalat. 
A mon confrare i bon amle En 
LIorens Garciua. AfectuoaarneuL 

Montanyes ondulants, 
torrents escumetjants, 
abismes resonants, 
foscor d'alzines; 

, penyals de caires vius, 
serrats, camins asprius, 
vastes mines, 

Repas de qorg'pregon, ~ 

efiuvis daltre mon, 
claror vibrant que fon 
la boira vana; 
solemne inmensitat 
i, endret d'un puig oscat 
la mar llunyana. 

Dret sobre un pic altiu 
yuan eraaquest badiu 
paratge moretiu 

corn un qegant guerrer, 

qui al,cel feria. 

Quan treia i'ult sagnos 
del fons d'un mar lletos, 
el sol, amant gelos, 
ja I'abrigava, 
i el buc del brau castell 
torrat, color d'or vell 
llampeguejava. 

corn una colossal 
corona impwial 
ferm s'encastava: 

' s'engbllardia, 

' I'august castell roquer 

AI front del viu penyal 

una gloria de murs 
i torres de trets durs 
el montninbava, 

Mes, ara, lentament 
s'ajassa el monument 
amb gest de patiment, 
cobert d'horrura; 
i & Yesboldreg tan trist 
que l'ull qui no l'ha vist 
no el s'afigura. 

Car diuen que els bruixots 
hi escorxen els atlots 
en caus obscurs ignots 
on fan s'estada; 
que hi senten en les nits 
horribles plors i crits 
fins a I'aubada. 

S'escarda de clivells 
i s'obrin gram pottells 
als murs qui, de tan vells, 
ni el viure volen; 
els xucla el fosc abim 
i, a trocos, desde el cim 
a1 fons rodolen. 

Corn roure sublimat 
que els vents han desrelat 
i el deixen capolat 
dins la boscuria, 
la rapida corrent 
dels anys el van desfent 
tkrbols de furia. 

Sos membres de colos 
els perd corn un Ilabros, 
pensiu i vergonyos, 
sense quimera: 
el vell castell roquer 
tan brau, torna un claper, 
brna una ossera. 

Arcs aclucats, portals 
caiguts, bells finestrals 
passats, forts muradals 
que:el temps esbrella; 
i tot a poc a poc 
molina i surt de lloc 
t o m b  i s'estella. 

~ i s ~ t d k c s  i espiells 
de nius estan masells 
i els cants jolius i bells 
de I'auceIlada 
les runes fan plorar 
el jorn en rossejar 
i a la vesprada. 

dins eix castell trinxat 
qui s'ajupeix, velat 
de greu tristesa; 
per a cinyell, nomes 
te eritja i romaguEs 
en sa vellesa. 

Ni l'eura hi ha brostat 

Mai fores abatut 
lluitant, i ara ets retut 
en I'oci innoble i mut 
el front acales; 
castell meditatiu, 
voltor qui mors soliu 
copant les ales. 
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Amb plany denyorament 
record el teu jovent 
quan eres resplendent, 
fulgit de gloria, 
dins I'adust altinar 
on veng a repassar 
ta Ilarga historia. 

Histaria de combats, 
d'assalts aferrissats. 
d'alarbs desembarcats 
a les palpentes 
d'herbics Iluitadors, 
dalegres trovadors' 
damors crueates. 

Aqui en el teu mi& 
hi trob un dols rep& 
i s'h ref& el meu cos 
amb la dehaa 
de l'aire perkmat 
que &s sobre el front mat 
bhna caricia. 

Caste11 senyor i major, 
ta Ilum i dam honor 
dins una nit &horror 
s'&i ofegada; 
ma, fins i tot mig mort. 
domines pel m o d  
I'aspra contrada. 

R. G. B. 
-.L- - 

PETITS COMENTARIS 

JOAN SERRAL~ O K ~ A  

'Si ets bon artanenc has d' 
estimar LLEVANT, i el teu 
afecte an el poble el demostra- 
r&, si n'ets suscriptor i propa- 
gador. 

Croquis artanencs I 

. ,  . '  EL CALO 

Les belleses del paisatge arta- 
neirc- snn csquerpes: No se deixen 
assolir facilinent. S'arnagueii amb 
un cert pudor de' violetes boscilnes 
o de donzelles enipapitloreG corn 
si teriir3siri perdrr: sa i.ustic;l ger- 
dor i virginitat incblbrne ser'vint d' 
especlacle a toiltm. No volen es- 
Yer profal 'ales pets turistes, jueus 
errants d'ul s iivids i escrutadors, i 
serlse glbria i rense nom pasceii els 
any< desconegudes. Enamorat de 
Its belles contrades brtanenques, 
corn un romeu devot tes vaig resse- 
guint Hnib el bord6 a la mB, el sa. 
rr6 a l'espatla i arnb u n  gtan desig 
de veure i come espai f in s  arribar 
al  cor de les asprives montanyes 
blaves que sOn 

corn la rwte inmensa d'una ca. 
[tedral 

rabejant.se en ones d'eternal 
[cia ror. 

Dertera els desolqts turons de 
' 

DE BETLEM 

I'Ermita hi ha una possessid. que 
porta un  e c ,ient nom biblic: B2t- 
Iein. on si e l  paisstge 6s rnoravellds 
riingd mai el visita i nornes st: re- 
f'ecteix dins la. mirada dura i rece- 
losa del garriguer i la paternal mi- 
rada vigi1,int del pahtor; dins els 
ulls hurnits dels b o w  calmosos i de 
les ovelles pacifrqurs que hi pa\tu- 
ren lentamenr. Pcr voler. de Deu jq 
I'he poput vrure. Ran del cami q u e  
uasia per Sa Canovii en mig d'lina 
veg'etacio'opuleiit,'hi ha el Taiaiot 
de Ses Llenques i I'altre que horn 
denomina Es Czsteilot, exemplar 
iiotabllissh de forma circular P 
gairebe' Iti'nic que a Mallorca se 
conserva intilcte. hlCs envant, corn 
r,n rebroil o murg6 del poble d'Ar- 
ta que ha sorgit a traves de l e  
montanyes, hi ha Sa Colbnia de 
Sant Pere, llocarr6 de cases dimi. 
notes, m e t e s  de fira o de betlem, 
pobre i miserable, de terra rragre i 
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m l a ,  on uriicainent hi prosperen 
tls tarnarells i cn poc la vinya, 
Sen'e gaire mes patrimoni que vent 
silobros, aigua de mar i sol impla- 
cable. 

El teri-er es de call verniell com 
si fos pastat amb sang, i I'inceridi 
w a r  que encava el crema i torra 
mesde cada dia. Les figueres te- 
nen les branques revellidas i l'as- 
pecte esquhlid de persoiieli que han 
passada rno'ita fi lm i tali inai a pier 
s'hi ti.oben dins aqueiln tritgica ma- 
riuaque estaii iiicli ,tide- en actitiit 
de fugir; corn si digiiessim aiub un 
pru alt. No obstanr, h i  veureu una 
nuta d'alrgria en mig de I;r tristor 
aclapradora: tapareres d'rxtraor- 
dinkria mdgnitut que abrigu?ii UR 

redo1 corn una eta i qualqtie or- 
la de canye5 verde, que en passar- 
hi ,el , v e ~  sonen com una flauta. 
Els rdificis de Sa Colbiii.a, dissrmi. 
natsen uti bell desordre vora la 
p1aij.t desiarnada i negra, plena 
de cbdols, de recuits que s6n h;in 
pres un color roig tan rabibs que 
f a  mal  de mirar i contrawi d'una 
nianeia tipica amb les cenefes de 
calc que girentornen les finestres 

hlrs, el cami que du a1 C a b  
6s delici6s. Hem deixat En Ferrutx 
amb la testa pelada corn un voltor 
vell; Na Freda i En Xeroi que ser- 
veix de rellotge als parellers que 
gortten per aquells baiiius, car mi- 
rant on li arriba el sol coneixen 
quina hora es; el Penyal Roig que 
sembla untiit d'aumanguera espes- 
sa; el Puig de Sa blurta, flaircis ?om 
un grapat de murtons. Veim el 
Puig Kod6, puig de suavitat, el 
Pas 3'En Coaisa i de front, com a 
colofb d'aquella plana mqrinenca, 
les montafiyes de Betlem que obs. 
trueixen la mlrada. Inopinadament, 
qualque pic, del crui dolor& d'una 
penya us sobta el broll argentat d' 
una font. Bevem a la que p o i p  yn 
nom inpolit i debgraciat a: la Font 
dels porcs. N'hi ha d'altres, cum es 
ara, la Forit de Sa Jonqaera, 1; 
Font del Parral, la Font de Sa De. 

Som dins la part selvatge. at 
peu dels turoris cantelluts de Bet- 
lem i corn que &s a1 mati, eiis, em 
paren del sol. El clirrjg, les p a l m -  
res, les estepes, els pinotells dels 
quals n'hi na una bona plantada, 
sbn emperlats de rou i a1 fregar 10s 
s'extremeixen i ens esquitxen la 
roba. Anam vora, vora la mar que 
aqui hi 16 la ribera molt alta i el 
cap ens roda just de guaitar-hi. 
.Fen t equilibris inverossimils els 
pescadors de canya hi devallen a- 
rrapats a les pedres que hi aurten, 
i abans de mudar el peu o la ma les 
sacudeixen per saber si voguen o 
si estan ben encallades A f o r p  de 
tirar puu a la pesquera hi ha qual- 
que peix ignocent i golds que se 

VeEa 

ileixa enganxar, sobretot els dies 
en que la 'mar  no va grossa, pu iy  
quan les ones estufen sa cabellera i 
assalten com un exercit de cavalls 
blancs la costa brava qui ressona 
vastament, no hi ha que pensar hi. 

Petites cales ombrejades de pins 
on la mar s'hi adorm sobre coixins 
d'alga molcosa, sojorn de sirenes 
i de pau quan la mar  no e d a  inflada 
i prenyilda de tempestat: Avui .c4 la 
color lletosa i la super.ficie' Ilcugt. 
ramerit ruada corn una cara inmcn- 
sa que somriu. Ens surt a l'encon- 
tra un penyirl faixat de groc que 
vessunya pels el-iveils 0, millor, 
ploia contrit, p16 de reialirns .siien: 
ciosos. T6 co que els ascetes en 
dirien do de Ihgi imes. El 'caminoi 
es dolent i ,reblit de macada i no PO 

rem mirar erifora en no &set, d' 
aturats, car dessegui.da que alsam 
la visi,a correm el..peril.l, de travelar 
i caure de n8s. Trob,am,",el,.~arrjguer , > , ' !  

d'ispecte dur i selvhtic, per6 bon 
home que en poren fer corda d'ell 
Rhspallbs de la. part de d, fora tis 
per dintre, doIc.com . ; 1  un pa de sucre. 
Aixi les anous,aixi les ' i imet~ les,  te- 

nen ~ i r  clovd5a.iIehyosa i i  +aci..a i 
el bess6 fluix i wbor6s que-se 'desfa 
dins la; boca., ;EJl guatda del perill 
dels cassadors eis conills i les Ile. 
brks, ,le5 perdius i els toras que per 
aqui hi canipen a: plaer amb tota 
llibertat,sense temor d'upa escope- 
tada imprevista. Ve,amb nosakres 
i ens conta alganis 
passades d'ench qu 
garriga: que s'es vist :en .tal pas i kh 
tal altre; que un dia, el voli,en alu- 
par, emprrb no 1; c&aren,un fil de 
roba, que, sino,'hi haur 
vjda; que un ;itre' &a 
SA ,uiiS' c a ~ & r s  I i  tarna.ren fer 
menaces de p w y  .i finsti tot .!i apun- 
taren arnb.1:escqp.eta i ell ho passli 

S duguea la barra,- 
,!%o.' m'agrada que, 

de mes a .me$;' que els avisen per bt! 
i a les bones, encara en fassen befa 
d'una persona. - I  afegeix tot seguit 
dirigiritse mentalntent no saben 2 

qui: si un dia vols matar un conill, 
mata'l d'amagat Lfuig, i n o m  com- 
prometis, i no me decantis el boqi 
de pa. 

Passam per itns alguers pudents 
que deixen anar una forta bravada 
de pblt?ora. Sembla que alli prop hi 
hari fet barrobins. I.es montaiiyes 
de Betlem tenen unes regates pro- 
fundes: son les venes o canals que; 
en ploure, apleguin I'aigua i la re- 
tornen escumejant a la mar. Els 
marges, altrement, que a guisa d' 
uns reptils antidilclvians enmallen 
aquestv turons, sbn, com si digue- 
ssim, llur sistema nervibs. 

Arribam a1 C a b .  Per damunt la 
mar hi suravarella que- me diuen- 
serveix per fer bromer. El sol cau 

de gairell i l'aigua espurnejant se 
reinfla dolcament amb un pantsix 
solemne de monstre adormit, allar 
gassat dins aquesta bella cala que 
el mares circunda, Ens acostam fins 
devora les ones joguineres que es 
comensen a enflocar de borrallons 
d'escuma i reim unes xarxes o al- 
madraves calades, parany on hi 
troben la mort milers de peixos Eis 
quals sense provocacib de part seva 
56n crudelment perseguitsper la go- 
lafreria insatiable dels hoinoc que 
una vegada rioines que els hajen 
tastats, rnai mes s'en when d e w r .  
( l l a  socierat protectora dels animals 
qui no piotesta!) 

Ve u n a  barca i els rem<, degolant 
de pedrei iii, a cada copq trenqurn 
el m i d l  de les aigues i li obrin un 
esvoranc; mes, ai punt, s'hi posa 
UII remoii de bambolles i la nafra 
queda giitrida. De @ que la mar 
no'n guaieix tan fkcilment 6s del 
tall p ro fu r l r ,  del solc o cami que hi 
fan la quilla de lei: barques, arri- 
bani-li f i n s  a1 viu. Llarg temps hi 
roman la costura senyadil i d'aques- 
tes costures, els poeies, qui parlen 
f i  i sori t a n  remirats i primcernuts, 
en diuen esteles. I el llagiit arriba 
est ibat com el dels apostols despres 
de 1. pesca meravelloha, i du una 
barreja de peixos de mil colors que 
palpiten, que lluentejen i re reior- 
$en. agbnits, esbadellant desespe- 
radament la boca i les ganyes. 

FELTX 
NOTA. Fli ja molt de temps, i els 

lectors de LLEVANT deven haver 
lo trobat ben curt, que varem sus- 
pendre per moiius que no cal ezpe- 
cificar, la publicaci6 d'aquests mo- 
destissims croqub artanencs quan 
encara no en\ trobavem a la mitat 
del cami. A i  a ,  hem pogut tornar a 
posar fir a I'agulla i feim comptes 
que surten amb regularitat fins i 
tant que hajem dit tot GO que tenim 
a dir, si e.; que els lectors no se'n- 
cansen, sobre el pabatge artanenc, 
el qual desde I'infantesii, ens entr8, 
per sempre mes, en l'amor de I'ani- 
ma. Aquests escrit.; sei an el tribut a 

-tribut insignificant, ara  ho com- 
prenem-de la nostra simpatia i 
admiracib per I'estimadissim poble 
d'Artli i la seva inexplorada co- 
ma1 ca. 

ARTz4NENC! si vols ajudnv 
anzb el teu  grd dnrena, a aixe- 
car el nivell cztltziral del teu Po- 
ble, sziscrzule a LLE VANT. 

AQUEST NUMERO HA ESTAT 

VlSAT PER LA CENSURA 

http://doIc.com
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El nu piiviNnnt i refarma interior del nostre 

Benvolguts fills d'ArtB: Lo que 
sempre havia semblat un somni 
s'ha convertit en una bella reali 
dat. El poble d'Arti4 que tan bona 
anomenada ha tengut sempre de 
relligi6s i de noble, una vegadi, 
mds ho ha volgur demostrar dp- 
guent B terme la nova millord 
projectada. 

Totes les families Principals s' 
h a n  apressades a omplir i ocupar 
el lloc d'honor que les pertocava 
No m'hin engariat gens; anlbels 
m i t  anys que f A  que les tract, 
no he vist mai amb elles res que 
desdigui dels nobles blassons 
que brillen sempre bells ddmunt 
els seus escuts. 

Triictant se id& de la Casa de 
Deu {que havia d'esperar sino 
lo que ha succeit? S'hnn presen- 
tades coin a families molt cris- 
tianes i ben artanenques a posar 
en mansdel seu Rector tot lo que 
611 ha irobnt convenient per con 
vertir el nostro temp!e amb u n  
dels tnds bells i rics de M,IIlor.ca. 

Aixi ho havien de fer,  aixi ho 
han fet. Se merexen id6 :a tries 
coral enhorabonn i jo  Irs ho don 
amb tota la eflrsib d-l m u  cor. 

Mes, no he volgut que h o  frssen 
tot elles i he deixat uni t  part pel 
no.;tro w i t n n t  poble d '  ArrA 

V u l l  que arnb i tquehln Ohra 
S a m  i gloriosa tots  hi pi t'iigem 
la purr que elis [oca :Per v r n t u -  
ra I H  C n s ~  (le Ikbt iio es lit Casa 
de rots?it"er venturii Dcu n o m e  
Senyor  no es el Deu I Pnie de 
tor el poblr? Tot., idd, hem de 
treballar per la sevii gloria i per- 
que sia c*zqiza de la seva Caka. 

I aixi corn no m ' h d n  engnnat 
les families 1 iques t m p o c  m'en. 
gatinrdn le5 fnrnilies mitjanes i 
humils No perque sien m& po- 
bres son matico riobtesi agraides 
Totes quantes vegades el meu 
cor de pare s'ha hagut  d'acostar 
an el cor del poble i ha ascoltat 
els sew batecs,  m'he convensut 
de que sa noblesa i relligiosidat 
es innata dins el cor de tor bon 
artanenc i que no es patrimoni 
exclussiu de"les families riques i 
acomodades. Tambi! els p o h  es 
s a b a  estimar a Deu, tambe els 
pobres saben esser agraits an els 
favors rebuts del cel ;Corn, i d 4  

3~ 

no he de tenir par ben segur que 
tots cumplirhn a m b  el ceu de- 
vel-? 

Que Deu seguesqtii Jbeneint 
els nostres trcbai1.s i vos  pagui 
corn rnerexeu tot lo que feis per 
enriquir i ernbellir la seva Snnta 
Casa. 

Aixi bo desitja i aixi ho dema. 
na cads dia an el Bon Jestis i a 
la nostrq estimada Patrona el 
vostre 

RECTOR 

Fins avu i  s'jan encarregat de 
trossos importants Irs seguents 
families: 
D a Dolors Truyots de Despuig. 
D. Per? Mordl debs Olors, 
D. Rafel Blanes Tolosa. 
D. Ma,teu AmorQs, / " < ,  

D Pere Shncpo de ( I ,  la Jordana. 
D a Isabel i ~. Aatoni Esteva. 
D. Pere Moragues. 
Rvt.  Sr. Rectar. 
D Pere Amor6s. 
D Rdel Amorbs. 
D Arttoni Sitrt. 
D Juan Garcias. 
Mossen R k f d  Nicolau. ?, 

D B Irtomeu Sunyey, 
M. I ,  S: p. ~ p n ' c e y  EFteya 
D." Camila Boysen. 
D. Sebitstih Blanes i familiq. 
D Arttoni Solivelles' i familia. 

, l  

* 

I , .  

Mda Cornunjdat Parroquial. 
D a MarpaFidaNebot Saacho. 
D." Matia Nebot Sanrho. 
D. Guillem Blanes Massanet. 
D. Aqtoni Blanes Mespe. 
D. Ratel Q. Blanes. 
D. Miquel Sureda Blanes. 
D Francecc Blanes Roger. 

NOTA: Mes erdavant direm amb 
quina  cantidat han contribuit dites 
families i esperam que les que no 
s'han apuntades voldran figurar an 
aquesta llista honrosa i pendre 
part en la rnillora del nostro temple 
parroquial qne'tan alt posarri et born 
del poble 'd'ArtR 

Convidam d'una manera especial 
els artmeccs de America. 

A. M. D. G. 

96RVERA 
' Ofereso avui als lectors de LI,E- 

VANT a!gunes de I Y S  :Tiirifes so. 
bre arbitres milnic,ipals que p~crzs- ,  
queren la rec!amil ci6, desatesa per 
el nostre A juiitament; .no pu.b,iicar,- 
les illtegrez perque, essent en--nom; 
br:e de devu,it, ocupirrien molt 
d'espai; salvant r exn t s  modifira- 
cion';: 

Tarifa n.' 13.-Les pqrtes i per- 
siaves fins a una a'l&iN de dos me- 
tres, que s'ob, i n  al exterior ocupijnt 
piirr ~ i e  la via pt ibka kque suriin 
0'05 ni  del frootis. 

-. -_ 

Portes de coxeria 5 ptas. 
" decasa 4 * )  

Finestra balc6 2 " 

corrent . 16 b.i 

Tarifa n O 16.-Del consum p d b k  
de carns. 

Els porcs grassos que maten els 
particulars per el seu exclussiu con 
sum, 0'75 pts, per j.0 guilos. 

Tartfa n.' 17 -Arbitre sobre I '  
inqut1in;tr. Sera a ra6 del 4 per cent 
de la renda calcula,da. 

Tal ifa n.O 18 :--De I'arbitre sobre 
els prvductes dela terra. Sera el dos. 
peicent he1 valor. 
Lts reslants, ,110 rnendonades,trac- 
tell: de  la ieduccib a met'irlic de la 
pIestaci6 personal; 'de les cantitats 
qui poderi exigiv-se sobre t'at.bi- 
tre"'Corra1 public", la mitat pel: I' 
arrendadwi lamitat per i'inlrodus- 
to:;.seilb o e.i;taiiipeta municipal per 
eis docume& que s'espedesquin o 
que errtengui l'administraci6 ri?uni- 
cipal  a iristancia de part ,  vator I 
pta .  ; drt'r de escorxador e inspec- 
cjd de carns; el dos per cent ,Fable 
el?. &neroi o efeites que es trans. 
fqsquin ;  ar bitre sobre vepks en 
l a  plassa i liocs 'publics; rodatge i 
a:t'rasir sobre 'vies mur.ticipals; )le- 
<e;'icia per e/ transit  (i'un ca, ca1)l-a 
vaca, bou, (5, 4, 8, 5 prs. respecti.$a. 
men,), proveimlnt d'-aigua 'a parti- 
culars (omplir- una cisterna 5 pfas., 
per cadd prif6 d'una ciisa 12 pts.); 
llecencies per construccions i o b r a  
vora les,vies publiques; Ilecencies 
d'enterraments esrnent i policia del 
cernenteri; venta de seimlttires ( I ?  
e l m e  100 pts., 2'. 75 i 3a. 3 pts.) 
desaigo de citnals i cartoiiades. 

Segons manifestacib de D. J a u m e  
Bauza firmant de la instancia. .re* 
clamatoria, la Corporaci6 d'aqvesta 
Vila contesra diguen! que no apli; 
cava. el Reparlimerit d'utitita.ts, 
com es demanava en I'instancia, 
per haver-hi articles, l'arbitrpcib 
bets quajs es oblignda per la Llei. 

Convenia, per t sn t ,  fer constar 
que se.desitja.va .el Repartiment d' 
utilitats sens perjudici d'imrdaatar 
els arbitres que orde'na la Llei. 

D'aquesta manera el vecindari 

* 

( .  
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AI publico - en general 
Bxija en todas sus compras 10s ventajosos BILLETES: 

Cuya entidad reparte I50 premios mensuales desde 10 a 100 pis. '  
De preferencia en sus coinpras a 10s comerciantes que 10s disti i -  

buyen, 
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ho desitjava. De no haver-se fet el 
gust de la miijoria de serverim 
ipervindran consequencies desa- 
gradables? Ho consideram perilios. 

La>festa de S. Antoni, transco 
rregue amb extraordinhria solrmni- 
tat A I'Ofici, pl-edicti les glories 
del Sant Anacoreta el P. Vicens 
Queralt, eloqiientissim orador cata; 
18. A la cavalcada i benedxcis hi 
concurri moltissim de bestiar. 

La enhorabona a 1 Obreria. 
Defuncion4.-Dia 16 i\ Port0 Cris- 

to En Juan Bruner (a) Camet-lo, 
serveri mariner. -Dia 17 En Fran- 
cesc Pallicer (ai SoJlo, representant 
de la Caixa Mutua Popular en 
aquesta Vila, A. C. SI 

Casaments. -El guardia civil Sr,, 
Ginard,viudo, arnb N' Antonia Car- 
bone11 (a) Metjina, fddrina. -Bar- 
t~meu Artigues Nebot, fadri- amb 

Tenguerem dia 27 en el uUni6nn 
una companyis dramhtica de Pal- 
ma que posa en escena el drama en 
4 actes traduit de I'lfalia a1 espayol 
per D. Josep Frrfncos Rodriguez 
~Tosca~.  

El representaren amb molt d'a- 
cert, sobretot En Ventura Catany, 
en el psper del (Baron. estigue a- 
certadissim. Es drama tragic en ex- 
trem. El ptiblic aplaudi en els punts 
mks culminants. 

-La companyia &venciblw d! 
aquesta localidat, va representar 
diumenge dia 20 a St. Zlorenqel 
drama ~ L O S  dos Sargrnrosn. Ten- 
gueren ple el teatre d'aquella Vila 1 

reberen molts d'aplaudiments. 

N' Angela Servera (a) Madon. k 

Corresponsol. 

DE CA NOSTRA 
METEREOLOGIA 

Dies bons i dies dolents amb 

qualque brusca, hem tengilt 
aquesta derreria de Genrr; iimb 
tot, la caracteristita del rnes han 
estades les fredors& intences; les 
gelades dels mptins ens han  ftJr 

repetircasi cadit diit les millei. 
xes paraulehiquin fret que i n !  

NOCES 
Dissapte dja 26 en la P;ii.rc)- 

quia se celebrA el matrimoni de 
En Manuel Lliinkras, 'Mm'a,  
a m b  Na Catalina Esteva Esteva, 
Terres Kebin els novellis esposos 
la nostra mes coral enhorabona. 

DEFUNCIO 

' 1  

. 1 .  

' I  

Desprt?s de rebre els Sants 
Sagraments va moiir diii 29 a I '  
edat de 30 anys Nii Catalina Es- 
plugues, Mayola, del cilrrer del 
Ponterh, a: c 's: Rebi la seua 
familia el nostre condol. 

VIATI(2AT , 

Dia 27 fou administrat e; Sant 
ViBt,ic 9 I + a m  En Fae de's Rec6 
Li desitjam una pranta .millora. 

VETLADES RECREATIVES 

El dia 'de St. Antoni i diu- 
menges segiientr, dins l'ample i 

I 

'I 

I 

bella sala d'actes que tenen les 
losefines en el carrer de Boto- 
vaot, unes quantes jovenetes de 
lo m& escullit del nostre poble, 
mogudes per sentiments de cari- 
tat exemplar i desitjoses de PO- 
der socorre millor les necessi- 
dats dels pobrets, se donaren a 
si mateixes' amb tota la seva 
gracia i qiialidats artistiques i 
foren las delfcias de la nombro 
slssima concurrkncia represen- 
tant el sentit drama en dos actes 
La filla del Rey Bnltnsnr L'art 
i gracia amb que feren els res. 
pectius papers va entussiasmar 
de tal manera el p6blic que en 
les escenes mCs emocionats les 
aplaudi freneticament. 

La bellissirnk decoraci6 del 
teatte 1 i la m;lgnificencid dels 
apropiats vestits de les fittistes i 
m& encare les ran be caracte. 
risades negvPtPs contribuiren a 
que I'Exit fos compkt. 

rot seguit es posit er: esce.na 
I'adkcua t diMeg Aqmimenl que 
la nostra benvolguda escritora. 
M. Estelrich havia €et expressi- 
menf per aqucstes funcionetes. 
La marescuda fama de I'autora 
mns e5 talviarh de fer ne els de-' 
guts elogis. 

Finalment despres d'un belli- 
ssim quadre plastic figurant la 
Sagrada Familia dins la caseta 
de ' Nazeret, acaba la vetlada 
amb ef graci6s sainet Utz Exa. 
wen que fou tan ben interpretat 
que el pfiblic I'interrornpia a ch- 
da'mot amb aplaudiments. 

A totes Ies simpatiques ar- 
tistes i d'un modo particular a 
~ e s  que componen el &or de Sta, 
Elisabet que en veu dolqa i ar- 
moniosa nos feren sentir alg;~-~ 
nes pessks de les millors del seu 
escollit repertori, donam la mes 
completa enhorabona desitjant- 
les, el mateix exit en les vetlades 
que estan preparant per el$ dies 
de Carnaval, 

Royal Fruit ~ 

Beguda exquisita, elaborada amb' extracte de frilites. Pro- I 
1 vau-le, 6s deliciosa. 

- i  

GASSEOSES Y SIFONS- 
Fabricant: M. MUNTANER FLAQUER, imporla. 

dor tambe de[ acreditat XAMPANY D'OR. 

Fabrica i despaig: PLASSETA DES MARXANEO. Art6 , . 
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L A  FESTA DE S. ANTON1 
Amb la solemnrdat acostuma- 

da,  se celebraren a la Parrbquia 
els acres relligiosos dedicats ar. 
el Sant Abad, Tant a les corn- 
pletes del dissripte, corn a L’Otici 
hi va  assistir una gran gentada, 
escoltant amb gran delectanqa 
el bell panagiric del smt  que va 
teixir Mossen Jusep Sancho de 
la Jordana. 

El dissapte arnb la mhica i 
els dimoniots se va fer lii capta, 
amb griin animaci6 de la gent 
menuda, la qual correguent i 
trulletjant derrerh aquells, tres- 
cant 13 Vila, tot lo que resta del 
dia li dona vertader caracter. 

Una brusca que va fer a1 ho- 
rabaixa i I’oratjoi ]fresc q u i  glas- 
sava, :deSbardtnren el9 fogafons 
que no arribwen a una do~zena 
i d‘aquests, dos q u i  rnes que fo- 
garotls d‘aquells q u i  reuneixen 
les families dels veinats al seu 
entocn i els quals eren en altre 
temps una mostra de la germa- 
nor existent entre elles eren, se. 
gons fa algrins anys succeeix, 
vertederes sitges en competen- 
cia, les quals no sols absorbei- 
xen una cantidat de Ilenya que 
bastaria per els de una barriada, 
sin6 que desbaraien als humils, 
els quals per confondre la gros- 
seria am’, la sabiesa no gosen ni  
tan sols compondrerlos. 

I la coalcada? Ai! la coalcada 
est6 a punt de desapareixer. Ja 
podem dir tambe corn aquella 
nineta de Soller auna bistia ca- 
da deu minuts.. . , . i per tan po- 
ca casa, no val  la pena de que 
el ptiblis, qlii tot  YO^ esser es- 
pectador, estigui esperarit an 

+are11 d’hores. A la benedicci6 
n’arribaren una cinquantena, 

En Toni Sureda, Xurigut?, q u i  
ara viu a S. Llorens d’es Car- 
dessar, se va cuidar de fer 1’Xr- 
gument d‘enguany. 

fa  laaior) tiquota ptcuaria del 
@on is: 

”Cebo Animal” 
Preparat quirnic de sorpre- 

nents resultats per el rapidiLsim 
engreix de TOM casta de bestid 
per magr es i escuhli t s  q ue siguin. 

DEPOSIT I<XCI,USIU PER 
LA VENTA A B \LEAl<S: 

- 

“lnnovadora 4gricora 
Bdear S. P.“ 

AVDA. A. ROSSELLO- 10 PRAL.  

PALMA DE MALLORC4 

DEL MUNtClPI . . 

Dia 1 se v;t encarregar pova- 
ment de la bql leria el nostte a .  
mic D Antoni Cdno. Amb rat 
motiu ha deixat la primera viirii 
l’amo Antoni Amor6s el q u a l  du 
rant el temps que interinament 
ha  desernpenyit aquell carrec ha 
resolt itnportiins questiws, sen- 
se intetrompre cap de le5 obres 
comensades Mereix esser Rno 
tada d’una manera especial la I i  
quidaci6 d’els cOnsUms atrassiits 
que s’ha feta d’una manera molt 
tranquila tot i esseot nna neces- 
sitat tan mala d’envesrir. 

CLAVAGU ERES 

A cor da d a per 1 ‘ X j u n t a m en t 1 a 
construcci6 de les clawgeres 
dels carrers d‘ Antoni Blanes, 
Pitxol, Ho-,tal, Figueral i Pa- 
rres, s’estan tramitant 11s expe- 
dients formats per haver n i  dos 
que so; carreteres del estat, 

NOU CAM1 ~ 

Per la Cornissib Provincial s’ 
ha aprovat el pr-ojecte de cami 

.+I 
x ,’ 

vecinal no. 344. que va desde Sa 
Colonia de S. Pere fins a la Ca- 
la del’s caos. Tenim noticies de 
que aviat se cornensaran les o- 
bres. 

LA E,SCOLA GRADUADA 
Una vegada preses les cure 

vas de desnivell, ddtall que 
faltava an el pli  del solar es. 
cullit, s‘estio a punt de retor- 
rlar lo a Madrit perque Parqui- 
tecte sespor D. Pere Sanchez 
Sepulveda p g u i  11Itlmiir el 
projecte. 

PER ELS PROFUGS 

Conv6 recordar a u  els pares 
que teueo fills B Am6ric;c o a 
dtres  pints de! estraoqer, qne 
s0 trvhin en tiyiiest cas, qrie 
podeu acullir.se a I‘iudult cou- 
cedit Hmb motiu c‘e la cobme- 
n i o i w 6  del 13 de Setembre, 
per 1 ( 1  qual ~ h a u  de presentfir 
a bels respectius couutr1at.r 
abatis del 8 de nint$, dia que 
thuca el plaq smyalat. 

BENVENGUT 
811 a w i h a t  aivlb Isseva Pa- 

miria per fixzr la sew residen- 
cia 11 la uostra vila corn a cap 
de la cornpangis de chrabiners, 
el capita D. Euriqtre Qatxia 
Grosso. 

ESPECTACLES 

LR secci6 de declamwio de 
la Cougreg:icib Mariana, liti 
seguit donaat apradables f u n =  
cions en e1 seu teatret, els 
diumeuies passatx, estaut, j a  
annucihda p.1 dijous Ifard6 i 
d inmenpe  segneot la represen. 
taci6 del eniocionant drama 
Los dos surgenzos iel  xis- 
t6s sahet arnb u n  :let3 titrilat 
Baiio inesperado, les dues 
son de la. ~ a i ~ r i a  halesiitna. 

w 
iv ill Tipografia Catolica d‘ Arta 

Ademis de trobar en el nostre establiment del carrer de Palma no. 15 tota classe de PAPERS, SOBRES, f ESTOIGS, etc., servim tots els LLIBRES i ARTICLES ESCOLARS i de ESCRlTORI se nos encarreguin 
4 corn a corresponsals de la L L I B R E R I A PO LIT ECN I C A de PALMA de MALLORCA. 

Se serveixen tota classe d’Obres a plassos, amb contracte especial. Demanau condicions. Q 



I ' MAQUINAS ? A R A  
COSEK YBORDAR 

gets, galletes, bescuits, rollets, i tota clasa de 
pas ticer ia,  

* e  - $e sotJeix a domtctb. IW;_;=: 
Netedat .  nronitnt 1 economia 

Carrter dg PuLtnu 3 bis. A R I A  

U I 

para coser y bordal: del continente. 
(MARCA A L E M A N A )  

JIEPOSITARIO EXCLUSIVO EK A K T 4  

CAN QRNANSI 


