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GLOSES A SA PADRINA

Gloses en motiu de la mort de
nadó Franciscà Costa (de C'an Pa--
\raneta), que TO succeir dia 14
de juliol.

14 de juliol de mil hou-cents no~
ranta-un,

a les sis del dematí,
^ros acabareu d'existir,
i directe al cel ben segur.

Cincuante-tres ja érem padrina,
que iros hi tenieu autoritat,
un número ben elevat,
i ara ja mos heu deixat,
perquè això és llei de vida,
però que tots mos poguem veure un

dia,
en Aros a l'Eternitat.

El Cel crec que ho teniu segur,
pel bon profit que iràreu dar,
i per lo que \ràreu ensenyar,
que no teniu agraviat a ningú.

Padrina jo esper un dia,
en vos poder-mos juntar,
si el Cel mos hem sabut guanyar,
i estar en sa vostra companyia.

15 de juliol de 1991.
Joan Frontera.

Dia I8 d'agoaL SA vanen
canon, a JL'eAgUé/íia d'Aniany. en
QoAep Card&A SoLamndo lonneA, de.
faJjKL arri na CaiaJLina I/iabeÀ
nanti f OTA. de. falira.

¿siAoncòona.



Senio de les festes patronals de
Santa Maria d'Arianjr 1991
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leAeniam et ¿anirv mie. va ien. eJL dia. de. la. /~&íía d'An.iany el
necton, de. Lionet ¿e. Muda. nLeynff., u, Santiago Co./d&i i horde^a.

A les acaballes del mes
d'agost, quan, recollides ja les
messes, vestits els camps amb el
color groc, color de l'or símbol
de la victòria del treball, de la
suor i del sacrifici d'homes i
dones que, doblegant l'esquena,
han anat acariciant la terra i
regant-la amb la seva suor i
aquesta materica terra, agraïda,
ens ha donat el nostre pa de cada
dia. Ara és l'hora de la festa,
ara és el moment de fer festa.

I Ariany es reuneix en torn de
Maria per celebrar les seves
festes patronals. És vera que
avui distimgim molt poc un dia de
festa d'un dia qualsevol, més bé
podria dir, amb molta de gent que
cada dia és festa, però no, pens
i crec que aneara, gràcies a Déu,
sabem distingir entre un dia
qualsevol de festa i les festes
patronals. Encara avui el sentit
de poble, de comunitat, de
família es fa ben present en
aquests dies en que ens reunim
per celebrar les festes del
poble.

I és Maria la flue ens
congrega. Mallorca és, sens
dubte, la terra de Maria.
Possiblement ja els primers
cristians ens dugueren la devoció
a la Mare de Déu, però és en el
segle XIII quan aquesta deTOció
ressorgeix amb força i una vegada
més, es fa realitat el que diu
aquella cançó, que és més nostra
que el pa i que no pocs \rolen
borrar del nostre ser: "La soca
més s'enfila com més endins pot
arrelar". La fe amb Maria era i
és ben arrelada dins el cor dels
mallorquins. La història de
Mallorca i la història de tots i
cada un dels mallorquins en són
testimonis. Lluc, Sant Salvador,
Cura, Consolació, Bon Any són
fites ben clares d'aquesta
devoció, però també ho són
aquells pobles que no tenen el
seu santuari marià a una
muntanya, sinó que el tenen, com

a joia preuada, en el cor del
mateix poble. En el mateix segle
XIII són moltes les parròquies
posades baix l'advocació de

nostra senyora Dona Santa Maria.
No és gens ni mica estrany,

ben volguts germans, que a
Ariany, encara que els seus
orígens es perden per l'horitzó de
la història, quan a 1570 els seus
habitants veien complit el seu
anhel de tenir la seva pròpia
Església, la volguessen dedicar a
la Mare de Déu de les Neus,
advocació que, duita de Rema,
tingué nolta devoció dins aquesta
illa, repetesc, terra de Maria.

Però Maria no pot ser només
objecte de devoció, no. Si volem
ésser bons cristians, hem de ser
com ella, l'hem d'imitar,

Maria no és Benaventurada
perquè nasqué Inmaculada, sense
pecat; Maria no és Benaventurada
perquè fos mare del Redentor;
Maria no és Benaventurada perquè
fou pujada en cos i ànima al cel;
Maria és Benaventurada perquè
sabé escoltar la paraula de Déu i
la complí al peu de la lletra:
"Som l'esclava del Senyor, que es
complesqui auto mi les teves
paraules".

Fijcau-vos, germans, que dins
l'Evangeli, a Maria no la trobam
mai en els moments victoriosos de
Jesús, no hi és quan el volen
proclamar rei ni quan entra
triomfant a Jerusalem; la trobam
a Betlem, quan ha de fugir a
Egipte, quan en el temple,
preocupada per haver perdut el
fill, ha de rebre una naia
contesta de Jesús; a les noces de
Canaan on hi ha uns noviis que ho
passen malament perquè s'ha
acabat el vi i la trobam al peu
de la creu, on sofreix amb el seu
fill pels pecats del món i reb el
gran encàrrec de ser Mare de la
humanitat.

Ésser imitadors de Maria
comporta en els nostres dies
ésser membres conscients de la

comunitat cristiana i per això
mateix ciutadans responsables.
Avui, d'una manera molt especial,
ens hem d'acostar a Maria i li hem
de demanar que Ella, així com al
principi de l'església reunia en
torn seu tots els creients per
pregar i escoltar la Bona Nova,
avui ens reunesqui perquè
aprenguem a caminar junts per
anar cap a Déu, que ens ensenyi a
ser germans, que ens faci
descobrir el vertader sentit de
poble i de festa, que ens ajudi a
desterrar de nosaltres totes les
diferències, les enemistats, els
egoismes, els tancaments, els
desànims, la hipocresia... i que
faci florir l'amor, l'amor de
germans fills de Déu i fills de
Maria. Que ens ajudi a viure com
una família lluitant, no pels
interessos particulars, sinó pel
bé de tota la comunitat
cristiana, pels interessos de tot
el poble.

I teniu ben en compte que si
algún dia la \rostra fe en Déu i
en la humanitat támbaleja,
aferrau--TOS a Maria que Ella com
a Mare sol·lícita vos durà una
altra vegada cap a Déu i cap als
germans.

Permeteu-me que abans d'acabar
aixequi el meu cor cap a ella, a
Maria i li digui amb el poeta:

Feis que el fruit durador sia
entre nosaltres la unió,
i pel pa de cada dia
dau a les terres saó;
tiguem sempre plena anyada
de pau, sense odis ni engany.
Beneiu vostra filiada
Oh patrona d'Ariany.

Siau mel per a la infantesa
dau llum de seny al jovent
eixugau de la vellesa
el plor de tot sofriment.
Vostra maternal mirada
dolçament ens acompany.
Beneiu vostra filiada.
Oh patrona d'Ariany.

.AMEN.
Santiago Cortès Forteza.
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IXirant aquests darrers nou

anys, el municipi d'Ariany a anat
celebrant la seva independència
que va tenir lloc el 30 de juliol
de 1982. Per recordar aquest gran
dia, aquest any la festa es va
iniciar el dissabte dia 27, dia
en el que va tenir lloc a les 22
hores i a la mateixa església del
poble, l'actuació del grup Jove
Acadèmia Instrumental de qui és
director Andreu Ponsetí.

El diumenge, dia 28 a les 6 de
l'horabaixa, un grup de joves del
poble varen preparar un ginlcama
en el que hi podia participar
gent de totes les edats. Hi va
haver una gran col·laboració per
part dels joves d'Ariany. El joc
consistia en una sèrie de proves
a realitzar amb un temps llimitat
i a més s'havien d'ajustar a unes
certes normes.

El vespre del diumenge, abans
de començar amb les actuacions de
distints grups, es van repartir
els premis de col·laboració i dels
guanyadors del ginkama. Ja damunt
les 22'30 del vespre van començar
a sonar les primeres actuacions
del primer grup que va actuar amb
el nom de "Los Boogie"; acte
seguit es va anar repartint a
tots els assistents coca i
sangria com es fa tots els anys.

Després d'aquest grup, va
actuar amb el seu show el grup
"La Conquista" amb les seves
demostracions i els seus balls. I
així va finalitzar un any més
aquesta tradicional festa de la
Independència.

6/ (b & d) tí> df) dp Q § dp Q dp § <$) <§> §

Un any més finalitzant el mes
d'agost, Ariany ha celebrat les
festes patronals de la Mare de
Déu d'Atotxa. Sense cap dubte
pels arianters són les festes més
entrenyables i més familiars. El
diumenge dia 18 d'agost, a les
sis de l'horabaixa es varen tirar
els cohets per anunciar que ja es
col·locaven les banderes a la
torre de l'església en senyal de
començament de les festes.

Les festes van començar el
divendres dia 23 i va contar aiib
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les actuacions i demostracions
dels cursets de natació
realitzats a la no\ra piscina
municipal.

Al vespre un concert a càrrec
del "Trio Clàssic", que va
sustituir a l'actuació de "In
Tenpo". Després es va alegrar la
vetllada auto el grup "Niu
d'aranyes" que va cantar unes
cançons ben alegres.

Ja el dissabte hi va haver una
exhibició de cotxets de motor
explossió dirigits per
radiocontrol.

S'horabaixa, després de sa
sortida del dimoni i dels
xeremiers hi va haver un concurs
per a conradors. Ja més per a les
dones de la casa, un concurs de
plantes i con no, pels més
jovenets, un torneig de futbet i
exposició de fotografies del IV
marathó fotogràfic.

El vespre es va alegrar auto la
berbena que va estar conposta amb
les actuacions dels grups
"Lasser" i la gran "Orquesta
Manhattan".

El diumenge no podia faltar la
típica recollida de 1'alfabaguera
pel grup "S'esbart d'Auberg",
després auto la missa solemne es
va repartir l'alf abaguera a. tots
els arianyers.

Un partit de futbol es \ra
disputar l'horabaixa i el vespre
ball de bot auto els grups "Sis
Som" i "Revetlers d'Inca".

I ja finalment el dilluns,
després del diìrertit i emocionant
circuit cicloturístic a Son
Huguet hi ^7a haver un horabaixa
ben refrescant a la piscina. Pels
més jovenets de la casa el grup
"S'Estornell" es va ocupar de
fer-los ballar i cantar.

El TOSpre auto la comèdia
"Blanca: \riuda d'un viu" vàrem
riure una bona estona i després
d'aquests quatre dies tan
intensos es va. posar punt i final
anto la traca de fi de festes i
amb els focs artificial.

Bàrbara Càna\res Vanrrell.



La Meere de Deu de les Neus
AauL pneAetráam daí onticleA cuntetA, peno que. tenen un ornan vaLon

hiAtjonic pen eJL noatne. pobLe. d'Aniany.; eÂA doA antuzLeA vanen A&A
eAcnitA. pen ¿'//enmona nubi de. feina, tat doA panieri de. L·L vocació
d'Aniany. a i.o. "fíeme, clé. Déu de. ISA. NeuÁ', que. con iati Aobeu va. eAAen la.
patnona del nomine. pobie., peno aue. pen. una ¿irpoAÍcLó d'uní AenyonA la
MOA vanen canviem aní/ una duita de. Radula, a io miLLon ¿¿nia
intejieAAant pn.omou.ne. un debat, darrunt aaueAt tema i nepLante^an-noA
aaueAt. f.eí, valguin oaueAÍA doA. anticleA pen inician oaueAÍa toAca,
toAca de. totA eJUí anianyeM..

No 2eA hem volgut twduin pen aixL donan rréA intensitat OÍA ani.ici.eA.,
ja que. a noAoitneA moA vanen nnnihon eAcnitA arr¿> aquesta JJengna.

pintor Murillo en dos cuadros. Según
esta leyenda, la Virgen, nombrada
heredera de un matrimonio sin hijos,
señalaría el sitio de la futura basílica
cubriéndola con nieve, en los fuertes
calores del 5 de agosto, y se aparecería
a los dos esposos y al papa Liberio.

San Pío V extendió a toda la igle-
sia la fiesta de Ntra. Sra. de las Nieves.
Felipe IV de España enviaba todos los
años 1.000 escudos. Desde entonces
los Reyes de España son canónigos
honorarios de Santa María la Mayor.
Fue coronada canónicamente por el
Papa Gregorio XVI, el 15 de agosto de
1838, y Pío XII, en el Año Mariano, la
coronó solemnemente como "Reina
del Mundo", el lo de Noviembre, en
presencia de medio millón de fieles.

Ntra. Sra. de las Nieves es hoy
Patrona de Vitoria, de Ibiza, de Most,
en la Bohemia septentrional, y de la
misión de Alaska. Su imagen se encuen-
tra rodeada de hielos, en la roca más
alta del cabo Barrow, en el Ártico, "el
fin de la tierra", entre Siberia, el Polo
\orte y Alaska. Tambie'n en la cumbre
más elevada de la Misión Pilgrim
Springs, una imagen de la Virgen sirve
de guía a los aviadores. La única con-
gregación religiosa esquimal que existe
lleva el nombre de la Virgen de las Nie-
ves. El 5 de agosto las religiosas renue-
van sus votos.

LA VIRGEN MARÍA,
NUESTRA PATRONA

No cabe la menor duda de que la
Virgen es y ha sido siempre la Patrona
de los "arianyers". Al construirse el
primer Oratorio debió dedicarse ya a
Nuestra Señora, con lo que se adelan-
taron a los perrera, en esto de la devo-
ción mariana, que sólo en 1604 levan-
taron el Oratorio de Bonany. No he
podido hallar ningún documento al
respecto, pero tenemos demasiados
motivos para afirmarlo. Dado que la
primera patrona fue la Virgen de las
Nieves, por tanto anterior a la Virgen
de Atocha, no resulta difícil admitirlo.

Dadas las relaciones de Ariany con
la dinastía de los Borbones, no estará
de sobra recordar que casi todos los
Felipes fueron muy devotos de la Vir-
gen de las Nieves y luego de la de Ato-
cha, un motivo más a favor de esta
tesis. Bajo el reinado de Felipe V, los
marqueses, imbuidos sin duda por el
amor que los reyes y los madrileños en
general profesan a la Virgen de Atocha,
sustituyeron aquel patronazgo por el
de ésta. Digno de consignarse también
es el hecho de que si los discípulos del
Príncipe de los Apóstoles fueron los
portadores de la Virgen de Atocha, lla-
mada en un principio de Antioquia, a
Madrid, al llegar a nuestras tierras la
piadosa efigie, dependió durante siglos
de la iglesia parroquial de San Pedro,
de Petra, mencionada ya en la Bula do
Inocencio IV, en 1248.

Conviene recordar también que la
fiesta de Santa fiaría la Mayor o N*
Sa de las Nieves, es la más antigua de h
Virgen en la liturgia romana. Se llama
la Mayor por hallarse en el más grandio
so de todos los templos de la Ciudad
Eterna consagrados a la Madre de Dios.
La primitiva basílica fue dedicada por
el Papa Liberio (352-356) en el monte
Esquilino y reconstruida por Sixto IV.

Desde el siglo IX empezó a llamar-
se de Ntra. Sra. de las Nieves, por una
tndición popular, recogida por e)

*• -K -X * -X- *

LA VIRGEN DE LAS NIEVES,
EN MALLORCA

"Las advocaciones de la Virgen de
la Baja Edad Media, en Mallorca, como
en todos los lugares, están en principio
simplemente determinadas por las co-
ordinadas del tiempo y del lugar; del
tiempo entendido como calendario li-
túrgico y del lugar en cuanto se venera
una imagen titular de un lugar sacro:
parroquia o capilla de lugar. Así, por
un lado tenemos las fiestas de Nostra
Dona de Febrer (día 2, la Candelaria),

Nostra Dona de Març (día 25, Anun-
ciación), Nostra Dona d'Agost (día 15,
la Asunción), y Nostra Dona de Sep-
tembre (día 8, la Natividad). A ellas
debe añadirse alguna otra de carácter
litúrgico y origen eclesial como la De-
dicación de Santa María la Mayor de
Roma (5 de Mayo), con la leyenda
aneja de la nevada en estío que lleva el
apelativo popular de Nostra Dona de
les Neus, la cual tuvo culto en una
tabla conservada de la parroquia de
Esporles, a la cual hay que añadir varias
tablillas que describen el prodigio, de
procedencia desconocida.

Por otro lado están las advocacio-
nes ligadas a la geografía urbana -como
Nostra Dona de La Seu- o de las villas
-tales las de Nostra Dona de Lloseta,
Nostra Dona de Lluc-, concebidas a
veces como centros de peregrinación".

Probablemente no se tenga noticia
alguna de la Virgen de las Nieves, pri-
mera patrona de Ariany. En vista de
ello me permito traer aquí unos cuan-
tos datos relativos a la Virgen de las
Nieves de Manacor, una de las imáge-
nes sagradas llegadas por mar a dicha
ciudad, hacia 1260: el Santo Cristo y
la Virgen de las Nieves, juntamente
con una enorme campana: N'Eloy.

"La Virgen de las Nieves es una
esbelta figura de estilo gótico, alta,
arrogante, de forma casi monumental
que' rebasa en mucho la altura ordina-
ria que acostumbran a tener las figuras
que en los retablos están consagradas
al culto divino.

Está tallada en madera, cubierta
con telas encoladas de una decoración
polícroma. Viste ancha y holgada túni-
ca, que cae en abundantes pliegues,
que lleva sujetos a la cintura con una
vistosa correa. Su poblada y ondulante
cabellera cae sobre sus hombros, como
una inmensa catarata de oro, dando a
la figura el apuesto continente de una
joven elegante y bella con los colores
sonrosados propios de la primavera de
la vida; y, sin embargo, la imagen es
severa, imprimiendo respeto, confian-
za, amor. Lleva sobre su brazo izquier-
do una rubia figura del Niño Jesús en
actitud de acariciarla... y tiene en su
mano derecha un cetro, símbolo del
supremo dominio que ejerce sobre
todo el mundo, representando en la
esfera que sostiene con la mano dere-
cha".



lii altre atenptat a la nostra cultura
Per part dels dirigents de RNE a Madrid es va donar ordre ùc

tancament de l'única aiiissora de ràdio que emetia en la nostra llengua
les vint-i-quatre bores del dia, RADIO 4.

La principal raó és que no era rendible, com si la difusió,
manteniment i ajuda a la normalització d'una llengua amenaçada hagués
d'esser un negoci, enlloc d'un servei envers d'una comunitat que té una
llengua distinta de l'oficial de Madrid i tan digna c nés que aquesta.
L'espanyol fou imposat pels avantpassats de la gent que ara, una vegada
més seguint la línia iniciada el 1715, ens torna trepitjar. I el nostre
Govern, suposadament responsable de la normalització i defensa de la
nostra llengua i de la nostra cultura no ha donat cap passa per evitar
aquest nou atemptat, humiliant i discriminatori envers la nostra
identitat. No hem vist cap conunicat, ni una trista protesta oficial en
contra del tancament d'aquesta emissora.

Balears deu ésser l'única comunitat auto-nona amb llengua pròpia que
no té competències en educació; no té cap emissora ni cap mitjà de
comunicació diari en català, i això amb el vist-i-plau de las
autoritats elegides pel poble per la defensa dels suposats interessos
comuns.

I aquestes mateixes autoritats son les que preparen ani) tanta
il·lusió la participació en el "V SEMINARIO", organitzat pels mate uros
que ens tanquen les emissores i potegen tot el que no és seu. I és que,
tanmateix, hi acabarem, com els indis. Per ventura d'aquí a cinc-cents
anys tantoé ens faran festa.

De la Revista "PORTULA" de Marratxí.
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ENHORABONA BIEL

Davant un fet com aquest nome;-,
podem dir enhorabona, enhorabona
a n'el col·laborador d'aquesta
revista en Biel Frontera (Biet
Tovell) i a la seva dona Catiï
Luna per l'aconteixement del qutil
heu estat protagonistes vosaltres
i els vostres nous fills bessons
que han entrat a engrandir 'a
TOStra casa.

Tots i cada un d'els que feLii
feina a la reràsta "ARÏANY" vos
des it jam que aquests dos nins
siguin la vostra felicitat.

K - * - * * * •*#*#•* * *

PLUVIÒMETRE
JULIOL

No va ploure ni una gota de
tot el mes.

AGOST
Dia 9 14 1.

Dades facilitades per elo ger-
mans .Maine.

Personatge i notícia
El personatge d'aquesta vegada

és el Pare Salustià Vicedo, home
que després d'estar 22 anys entre
nosaltres ha arribat l'hora
d'anar-sen a terres més properes
a la seva.

Darrerament el Pare Vicedo
tenia molt de contacte aní) el
poble d'Ariany, ja que ell
s'encuidava de venir a dir ses
misses a n'el nostre poble.

No hem d'oblidar que el Pare
Vicedo era el que ens inprimia la
revista "ARÏANY" desde els seus
inicis, la nostra revista té molt
que agrair-li perquè hi ha hagut
temporades que la revista no ha
sortit al carrer i quan hem
volgut tornar iniciar la
publicació ell no mos ha posat
cap inconvenient per dur--la a la
seva impremta, allà on ha hagut
de dir a altres que no les podia
imprimir per tenir massa feina.

Valguin aquestes quatre retxes
com a homenatge que el poble
d'Ariany l'hi ret, i també
valguin coni a testimoni
d'agraünent cap a la seva
persona.

§§§§§§§§§§§§§§§§§

\ í

§§§§§§§§§§§§§§§§§
Per aquestes petites coses i

per lo l·iolt que ens heu ajudat,
gràcies Pare Vicedo.

Sens dubte la notícia
d'aquests mesos d'estiu ha est t
la piscina municipal.

Enguany ha estat el primer an/
que hem gaudit d'ella i ¿egors
pareix ha tengut una acollida
fora de mida, ha estat un èxit
rotund.

Quan s'ha notat ¡;iés la
presència de la piscina ha estat
per les passades festes patrona s
ja que hi havia qualque acte que
no hi havia quasi ningú i m
canin, la piscina esteia plena que
no hi podia estar pus.

De cara a l'any que ve seria
interessant desplaçar les festes
a la piscina vista l'e:cperiència
d'enguany, es pot dir que ia
vertadera festa ha es at a la
piscina i no a la plaça. Així que
ja ho sabeu, l'any que v-, o
baixam la festa a la pisci, a u
pujam la piscina a la pi-.ça.

* x *
* * * * x* * * * * *
* # # -. *
* * *
*
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CONSELLERIA DE CULTURA,

EDUCACIÓ I ESPORTS
GOVERN BALEAR

Podrían definir al moli, cuu a
màquina de moldre, especialment
gra, conposta per una mola, una
sotamola i tots els ¡iiecanismes
necessaris per transmetre i
regularitzar el mo\runent produït
per una força motriu com pot
ésser l'aigua, el vapor o
qualsevol altre medi mecànic.

Essent així, podem trobar una
gran varietat de molins, que es
poden classificar segons la seva
funció (moldre gra, treure aigua,
fer paper, fer oli, etc.) o
segons el sistema d'energia
utilitzat i tendrem els molins de
sang, moguts per tracció animal,
els d'aigua, que funcionen per
l'acció de l'aigua damunt una roda
armada de pales, molins de foc,
mogut pel vapor, o molins de
vent, que són els que estan
montats damunt una torre i es
moven per l'acció del vent damunt
unes antenes.

Si cercam dins la història,
\reim que el noli, va néixer a les
societats sedentàries del
neolític arribades al règim
agrícola. A n'aquell
temps,únicament s'emprava com .a
triturador de blat i per obtenir
farina. Es basaven en la
col·locació del gra entre dues
pedres, triturant per presió
manual.

Els grecs i romans, que en
principi utilitzaven molins de
pedres planes, Araren introduir el
molí constituit per una part fixa
i una altra mòbil en forma
d'embut.

Al segle I, a Roma, varen
aparèixer els primers molins que
utilitzaven les corrents d'aigua
com a anergia nutriu.

Els molins de vent,
probablement foren inventats a
Pèrsia al segle VII i la seva
utilització es va extendre
juntamnet als àrabs durant l'Edat
Mitjana.

La revolució industrial, en la
seva aportació massiva de

materials (ferro, ceràuica) cntr.
d'energia (vapor, electricitat),
i necessitats (ciment, paper,
trituració de minerals), va
revolucionar finalment la
tecnologia dels molia-,.

SSk

(Sagristà, Josep 1 Roca, Lluïs)

Seccia d'un. moLí. de. vent, a L·L
aua¿ A'adapten perfectament e^A
rrviÜTA d'en floJiin&no, d'en Kl^o i
d'en Xcuiop.

* * * # * *#•* •*

Per el que respecte al -molí
fariner de vent, que pràcticament
és l'únic que es conserva a
Ariany, podem dir que es ra
començar a introduir a Mallorca,
segurament a finals del segle
XIV, eTOlucionant al llarg del
temps fins a principis de
l'actual i deiïcant de funcionar
en el cas arianyer i segons fonts
orals, poc abans de la Guerra del
36.

La torre del molí, sol ésser
cilíndrica o troncocònica, per
permetre les empentes del vent i
sobretot, per permetre el gir
complet d'una maquinària exterior
de gran tamany com és 1'antenada
que s'ha d'orientar cap al vent.

La torre, està construida er'
pedra i sol tenir un diàmetre
interior d'uns 3 metres, parets
entre O'75 i T 2 metres i una
alçada fins el lloc d'envelar
1'antenada, d'uns 7'5 metres.

A l'interior, té una escala de
caragol, feta de pedres
empotrades a la paret que va de
dalt a baix.

També té dos sostres
intermigs, construits en posts de
fusta descansant damunt gruixades
bigues d'alzina i el pis de les
moles.

Al cap damunt de la torre, hi
ha dos congrenys, un fixe i
l'altre mòbil, girant damunt el
fix, a fi de poder girar
1'antenada cara al vent. El
congreny soporta l'antenada i
l'arbre per una part i per altra,
el capell cònic format per
xabrons covergents a una petita
peça anomenada añina, bisbe o
capirota, coberts en jonc, faió o
altres materials.

La torre; pot arrancar
directament de la terra, estar
elevada damunt un plataforma
massisa anomenada cinteli, o
damunt una edificació d'una o
dues plantes que a part de
vivenda, podia servir per
enmagatzemar gra.

Per el que respecta a Ariany,
actualment tenim 6 torres de
molins de vent més o manco ben
conservades, que responen als
noms de:

Molí d'En Marinero
Molí d'En Rigo
Molí d'En Guillem Gener, també

anomenat d'En Piulo
Molí d'En Bernat Gener
Molí d'En Xarop o d'En Comunes
Molí d'En Piulo
Ens ha estat molt difícil

recopilar informació ja que fa
molts d'anys que deixaren de
funcionar i la gent que ho
recorda, ho recorda en idees molt
confuses. Cap d'ells té la
maquinària i llevat dels molins
d'En Guillem i d'En Bernat Gener,
tampoc conserven 1'escala
interior.



molins de Vent a Arìany (I)
Així i tot i assumint la

poss ibil itat d ' equivocar--nos, hai)
tret unes conclusions del nostre
recorregut per els molins
arianyers, que exposam a
continuació.

* No sabem exactament la data
de construcció de cap noli i la
primera notícia de molins a
Ariany, la trobam al napa
atribuït a Jeroni Berard de l'any
1789. A n'aquest mapa i al
TOltant del poble, podem \/eure
tres punts, significant que per
aquella època i segons podem
deduir, ja devien estar
construits els molins d'Eh Rigo,
el d'En Marinero i el d'En Piulo.

* Possiblement el molí més
antic d'Ariany, és el d'En Rigo i
el darrer en construir-se, el
d'En Guillem Gener l'any 1919.

* Hi ha quatre molins
pràcticament en línea recta,
damunt la cresta d'Ariany, cosa
molt normal, tractant-se d'un
medi que necessita el vent per
funcionar. El que ja no és tan
normal, és el molí d'En Xarop,
enmig d'una tanca i menys encara,
el d'En Piulo, situat al Camí
d'Es Camp, desmontat per manca de
vent.

* Diríem, que hi ha tres fases
en la construcció dels molins:

Ia) Molí d'En Rigo
2a) Per el mateix temps i

semblants patrons, es varen
construir el Molí d'En Marinero,
el d'En Piulo i el d'En Xarop.
Tots tres, arranquen d'ai terra,
aito una torre maj estuosa, un
portai i una finestra a nivell
del primer pis, que donara a
l'envelador.

3a) Finalment, es
construiren els d'En Bernat Gener
l'any 1914, i el d'En Guillem
Gener l'any 1919, també en
patrons molt parescuts. Torre més
estreta que els anteriors, un
portal d'accés de forma ogival i
dues finestres que donen a
1'envelador. Els dos molins,
tenen al voltant una casa i
pallisses que estaven habitades
per el moliner. La torre, arranca
d'en terra.

» El primer en deixar de
funcionar, possiblement va ésser
el d'En Piulo, que l'an», el ira
desmontar per montar el que es
cone be pel d'En Guillem Gener, a
millor lloc i en més vent.

Després,deixaren de funcionar
fa uns 75 ò 80 anys, els d'En
Rigo, el d'En Marinero i el d'En
Xarop.

I fa uns 60 anys, poc abans de
la Guerra del 36, deixaren de

moldre els dels germans Gener,
essent el d'En Guillem el carrer,
funcionant ja al final, en motor
de gasoil.

" No hi ha cap moli .y
maquinària i això és degut a qut
es va vendre com a material ]?
que era de molt bona qualitat.
* A Ariany, trobam tres tipus

de molins:
•- Molí en cinteli mixte

(Molí d'En Rigo)
•- Molí de torre senzilla

(Marinero, Xarop i Piulo)
- Molí en casa (Guillem i

Bernat Gener)
•'•' Els malins quasi tots tenen

desgràcies associades, com a
exemples, valguen les següents:

- El molí d'En Bernat Gener,
quan ja estara acabat, un dia de
temporal es va esbucar i el \raren
haver d'aixecar una altra vegada.

- Al molí d'En Guillem
Gener, un fill seu, en Pere, va
caure al rompre's un escaló de
dalt de la torre fins quasi bé
abaix i es va rompre la columna
vertebral; \/a anar molt de temps
enguixat, però no va quedar
invàlit.

•- Al molí d'En Rigo, les
antenes agafaren a un infant i el
mataren.

# **•##*

¡ílopa de. fajwnL Benone/ üe. -L'any /ffi, en el (jual &i pot venie que a
Aniany. J.CL hi havia. ~Ln&A moíiní.
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molins de vent a Ariany (i)
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Situació deJÍA moLinA aAÍanuejiA. a un pla d'An.ianu.
Ct I I i f Mti nü l ÓA el. moli d en l'lan.inejio.
£1 n° 2 éí el moli de, C 'an Kigo.
£2. n° 3 éA el moli d'en guillem (jenzn. o d'en Piulo.
¿1 n° b é/í el moli d'en ßejinat (¡eneji.
¿1 n° 5 éA el moli d'en Xanop e. d'en Cominea..
£1 n° 6 eA el moli d'en fluía.

£A pot venne, ben clan, la situació deJUí ntaebiOA, L que. n'Ai ha
quatne. que, eAtan en línea necia i eAtan AÍtuatA dament una cn&íta cine,
forma el poblé., mentnsA que. eJbí neAÍanÍA eaton a una pcud. baixa.

«a*****************************

-- Però el fet nés caiientat i
recordat per totes les persones
majors, és un assessinat que es
dugué a ternie al noli d'En Rigo.
D'això farà ara uns 90 anys.
Aleshores, s'en cuidava d'aquest
moli, un nianacori anomenat "es

mestre d'es molins" i pareix
esser, que les se tenien promeses
en l'An» En Biel Calçó d'Ariany.
Aquest, va. planificar
assassinar--lo i per tal fi, va
anar a cercar a l'Amo En Ferriol
de Maria de la Salut perquè lì

ajudas a entrar al molí ja que
aquest era amic d'ell. Fou així,
que en Ferriol, acompanyà a l'Amo
En Biel al molí i el Mestre d'es
molins al reconèixer a n'En
Ferriol, va obrir-li la porta. Al
instant, l'Amo En Biel, li pegà
amb una camella i el matà
deixant-lo damunt les moles del
molí tapat amb una pedra.

Ells mateiros declararen el
fet a la Guàrdia Civil i sembla
ésser que varen estar un bon
grapat d'anys tancats a la pressò
de Ceuta.

Conten les llengües, que quan
tomà de la pressò, l'Amo En Biel
Calçó va venir arrepentit i
repetint la cançó:
Si em diuen et guany,
jo et diré: Tira carro!
donant a entendre que mai més
TOldria entrar en discussions en
ningú.

* Generalment, els moliners
anaven a cercar el blat per les
cases i després de moldre-ho ho
tornaven repartir.

-v Normalment a n'aquell
temps, la gent no tenia doblers
per pagar la feina del molí i el
moliner, cobrava en espècies.
Aquesta pràctica, rebia el nom de
multurar. A n'aquest respecte,
ens han dit que al molí d'En
Piulo, llevaven un almud de
Carina per cada sac que en feien.
Al d'En Rigo, un almud per
quartera (una quartera, són sis
harcelles i una barcella, sis
almuds). Així i tot, la majoria
de gent s'estimava nés nul turar
que pagar en doblers, ja que
aquests eren escassos.

Fins aquí, hem resumit més o
manco les conclusions a que hem
arribat després de \risitar els
noi ins i a bastanta de gent del
ooble. Ara, detallarem un per un
els noi ins en les seves
característiques, però com que es
faria llarg, ho debcarem per el
proper número.

Biel Tovell,
Catalina Pont,
Taume Taberner.



CURS DE MANTENIMEHT D'INS-
TAL·LACIONS ESPORTIVES.

Aquest curs està organitzat
per el PODESMA (Foment de
desenvolupament social de
Mallorca)

El lloc d'inpartició del
mateix és en el Poliesportiu San
Fernando de Palma.

La duració és de 240 hores.
L'horari és de les 9 a les 14

hores i de dilluns a divendres.
La data d'inici és el 30 de

setembre de 1991 i acabarà el 13
de desentore de 1991.

Si estéis interessats us podeu
inscriure a:
- Oficines de l'INEM.
- INEM central:
Polígon industrial
Gremio Boneteros--Esq. Zapateros
PALMA.

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS
Anto aquest curs se pretén

capacitar als alumnes en el
desenvolupament de tasques de
manteniment d'instal·lacions
esportives.

Durant el curs els alumnes
entraran en contacte anto entitats
auto capacitat de contractació de
mà d'obra qualificada en aquests
temes.

Endemés dels coneixements
tècnics els participants rebran
formació en temes socio-laborals
i assessorament sobre tècniques
de recerca d'ocupació (anto
possibilitat de contractació quan
acabi el curs).
TEMARI DEL CURS

" Característiques generals de
les institucions poliesportives.

* Mesures de seguretat a les
instal·lacions esportives.

* Instal·lacions per
emergències sanitàries.

* Manteniment d'instal·lacions.
* Les pistes: instal·lació i

manteniment.
* Pabellons interiors.
* Coneixements laborals.
Aquest curs el poden realitzar

persones anto un mínim d'EGB i
coneixements del mon de l'esport.

REBUTS

* El Butlletí del Parlament n° 2,
3 i 4.
* L'Iretitut d'Estudis Balearles
ens ha enviat les VII Jornades
d'estudis històrics Locals aní) el
títol "La Mediterrànea
antropologia i història".
-'- El Parlament de les nies
Balears ens ha fet arribar el
llibre que recull la Constitució,
l'Estatut d'Autonomia i el
Reglament del Parlament.

També ens ha enviat la memòria
del gener 90 a juny 91.
•'- L'Obra Cultural Balear el full
n° 3.
* El OM la revista "Alunara" n°
24.
* L'Institut d'Estudis Baleàrics
ens ha enviat de la col·lecció de
Balears i Amèrica el llibre
"Padre Viejo" de Bartomeu Font
Obrador.

També ens ha fet arribar el
llibre "Arbre de names", Els
poetes mallorquins de Postguerra,
introduit i seleccionat per
Gabriel Janer Manila.
' ' La Camil i tat Autònoma de les
nies Balears el n° 1 de la
revista "Artesania Balear", un
pasquí, nota informatî  i anunci
institucional (que publicam a
n'aquest número, encara que sigui
fora de temps) de "Un siglo de
joyería y bisutería española 1890
1990", també ha enviat les bases
dels "IV Premis defensa del
consumidor 1991".

INICI DE CAMPANA.
Inici de campana
efímer entre els arbres
--fora porta-- de tarda.
La pols dels blats apaga
un or trèmul en punxes
blanquinoses de plana.
L'anto it \dncla i perdura
comiats d'enyorances
d'avui mateix. Desvari
de vies solitàries.
Argila i calç.Finestres
de la casa tancada,
quan torno, d'horabaixa,
girant-me adesiara.

Quadern de sonets (1934)
Bartomeu Rosselló Pòrcel

liei llibre "Arbre de FlaMs".

_i }„

ASSOCIACIÓ PREMSA

FORANA

DE MALLORCA

ACOMIADAMENT AL PARE
VICEDO.

El dia 23 de juliol una bona
part , dels representants de les
revistes que integren la Premsa
Forana de Mallorca ens reunírem a
Sant Joan per acomiadar fra
Salustià Vicedo, que se'n va de
Petra cap a Cullera (València),
prop d'Alfafara, el seu ixjble
natal.

En aquest homenatge, el
president de l'Associació exalçà
la seva labor i l'obsequià auto
una màquina d'escriure
electrònica personal, atenció que
el Pare Vicedo agraí emocionat.

Fotografia treta de la re\ris-
ta "Flor de Card".

*
* * *

* * * * *
* * *

*

PUBLICITAT
Si vos voleu anunciar a la

revista "ARIANY", deiianau iní>r-
mació adreçant-vos a.
Reràsta ARIANY
Plaça de sa Creu. 2
07529 Ariany.

¡i cridan* al U' èfo : "b 1/. &
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Aprofitant l'estada a d'

nostre poble de Sor Franciscà
Mestre, hem volgut parlar un poc
amb ella per conèixer alguns
aspectes de la seva vida i al
mateix temps donar a conèixer
aquesta arianyera a tots els que
no la coneixen, ja que fa molts
d'anys que no està entre
nosaltres.

- Gen va ésser el ccnençanent
de la seva vocació?

Jo desde nina petita vaig
voler ser monja, vaig perdre a sa
meva mare als 8 anys i sempre
ha\ria tengut aquest desig de ser
religiosa. Vaig demanar al meu
pare per ésser monja quan raig
tenir 16 anys i ell ne ira dir
rotundament que no, de tant en
tant l'hi demanava, i ell me
deia, què vols?, què necessites?
diguem què vols i jo t'ho donaré.
Quan vaig tenir 19 anys l'hi vaig
tornar a demanar i aquesta \regada
hem va dir que si, ara te don
permís perquè te n'hi vagis i hem
ra dir "te fetes moltes proves
però en cap m'has correspost i
veig que tens vocació i ara si
que te don pernas perquè hi
vagis".

Vaig fer es noviciat als 19
anys a Pina, encara que es meu
pare no estàs del tot d'acord
ben prest ra venir a veurer-me,
però a poc a poc se va anar
contentant i quan vaig ésser
professa me raren emriar a Son
Sunyeret i venia, jo senpre li
demanava, non pare no estéis
content? i ell me deia que no o
que no m'ho volia dir i vaig
veure que ra començar a canviar,
llavonces una altra vegada li
vaig dir, mon pare estéis
content? i ell me va respondre ,
estic molt content i si ara me
deies per venir a ca nostra ho
sentiria molt.

Després el varen haver
d'operar i vaig estar sanpre auto
ell, en aquest tenps jo estudiava
magisteri. - Despees de Son
Sunyeret, a en va anar?

Vaig estar a Menorca, i ara te
contaré can va ésser, en aquell
tenps es parlara molt de Puerto

..co i jo me feia molta d'il·lusió
anar-hi i estant a Son Sunyeret
pintara un quadre i un dia va
venir la Madre i tot d'una vaig
baijcar a nostrar-li es quadre i
me ira dir a veure si volia anar a
Puerto Rico i jo raig dir molt
il·lusionada que sí i ella me va

contestar envers d'anar a Puerto
Rico anirà a Puerto Pobre, jo
raig dir a on és Puerto Pobre? i
ella ne ra dir, és es Mercadal.

A Menorca hi vaig estar quatre
anys, estant a Menorca la madre
va enviar un document dient que
qui se sentia aito forces físiques
i morals per anar a Bolivià que
li manifestas i jo cem que tenia
tantes de ganes d'anar a Puerto
Rico ne raig oferir i raig rebre
una contestació que ha\r±a estat
acceptada, vàrem estar un tenps,
després ne raren cridar a ca la
madre, irarem fer un curset de
Biblia, teologia i coneixenents
de la vida d'Amèrica com a
preparació i ja nos varan anar
cap a Bolívia, era l'any 61, dia
24 d'octubre, vàrem sortir en
barco de Palna fins a Barcelona,
a Barcelona ràrem estar un parell
de dies arreglant ses coses i
iràrem partir cap a Bolívia ani) el
barco "Marco Polo" però no

arribàrem a Bolívia perquè allà
no hi ha la mar, ràran anar fins
a Arica (Xile),en el viatge molts
de dies mos marejàvem, no podíem
nen jar res, lo únic que menjà\rem
era fruita i pa, mos donaven
coses bones però no mos passara
lo que anara nés be era pa i
fruita, irarem passar vuit o deu
dies malament.

A Arica mos hairía d'esperar un
padre d'es seminari de Sucre
(Bolívia) i ràrem dir, com el
coneixerem? perquè ja anava
vestit de seglar, nosaltres
anàvem vestides en sos hàbits, i
mos varen dir és un baixet, però
com que irarem desentoarcar més de
cent metres enfora i d'es barco
mos tira\ren can un "bulto" dins
una barqueta i aquesta barqueta a
ras de mar ens ira dur fins a sa
\rorera i ràrem \reure un hone
petit que feia senyes en sa ma
enlaire, ràran fer sa nit per
allà perquè ell tenia una gent
coneguda, una a una casa i
s'altre a una altra perquè éran
quatre que mos n'anàvem, després
vàrem anar amb avió fins a Sucre
(Bolívia).

— Quins objectius es va
plantejar quan es va fer monja?

Com que en aquell tenps
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xerraven tant de santedat, no era
can ara, ió es neu desig era
ésser nés santa, d'entregar-me
totalment a Déu però a través des
germans, entregar-me a Déu
servint a n'es gemians, ajudant a
n'es germans.

- Quants d'anys fa que està a
Amèrica?

Dia 24 d'octubre fera 30 anys,
vaig estar 8 anys a Bolívia, 3 a
Huamachuco,3 a Tayabamba, vaig
tornar 3 anys a Huamachuco i
després fins ara a La Perla que
és un distrit del Callao.

— I anh aquests anys quantes
vegades a vengut a Mallorca?

He vengut sis vegades, sa
primera a n'es vuit anys,
llavonces a n'es sis, a n'es
quatre, a n'es tres i ara.

- Quan va arribar allà, quina
impressió va tenir?

Tot d'una vàrem arribar a
Sucre, perquè jo hi anava tota
sola perquè havíem d'anar a una
fundació, a un poblet d'es camp
que se deia Padilla, a veure es
poble hi raig anar en sa delegada
de Bolívia de sa nostra
congregació, amb el Bisbe d'allà
i \raran conèixer es poble, jo ne
pensara que seria una casa aquí
una altra allà, com a dins una
garriga i raig trobar un poblet
petit però que tenia els seus
carrers, hi havia escola
prinària, al veure com era el
poblet, jo pensara trobar una
cosa més pobre, ben prest me raig
animar ja que es \respre vàrem
anar a l'església que haiaan de
resar el rosari antes de sa missa
i ira \renir una dona i me ra dir
"madresita quiere encaminarme?" i
me raig cnplir d'alegria quan
raig dir 1À ha feina que fer per
ajudar-li a confessar i li raig
ajudar així can raig poder,
aquest fet me va animar molt.

- I els altres llocs que ha
estat han estat con aquest?

Sí, tots han estat per
l'estil.

Ara no, perquè ara estic en el
Callao, que està junt a Lina,
però com que és tan gran sa

nec¿ü;jit¿ un tenps p¿¿
arribar-hi, raig arribar a
Huamachuco, hi vaiS estar 3 anys;
després d'aquests 3 anys raig
anar a Tayabanba 3 anys nés;
després 3 anys nés a Huamachuco i
desde llavonces, que era l'any
78, estic al Callao, a Tayabanba
vàrem tenir un internat de nines
per estudiar ses d'es caseríos
que hi ha\ria al voltant.

- Sa gent d'allà, con la
rebia?

Sa gent no te pots imaginar es
cas que mos feien i lo molt que
mos estimaven.

- Així, sense coneixer-les de
res.

Sense conèixer-nos de res.
- Ja tenien la missió o la

varen fundar quan hi varen anar?
La ràrem fundar, vàran fundar

i no teníem casa, nos raren
llogar una caseta, una caseta que
tenia el trespol de toves, d'això
que posaven a n'es forns, així
era; un quartet que ha\ria d'ésser
sa capella monsenyor el bisbe nos
ra donar una tela però ses rates
prest la varen foradar i ani) una
xeringa hi vàrem posar un suc per
matar-les i per es foradets en sa
xeringa les natàvem, la ràrem
posar perquè ses rates nos
haguessin caiĵ ut dedins.

- Es depriment començar ma
missió així.

Sí, però sa gent nos ha
estimat nolt, hi havia un home
que s'encuidava de sa plaça, hem
de tenir en compte que allà es
mercat eren unes donetes
assegudes en terra i tenien uns
caramullets de patates, un de
tonàtigues, una sèrie de coses
així, acaramullades; i aquest
home cada setmana cada setmana
nos duia a nosaltres una canastre
de tot, un poc de tot, de tot lo
que havíem de menester, i ja a
poc a poc sa gent nos ra arribar
a conèixer; també sortíem a n'es
canp anb sos padres i teníem una
camioneta descuberta i la nos
umplien de nais per a les
"madresitas", pollos,
patos,"cuisitos" que diven allà,
són es cunills de rata d'aquí; no
sal) ien que havien de fer, han
estat molt estimats, tant d'e-
padre que hi havia a n'aquest
poble can de sa gent.

- I es problema de s'idiona,
no existeix allà?

No, nosaltres allà xerram en
castellà, tanbé hi ha es
"kechua", però allà on estàvem
xerram es "astellà, ?1 xerr̂
diferent oerò s'entén.
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- Quina és sa tasca que

cementaren allà?
Vàrem ccniençar fent escola a

nins petits, llavonces dues
manges, la qual una d'elles era
jo, anàvem a donar classes de
religió a ses escoles primàries,
s'altra monja anava a s'escola de
ses nines i jo a ses d'es nins,
sa primera classe me record la
ràrem preparar molt he perquè
nosaltres dèiem no sabem com
serà, tal vegada saben molt,
vàrem anar allà i ni tan sols sa
senyal de sa creu, ni qui era Déu
i ja Areiem que hi havia molta de
feina que fer i això també mos
animara pensant que si, que això
era missió.

- La seva tasca nenes era
dedicar-se a s'ensenyança o ...

Allà anàvem a n'es camp,
sotíem cada setmana, els
dissabtes i els diumenges,
avegades arribàvem el diumenge
vespre o el dilluns ben dematí
per seguir sa classe i fèiem
apostolat juntament auto el padre,
xerràvem a sa gent, les
preparàvan per es baptismes, per
sa primera comunió, també per es
matrimoni i tot això.

- I sa gent gran venia tant» a
classe?

A escola no hi venien; allà on
esteiiii ara tenim un "centro de
educación ocupacional" que sa diu
"Virgen del Carmen", aquest
centre el ràrem començar l'any
78, es principi vàrem tenir poca
gent, tots han d* esser a partir
de 15 anys i no hi ha límit
d'edat, aprenen moltes
d'especialitats com per exemple
tall i confecció, cuina i
reposteria, cosmecologia,
sabateria, ceràmica, una
infinitat de cursos; ara antes de
venir vaig deixar dues mil
vuit-centes i pico de senyores
matriculades, el primer any en
teníem poquetes, el segon i el
tercer ja en tenguérem més, vàrem
començar en 78 i l'any 83, perquè
això és de s'obispat de Callao,
vàrem veure que això sanava tan
auunt, que sa caseta que teníem
era petita i no hi cabíem el
l'isb.v -.̂ a ¡¡"r r¡uo 'navior? cV- fer un

conveni auto el Ministeri
d'educació, es va fer aquest
conveni i mos va donar a poc a
poc unes places per pagar ses
professores f perquè són
professores seglars; aquestes
professores només tenien el
certificat de s'especialitat que
haArien estudiada però més tard va
començar la "profesionalización"
i me \raren dir que hi havia uns
pares que donaven aquests cursos
i vaig anar a \reure com ho haráem
de fer perquè sa professora que
teníem no tenia títol, me varen
dir can ho havíem de fer i en
Araren començar tres, ara aquestes
ja tenen el títol de professora.

- Aquestes professores són
d'allà?

Sí, són d'allà, jo sempre les
cere d'es redol i les trii molt,
mos donen aquesta possibilitat a
nosaltres de poder triar ses
professores.

- I religioses quantes sou?
San cinc.

- Són totes de Mallorca?
„No n'hi ha una de peninsular,

Sor Maria Encarnación, ses altres
quatre són mallorquines.

— Missioners seglars n'hi ha?
Quan estàvem a Bolívia va

venir un equip de vàries al·lotes
nup sortíem mies vegades ait) unes

i unes vegades en ses altres i
veien sa feina que nosaltres
feim.
Ara actualment no n'hi ha.

- Aquí mitjançant sa televisió
mos arriben reportages i
documentals d'allà i lo que
arriba és dedsastrós.

Es veritat, ara 'quan raig
venir hi havia no sé quants de
serveis en huelga, per exemple sa
salut feia nés de tres mesos que
hi estaven, els hospitals
abandonats, supòs que ha arribat
que hi va haver s'epidèmia d'es
cólera i es hospitals no podien
abarcar de cap manera es malalts
i ses infermeres esteien en
huelga, nosaltres tenim una monja
que se va oferir per ajudar i
assistir a n'es malalts i ha
durat bastants de mesos, a poc a
poc ha anat desapareguent, no
por ien menjar res cru tot havia
d'ésser cuit perquè s'aigo estava
contaminada i també es aliments
regats en s'aigo»

- Ha sentit cap vegada ganes
de deixar-ho fer?

Mai, mai, això si que mai, mai
m'he desanimada, ara jo fa anys
que podria quedar aquí, però jo
dic i que he de fer aquí? aquí ja
no sabria fer res, en canvi allà
i a veus que tenim 2800 senyores



Sor Francisca Mestre
que \ran aprenguent i les donam
tota sa cultura que podem no
solament humana sinó també
espiritual. - Si un dia ha de
venir definitivament aquí, l'hi
costarà molt?

Crec que sí, qualque \regada he
somniat que ja estava a Espanya i
me sabia un greu haver deixat el
Perú.

- Si té qualque cosa més a dir
la revista està a la seva
disposició.

Haguéssim pogut dir licites nés
coses, hem pegat un salt molt
gros, han passat de Bolívia i ja
he anat al mcnient actual, he dit
de lo que fèiem a Bolívia,
després al Perú raig estar a
Huamachuco, anara a donar classes
de religió a n'es col·legi de
secundari i també sortien senpre
a n'es camp i quan vaig esser a
Tayabaifoa es padres mos raren
donar tres distrits en tots es
caseríos, teníem molts de pobles
que estaven baix de sa nostra
responsabilitat, així que . es
dissabtes i es diumenges, una
\regada a una part i una \regada a
s'altra nos n'anàvem a estar ani)
aquella gent i ajudar--los can
podían, anàvan a n'aquests
caseríos i fèian tot lo que fa un
padre, preparar per baptismes,
per ses primeres comunions, per
es matrinoni, inclus han estat
"testigos cualificados del
matrimonio" perqué es matrimoni

no el fa es capellà sino que el
fan els dos "contrayentes", quan
se donen es sí es capellà és
purament un testigo i nosaltres
hem fet d'aquests testigos, els
han preparat bé, han fet tot es
rito d'es matrimoni, els hem
donat sa comunió, lo únic que no
han pogut fer és confesar-- los
però les ajudàvan a fer un acte
de centrice ió, això donara molta
d'alegria, i baptismes quants
n'han fets...

- Voraci ms n'hi ha hagudes?
Sí, ara tenim cinc professes,

dues no\rí.cies i dues postulants,
això a Perú. A Bolívia en tenim
més perquè tenen més cases.

- Totes les cases de les
•rissinns que teniu, les haguéreu
de fer?

Aquesta casa que tenim ara es
cardenal de Bolívia va començar
una casa preciosa, perquè rebia
ajuda de Tréveris (Alemanya), ja
que ell era d'allà, la casa se va
acabar.

-Quantes cases teniu les
franciscanes?

A Bol via hi ha La Paz,
Cochabamba que n'hi ha dues,
Sucre, Villaserrano i a Padilla.

A Perú hi tenim menos cases, a
Lima, en el Callao, que és enllà
on jo estic; ara hem obert una
altra casa a un "asentamineto
humano", diven "asentamineto
humano" a n'aquestes persones que
arriben de sa serra i van a sa
capital i no tenen res, sino un
munt d'arena i unes estores i
allà \riven fins que troben feina
i si sa poden fer un quartet el
se fan, aquest "asentamiento" reb
el nom de "sicuani", aquí hi ha
tres monges; després tenim a
Huamachuco i llavonces una altra
a Llacanora, a n'aquesta hi ha
dues monges, aquestes raren
començar a fer una experiència

ani) al·lotes d'es camp però ara ja
és una realitat ja no és una
e)cperiència, ja han comença; ra
seva formació i ja miren ce
fundar una altra casa elles, però
serà una vida un poc diferent ¿e
sa nostra, s'han de dedicar
totalment a n'es campesinat.

- Quina pense que deu esser la
causa de que actualment hi hagi
tan poques vocacions?

Perquè ara hi ha més confort,
més riquesa, més benestar; jo
pens que això influeix bastant i
sa joventut està un poc
desinformada damunt aquest ten*-,
perquè tenen molts bons fondos, a
jo m'agrada molt sa joventut,
però crec que les falta un poc de
formació i també informació,

- Creu que això aob el temps
sa pot arreglar?

Claro que si, hem de donar
molta de força a n'es valors
humans i espirituals, a n'aque: t
servei, a se-nrir a sa gent,
estimar-los, per exemple, jo ara
dic ara jo podria de bear el Perú
però com l'he de deixar? en
aquest moment tan crític que mos
necessiten, necessiten que
nosaltres les acompanyan, que



:£ Entrevista a ... Sor Francisca Mestre.
estiguem amb ells, que les
infundiguem esperança, que les
ajudem, si porem materialment i
si no amb aquesta esperança que
això un dia acabarà i tornaran
estai bé i així infundir-los
ànims per seguir endavant.

Allà on està com és la casa?
Es una casa molt gran que

pertaneix a una associació de
senyores i tenim un jardí
d'infància, també un "centro de
educación ocupacional". després
un menjador per sa gent pobre que
es diu "comedor popular San
Francisco" J allà sa necessita
niolt per mantenir aquest menjador
però ¡ros venen ajudes de
l'estranger i també Caritas mos
ajuda molt.

- Aquest menjador és gratuit?
Totalment gratuit no, mos

donen una petita ajuda simbòlica,
perquè donar-los tot gratuit no
és convenient, no donen es valor
d'un panet, però per comprar un
poquet de verdura. A n'es jardí
ja paguen més perquè

ja és gent un poquet més
"pudiente", però també és un
mínim; hi ha més de 700 nins,
abans també les donà\rem dinar a
la casa, ara ja no; només donam
menjar a n'aquest menjador i
tenim unes dones que fan sa
feina, aquesta feina la fan per
dur-sen menjar per sa família i
les donam lo que podan.

és tangent no
a n' es països

tot són es doblers,
sa gent és més

Allà la
interessada,
desarollats
allà no,
solidària

Sa gent de què viu allà?
Jo trob que és un miracle que

puguin menjar, hi ha molta de
gent mesclada en sa droga, hi
ha\ria moltes de fàbriques però
s'han donat de baixa perquè no hi
ha doblers per comprar matèries
primes i ningú compra.

A sa serra tenen sa seva
"parcelita" i sembren patates,
es mais, lo que necessiten però
és una gent conformista i no

Aajj.eAÍ&A ¿otagjiaf.ieA pejdanyen a una viíita (pie. va. fai eJL Nunc.i deJL
Papa aJL LaUao (Tenu.), a tateA podem veune. a Aon. hnanc.iûca. d'una
manejia malí activa, i animant a ^ei pejiAoneA a pan.tic.ipan., aqui éí eJL
manent de. necondan. uneA pcmauLeA que. moA. ha dit a L 'erctnevuda: "VuUL
donan, animí a AHA pejiAoneA i Aoonetot a n'eA ¿oveA i din.-i.OA. que. tati
ponían, fai e¿ bé. oUh on mo/i tnobem", enee. que. deApnéA de. veune. LIA
f.otûyflof.ieA i hoveji eACûLtoi oqueAÍ&í panouJeA Aobnen eli comenton.ÌA.

aspiren a res mes; no es com aquí
que tenen un cotxe i se preparen
per tenir- ne un altre.
Me record que una \regada me deien
per ses afores de Huamachuco
"madreeita tenemos papita,
tenemos maíz, pero no tenemos
para endulzar nuestro té, porque
no tenemos plata para comprar la
azuquita, ni tenemos tampoco para
comprar la saisita para
condimentar nuestros alimentos"
ni per això tenien.

- Quant ve d'allà cap aqua deu
esser tot tan diferent...

Oh! totalment
diferent,nosaltres allà tampoc
esteim en aquest extrem de
pobresa perquè mos ajuden de la
casa madre, no men j am com aquí
però també es menjar ho feim més
o menos per l'estil.

— Per anar allà s'hauran de
tenir unes bones condicions
físiques?

Sí, i també han de ser joves,
jo ara hi puc anar perquè ja hi
estic habituada però a n'es 60
anys no convé anar-hi perquè
costa bastant aclimatar-se, ara
ja no ho tene gens mal de fer,

mira m'en vaig allà i pareix que
hi he estat tota sa vida, venc
aquí i també pareix que tota sa
vida hi he estat.

- Sabem que vostè reb "Sa
Ruleta" allà, con la reb quan la
troba?

Tene molta d'alegria, estic
molt contenta; la mostro a ses
altres monges, que també els hi
agrada, quan \reig qualque
fotografia de gent coneguda

m'alegra molt.
- Ara si vol dir qualque cosa

Vull donar ànims a ses
persones i sobretot a n'es joves
i dir-los que tots porem fer el
bé allà on mos trobem, sempre que
estimem molt a Déu i servint a
n'es germans.

Volem donar les gràcies a Sor
Franciscà per la seva disposició
a l'hora de fer-li aquesta
entrevista i estarem satisfets si
aniï això hem aconsseguit donar-la
a conèixer a ella i a la sera
feina, a totes aquelles persones
que no la coneixien.

Catalina Pont Julià.



Ja íi=»n començat !, aquesta
haurà estat s'exclamació que
molts de nosaltres hem fet; fa
poc temps que han començat ses
obres de canalització de ses
aigües netes i brutes des nostre
poble. Aquestes obres es duen a
terme per un conveni des
diferents Ajuntaments amb es
Govern Balear i es Consell
Insular de Mallorca per dotar a
tots es nunicipis de sa jianca de
clavegueram, aquest conveni
preveu una aportació per part des
Govern Balear i des Consell des
80% de ses despeses, mentres que
s'Ajuntament hi ha d'aportar es
20% restant.

Es cost estimat de ses obres a
n'es nostre poble és d'uns 300
milions de pessetes des quals es
Govern Balear i es Consell
n'aportaran uns 240 i es 60
restants hauran de sortir des
poble mitjançant contribucions
especials.

Síquies!
Ses obres es duran a terme ei i

tres fases, sa prillerà fase serà
de sa plaça per avall (fase que
ia es duu- a Ceraie), sa segona
fase serà de sa plaça per amunt,
i sa tercera fase consistirà en
fer un dipòsit regulador d'uns
cinquanta mil litres per devers
l'església.

Es condicionarà s'aljüb de sa
plaça per proveir d'aigus a n'as
carrers situats a sa part bah^a

des poble, mentres tant et
dipòsit que es construira servir-;
per proveir a n'es carrers situats
de sa plaça per amunt; s'aigua
necessària per abastir a tot es
irunicipi es durà des Canip
cî'Ariany.

Esperem que aquestes obres no
sofresquin •
execució i
s'acabin.

rap retràs en sa seva
q̂ e cem nés prest

Jaune Taberner Ribot.



-lo- Ariany a "Mallorca canta" de A3
Uxii ja vrârern ter constar m

passa.. nuiiero,A3 TV, \ra \renir a
Ariany, per gravar a una sèrie de
paisans nostres, per participar
al ooncurs "Mallorca canta".

A hores d'ara, ja han desfilat
rots els participants ariaiiyers,
encara que el concurs no lia
finalitzat i segons opinions de
gent entesa, hi ha noites
possibilitats de que vengui
qualque premi cap a Ariany.

El concurs, es basa en cantar
una cançó que s'emet per el
programa informatiu local de A3
TV de 2 a 2'30 del migdia. El
mateix dia, surt una entrevista
al diari "Ultima Hora" de mitja
pàgina i també el mateix dia o en
dies anteriors es dóna per el
programa de A3 ràdio émisió
local.

Per el que s'ha vist, ha
tingut una gran repercusió i a
nivell d'Ariany, segons m'han dit
no es veia ningú pel carrer a
l'hora de l'emissió del programa,
havent-hi després, tota classe de
comentaris.

D'aquesta manera la primera
aparició fou la de madò Maria
darder "d'es Forn" amb un titular
que deia: "Als meus 84 anys, no
m'ha fuit sa cantera", això era
el dia 1 de Juliol.

Dia 3 va sortir l'amo en Joan
Frontera "Tovell", que entre
altres coses, ens recordà que el
seu pare era el millor cantador i
que quan segava, el sentien
cantar desde Petra.

Dia 8 m sortir Madò Franciscà
Cànaves "Janera" amb la ressenya
que deia que "la il·lusió de la
filla dels majorals de Son Janer
era ésser cantant professional".

El torn següent, fou per
Magdalena Ferrer "de Sa Canova",
que entre altres coses, recordà
que "antes ballàvem i cantàvem
més que avui. Això sí, havíem de
procurar fer bonda" i que "vaig
aprendre de cantar collint
oliva".

Dia 19 ira tocar a madò
Magdalena Alzamora "Burgués" que
recordà en veu forta, segons el

periodista, que "el maioral mos

uuiigava d fer feina amb so cu!
alt".

Di-j vu cantar madò
Franciscà Alzamora "Burgués"
alegre arianyerc que encapçala
als cantors arianyers i destacan!
ai gians paraules- "Burgués IP
movida ne Ariany1 .

! ia per acabai. dia ¿t->
d'Agost, amb el títol "El canto
de la Cadernera", va sortir madò
Bàrbara Julià "Cadernera",
tancant d'aquesta manera La
participació d'Ariany a n'aquest
concurs.

A part de sortir el noni
d'Ariany per ràdio, premsa i TV,
el que consider més important, és
la manera ceni ha sortit, ja que
ia seva simpatia, ha sigut el fet
que més han comentat els locutors
i si heu seguit els programes de
A3 ràdio, no haureu deixat de
sentir comentaris sobre la
simpatia dels nostres paisans,
arribant al punt de que ja s'està
organitzant una festa d'aquelles

quo diuen do "pinyol vermell" i
que no és més quo unes matances,
segurament a finals de Novembre,
les quals, os filmaran per donar
jn programa de TV. d'uns 25
minuts de durada. Al mateix
temps, tante hi haurà premsa i
ràdio en una assistència de
destacades personalitats.

Qui ira al davant de tota
aquesta bulla, no és més que D.
Bartomeu Ensenyat, arqueòleg,
folklorista i director al mateix
temps del concurs "Mallorca
canta",

Coneixent a D. Bartomeu, no
dubtam que serà una festa de la
qual s'en parlarà i a la qual no
hi mancarà res.

Esperem que el concurs sia
favorable als nostres paisans i
si no al naneo ens quedarà la
satisfacció de veure el bon lloc
en que ens han deixat els
arianyers.

Biel Tovell.

Ï)ifç.nerdA mortentA de. Lo. cinftvoció.



Anar a collir oliva -19-

Vàreni dir que tornaríem a
parlar d'antics costums d'Ari-
any; vet aquí una altra mostra.

Anar a muntanya a collir
olives era un fet molt normal a
un poble del Pla com és ara
Ariany. Gairebé totes les dones
arianyeres que freguen els setan-
ta hi anaren alguna vegada, o, al
menys,ho visqueren de prop.

La temporada era llarga,les
nines no tornaven a ca seva fins
que ha;ria acabat;i quan arriba-
ven contaven mil històries diver-
tides que els havien passat.Però
no tot eren flors, ni de molt .Ve-
geu si no aquest exemple:

Em contà en una ocasió Madò
Bàrbara ' 'Cadernera' ' d ' Ariany, que
una vegada,quan tenia devers
dotze anys,estava llogada a Bini-

foranijpossessió del terme cíe Bu-
nyola al peu de la serralada
d'Alfàbia.Lloc gran i de noi ta
tradició olrrarera,cultiu al que
dedicava gran part de la seva
considerable e:xtensió que s'en-
fila muntanya amunt.

Vivia a les casetes correspo-
nents al seu tall ella i les al-
tres cullidores s'arranjaven
elles mateixes les feines de cada
dia¡cuinar,fer net...però no així
el rentar.Per tal tasca venia ca-
da setmana a fer bugada una dona
de Bunyola.Hi anava els dijous,
tenia una seixentena d'anys i hi
pujara a peu.Era l'únic contacte
que aquelles al·lotetes tenien aní)
el mon, que era tan a prop,però
que resultava a la vegada tan
llunyà i anyorat.

Diu Madò Bàrbara:"Com era molt
alegre i bona dona,ben a\riat nos
tenia a totes enrevoltades,per
sentir--li contar històries i
fets.I rèiem nolt ani) ella.Era
viuda i anfc aquell jornalet se
defensava de sa fam i sa
misèria."

Aquell any nevà a la Serra.En
va fer tanta de neu que els
canins i tot quedaren amagats.
Els costers eren enganadors i pe-
rillosos. El fred gelava els
ossos.Nadal era ja aprop.

Un dijous dematí les collido-
res veren,tall d'auba, pel fines-
tró de la case ta, can poc a poc i

i molt dificultosament,aquella
doneta avançava cap a les cases.
Bolic en nâ, la neu li arribava a
vegades tall de genoll.
"Noltros la miràveu abocades a
sa finestra i tapades aní) sa fla-
ssada. Érem petites i allò nos
feia passar nolta de pena. Totes
ploraran i la cridàvem.Una de
noltros va anar a cercar l'aio.
Ella aixecava una nâ com si nos
digués : ' 'Ja arrib", ' 'No passeu
ànsia."

Quan, per fi, arribà, la pobra
no es tenia en peu. Cansada i
iiorta de fred ni tan sols parlava
clar. Blava tota ella. Li mancava
la normal circulació de la sang.
No se poria aferrar a les piques
i allò la feia plorar pensant en
el jornal perdut. La possaren vo-
ra del foc, però no recobrava.
Així com pogueren l'ano ajudat
dels missatges, la dugueren ben
aibolicada, de volta al poble.
Allà l'endemà la pobreta norí.

Madò Bàrbara ho recorda dient:
"Li donaiten una misèria de do-

blers i un plat de calent. Era
nolt bona dona. Després d'haver
sopat li passàrem el rosari, i
jo no poria respondre de plorerà
que tenia. Va norir aito sa sang
congleçada. Al Cel sia!"

Si sentiu a dir que qualsevol
temps TO ésser millor, sempre heu
de respondre: No per tots!

Fracesc Vallcaneras.
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Hola andes, con heu passat s3s

festes? esper que té; un cop més
hau torn trobar anto vosaltres per
tal de parlar d'els esports, ja
que com TOS vàreu poder adonar en
el nombre passat no va sortir cap
crònica esportiva ja que gairebé
no hi havia res que contar.

En aquest nombre començarem
parlant de futbol ja que un any
més s'han tornat a posar en manca
els entrenaments de l'equip de
futbol d'aficionats de la S.D.
Ariany per a la temporada 91/92.

Si bé la temporada passada es
varen retirar molts d'equips i va
ésser excessivament curta, aquest
any duu camí d'esser ben llarga
ja que són, fins a la data, vint
els equips que hi estan inscrits,
contant el nostre; el campionat
es comença el dia primer de
setembre al Port de Pollença i
s'acaba el dia catorze de juny al
canp del Son Cladera, i tendra
equips con el Constància, l'at°
Balears, el platges de Calvià i
d'altres.

Aquest any s'ha canviat encara
que no nolt la Directiva que està
composta per: President Miquel
Frontera Mestre, Vice-president
Guillem Maiol, Tresorer Guillem
Sansó, Delegat Jaume Dalmau,
Secretari Bernat Mestre, Contable
Joan Riutort; com a vocals Biel
Frontera i Tcneu Bauçà, con podeu
veure tots són ben coneguts per
vosaltres.

Fu quant a l'equip podem dir
que un altre any la majoria de
jugadors són del poble auto la
col·laboració d'alguns jugadors de
pobles veïns, ai>cò ens ha de
suposar una alegria i ens Ina
d'animar a seguir i a recolzar
niés a l'equip ja que qualsevol
equip necessita del recolzament
de la seva afició des d'aquí vull
fer una crida a tots aquells que
es wlguin fer socis es poden
adreçar a qualsevol dels
directius esmentats, can a
entrenador s'ha fitocat a una
persona a la qual els jugadors
coneixen ja que quasi bé tots han
començat a les seves ordres a
jugar a futtx>l per lo que s'ha

cregut que era el més adequat per
desenvolupar aquesta feina,
aquest no és altre que en Toni
Gitìert.

També, i ja per acabar anto el
futbol, s'ha de donar conte del
canvi de les porteries i de
l'allargament d'uns cinc metres
del canp de futbol.

Deiicant de banda el futbol
parlarem ara del futbet dels més
joves, ja que en motiu de les
festes patronals es va organitzar
un torneig amb els equips
d'iniciació i cadets de l'APA
Ariany i del Sineu, s'ha de dir
que va ésser molta 1'expectació
que va despertar, ja que hi havia
unita de gent que seguia ben
d'aprop les evolucions dels joves
jugadors, que un cop més
demostraren els seu bon fer i les
bones maneres per aquest esport
del futbet, els resultats són el
que manco inporta ja que el que
interessa é's la formació
esportiva d'aquests al·lots.

I, què no teniu calor? aquest
any és terrible, i menys nal que

enguany ens podem anar a
refrescar a la piscina municipal
que com podeu veure, els qui vos
heu acostat per allà abaix ha
quedat d'allò nés l>é encara que
no estigui totalment acabada,
però cada cosa al seu temps i ara
el que importa, és que ja es pot
nedar, i per els que no en sabien
s'ha fet un curset per a petits i
grans, que ha contat amb una bona
participació tant d'uns com
d'altres, d'aquí vull donar
l'enhorabona a tots ells i als
qui han organitzat aquest curset;
com tots sabeu l'encarregat del
bon funcionament i el manteniment
de la piscina és a càrrec d'en
Joan Riutort "Salero", i a f e que
ho ha aconseguit ja que és una
persona que a més de ccnplir
perfectament amb la seva feina
també té tenps per parlar i estar
anto els qui a la piscina es
troben, una altra enhorabona per
ell i anto aquesta dada ja
m'acomiat de vosaltres.
Adéu amics i fins una altre.

Tomeu Bauçà Frontera.



LLETRES CREUADES
HORITZONTALS: A)Sínbol químic del
sofre. B)Esdevenin>ent succeït en-
tre nuits que podrien ocórrer. C)
remoure la terra amb l'aixada o
altra eina similar. D) Instrument
que ser\reix per tallar. E) Mate-
rial amb fils entrellaçats. Pro-
pens a ilusionar-se. F) Substàn-
cia resinosa aromàtica que flu-
eix de certs arbusts. G) Conjunt
de rodes. H) Poc freqüent o que
es troba en petit nombre. I Con-
sonant.
VERTICALS: 1) Consonant. 2) Aigua
reduida a l'estat sòlid pel fred.
3) Baixar, passar a un nivell niés
baix. 4) Qui té per ofici cañar
la terra. 5) Que té coneixanents
molts vastos.Nom del primer home.
6) Canp on creixen savines.
7)Arrelam, conjunt d'arrels. 8)
(Rev.) Privat de l'ús de la
paraula per defecte físic. 9)
Símbol químic del sofre.

4 í J «l 5 i

Passatenps —
LLETRES BARREJADES

Si afines bé la Arista i l'a-
tenció, trobaràs el nom de deu
instruments de cuina.

P O I U
P K J S
L G S D
A A M N
T I U Y
A G H U
S D F O
S G F R
A P E L
G A N I

O L L
L M C
V B C
B V U
T Q L
R O L
M N E
T E R
L A O
V E T

A S A
R T E
E R T
L X C
L V A
U E L
C V D
G H E
K L R
MX O

kJä©7 ,̂
TEST CULTURAL
1.-- El partit més Arotat a les
passades eleccions del mes de
maig a Ariany, fou la coalició
PP-UM, però, em sabries dir quin
va ésser el segon partit més vo-
tat?
- PSM
- PSOE
- CDS
-- Els Verds

2) Hem sabries dir a quant pu-
ja el presupost per la canalit-
zació d'aigües a Ariany?

- Cent milions
- Dos-cents milions
- Tres-cents milions
•- Quatre-cents milions
3) Quants de fills il·lustres

reconeguts té Ariany?
- Un
- Deu
- Tres
- Cap
4) A quin poble situaries el

Santuari de Montision?
- Felanitx
•• Porreras
- Montuïri
-- Manacor
5) Qui va escriure la novel·la

"La ruta dels cangurs".?
- Llorenç Capellà
•- Blai Bonet
- Guillem Frontera
- Ramon Llull
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SABIES QUE ...
- Segons una enquesta del Mi-

nisteri de Cultura, el 42% d'es-
panyols majors de 18 anys no
llegeixen mai?

•• A Mallorca hi ha 14 mona.:--
teris de clausura en un total de
167 monges?

El projecte de La Marineta
d'Ariany ja està al Consell d'Es-
tat, tràmit previ a que el Con--
sell de Ministres aprovi la
segragació d'aquesta part del
projecte?
El 75% de subnormals ho son degut
a l'embaràs i més freqüentment
per la manera de conduir el part?

PENSAMENTS
- Tan sols hi ha un racó del

món que pots millorar en certesa
i aquest és la teva pròpia perso-
na. De manera que per aquí és per
on has de ccmençar, no per fora,
no per els demés.

(Aldous Huxley)
- Viure, és per damunt tot.

desig de seguir vivint.
(Joaquín Araújo)

- I quan Atingui aquella hora,
hora de temença
en que s'acluquin aquests ulls
humans,
obrui-me'n, Senyor, uns altres
de més grans
per contemplar la vostra faç
inmensa
sia'm la mort una major naixença.

(Joan Maragall)
- L'Amor ne be de res i mor de

tot.
(Alphonse Karr)

Biel TOA ell.



^a- farola. Ore?¿ud.cu M

- Cem anam Pen.eia?
- I ana pen què tre. ¿.¡MA.

Peneia, què. na eAtÒA bé?
- Ai, eA que. fa. una. -tempanada.

que. m.'aunada mo-it beane. "xupeieA1'
IL j. j i •L anã m he. atufiada a n SA COAUT.O

a íen.-ne. un L vana un poc
ténboLa.

- I ana què. ÍTÍE. diuA? què. t'en
i . 5 /. °/iwA ríe. ¿a' meam expLicam. auio

d'eA "xupeieA" que. éa/
- £A un AUC que ¿a beu ¿UTA un

toAAonet petit i eA rréA bo!!!,
ana A 'UAÜ malt.

- ¿A que. tu. Aempne. VOA en AU
j -j. • j.-dannejí cn.it, L tu aue. no e±A
"contante!'?

- Cantante? i que. he. de cantan.
¿o, ana. ai nona de. cantan, en Lo
noveida que. eAtic.

- Que. hoA de. canton? còncau,
de. Aegan. i batne..

- SapA que. en fa de. tempA aue.
no he. anat a Aegan. i a batne. a

- 1 ana aue. me. diuA, aue. hoA
tonnât boieïa? no me. amoLLiA
IxdaionadeA.

- Boieia? i que. nu veneA
aqueLLeA an.ianu.en.eA que. cantaven
peA teLevÍAon..

- £2L -io no ia min. mai, -io
i i • "' f-m eAtun meA neAun. eA noAa/iL.

- ¿A n.oAan.i! com. que. /ía
teLevÍAÍJÓ goAta cannent ¿a ho
enee que. no ia mineA, i eAtic ben
Aeguna que. poAAeA eA natemi a AeA
foAaueA, eA que. eÍA msA eûtneia
que un cnui aeA nelen.it.

l l ' í -jO- CA cnuL a eA n&f.en.i±/ eA
cnui aue. m'han f.ei aqueAtí hanoA
en AO tnepan tan an.oA que. tenen,

- I a on eJ. tenen?
PandaLata! a n 'aaue-L¿

apanato que. poAtegen.
-I eJLpen. on e¿ poAAegen/
- PeA cannenA, o encana no fian

ten. MA

A ena.<í t/u¿.; ja no me. neconda ne Aa
tañada.,

- £¿¿ n'Ai ha ma¿tí que. no
tenen tonada ni un Llamp i Aunten
pen. "Patena J".

poAAat peA teu banjiio a f.e
AUJlíieA?

r 9 . / .
- JeA ALOLH£A/ ona ¿a havua.

fet un maÀpenAoment tant
d'apanata i tant de. tnepan.

- EA que. eÍA méA mcUpenAaaa.

(l^sr^^lL
i— — ?/

tot d'una ja ho agafeA peA cap
que. cnentL, na i quan pauaven pen.
ca noAtna tot -uiemolavo., i n'hi
havia de. polí, jo tan Ao-U. no
vaio, fen. net pen. Aa feAta de.
A 'Inde.pendenc.ia.

- río m hen xejin.¿A,que. panxaaa
de. fam can oqueAta ni eA tempA
d'eA notJoA/ff

c- • / •- JL, ¿o (¡uè. hi. vaug. anan.
pneAt pen. eAAen. Aa p/iùmna i me.
vaio. canAon. d'eAnenan., ¿a tenia.

" i• i • / / ' / *eA gaLuidonA unjUatA.
- O te. vanen f.en. cónneA motí?
- No vaig, cónjien. genA, io que.

cjien ¿eA II i encana no havien
donat un punuetano plat de. coca.

- Ido t haoueAAÍA anada, ¿o
i • "m en vaug, anón, a Aopan. a ca

noAtna i dannena jo en vanen
fugin. mo¿tí i quoÁCÚn de. ben
empnenyat.

- ¿A que. Aa gent no té.
paciència.

- Paciència?, una vengonya él
això, de. cada anu comencen rréA
tond, panelx que. ho fan pen.
eAtuvian. coca, una f.eAta tan
oAAenyalada can aaueAta que. nomeA
-la jfeùn un pic. en A'anu. i encana
haven, de. poAAon. nuAca.

- Ala! Aempne. tenA COABA que.
din., que. no vaneA veune. en "Lañen.
(ìonAcueA11?

- I ana aue. me. diuA? no eA en
"Lañen" éá. en 'TeLipe. ÇonAoLe/í'.

- Ai xapadota! en "Lañen!1 ena
aaueLL homo que. f entrava ABA doneA
ano una canda i HavonceA J.eA
tinava ganb/eÍA, i te. die que. en
tenia poca de. punteria penque, no
la va fejiin. ni un pie,

/oxannuda! éa que. paneixeA
de. Son honat, ana no veuA que
"A'ubilitat!1 ena no jfen.in.-2a,

- Be. ido jo me. pensava que.
I'L • I f • ' - IIL havua. de. fen.ui, penque, a naaueJJ.

pandaL que. agoniava eA papen, de.
diojii Li vanen eAcapaUan. eA
ditA, i enee que. AÍ no Li va
eAcapçan eA noA eA penque, e-l té.
petit,

- $eAÚA caJJa, eA que. diuA LUTA
doÍA aue. paneix. que. te. foLta una
bnuAca.

Una bnjiAca haun_ia de. fen.
Benque, fa una caLon. que tanna eA cui

<-; AeA LLehneA.
- CaLon! ja no en tene gena

r&jiaue cada dia vaig. a no/tan-me
••-•n wriit din A vt pi AC ina.



- Sa puliría?, o ¿a L'han
acabada?

- 1 fa votano., 40 ¿a eAtic ben
monería, ¿api AÍ ¿M. de. faiic
eAtic. ben Aeguna que. Aempne AL

' eAtejiieA en neiniL, pesio can que.
han de. pagan. 20 dunoA... consenti
patin. colon.

~ No éA pen. això, é/L que.
aqueAta pÍAc.ina eí ion f.onda i
can que. ¿o no ¿e. nedan beun.ia msA
aigo ,..

- Això no é/i cap excuAa penque,
han fat "cu/duna d'apnendne. a
nedan. i leA han donat un diplana.

- 'No n he. de. meneAten. cap de.
diploma, eA qui AO muneixen /ion
en. que. vanen onganiLgan. ASA
faAteA penque, no havien eAÍat ion
magneA mai., quoAÍ no ni havia.
papenL i ARA. actuacionA han eAtat
ASA mateixeA de. cada anu.

- Calla que. Ai havia. una.
tinada de. bariilleA que. pan.eix.ia.
eu. Bonn de. Ciutat, lo que. mancava
de. papz/iL Aobnava de. bombilleA.
No nemuguÍA. penare, enguami amb
oqueAÍeA cadine/i noveA no A 'han
eAclatat AKA moneneA.

- CadineA?, vaig. eAÍan. tot eA
veApne. pen. tn.oban.-ne. una i
¿uAtament encana va eAAen.
eApenuada.

pexque. tu

- I ú que. narÉA ena Aa cadina,
j.0 que. hi tenia A 'aLfabaguena
eApenyada.

- 1 tu que. no en vaneA donan?
- Donan? ell eA meu. ham L·L

vol tota. pen. ell, no en vol fai
pant a ningú, penque, diu. que. aixL
no hi ha. moAcantA pen. ca noAtna i
nriAAa ell A'encuuaava, enouanu
i l l - I , // . // T^T'

-L fiL na poAot eA outeo penque,
diu que. AÍ la negen pen. damunt
-UavonceA queda obenta.

- No ido ¿o la tenia ben bona
i feia. una bona aloneia..

- 1 ho enee, bé.,
¿£/?p/ie alí'beA Lo teu.

- No /<i Aa neA d'alaban., lo
que. éA eA i A'ha acabat.

- Lo que. A 'han acabat Aon ABA
fatfjZA i te. dic....

- Què. me. ¿¡MA?
- Que. te. dic., que. enguanu no

m'ha aanadat, vain anan. a veune.
, »T ., i ' • / • / ï-A expoALCLO de. CUAALÜÁA L te. due.

que. n'Ai havia ben pocA, aa que,
Aa gent. . .

- Sa geni?, éA que. tampoc, no
vanen amollan, cap cohet i pen.
això no me. vaig, donan, conte, de.
neA.

- ¿Atic. ben Aeguna que. te.
n'haguen.eA teme. d'eA ne^neAC. d'eA
dia de. Aa ¿eAta i tampoc

SOIJLUCIONS AL PASSATEMPS
LLETRES CREUADES
HORITZONTALS: A)
var. D) Ganivet
F) Ladanum. G)
I) M.
VERTICALS: 1) T
Calar. 4) Ganador.
dam. 6) Savinar.
Tun. 9) S.
TEST CULTURAL

1) PSOE
2) Tres-cents milions
3) Cap
4) Porreras
5) Guillan Frontera

LLETRES BARREJADES

P O I
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S.B) Cas. C) Ca~
E) Tela. Iltis.

Rodam. H) Rar.

2) Gel. 3)
5) Savi. 6) A-
7) Relum. 8)

n'amollanen de. CuheÌA. •
- Bé. això éA una altn.e.

a i ncantan. .
- Lo que. tú nomeA t'anadoneA

conte, de. lo oue. volò., ja. te. vaig.
venne. eA diuunA pen. Son Huguet,
com que. també, hi novia neinßäc,,..

- Si me. vaneA veune. éA penque,
tú també, hi devieA Aen..

- $o AL, penò J.O vaig. pen. tot,
no nanéA vaig, allà on donen
CUABA, Aé. ben cent que. AÍ vaneA
anón, a 1'of.ic.i devia eAAen. penque,
donaven aLfabaguena, penque, ja. te.
vaig. veune. que. no la. vaneA u in.
genA a Aa miua, tot eA tempA
xeJinaveA.

- ¿A que. fan. una colon....
- Lo que. Aempne. AapA allà on

hai de. Au.ni.in..
- I de. Aa corredia què. m'en

dau?
- $eAÚA, can Aempne., AÍ eAÍÒA

un poc ennena no Aentí neA, éA
que. eA allotA AapA que. en fan de.
nenou.

- Renou, eA qui en fanen molt
vanen AeA eA ¿OCA i Aa tnaca.

- KeA, molt de. fum. vanen fen..
- Bé. deixeu, anan., què. venA amb

j.o a beane, un "xupete. .
- Au idò anem-Ai.



Del
29 de julio al 4 de septiembre de

1991
La Lonja. Palma de Mallorca.
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