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¿i ijonp* poAta ¿.

* Dia. I de. Afienbne. ení va
deixan. mtx/ò floxia. RieJta flaí
(ßunballa), ienia 82 onyA.

DeAcanAÍn en pou.

mm
KevÍAta LocaJL Independent,

flaca c/e /¡a Cneu, 2
Ö75Z? Anión»

TeJèl.: tf/287
D.L.: m 207-/77/

f/nuf) CÍZ mdnrriá ¿ mantapp
Cab niel, f^noniejw. fleAÍn.e.

fourre, labejtnen. Ribot
Catalina font tyulià
ßoan PlolineA_ $uíià
lareLL ßauca hnontejia

Pìanoalida labejinun. 'Ribot
Hcn couaíoiat a /i'ogueré númeno

£¿coLa. d'Aniany.
Ccníe^leJiia. de. Culiiina., ¿c/ucació

i ¿Apo/rtí.
fyxanj-narckejwi

¿Joan /~ejine/i naniA
(jemaneA %jbL (dudAiíuciu)

¿pUJBIX

Civiiigadon
Te±ML

Mota: La neviíía no A.'identifica
aro e/d dL^enenÍA ÇACAÜA. ç^ue en
ella apan.egu.in, aqueAÍA expneAAen
úniament ¿'opinió del/í ASUA
aictoriA.

foniuda: La pontada d'affu&At
nurrejio ha eaéat neaJLïtgada en
motiu. deJL rß /75 de. la nevitAa.

: "X.

5 de. Afdenbne- ení va
uet^t nadó Antònia Moi
ÇenovoKt (Tettia), ienia SSanyi.

* Dia
deixou

Á

^̂ íL·
* Dia 26 de. Aetstenß. eng va

deíxan. nvdò Fnanciôca Foni Kwoi
Walla), ienia ?2 anyA
viuda.

L ena

* Dia 28 de. ¿eietròne. enA va
deixan l'an) en UULA ¿AÍeLiich
Molina*. (Be±o), ienia 75 <™p ¿
e/ta COAOÍ.

fiabe LeA peMon&í aue. eAÍiain
inieJieModeA en que. eA publiwii
qualque, ¿oioyjiafia l'han de. feji
ojuiiian. a la nedaccio de. la ne.-
vùiia.

* Dia l8 de. ¿eieoéne. va néixen.
en nuyj&L 'Ribot P\eJLiA, fiU. d'en

Ribot i de. na Catalina

a¿í AKUA paneA/
LU.
£nhonai>ona

* Día 7 de. Aeien&ne. e& vanen
catan n'Andneu XavieJí SallenoA
Real, de. faino, anè n'Antìnia
flieAÍJie. fleaùte.. d'Aniu&iy., ea vanen
COMIA a 1'eAoléAÍa d'Anianu.

* Dia 7 de. Jìeieaòne. ea vanen
caían, n'AntanL HUÍA CaaeUoA
'kipoUL, de. faina, oné na Piatila
Magdalena Çenovand CaMeríteu,
d An.ianu, ea vai
1'eaaieAÍa d'Anianu,,

ed vanen cañan, a

* Uia /4 de. Aeierrbne. eA. vanen
coAon. en tyaume. (jenovand Ructo/ci,
d'Aniany., ano na flania FnancÍAca
Suneda ValleApüi, de. Pianacon., eA
vanen COAOJI a 1'eAoléAÍa
d'Aniany..

fnhonabona a leA ineA
panelleA.
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AqueAt exemploA que. teniu erróte maná éA eJ. n° /75 de. ¿a neviíta

/ÜU/W/, ¿in n° /75 pot AeaíLoA. poc o aL mxbdx. imp* ¿eaílan. mo¿t, avui

en ¿La, en eJL tempo. que. connem un númeno /75 ¿'una neviíta can aquesta

paneix que. no té Aentit, ja AlguL penque, éd una neviíta méA bé. feta de,

nonyoA^té. un àmbit neAtAÙiait de. dLfuAÍo, etc; petà noi oaueAt n? /75

d aquesta nevi/ita nepneAenta malt, o aL manco hawiia de, nepneAentan.

qualque, cata néû. de. Lo que. nepneAenta, tneune. /75 númenoA aJL avute/i

d una neviíta com aquesta no éd genA. fàcii, aquesta "petita" neviata na

poMot peA maiteA nou. £üu. a ajuiiban. a n'aqueAt nP /75> neco/idau com

i quan va comença*, no podem dejLxan. de. narònan. a S. noteu ANÛKÛA. pane,

de. la. petita nevixta, un {.ai dobJjegat a tanany. quantiUa, d'aquL eJL nan

de. "Ja FuUetd', fulletó, que. ha anat evolucionant fuu. avui, hi hi

hagut LntenjiupcionA en eJL cari. que. podien {en. penqui que. "Sa FuLleta"

¿a no CA. tonnanta aixecati, pejtb torbe, hi ha hagut, tempi de. ne^onaumnt

que. peA ¿'empenta d'um quanta. A.'ha aixecada aitna vepxia.

n Lo miUon. naunia. eAtaí /ned vittói ¿en un nomeno anuìxat o

extnaondinan.i peA celebnan. aqu&xt aconteìxement, AeguA que. ¿i, penb no

ho hem fei, i no ho hem fet penaue. no /noi agnadi, no ho hem fei penque,

no moA agnada anan. de. genoLLonA a aemanan. que. en¿ facin un antiche, a

io miUoA ani un poc. /ned de. ¿entùmnt cu¿tuna¿ hawiia 40nt.it nói

anuixat, AegunJ

Actualment panelx que. "Sa Futieta" pctAAa peA una època bona, tuia.

/ned o naneo puntual., Aun± amb eJL númeno de. pàaineá. que. Ja situen din*

la mitjana de. nevÍAteA, etc, eie; pene AÍ UÀ. n'adonau compte. AOM quatne.

o cinc que. la feûn AontiA aJL canneA, d'aaueAta tnanena hi Az eJL peAiLL

de. aooiAOA-moA i que. "Sa Fu¿¿eta" monçui, no éi eJL noAtAe. deAig, i peA

això hi poáam tanta iLLuAÍó i honeA de. felna', cada núneno que. Aunt él

una aventuna peA ¿eA poqueA coUabonacionA que. tenim, en leA voAtneA

noni eAtà que. ¿untin moÜA msA númenoA de. "Sa Fuüeta".



..¿,.. patrimoni històrico-artístic
CONSELLERIA DE CULTURA,

EDUCACIÓ I ESPORTS
GOVERN BALEAR

Començàrem, al passat número,
un estudi damunt els molins
arianyers, on explicàrem les
generalitats dels molins així con
unes conclusions a manera de
resum. Ara, a continuació,
detallarem un per un els molins,
en les seves característiques
fonamentals, significant un cop
més, que les conclusions
exposades, són en base a
consultes i estudis directes dels
molins. Possiblement hi hagi
qualque dada que no sia la
correcta, però com que la quasi
totalitat de informació és oral,
res hem trobat escrit, i dämmt
mateixes situacions, hem tengut
versions distintes, hem fet més o
manco una recopilació, que creim
no deu estar molt enfora del que
eren els molins durant la seva
època daurada de funcionament.

Començarem pel MOLÍ D'EN
MARINERO, aquest molí s'alça
majestuós a l'entrada del poble,
venint desde Maria. L'Estat de
conservació exterior, és més o
manco bo, exceptuant la part,
superior de la torre, que té un
troc esbucat, degut a que quan
desmontaren la maquinària, no
tingueren molt d'esment en
destroçar la torre. Pel mateix
fet, tota l'escala interior, està
destroçada.

Eh quant a les dades, hem
comptat 37 escalons de mares, la
majoria inexistents, que tenen
una llargària de 78 cm. i una
alçada de 22 cm.

Té un diàmetre de 3'20 m. la
qual cosa, el converteix en el
més ampla d'Ariany, superant
inclus la mitjana dels molins
mallorquins.

Ehcara que només pels indicis
de jàsseres, es poden distingir
dos pisos i el pis superior a on
segurament hi havia les moles,
fet aquest no confirmat, però que
nosaltres certificaríem en el
risc d'equivocar-nos.

fla¿L d'&i floAUieAO.
•x*******************

El portal, fa l'70 d'alçada i
al primer pis, té una finestra
que donava a l'envelador.

Al voltant de la torre i a
l'altura de la finestra, hi ha
uns forats, d'on sembla hi
sortien uns taulons. Això dóna a
entendre, que tenia un porxo o
una casa aferrada i que al mateix
temps, tenia un terrat que servia
com a envelador. Encara que
d'això no en quedi constància ni
gràfica ni de runes, fonts orals
ens ho han confirmat.

A n'aquest molí, també el
coneixem pel Molí d'Eh Sureda, ja
que en principi, va pertànyer a
una família de Son Sureda de
Manacor i el tenien llogat. Els

moliners, que venien de fora,
romanien a la casa de la Plaça de
la Creu, on ara hi viu en Gabriel
Moncades, fins que vengueren els
primers moliners que es recorden
d'aquest molí; foren els pares de
Madò Antònia Reiat Puigserver,
(Madò Molinera), que vengueren a
Ariany quan Madò Antònia només
tenia tres mesos. Si tenim en
compte que Madò Antònia va
arribar als 100 anys i que ara en
fa uns 10 que va morir, arribàrem
a la conclusió que els primers
moliners coneguts daten de devers
l'any 1880.

Aquest molí es diu d'Eh
Marinero, perquè es suposa que
qualque moliner tenia aquest
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malnom i ja li va quedar al mali.
Per aquest molí, tanbé hi

passaren l'Amo Bi Bernat Gener,
abans de construir el seu molí i
el darrer moliner, segons tots
els indicis, fou l'Amo Eh Guillem
Bauçà, també conegut per Guillem
i-íoliner o Guillem Cuixa, ara fa
uns 75 anys.

Si seguim el recorregut, ens
trobam el MOLE D'EN RIGO.
Encisador, màgic, sembla voler
passar desapercebut, com si
volgués que el deixassin
tranquil, amagat, tal volta,
perquè en veure'l no recordi a la
gent fets que allà ocurriren.

Sols arribar-hi, t'atreu, té
una escala de pedra exterior que
et porta de seguida al cinteli,
per inspeccionar la seva torre
truncada per la manca d'apreci de
certa gent dels monuments dels
nostres avant-passats.

La torre està referida i com
si volgués donar a entendre que
ell és el primer d'Ariany, o que
allà va haver-hi un "mestre de
Molins", hi ha uns dibuixos a la
mateixa paret on es pot apreciar
un molí en les seves aspes i
diverses maneres de posar veles.
Tal volta aquí, el Mestre, va
ensenyar als moliners arianyers
les diverses tècniques per
controlar o millor aprofitar el
vent. Aquest, és el primer
detall, després podem observar
damunt el portal de la torre, una
capelleta, on segurament hi havia
una Sta. Bàrbara, patrona dels
moliners.

El cinteli, està mig esbucat i
la torre escapçada, degut a que
un temps, va ésser colomer i es
va tapar d'uralita. I ja baixant,
trobam una caseta amb un sòtil
que va ésser de bóveda, ara ja
no, ja que l'envelador va passar
per ull i 1'acondicionaren en
materials més moders.

Al fons de la caseta, s'hi
aixeca el molí. lli detall curiós,
és que fins el primer pis, està
referit i que els escalons, no
n'hi ha cap però ho sembla per la
grosser del forat de la paret,

f\oLL de. C'an Rico.

************************ *********************#*•*#•*##*#

devien ésser de fusta. A partir
del primer pis els escalons, eren
com tots, de mares. Això, en una
primera aproximació, pareix
ésser, que a part de la casa, la
part inferior del molí estava
habitada i l'accés al molí devia
esser per la porta del terrat
envelador, encara que també s'hi
devia poder accedir des del
interior de la vivenda.

Tampoc no hi ha senyals de
moles, però segurament estaven a
la part superior del molí.

Aquest molí es diu d'En Rigo,
perquè com el seu nom indica, era
de la famlia Fago d'Ariany.
Aquesta família, era rica i no
l'explotava sinó que el tenia
llogat.

Possiblement també fa uns 75
anys que va deixar de funcionar i
el darrer moliner fou l'Amo En
Francesc Orell.

Seguint el recorregut, enfilara
el carrer de Vista Alegre i ens
trobam el MOLÍ D'EN GUILLEM
GENER, també anomenat d'Eh Piulo.

Es el molí més ben conservat
d'Ariany, tal volta perquè fou el
darrer en funcionar, fins l'any
1931.

Aquest molí el va construir
l'Amo En Josep Sòcies (Piulo),
empleant la mateixa maquinària
del que coneixem actualment pel
d'En Piulo, al desmontar aquest
per manca de vent allà on estava
situat. Després, el va comprar en
Guillem Gener i el tengué fins
que acabà de funcionar ara fa uns
60 anys.

S'ha de fer notar, que al
final del seu funcionament, ja no
s'empraven les veles, sinó que
funcionava amb un motor de
gas-oil.

Però encara que deixas de
funcionar, els amos seguiren en
el negoci de moldre gra i és
així, que es trasportaren allà on
hi ha actualment "Sa Farinera"
havent-hi encara ara, les moles
ja desmuntades que fan l'74 m. de
diàmetre i que passaren com hem
dit abans, del molí d'en Piulo,
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al D'en Guillan Gener, per acabar
a "Sa Farinera".

El molí, està ben conservat;
la torre, està al complet,
únicament i manquen les aspes i
els congrenys amb el capell.

Té 2*66 m. de diàmetre i els
escalons fan 54 cm. de llarg per
22 cm. d'alt. Té 46 escalons en
perfecte estat de conservació i
del primer pis,
portes
Encara
l'escaló rcnput
l'accident d'Eh

surten dues
que donen a l'envelador.
queda el testimoni de

que originà
Pedró que

relatàrem al passat número.
Les moles estaven al pis

inferior i encara hi queden
senyals.

A la torre, s'hi pot entrar
desde la casa per un portal
ojival, o per una pallissa per la
dreta de la torre que era a on hi
havia els sacs i per on sortia la
farina.

Ja defora del molí, a la
torre, criden l'atenció, 4
argolles de-pedra empotrades a la
torre, per fermar les aspes quan
no era precís que funcionassin.

L'envelador, enrevolta el molí
i està perfectament conservat.

La casa del molí, tambes està
ben consevada i en lleugeres
modificacions, podria ésser
habitada.

Al visitar el molí, els amos
actuals, ens mostraren un molí
manual que funcionava "es temps
de sa Fiscalia" es a dir durant
la Guerra Civil i allà on estava
instal·lat. Actualment, queden les
dues moles que fan 47 cm. de
diàmetre per 19 cm. de gruixa.

. Aquest molí, funcionava
manualment i s'emprava el temps
de la Guerra, quan la producció
s'havia d'entregar a l'Estat i
després ho repartia mitjançant
les cartilles de raccionament. La
gent, com és normal, no declarava
tota la producció i el que
retenia, ho guardava amagat,
capolant-ho a n'aquests molins
manuals, amagats i anant prou
alerta de que ningú sabés que

Aqueata jtotapAojtia. ¿A. dsJL fl)o¿L d'en ÇuiUem Cenex., ionéé anatenat
d'en Piu¿o¡ La. f.otooAafía. pextany a auan e¿ ma¿L encana funcionava, i
gnàcifA a ella em podem fen. una. idea de. carn enen e¿í maliïu en AZA.
anteruzA i ABA. veleA poAodeA., A.Í -tenim en compte, que aqueat moil ía uní.
00 anuA. aue. ja. no íunciana. aqueAÍa. fatoynafLa pat ienJui de. ff) a. JO
onyA.. o pewentuna. IMA..

AcfueAÌ haie. <gue. podem veune. dämmt el capoMot de. IAA. anten&A. ÍA.
¿'amo en guillem Casia, ftiíot (¿'amo en (juiUem. Cen&iJ, que. ena. e¿
pnop'udanL de¿ moli; ¿a ¿otooflafia. la moA. ha cedida, -la Aeva {¿¿la.
PÌOAÌO. i AenA. dubte, té un onan valen hiAfònic..
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feien aquesta feina ja que sempre
hi havia qualcú que podia avisar
a "sa Fiscalia" i després, a part
de prendre-los el blat, tarbé les
posava una nulta.

Deixem el molí d'Eh Guillem
Gener i seguint per el mateix
carrer, a 100 metres, trobam el
del seu germà Bernat.

El MOLI D'EN BERNAT GENER, va
construir-se devers l'any 1914.
També té una casa adjunta i les
característiques són molt
semblants a les d'Eh Guillem.

Té 2'76 m. de diàmetre i 44
escalons que fan 51 on. de llarg
per 22 cm. d'alt. Una
característica d'aquests
escalons, és que estan
enrajolats.

A l'altura del primer pis, té
dues portes que donen a
l'envelador i una jàssera de
fusta de 35 cm. d'ampla amb un
forat per on es veu passava una
espiga per girar la maquinària i
les moles que estaven a la part
més baixa del molí.

A l'altura del segon pis, hi
ha una altra jàssera.

El molí únicament té una
entrada ojival i l'estat de
conservació es bastant aceptable,
encara que els escalons no són
sencers fins a dalt.

L'envelador, enrevolta la
torre en la seva totalitat,
encara que hi ha un afegit a la
casa que deixava sense terrat una
part de la torre.

Les anelles de sujecció de les
antenes són de ferro i estan
empotrades a la torre.

La casa, té les teulades
esbucades i l'accés al molí era o
bé per la cuina, o per un quarto
que sembla hi havia al costat de
la cuina.

Aquest molí, quan estava
construït, un dia de temporal es
va esbucar i es va haver de
construir un altre cop. Va deixar
de funcionar poc abans de la
Guerra Civil, però l'Amo Eh
Bernat traslada la farinera a la
casa del carrer Dameto que
actualment pertany a Madò Joana
Capó. I com si les desgràcies el

¿Aicct ochxiJL deJL noLL d'en CuL¿¿em Cene* o d'fn Tudo.

AeuíeAÍeA. ¿on LIA. moleA deJL noli, manual, que. AL havia. aJL moli d'en
(ju.Lu.em Cenen., aqueat mo¿L ¿'empoava pen. fai faíina eJL tempi de. la.
FiAcaiia.

*******************************************************

perseguissin, aquesta farinera es
pegà foc i aquí s'acabà la seva
feina de fariner a Ariany.

Seguint la ruta, ens podem
dirigir a l'anomenat MOLE D'EN
XAROP també conegut per MOLÍ D'EN
CAMUNES.

Hem de dir, que ens ha estat

impossible entrar-hi, degut a que
l'entrada es fa per una caseta
que actualment està tancada, per
tant, no podem detallar el
interior.

L'exterior, respon a les
mateixes característiques del
Molí d'Eh Marinero. Torre ampla
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aü> una finestra que era la que
donava a l'envelador.

L'envelador tampoc existeix
però si els indicis en uns forats
al voltant de la torre, d'on
sortien els taulons que formaron
la porxada.

Es l'únic molí, que al cap de
dalt de la torre, encara conserva
el congreny fixe de fusta per on
es desplaçaven els engranatges de
les antenes.

L'estat de conservació extern,
és perfecte, ara bé, se l'hi han
afegit una sèrie de casetes i
soils que han duit a perdre
l'encant de la torre que per
altra part, s'alça majestuosa
enrevoltada d'arbres.

D'aquest molí, la gent en sap
molt poca cosa; únicament ens han

dit que l'Amo En Guillem Bauçà

(Cuixa o Moliner), va fer-hi
feina i que fa uns 75 anys va
deixar de funcionar.

I ja per acabar, ens dirigim
cap al Camí d'es Camp on trobam
una torre escapçada que respon al
nom de MOLT D'EN PIULO.

Aquest molí, va pertànyer a
l'Amo En Josep Sòcies de malnom
Piulo. Però resultava que estava
situat a una zona baixa i per
tant, en nombroses ocasions,
mancava vent, per tal motiu, el
va desmontar i va emprar les
maquinàries i part del material
per construir el que es coneix
pel d'En Guillem Gener.

Actualment, es conserva mitja
torre amb el portal i la finestra
de l'envelador. El interior, està
esbucat, havent-hi crescut dedins
una figuera.

Donant una primera
aproximació, sembla que la torre
era bastant baixa, basta veure
l'altura que té la finestra de
l'envelador i segurament no
tenària més que el doble d'alçada
que té ara.

Recorda algú, que per assustar
als infants, deien els pares que
a n'aquesta torre hi habitava
l'Amo d'es Sac que s'en duia els
nins que no menjaven o no feien
bonda. Segurament seria per

flla¿L ¿'¿n ßennai Cenen..

ftaÍL d'£n Xanop o d'£n CaauneA.



l'aspecte fantasmagorie que
presenta l'estat actual, figuera
inclosa.

Aquest molí, és de la mateixa
època que el d'Eh Marinero i el
d'En Xarop i per tant responia a
les mateixes característiques.

Fins aquí, hem parlat dels
molins de vent d'Ariany, però
entre nosaltres, també va
haver-hi i encara ara hi ha,
restes de molins de sang.

Molts dels que llegireu això,
segurament ho ignorau i tal
volta, no sabeu ni el que són,
però no és d'estranyar ja que
així com els de vent difícilment
es poden amagar degut a la seva
torre, els de sang, estaven dins
una caseta al corral de la casa i
alguns dels que recorden els
majors, no coincideixen, és a
dir, alguns desconeixen la seva
existència.

Els molins de sang, són els
que empraven com a força motriu,
un animal, generalment una mula o
un ase. Per tal motiu, es fermava
l'animal i donant voltes, fa
rodar les moles en l'ajut d'uns
engranatges.

Aquests molins, generalment no
s'empraven per fer farina de blat
sinó d'ordi, encara que hi havia
famílies i sobretot durant la
Guerra, que també l'emprava per
moldre blat i fer farina.

Els majors, recorden molins
d'aquest tipus a:

* C'an Xorreta del carrer
Lladó.

* Ca l'Amo En Toni Llebre del
carrer Menorca, que va ésser el
darrer en funcionar.

* C'an Ribes del carrer Unió.
* Ca l'Amo En Guillem Llebre

del carrer Lladó. Aquest molí,
encara es pot veure. Sortint al
corral, a l'esquerra, hi ha una
caseta on encara hi ha un piló
vertical anomenat risela que
servia juntament amb un altra,
per fixar els engranatges i la
maquinària.

En terra, també s'hi pot
observar un clotet, on segurament
hi anava l'espiga per fer
funcionar els engranatges. Encara
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ML d'oi fuudo.
********************

es conserven i es poden veure les us hem donat
moles.

Segons madò Magdalena Mestre
(Llebre)i aquest molí, va
funcionar fins fa uns setanta
anys i únicannet era per moldre
ordi.

I aquí s'acaba el nostre
recorregut per el paisatge
moliner arianyer.

Hem de confessar, que ha sigut
un recorregut captivador i que
ens ha deixat en ganes de saber
més coses, conèixer més detalls,
aprofundir més encara del que ho
hem fet. Però desgraciadament, no
hi ha res publicat fins ara i les
fonts orals són escasses. Així i
tot, esperam haver-vos fet vibrar
en tots els detalls i dades que

al temps que us
agrairem a tots aquells que sabeu
més detalls damunt aquest tema,
ens els faceu arribar per així
poder ampliar aquesta petita
aproximació a n*aquests monuments
dels nostres avant-passats.

I ara ja per acabar, una
suggerència. ¿No seria possible
arreglar el Molí d'En Marinero i
posar-li antenes perquè donas la
benvinguda a tots els visitants,
al temps que embelliria el perfil
del nostre poble? Tal volta és
una utopia, però creim que
realitzable. A altres pobles ho
han fet.

Biel Tovell,
Catalina Pont,
Jaume Taberner.
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LES COHDICIOHS DEL PATI DE
L'ESCOLA D'ARIAMY.

Estimada gent de la revista:
con podreu veure, el nostre pati
està fet una porqueria. Que la
gent .i nosaltres els nins de
l'escola embrutant, jo trob que
podrien fer columpios per els
al·lots petits i dividir en parets
el pati, el futbol i la piscina.
Podrien fer un giimàs, plantar
coses dins les pasteres ja que
està tot mort, esfaltar allà on
hi ha tanta grava perquè si caiem
mos porem fer molt de mal, així
m'agradaria que fos l'escola.

* * * * * *
L'ESCOLA HECESSITA ÜH COP
DE MA.

Tots els alumnes d'aquesta
escola tenim el pati molt gros,

però tambç molt brut. Part del
fems que hi ha, ha estat tirat
per nosaltres, però l'altre part
ha estat tirat per l'altre gent,
perquè com vosaltres sabeu, molts
de diumenges hi ha el futbol i
bastanta gent tira les llaunes de
les begudes i els papers en el
pati sense utilitzar les
papereres.

No fa molt de temps tots els
alumnes i els mestres vàrem
recollir tot el fems i ara està
net i volem seguir mantenint-lo
ben net. Nosaltres no volem
ofendre a ningú, però m'agradaria
tant a jo com a tots els alumnes
que utilitzassiu les papereres.

Per una altra banda tenim les
pasteres molt "mortes", és a dir,
sense cap planta, i encara si
n'hi ha alguna està mal cuidada.
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No sé els altres, però a mi
m'agradaria que algú se'n cuidas,
ja que nosaltres no tenim idea
com fer-ho.

L'any passat a l'escola varen
esfaltar un tros de pati, per fer
una pista de "bàsquet", i encara
no han ccmençat a arreglar-ho,
tots frissam que l'acabin tant
prest com sigui o al menys
fer-nos alguna cosa, més
senzilla, per passar lo millor
possible el temps lliure quo.
tenim durant les classes, per
exemple ens podrien arreglar la
xarxa de voleibol, ja que crec
que està espenyada.

Bé no sé que més dir-vos sobre
el pati de l'escola, l'únic que
hem d'intentar és estimar-lo.

******
PATI PER ELS ALUMIES I PER
ELS ESPECTADORS DEL
FUTBOL.

Al pati de la nostra escola hi
ha hagut moltes coses i ni han
fet unes tantes més. Fa uns anys
al darrera de l'escola hi havia
un hivernacle en el qoe tota
l'escola hi sembrava diferents
hortalisses i quan acabava s'any
cada alumne se n'enduia un poc a
ca seva.

Sempre, el pati ha sigut
igual, un camp de futbol, un bar
per el futbol dels diumenges, un
garrover, arbres per les voreres
i unes casetes que són es
"trastero" de s'escola.

Ara que per millorar l'escola,
tothom hi hauria de posar de la
seva part, no només els alumnes
de l'escola sinó tots els que van
a veure el futbol dels diumenges.
El pati, com es pot veure a
simple vista és una porqueria, i
tambes està pobre d'arbres. Per
millorar-lo jo crec que el fems
s'hauria de tirar dins les
papereres i s'haurien de sembrar
uns quants arbres per el mig, i
també posar-hi diversions per els
més petits ja que sempre n'hi ha
qualcún que patina en tanta grava
com hi ha. Jo crec que, així com
he dit abans, si hi posàvem tots
de la nostra part, podria
millorar molt.



Personatge i notícia -n-
Aquesta vegada, duim a

n'aquesta secció i per mèrits
propis, a n'en Guillem Frontera,
per un fet que tal volta haurà
passat per alt a molts
d'arianyers i que per aquest
motiu volem nosaltres recordar-ho
aquí: desde el passat mes de
setembre, li han assignat la
direcció del Palau Solleric de
Palma.

Es un càrrec molt important i
que serà mirat en lupa desde
totes les vertents culturals. No
podem oblidar l'autèntic escàndol
que va provocar el seu antecesor
Sánchez Cuenca, quan va
organitzar l'exposició dels
quadres de Morè, on s'exposaren
obres de Picasso, Miró, Van Goch,
Tàpies, etc, etc i resultaren
falses, tot per desconeixement o
deixedesa.

No dubtam de que en Guillem es
tal volta de les persones més
preparades de Mallorca per ocupar
aquest lloc, ja que desde el seu
caire de periodista, escriptor i
darrerament de galerista d'art,
està plenament introduït dins
aquest mon de la cultura i creim
que si no es casa en ningú i obra
rectament segons els seus
coneixements, sense influències
de cap tipus, el Palau o Casal
Solleric, té director de
garantia, i per molt de temps.

Des d'aquest raconet, només
ens queda donar-li l'enhorabona,

i desitjar-li molta sort esperant
poder conseguir una entrevista
amb ell perquè ens expliqui un
poc la tasca que se li ha
encomanat amb aquest càrrec.

*************

Aquest mesos dins el nostre
poble podríem dir que el tema
general de conversa, són les
obres que actualment s'estan
duguent a terme a Ariany,
aquestes obres com vos podeu
imaginar es tot es trui de ses
síquies per ses aigües, si primer

va ésser la descoberta de s'aljub
de sa plaça llavonces va ésser el
pou que es va fer per abastir al
nostre poble d'aigua potable,
aquest pou es va fer en el camí
de Calderitx i pareix ésser que
ha estat tot un èxit per la gran
quantitat d'aigua que s'ha
trobat, aquesta sens dubte ha
estat una notícia molt agradable
perquè avui en dia un bé tan
apreciat con és l'aigua no es
troba en tanta de facilitat, ara
esperem que sigui bona per beure,
segurament ho serà.

REBUTS PLUVIÒMETRE

* El Partit Popular ens ha
enviat de la col·lecció Antoni
Maura la conferència del
President Cañelles "Balears: un
projecte de futur", i també el
debat d'investidura.

* El Consell Insular de
Mallorca ens va fer arribar una
invitació a l'exposició ÖRBIS
PORAS, ORBIS MUS de Horacio
Sapere, a la sala Guillem
Mesquida, Centre Cultural La
Misericòrdia.

* El Parlaient de les nies
Balears el butlletí n° 6.

* La revista Lloseta ha tret
el n° 100, des d'aquí les volem
donar l'enhorabona, aquest n° és
extraordinari de 48 pàgines aut>
portada de color inclosa.

Dins la mateixa revista hi han
inclòs el n° 13 de la col·leció de
monografies llosetines "Es
Maculi** que està dedicat
únicament a l'Hiime al poble de
Lloseta, lletra de Gabriel Fieras
Salon i Pau Reines Villalonga i
música de Francesc Batle Pons,
TOR. Al mateix volum hi ha les
opinions dels autors, la lletra
de 1'himne i la partitura.

SETEMBRE
Dia 7 . 5 1.
Dia 12 24 1.
Dia 26 10 1.
Dia 29 91.
Dia 30 3 1.
Total 51 1.
OCTUBRE
Dia 5 22 1.
Dia 15 13 1.
Dia 19 45 1.
Dia 21 21.
Dia 22 8 1.
Total 90 1.

Dades facilitades per els
germans Maimó.
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Dins tot col·lectiu, sempre hi
ha , d'haver dos tipus de
persones : aquell que sentila ho fa
tot i en realitat no fa quasi res
i aquell que ho fa quasi tot i la
seva tasca queda desapercebuda,
ja sia per la seva humilitat o bé
per allò que diuen: N'hi ha que
neixen anfo estrella i n'hi ha que
neixen estrellats.

El segon cas, és el que ens
ocupa a l'entrevista d'aquest
número. Poques persones hi haurà
dins Ariany, que hagin perdut
tant de temps con Na Rafela, per
ensenyar el que sap als infants
arianyers: Ballar de bot. I tot a
canvi de què? De res, bé tal
volta si, a canvi de no tenir la
resposta adequada a una il·lusió
que va començar fa quinze anys i
que al llarg d'aquest temps, ha
mantengut ininterrompudament en
més o manco èxit.

A part del ball de bot, també
podem dir que és la capdavantera
del que un temps va esser un més
que digne cor parroquial i que al
llarg del temps, s'ha convertit
en un grup de gent que gràcies al
que varen aprendre i a l'esforç
de Sor Bàrbara, va subsistint
molt dignament després de més de
vint anys, encara que nanes sia
per festes solemnes o actes molt
determinats.

Perquè ens parli un poc de tot.
això, dúiem a Na Rafela Tovella a
n'aquesta entrevista.

Començarem per el Cor
Parroquial.

- Qui va procure él Cor
Batí» norial 7

Va esser D. Mateu Amorós. Quan
va venir a Ariany, ja va començar
a parlar de sa possibilitat de
fundar un Cor Parroquial i va
ésser així que després de
consultar-mos sa possibilitat de
que vengués D. Pedró Julià, mos
va demanar a veure si estàvem
disposats a començar aquesta
aventura i con que sa gent va
respondre afirmativament, ho va
comunicar a D. Pedro i així va
començar tot.

— Olfllfc ^CEDR V3- G&tHr D* P0CIDO

director?

no

Uns deu anys.
— I TTÍ*" tipus d*
feia? perquè

sabieu solfa?
Efectivament, ningú en sabia i

va ésser per això que mos va
intentar fer un curs de solfa
però quasi ningú en va aprendre.
Ses cançons, les apreníem
repetint i repetint. Cantàvem a
quatre veus, primer una veu i
llavonces s'altra, fins que a
n'es final, les juntàvem totes.

•"• oGfOUCflHQDC • flíaO 8BUBBT

siste», bo tenien bastant aal
d'aprendre?

De tot d'una sí. Assajàvem una
vegada cada setmana i hi havia
setmanes que dues vegades i així
poc a poc, vàrem anar agafant sa
costum de veure es pentagrames i
encara que no sabéssim solfa, ens
va fer veure que quan ses notes
se n'anaven per amunt, sa cançó
pujava i quan ses notes d'es
pentagrama devallaven, sa cançó
també davallava. Ara això sí,
sempre cantàvem amb pentagrama.

~ Tu, WUWA 8ef "*f^Rl -IJiM

d'aquest cor dgnrtp es |" i"»*«'

Sí, vaig esser de ses
primeres.

- S'hi va apuntar volta de
gent?

Sí, érem una trentena. N'hi
havia de totes ses edats.

— I vouai wuhHi1 tots, o s'en
•oïts?

En varen seguir molts. Sa gent
estava molt animada ja que no tan
sols mos limitàvem a cantar a
l'església, sinó que també fèiem
excursions, anàvem a concursos o
a cantar a altres pobles, però
amb el temps, sa gent se va
començar a casar i se n'anaven,
però a n'es mateix temps, també
s'hi anava apuntant més gent i
així anàvem fent.

— A quins concursos anàreu?
Record que anàrem a Llubí, a

on concursàrem en "Sa Ximbcmba" i
en "La Dama de Mallorca".

També anàrem a cantar a
Alcúdia, Calvià, Formentor, etc.

— Bac què va <Jpi*m- de wuir
D. Pedro?

Se va posar malalt i poc a

poc, va anar deixant fins que
vàrem decidir deixar-ho anar,
però llavonces, D. Mateu, va
intentar tomar-lo posar en marxa
amb el Pare Jaume Genovard i amb
ell, també hi vàrem estar
bastants d'anys.

- Seguíeu el Mateix «ètode?
Si, per l'estil, també venia

un dia per setmana i apreníem a
base de repetició.

— AÉ> el Bore Jawe, taabe
féreu sortides, no?

Anàrem un parell d'anys al Mal
Pas i cada any per Setmana Santa,
anàvem a l'església de Sant
Francesc d'Inca per cantar a ses
funcions pròpies des dia i he de
dir que sa gent mos esperava a sa
sortida per donar-mos
s'enhorabona de lo bé que ho
fèiem.

- Quin tipus de
cantàveu?

De tot, desde cançons de
Mozart, a Victòria, Palestrina,
Bach, etc., tant hem cantat
cançons simples, com cançons a
quatre veus.

— Perquè va dplini' de wuilx el
Pare Jau»?

No ho sé, però crec que el
feren director i tenia moltes
feines.Hi havia dies que no podia
venir i també poc a poc ho
deixàrem anar, encara que
nosaltres sempre cantàvem a ses
misses i funcions religioses.

— Desprès del Pare Jare, qui
va agafar el cap davant del Cor
Pjii i»«rial7

Vàrem dur sort , perqué
destinaren a sa tia Barbara de sa
Figuereta a Ariany i com que ella
també sap música i estava
acostumada a dirigir coros de
quan estava a ses missions, va
agafar sa batuta i fins ara.

- CDB funcionau ara?
Ara queda poca gent, ja que

molts s'han casat i viuen fora,
però lo que feim és fer un assaig
o dos antes de ses funcions més
importants com Nadal, sa Festa,
Setmana Santa i així cantam ses
cançons que coneixem.

*flpCGDEU CflDOGDB ncwcs ¿

En podem aprendre poques ja
que falta gent, però així mateix
em après una série de cançons
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senzilles però molt guapes.
- I tú, de qui te

tì'l IMlllll imHMMlT

Sempre me n'he encarregat
d'ordenar es papers i tenir-los a
punt a s'hora de cantar.

- Stima «olta de feina?
Antes en duia bastanta ja que

cantàvem a totes ses misses i
després tothom ho deixava de
qualsevol manera i hi havia una
bona estona d'ordenar. Ara, n'hi
ha menos.

— OCH veus es futur?
Malament, perquè sa joventut

d'ara, no se vol
responsabilitzar. Ara s'hora
d'assajar tot són excuses.

- Què es podria fee per
TBflfUMyyn \ *• ̂ TJIÎ ··jjpg ¡

Bastaria que cada família
enviàs al manco un element jove
al cor. Que les agrada, no hi ha
dubte, basta veure quan volen fer
una cosa solemne, sempre

1 acudeixen a nosaltres, però a
s'hora de col·laborar, ja és

diferent. No ho sé però ho veig

bastant neg-.-e.
- Passant a un altra ten.

Taré dones classes de ball de
bot. OEBI va wB··'g'"' tot aÍB&?

Fa devers quinze anys, es meu
germà Biel en va aprendre a
s'Escola de n'Ensenyat a Palma i
després ell mos ne va ensenyar a
un grupet a Ariany. Quan ell s'en
va anar a Palma a fer feina, na
Franciscà Costa i jo ho agafàrem
fins que na Franciscà també se va
casar i s'en va anar a Palma.
Desde llavonces, ho duc jo tota
sola.
- Alzi BBteix tens «alta de

gent?

Ara no f a llarg, venen deu o
dotze persones, sa gent se cansa,
però fa uns anys érem bastants.

- I aza essent gratuït, perquè
creus que ve tan poca gent?

Perquè com deia abans, se
cansen. A n'es començament, ho
agafen amb il·lusió, però crec que
és perquè se pensen que és més
fàcil de lo que realment és. Quan
ccnenç a donar creu perquè
aixequin es braços o que botin,

se cansen. I és una pena, perquè
s'aturen a mitjan cana. Si
seguissin, podrien venir amb es
grup nostro de s'Esbart de
s'Auberg, quan anam a ballar per
ets hotels, però con que se
cansen, només poden ballar per sa
Festa i encara no massa bé.

- Sa gent que ve, és gran o
petita?

L'any passat. va començar
bastanta gent gran, però només
acabaren es petits.

— SUMHMBI, que deus ouüi'Hi
qualque cosa, rete qualque
subvenció?

Res, no he cobrat res mai. Ho
faig perquè m'agrada i ara ve
poca gent, però hi ha hagut temps
que hi havia de vint a
vint-i-cinc infants i llavonces
passaves gust.

- Creus que sí cobrassis
iiMnii la BES gent?

A lo millor no vendria ningú,
però també podria esser un motiu
perquè es pares fessin venir a
n'es infants no de tant en tant,
sinó sempre. Quan pagues pareix
que és més bo. si no en
tenguéssim a Ariany, segur que hi
touria pares que les durien a
fora poble perquè n'aprenguessin,
però ja ho diuen, "nadies es
profeta en su tierra".

- Veus futur o al Banco que
aigua dels que ara emmift» pugui
arribar a nit mi* al grup?

A la llarga sí i és una pena
que no s'agafi més interès perquè
si ve tan poca gent, jo
m'arribaré a cansar i és una pena
que una activitat que tenim a
Ariany i endemés gratuita, no
s'hagi d'aprofitar.

Esperem que na Rafela no es
cansi i pugui seguir amb el seu
esperit col·laborador cap a la
cultura d'Ariany tant dins el mon
del cant, com dins el del ball. I
encara que servesqui de poc, vagi
des d'aquestes pàgines, la nostra
més sincera enhorabona per la
tasca que ha fet al llarg de tots
aquests anys i l'animam a que no
es cansi ja que sempre queda
qualque cosa del que poc a poc va
sembrant.

Catalina Pont.
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Fa uns quants dies vaig trobar
a la meva tia Catalina Cànaves
(Tbbeta) que triava figues i les
rentava per encistar-les, tasca
que any rera any ella fa. Davant
la meva curiositat l'hi vaig fer
unes quantes preguntes damunt
aquesta feina camperola, i que em
contàs com ho feien fa un grapat
d'anys, així con anava
transcorreguent la conversa la
vaig trobar prou interessant i me
vaig decidir a deixar-ne
constància escrita, com a
homenatge a totes aquestes dones
que en un moment o l'altre de la
seva vida han fet de figaraleres.

— QODtZR^HB *P***ffBP OflffBI

d'aiiò d'anar a collir figuen.
Per collir-les ho fèiem amb

una escala, un ganxo i les
posàvem dins un paner, també
pujàvem damunt ses figueres, ses
d'enterra les aplegàvem per es
porcs.

- Passàveu tot el dia per
allà?

Sí, tot el dia, avegades es
vespres també quedàvem a jeure a
sa caseta i es dentati mos
aixecàvem i anàvem a cercar
figues de maro que les mos
menjàvem per berenar.

- 1 ses vetllades, carn lee

i secar f igt

Es vespres que quedàvem
aplanàvem figues, n'hi havia que
feien ball.

- I de què dinareu?
Molts de dies dinàvem de

fideus roters, que son sense
cam, hi posàvem qualque caragola
que trobàvem quan collíem figues.

— Quina era la taimada d' es

Começàvem per Sant Bernat i si
feia bon temps en secàvem fins a
Sant Miquel, les encistàvem per
Sant Francesc, vuit dies envant o
enrera, no miràvem molt prim, hi
ha un refrany que diu "per Sant
Bernat es sequer posat".

- Quines eren ses mllurs
figpes per secar?

Totes ses figues eren bones,
ara ses millors eren ses de "la
tira" i ses "burdissol blanques".

Ses "porquenyes les deixàvem
fer per es porcs.

— <fr""» les «rii Hart?

En collíem tot el dia i mos hi
posàvem quan ja no hi havia
rovada.

— Offp ^^ft tip îìtt fì& dODBfi O

d'hoBes?
Quasi sempre érem dones les

que anàvem a collir figues i ni
havia que se llogaven, ses dones
que collien figues les deien
figaraleres.

• ^Mt 4Fî nsm>l AMÉB rviai :»i3rmwi

«stides?
Dúiem uns managots per es

braços, un mocador per es cap i
llavonces duiem un capell perqué
feia molt de sol i calor.

La. fotagnafLia ¿upenLon. éA d'un
gnup de. j.iganeleJieA, la. pnimLna
començant pen. ¿'eAquejina eA na
$aumda Hiena, (de. Ca. na flaumeiaJ,
n'Ari&nia Kihot, W) (fetUaJ. ML
-tia. CataJLina CanaveA (JubeiaJ, eJL
ABU. pane, en SeíxiAÍia. CanaveA ¿W
(CànaveA) i eJUí meuA OVÌA na
PìangaJLida CànaveA (Jubeta) L en
ßennat Mot m (ViûLLU.
Aquesta escena éA deJL AeaueA que.
¿Ti e n i • - 'fejusn a Jan rluguet L OKA o naneo

L·L {otoy/tojflia éA de. -¿'any I(fí6, o
Aia que. té. uní 55 any&) a Jo. paid
dneia podem venne um
poncA <yje. nengen {.LyueA.

L 'aline. £otaoAa{.ia éA de. iateA
JLeA elnsA <pte. ¿'enpnaven pen.
coULUi j-igueA, podem veune.
¿'escala. eJL ganxo, eJL paneji,
tarié. A hi pat apnecian. un ganxo
nei peíit aue. ¿envia, pen pencan.
eA ponen, a una bnanca, L can no
eA canyiA,

— Si ^Mfijfin fifï^JGS Oft Q^HDBf

que les feien?
Hi havia gent que si en tenia

moltes les venien per es porcs,
però cada casa així i tot en
secaven moltes, no en sobraven
gaire.

— fo"H lay tantán ntnfm»t mm

•• _^_ f^i^m^^^mf^m^mm^^^ T^C^V -ff~«Wfi-T^-V^tt 4v^É^

«•hivern?
A ses que aplegàvem per es

porcs les posàvem a un recò ben
pitjadés, d'aquesta manera en
teníem per tot s'hivern.

Ses que havíem de menjar
nosaltres les posàvem a secar
damunt canyissos, que esteien



fets de caramutxes i jonc, a n'es
jonc mon pare anava a cercar-lo a
Son Serra, possàvem aquests
canyissos a n'es sol i fèiem es
sequer; cada dia giràvem ses
figues un pic i ho fèiem antes de
dinar, nosaltres teníem es sequer
a Son Huguet. Si en sa nit plovia
0 tronava tothom s'aixecava per
entrar es sequer, normalment es
vespre si no les entràvem les
acaramullàvem i les tapàvem amb
un canyís buit per por de sa
rovada. Hi havia qualque sequer
que era molt gros.

- I pa de fuga, qui no en
fedeu?

Pa de figa només en vàrem fer
un any, va ésser s'any de sa fam,
per fer-lo capolàvem ses figues
amb una màquina de capolar sa
sobrassada, llavonces hi posàvem
un parell de llavors d'anís, les
fèiem que acabaven en una punta.

Es temps de sa guerra en vaig
fer per vendre i també vaig
vendre figues seques, les s'en
duien a Bunyola, les venia a duro
es kilo, això de vendrer-les a
tant es kilo era un poc raro però
ara et contaré com va ésser;
s'any antes de sa guerra vaig
anar a vendrer-ne a Sineu i
tothom les venia a tant es quintà
1 jo vaig dir que no anava de
quintars perquè no sabia treure
es compte i les venia a tant es
kilo perquè així sí que en sabia
de treurer-lo.

— Ber encistar-les COB no
feien?

Per encistar ses figues lo
primer les posàvem dins es forn i
quan eren ben calentes les
passàvem per dins aigo en sal,
llavonces les posàvem ben pitjades
dins un caixó amb fulles de
figuera davall, ara les posen
dins pots; també hi posàvem
llavors d'anís, hi havia gent que
també n'hi posava de fonoll, ara
hi posam anís i cassalla, en
aquell temps no ni posaven gens
de suc.

— A ses figues seque« aab què
lea WM •enjawBu?

En qualsevol cosa anaven bé.
tod ha <MIUIim de

nostXGSi secai »15-

AqpsA+eA {otayflafieA ¿on de. daí marenÍA en tpie. LSA encixíaven, Já.
AupenLon. éA <yxn eA ínien JLeA (¡¡uè. no AÓn yaine. boneA, La. ¿n^enLon já. éA
(pan LSA paten dina. eJbí pati pen caueJwan.-J.eA.

L f de UttLre ... l de collir
figues n'M ha?

Tot es tenps que collíem
figues cantàvan, ara t'en diré
unes quantes:

Una figa pare jal
cuida de sa figuera,
si sa dona no és fenera
senpre seu a n'es portai.

Els pobres figarelers
passen la vida penada,
perquè quan veu sa nivelada
van a entrar es sequer.

Sa nostra figaralera
es caiguda d'un simal,
tanta sort que no s'ha fet mal
perquè pensava amb en Pere.

- Jo he sentit parlar qne
amuai a <l<·'1 •*"' figues, que es
mbtó

Es dissabte del Ram ets al·lots
anaven a cantar figues per les
cases, era com es cantar panades
i deien aquesta cançó:

Cantar ses figues
son es dissabte del Barn,
donar-mos-n'en un paner gran
i testarem si són fines.
Després d'aquesta conversa hem
pogut veure que les coses han
canviat bastant, ara la gent fa
es sequer damunt es terrat o a
n'es corral i ses figues estan
damunt sacs o canastres, per
encistar-les no les posen dins
caixons, és més còmode dins pots
i les que arrepleguen per es
porcs no les deixen a un reco ara
les posen dins sacs de plàstic,
però esperem que aquesta costum
de secar figues no es perdi per
ara.

Jaume Taberner Ribot.



-lò- Qtdn tnd!

SL en -tat ei tema. de. AHA
AÍOjUieA ni. na hagut, ala/una caía
eApectactUaa., ha eata A.'oLjjub,
¿BA obneA ¿e. neteja, han eätat
impneALcnanÍA., L cam no A.'aJUjjb
mateix, ha neÁuiiai. U/OÍA una dina
d'ardi, eJL AÒtU. del. nateix. ed en
fanno, de. bóveda, dämmt. A.'aJLjub
ijotkan. té. qualqjue. anècdota qjje,
cantan, cai nemaaca la ae^aàcia.
(ffje. hi va haven, cutían eJL £eien,
ana ¿a uni /20 anuí, que, unai l i i. f.' «
oL·Lota hi. va cawie L va mon.L/1,
ionie. Aa. Q£nt conia que.
antigament Ai havia tneA. ca¿¿í de.
pou que. ¿ejivien pen. -tneune, A. 'aigo
pen. abeunan. ABA oiai-ieA., néû. iand
hi. pananen una haría manual pen.
-tneun&Ji-JÍa..

impneALonantí obieA. de. neteÀa fie A'aLjui). S'aLjui) v'ud. de. detona.
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Bola aides!
Ja torn esser aqui, con scopre

per parlar del futbol in cop més
ja que per ara és l'únic que es
pot practicar realment al nostre
poble, i així i tot, encara hi ha
gent que vol que desapareix!, que
vos pareix, que seria una bona
cosa que l'Ariany desaparesqués?,
que no seria cap cosa de l'altre
món ja que econòmicament està
quasi sense mitjans i gràcies a
Déu que aquest any hi ha més
socis que els altres anys, que
sinó anàvem a passar-ho malament,
ja que aquesta serà una temporada
molt llarga.

Una altre cosa, heu passat mai
pel camp de futbol mentres
l'equip entrena?, pot ésser que
hageu vist unes ballumes enmig
del camp que corrien, donc bé,
amics, això eren els jugadors,
que haviat per entrenar hauran de
dur un casc con els que duien els
miners amb un llumet a damunt el
cap ja que és impossible veure
una pilota a dos metres enfora
del nas,però que hem de fer! les
coses estan així ... fins que
algú faci res per arreglar-ho.

Deixant de banda aquestes
coses que tanta trascendencia
poden tenir al llarg d'una
temporada, anam a passar als
resultats del futbol, que com
podreu veure no són tot lo bons
que vondriem.
Ariany 2 - Costància 2
El primer punt que va volar

del nostre camp per culpa total
de l'àrbitre que va ajudar
descaradament al Constància, un
equip que com tots sabeu, té molt
de nom i per això els àrbitres es
solen sentir obligats a
ajudar-los, així i tot es va
aconseguir que l'àrbitre no s'en
dugués els dos punts.
Rtvo P. de Calvià 3 - Ariany 2

Molt bé varen començar les
coses ja que al minut cinc ja es
guanyava per O - 1 , però una
passada molt dolenta i unes mans
(clares) dins l'àrea va fer que
els trenta minuts es passas a un
2-1, a la segona part, no es pot
dir que jugàs molt bé, així i

Esparts.
tot, s'aguantava el resultat fins
que al minut 25 , un penali
inexistent va suposar el 3-1, hi
va haver moltes protestes,i això
ens va suposar haver d'acabar el
partir amb un home menys, ja els
darrers minuts del partit es va
marcar el definitiu 3-2 que per
res fa justícia al que va passar
durant el partit.

Ariany 1-Andraitx 1
És un d'aquells partits en el

que tu penses que venen per
noltros, ja que com es va poder
veure per coses totalment
semblants al nostre equip se
l'amonestava i a l'altre no, el
partit va ésser bastant bo, ja
que l'Andraitx té un gran equip,
un partit que es guanyava per 1-0
fins que al final del partit
l'àrbitre es va treure un penalt
de la mànega, que va suposar
l'empat definitiu.

Campanet 4-Ariany O
Partit del que cal no fer cap

comentari ja que és d'aquells que
més val oblidar de malament que
es va jugar, i aquest cop no va
tenir cap culpa l'àrbitre, sinó
tot l'equip.

Ariany 3-Sencelles O
Primera victòria de la

temporada i endemés clara i
contundent, sense cap mena de
dubtes aquest va ésser el millor
partit jugat, encara que l'equip
del Sencelles es va dedicar més a
repartir llenya que a jugar a
futbol, per lo que el partit va
estar una mica deslluït, esperem
però que els pròxims partits i

sobretot els. resultats siguin més
bons i com no favorables al
nostre equip.

Per acabar, tal vegada la
millor notícia esportiva
arianyera té un nom propi, el
d'en Miquel Ribot (Pipo), que com
tots sabeu, és àrbitre a la
categoria de la tercera divisió i
que va destacar com a part
positiva en el partit Playas de
Calviá-Arenal, si bé el que menys
importa és el resultat i els
equips sí la part que es refereix
a ell, el diari "Última Hora" a
la seva part esportiva destacava
textualment:
"arbitro: Ribot (3) Excelente en
todos los aspectos, cuajó una
gran actuación que el público
supo premiar" i més avall
destacava en lletres grosses "Lo
mejor: El Arbitro", i així també
el "Diario de Mallorca" que deia
'Magnífica actuación del
arbitro", aquestes notícies ens
han d'omplir d'alegria a tots (a
jo sobre tot si) ja que poques
vegades l'àrbitre és el .millor,
perquè el futbol està totalment
mancat de bons àrbitres, per
això, des d'aquí li vull donar
l'enhorabona i sobretot endavant
i ja saps que tots te recolzam.
Amb aquesta bona noticia ja m'en
vaig esperant que no sigui la
darrera vegada que torni a la
nostre pàgina per aquests motius.

Adéu i fins un altra.
Tomeu Bauçà Frontera.



Dia sis vàrem partir,
en dos autocars d'excursió,
i sa primera estació,
va ésser a Ca n'Alorda que hi ha

exposició,
de tot i molt, molt guapo i fi.

A Ca n'Alorda vàrem berenar,
tots es que tenien gana,
i qualque un que se passejava,
mirant lo que hi havia allà.

Mitja nora vàrem estar allà,
en aquesta exposició,
i quan vàrem haver emplit es

sarró,
a s'autocar vàrem pujar.

Des d'aquí vàrem partir,
i tornàrem agafar carretera,
en volterà i més volterà,
a n'es castell de Bellver vàrem

sortir,
i allà mos vàrem entretenir,
parlant en bon mallorquí,
per tota quella fortalesa.

Idò això era una presó,
que molts que entraven allà,
allà no podien ballar,
ni se podien asolear,
a no esser a n'es corredor.

Després de ja haver mirat,
ses vistes bones que té,
a tots mos va anar molt bé,
perquè un queda aconhortat,
d'allà damunt veuen Ciutat,
i llavors si cap barco ve,
tot d'allà se domina bé,
que és una preciositat.

Eh es castell no gastàrem cap
duro,

després de tot haver-ho mirat,
però haviat ja vàrem haver

acabat,
i a s'autocar aviat,
per seguir es nostro "rumbo",
fins a Ca'n Tomeu Xorrigo,
que també va ésser encertat.

Mitja hora vàrem refrescar,
i llavors tornàrem partir,
per Santa Pensa vàrem sortir,
per un coster guapo que hi ha,
tot es turó vàrem voltar,
que per .tot hi ha bon camí,
i a Magalluf vàrem sortir,
fins a s'hotel Sol Antillas

trobar.

Gloses d'una excursió »19-

Allà vàrem davallar,
i cap a s'hotel vàrem partir,
i aviat mos varen dir,
cap a n'és menjador a dinar.

Una vegada tot arreglat,
s'arroç sec mos varen servir,
i es que volgué repetir,
podia anar a carregar en

claretat,
a un bufet ben exposat,
i de tot ben preparat,
pes que se volia umplir,
tampoc no hi faltava es vi,
ni sa fruita ni es gelat.

Mitja hora vàrem reposar,
després de tots haver dinat,
aviat es ball ja va estar

entablat,
pes que volien ballar,
i així es dinar quedà assentat,
per tenir bon passejar.

Després tornàrem partir,
i ja tornam agafar carretera,
passant també per Paguera,
i a Andraitx vàrem sortir.

A Andraitx tornàrem voltar,
per una carretera molt estreta,
i tardàrem una mitja horeta,
i a n'es restaurant d'es Grau

vàrem arribar,
aquí tothom davallà,
per fer per allà una volteta.

A n'es Grau hi ha una torre,
que hi pujen per una "escalera",
de pedre i està ben feta,
per tenir-hi bon pujar,
desde damunt veuen la mar,
amb una vista de primera.

D'aquí tornàrem arrencar,
amb bones vistes tot es camí,
passàrem pes coll d'Es Pi,
i Estellencs vàrem passar,
passàrem per Banyalbufar,
en carrers estrets tot es camí.

Aquí es coll ja s'aixemplà,
en carretera nova i aixemplada,
i cualca volterà ben pronunciada,
i a Esporles vàrem arribar.

Des d'aquí ja vengué xerrera,
com sempre així ho solem fer,
Na Burgués en so micro vengué,
i en veu alta mos digué,
un xiste vos contaré,
que creis que serà de primera.

Llavonces mos va cantar,
lo que deim el dominé,
que això sempre cau molt bé,
quan acaben de passejar.

També cantà una altre cançó,
que també a tots va agradar,
perquè un dia la cantà,
a davant sa televisió,
i a tot Mallorca en rodó,
també la pogué escoltar.

I es sol ja anava ponguent,
i sa fosca mos agafà,
i a Ariany vàrem arribar,
sense tenir cap accident,
i tothom va quedar content,
perquè tothom ho demostrà.

Ara me despediré,
com ho faig cada vegada,
perquè ha anat bé sa passejada,
i una cançó vos faré.

A Ariany hem arribat,
i no hem tengut cap averia,
hem cantat Salve Regina,
idò si aquesta vos ha agradat,
tornau quedar convidat,
per tornar-hi un altre dia.

6 d'octubre de 1991.
Joan Frontera.

*
* * *
* + * *
* * *
*
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" Ajuntament tjj^ de Palma "

a L publican un kneu. neAum ¿e. ¿BA íxu&í deJbí fnenÍA. Ciutat de.
Paino. /99/, en LÍA. AeveA. difenentA. modalUatA., AÍ algú. edtìz ¿nt&neAAat en
canèixeA leA ÌXLASA. carpleteA pat poAAOJi peñ la. nedaccio de. la. nevuda i
Ae, n'hi fac.il.itam. un exemplou., o iaibe. eA. pat düágiji al. Négociai de.
Cultuna. 1 de. l'Aiuntanent de. faina., COMSJI de. L'Alnudalina, 7 A> fa>
telèS.: 723083.

•. ani)PERIODISME
* El Pressa. Ciutat de Palma de

Periodisme estarà dotat amb
400.000 ptes.

* Podrà ser premiat qualsevol
treball difós durant l'any 1991
per premsa, ràdio o televisió, en
qualsevol llengua i territori.

* Els treballs que optin a
aquest premi es presentaran abans
de les 13 hores del dia 10 de
gener de 1992, a les oficines del
Negociat de Cultura I de
l'Ajuntament de Palma, carrer
l'Almudaina, 7 A, 07001 Palma. Hi
seran admesos els que arribin per
correu, si la seva data
d'expedició no és posterior a dia
10 de gener de 1992.

FOTOGRAFIA

* Al Premi Ciutat de Palma de
Fotografia es podran presentar
els fotògrafs professionals o
aficionats que ho desitgin, amb
un màxim de tres fotografies
perhom.

* El tema i la tècnica de les
fotografies seran lliures. Les
obres hauran de ser inèdites, no
publicades ni premiades a cap
altre concurs.

* Les fotografies hauran de
presentar-se abans de les 13
hores del dia 27 de desembre de
1991, al Palau Solleric (carrer
Sant Gaietà n° 10).

* El Premi Ciutat de Palma de
fotografia 1991 tindrà les
següents modalitats:
* Premi al millor conjunt de

fotografies, dotat amb 150.000
ptes.
* Premi a la millor fotografia

en blanc i negre, dotat amb
25.000 ptes.

* Premi a la millor fotografia
en color, dotat amb 25.000 ptes.

PIHTURA

El Prena Ciutat de Palma

1991 de Pintura serà dotat
1.000.000 ptes. Els artistes,
tant espanyols com estrangers,
podran presentar-hi un màxim
d'una obra perhom.

* El tema de les obres, la
matèria i les tècniques que s'hi
emprin seran lliures, però caldrà
presentar-les emmarcades
convenientment.

* L'adnàsió de les obres
tindrà lloc entre el 9 i el 27 de
desembre de 1991, de les 9 a les
14 hores, en el Palau Solleric
(Carrer Sant Gaietà, n° 10)

LITERARIS

* Els Premis Literaris Ciutat
de Palma 1991 en llengua catalana
tindran les següents modalitats:
* Novel·la, dotat amb 1.000.000

ptes.
* Poesia, dotat amb 500.000

ptes.
* Relat breu, dotat amb

200.000 ptes.
* Els originals han de

presentar-se per quintuplicat,
mecanografiats en folis corrents
o en fulls holandesos, a doble
espai i per una sola cara,
perfectament llegibles.

* El termini d'admisió de les
obres acabarà dia 22 de novembre
d'enguany. En presentar-les, se'n
lliurarà un rebut a l'autor. El
lloc de presentació serà el
Negociat de Cultura I de
l'Ajuntament de Palma, carrer de
l'Almudaina, 7 A, 07001 Palma.
ESTÍMUL D'ACTIVITATS

ARTÍSTIQUES
* Podran participar en aquest

concurs tots els artistes,
pintors o escultors, nats a les
Balears o que hi duguin un mínim
d'un any de residència, menors de
25 anys i que no hagin realitzat
cap exposició individual de la
seva obra. Podran presentar-hi un
màxim d'una obra perhom.

P R E M I S
CIUTAT
DEIÄLMA
1 9 9 1

* El tema de les obres, la
matèria i les tècniques que s'hi
emprin seran lliures.

* El termini d'admisió de les
obres serà el comprès entre dia 9
i 27 de desembre d'enguany,
ambdós inclosos. Hauran de ser
presentades al Palau Solleric
(carrer Sant Gaietà, 10) de les 9
a les 14 hores, els dies feiners.

* El Premi Ciutat de Palma
1991, Beca d'Estudis a
l'Estranger, serà concedit a un
pintor o a un escultor concursant.

* Com a dotació del Premi,
l'Ajuntament lliurarà a l'autor
premiat la quantitat de-400.000
ptes. en metàl·lic, destinades als
viatges d'anada i de tomada a
l'estranger i a les despeses
d'allotjament i de manteniment.

BEQUES D'INVESTIGACIÓ
EH L'AREA DE CULTURA:
Humanitats i Ciències.

* Les beques d'investigació
convocades subvencionaran el
desenvolupament de projectes
d'investigació en les àrees de
les Ciències de la Naturalesa i
de les Humanitats i les Ciències
Socials que es presentin.

* El termini d'admissió dels
projectes acabarà dia 22 de
novembre d'enguany. El lloc de
presentació serà el Negociat de
Cultura I de l'Ajuntament de
Palma, carrer l'Almudaina, 7 A,
07001 Palma. Seran admesos els
projectes que hi arribin per
correu si la seva data
d'expedició no és posterior a dia
22 de novembre de 1991.

* L'import de cada beca, és a
dir, la quantitat de 400.000
ptes, serà indivisible.



Passatenps

- Si
evitarem

SABIES QUE ...
La famlia March, està

considerada con una de les 100
fortunes més grans del món.

respiram pel nas,
molts de costipats.

- Els 5 discs més venuts de
tota la història de la música
clásica són:

1) 5a Simfonia de Beethoven
2) Les quatre estacions de

Vivaldi.
3) Tocata i fuga en Re menor

de Bach.
4) Concert d'Aranjuez de

l'espanyol Rodrigo.
5) Simfonia 40 de Mozart.
- Al nostre paisà Guillem

Frontera l'han assignat per
dirigir el Palau Solleric de
Palma.

- Segons un reportage aparegut
al diari "Ultima Hora" de Palma,
el Jutjat de Pau d'Ariany, és
l'únic de Mallorca en el qual no
s'ha realitzat cap matrimoni per
lo civil.

IDO ARA JA HO SAPS!!!

PENSAMENTS
- La llibertat, suposa triar i

triar, suposa renunciar.
(Gustave Thibon)

- Si en vols sortir bé d'una
discusió, oblida't de tu mateix i
respecta a l'altre.
(Michel Quoist)

- Qui no s'adapta a la
realitat, perd sempre la partida.
(Ortega i Gasset)

- No és més ric qui més té,
sino qui manco necessita.
(Karina)

- L'Amor, ha de tresmetre's
per alguna cosa més alta que per
les paraules: L'Amor, s'ha
d'endevinar.
(Pep Albanell)

LLETRES BARREJADES
Aquesta vegada, tal volta et serà
més difícil, ja que del que es
tracta, és de trobar el llinatge
de 10 coneguts pintors
mallorquins.

M E N E
B YH J
A NM V
R A B C
C ML P
E ER B
L LR E
O A H N
C C E C
E B V H

N O E
K G R
FD E
V N R
OES
V Ã O
NU C
MR I
A N E
UR S

Z O A
R I R
R A S
S Z D
D E T
K T Y
F R E
B O T
T F I
L K O

ILETRES CREUADES
Horitzontals A)Consonant. B)Regió
superior considerada per l'home
com a residência de Deu.
C)Capital de Marroc. D)Sonar lês
campanes sense voltejar-les fent
anar el batall de banda a banda i
rítmicament. E)Llinatge existent a
Ariany. Beguda típica mallorquina
(Rev.) F)Que té al seu càrrec un
molí. G)Forat que fan les
bestioles a les sèquies, per on
es filtra l'aigua. H)Que té molts
diners o posseeix grans béns.
I)Consonart.
Verticals. 1) Cent. 2)Conjunt de
flors o de fullatge reunit per a
servir d'adorn. 3) Cessació de
treball. 4)Tallar a trossets
petits. 5)Ni fred ni calent.
Familiarment Servei Militar
(Rev.) 6)Que s'expressa amb molt
poques paraules. 7)Sac
relativament petit, per dur
diners o altres coses de poc
embalum. 8)Poc freqüent.
9)Consonant.

t Í

TEST CULTURAL
Parlàvem al passat número i a

¡n'aquest, dels molins arianyers.
Per tant, i per veure si heu
agafat les idees del que hem
escrit, aquest test, es basarà
exclusivament en preguntes damunt
aquest tema.

Així doncs, anem per la
primera:

1) Quants de molins de vent hi
ha a Ariany?

- Sis
- Deu
- Cinc
- Set
2) Presumiblement, quin fou el

primer que es va construir?
- Molí d'En Marinero
- Molí d'En Rigo
- Molí d'En Xarop
- Molí d'En Piulo.
3) Es dona la casualitat que

el darrer en construir-se, també
va ésser el darrer en deixar de
funcionar. Sabries dir-nos quin
va ésser?

- Molí d'En Guillem Gener
Molí d'En Bernat Gener

- Molí d'En Xarop
- Molí d'En Marinero
4) De quin any és el mapa de

Jeroni Berard, al qual hi
apareixen per primera vegada
documentats els molins arianyers?

- 1530
- 1936
- 1789
- 1851
5) Con relatàrem, hi han

hagudes moltes desgràcies
associades als molins, però a
Ariany, per damunt tots, destaca
un molí a on es va cometre un
assassinat, a part de morir un
fill de la casa agafat per les
antenes, sabries dir de quin molí
es tracta?

- Molí d'En Marinero
- Molí d'En Rigo
- Molí d'En Piulo
- Molí d'En Xarop

Biel To\ell.
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• Abans de finalitzar la present
legislatura, la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears
conptarà ani) una llei de l'esport
que regularà la pràctica
esportiva dins 1'àmbit autonòmic
i reunificará en un sol text la
dispersió legal existent fins
aquest moment, la qual cosa
significa una simplificació de la
legalitat sense que sigui
necessari el seu desenvolupament
en reglaments i decrets con és
habitual.

L'existència d'una llei
autonòmica d'aquestes
característiques constituirà una
garantia per l'exercici de
l'esport balear dins el marc de
la legalitat vigent.

Els objectius de la llei són
els de regular, coordinar i
promoure la pràctica esportiva
balear a tots els nivells per tal
de planificar un desenvolupament
de l'esport amb totes les
garanties legals.

La llei preveu també
garantitzar al màxim la
representativitat de
l'associacionisme esportiu i
vetllar per al desenvolupament
esportiu a tots els àmbits
socials i institucionals.

No es pretén amb la Llei
Balear de l'Esport la creació
d'un element de control de
l'activitat esportiva, més bé al
contrari, cal ordenar,
racionalitzar i regular aquest
dret social per garantir que la
pràctica esportiva gaudeixi de
les garanties necessàries per
assegurar el seu correcte
desenvolupament i evitar
possibles danys o perjudicis als
practicants i afeccionats.

Les accions de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports
durà a terme per l'elaboració de
la llei són les següents:

1,- Creació d'una comissió
integrada per mentores
representatius de l'àntoit de
l'esport que es responsabilitza-
ran de la redacció de la llei.

2.- Consulta de la llei a
totes les entitats esportives

interessades.
3,- Aprovació pel Consell de

Govern.
4,- Aprovació pel Parlament de

les Illes Balears.
5.- La Conselleria promourà

l'elaboració de plans especials a
cada municipi de les Illes per a
fer efectiva l'aplicació de la
llei de l'esport.
CTUHTTIIK

1.- La creació d'una normativa
específica que reculli, ordeni i
desenvolupi els reglaments
preexistents sobre la pràctica
esportiva balear en tots els seus
àmbits.

2.- Fomentar la pràctica
esportiva a tots els nivells i
estaments socials de les Illes
Balears a fi d'afavorir l'accés
de tots els ciutadans a
desenvolupar una formació física
adequada.

3.- Promoure i regular la
pràctica esportiva en les edats
de formació i escolars.

4,- Promoure i planificar
l'esport de competició d'alt
nivell en col·laboració amb les
federacions esportives i altres
institucions.

5.- Coordinar i regular la
pràctica esportiva federada i
1'associacionisme esportiu.

6.- Vetllar per a la
integració de l'educació física
dins el sistema educatiu en
general.

7.- Promoure i regular la
pràctica de l'esport pels
disminuïts físics i sensorials,
com una forma d'integració a la
societat.

8.- Regular i coordinar el
desenvolupament dels centres de
valoració médico-esportiva
vigilant la idoneïtat tècnica de
les estructures i el personal.
CMMl·.mnijgrnp·« EE LA 1ÜLEE.

1.- La futura llei de l'esport
subsanará els désavantages que
suposa la insularitat per a la
pràctica esportiva insular. Així
doncs, la Conselleria de Cultura
té previst que la llei contempli
que el govern balear participi
del finançament dels esportistes

balears en els seus desplaçaments
en competicions d'àmbi*
interinsular.

2.- A través de la llei es
crearà el consell balear de
l'esport federatiu que es
constituirà con a orga
representatiu del conjunt de
federacions constituïdes i
inscrites a la Comunitat
Autònoma Balear.

El Consell Balear de l'esport
federatiu permetrà una més viva
participació de les federacions a
l'àmbit institucional.

3.- La llei regularà les
titulacions per a la pràctica
esportiva per tal de garantir un
aprenentatge amb les millors
condicions i auto professionals de
reconegut saber.

4.- La llei preveurà i
garantitzarà l'obligatorietat de
l'educació física al món de
l'ensenyament i fomentarà la
pràctica esportiva reglada.

5.- A través de la llei, la
Conselleria elaborarà un estudi
inventari sobre el • mapa
d'instal·lacions esportives a
l'àmbit autonòmic per tal de
preveure les mancances i
necessitats existents i establir
un pla de prioritats a dur a
terme entre les diverses
institucions competents en la
matèria.
AKT D'APLICACIÓ IE IA II£E.

L'àmbit d'aplicació de la llei
seran totes les persones
físiques, entitats, associacions,
federacions i institucions
autonòmiques relacionades per
vincles especials de naturalesa
professional, laboral, educativa
o per situacions especials
físiques, amb la finalitat de
desenvolupar, fomentar i
practicar l'activitat
poliesportiva sense cap afany de
lucre.
1ER QDE TUA LUE IE L'ESPOKT?

L'article desè, apartat 10, de
l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, estableix que la
Comunitat Autònoma té la
competència exclusiva sobre la
promoció de l'esport.
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Al mateix temps la Carta
Europea de l'esport del Consell
d'Europa, la Carta Internacional
de 1'Educació Física i l'Esport
de la UNESCO i l'article 43 de la
Constitució Espanyola consideren
que l'Administració Pública ha de
regular el dret indiscutible de
tots a la cultura física i a
l'Esport.

Cal tenir en compte també que
a partir de l'I de gener de 1993,
el món de l'esport també sufrirá
les conseqüències de la lliure
circulació dels esportistes.
Actualment, existeixen reglaments
nacionals que limiten la
possibilitat de llicenciar als
atletes procedents d'altres
països de la Comunitat Europea.
Des de 1990 es reconeixen als 12
països menores els diplomes
esportius d'ensenyament superior
que tinguin una duració mínima de
tres anys. Aquesta directriu no
reconeix el conjunt de totes les
professions relacionades amb
l'esport.

Segons apunten alguns experts,
s'hauria de tendir cap a una
unificació legislativa de tots
els estats perquè els interessos
nacionals no ensopeguessin amb
les directrius donades per la
Comunitat Europea en matèria
esportiva.

Davant aquesta situació i
també amparant-nos en la
legitimitat que com a govern
autònom ens atorga l'Estatut
d'Autonomia de desenvolupar al
màxim les competències que tenim,
la Conselleria de Cultura creu
convenient elaborar la llei de
l'esport balear.
nunuu'iS IE IA UH.

La Ilei de l'esport tindrà com
a objectiu primordial la de
f ementar, coordinar i regular la
pràctica esportiva arreu de la
Comunitat Autònoma.

Els àmbits sobre els que
regularà són els següents:

l * Administració autonòmica,
insulars i locals.
* Disciplina esportiva.
* Infraestructura esportiva

(instal·lacions)

* Associacionisme esportiu
(clubs, associacions, entitats i
agrupacions)
* Federacions.
* Assistència i protecció dels

drets de l'esportista.
* Pràctica esportiva d'alt

nivell.
* Investigació i ciències

aplicades a l'esport.
* Regulació dels espectacles

esportius.
* Competicions.

x-x-*-********

EXPOSICIÓ

Sota el títol Les juguetes de
lee padrines, la conselleria de
Cultura, Educació i Esports
presenta, del 8 al 31 d'octubre a
la Casa de Cultura, una exposició
de juguetes de porcellana, cartó
o llauna pertanyents a una de les
col·leccions més grans de l'Estat
espanyol tant pel nombre de les
peces com per la seva amplitud
temàtica.

La col·lecció que s'exposa
Íntegrament, consta de dos mil
peces entre cotxes de llauna,
cavalls de cartó, automates,
trencaclosques, pepes o jocs de
taula. Algunes d'aquestes peces
estan també localitzades a museus
europeus de juguetes
internacionals com a París,
Londres, Holanda i Alemanya.

L'exposició ha estat una
iniciativa de la Comisió
Interdepertamental de la Dona que
presideix la consellera Maria
Antònia Munar i pretén ser una
mostra representativa de les
juguetes dels nostres
avantpassats, de les nostres
mares i àvies, per poder comparar
amb les juguetes actuals i
extreure'n conclusions.

Òbviament, una de les
finalitats de les juguetes és
preparar els nins per a les
funcions que hauran de dur a
terme quan siguin grans. Els
papers que ha assumit fins ara la
dona i l'home estan estipulats i,
clarament, diferenciats per la
societat consegüentment aquest
fet es plasma a la col·lecció.

La coeducació actual, nins amb
nines, i els corrents pedagògics
més recents han influït els
fabricants a reduir les
diferències entre les juguetes
destinades a un o altre sexe, la
qual cosa fa que el tipus de
jugueta actual sigui més didàctic
i igualitari.

L'exposició consta de deu
vitrines de fusta, cobertes de
metacrillat amb un prestages de
vidre. També s'exposa una casa de
pepes i juguetes grans com
cuineres de fundició, mentre que
en les parets pengen quadres amb
retallables, trencaclosques,
cromos, fotografies i postals.

La col·lecció exposada pertany
a un particular i el resultat de
quinze anys de treball i
restauració de peces localitzades
a diferents punts de la geografia
espanyola, principalment a
Mallorca. També la componen
diverses donacions de particulars
que han col·laborat en la
restauració.

HISTORIA D'UNA EXPOSICIÓ.
Una tercera part d'aquesta

exposició ha estat oberta al
públic l'any 1987, en el Claustre
de Sant Antoniet, també sota el
patrocini de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports. La
mostra va tenir un gran afluència
de públic, uns deu mil visitants,
al marge dels alumnes de quaranta
escoles.

Durant aquest mes d'abril de
1987, la col·lecció fou exposada a
la torre de ses Puntes de
Manacor, organitzada per
l'Ajuntament de Manacor, i, el
mes d'abril de 1988, a la Capella
de la Misericòrdia.

Les causes de l'èxit de les
exposicions les hem de buscar
l'encant i la màgia de la jugueta
antiga que arriba al sentiment de
tot tipus de gent, ja siguin
adults o nins. L'adult es recrea
en la contemplació de les
juguetes que ha acompanyat la
seva infància, i el nin
descobreix la forma de jugar dels
pares o dels avis.
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cu /aro C
tat, can mai tnobam?

- Cític moteta, pe/i venLn a ¿a
botiga he. de fen. un cincuit que.
acab nebentada.

- Un cincuit!, o ¿OA canneneA?
- Fotne, o no t'haA temuda que.

moA /un de. poAon ASA aigoA i en
ASA puteA AiauleA moA nin deixat

\Jnll ¿¿¿a*
- SL, penò i oqueAta aiao qué.

no éi peji /ta flianineia?

ou

- ña¿ íe. toc gota!. Sempne. VOA
en AO ¿annui tnen! no L él nano
que. no t'en temeAAÍA penque. AL va
haveu pac.ienc.ieA i xampany, pen
tothan.

- tía me. Aop gjieu.
T L L"- 1 no enee, be., ( s

totA eA cannenA envaine., que, pen ponían de. ML panxada temone, n'e±A,
•L j. L J L J í ' • i I 'annwan a pant o banda ne, de. {.en no L t. oAAeaun aue, en AOKtia

MÍA volteA aue. un ça pun. I
danint moA tocanan AU butxaca.

- I a Aa ¿ulleia deien aue. en
CanuelleA ho pagania f

- Que. puteA Aaben aqueAÍA de
¿a lulleta de. munuin eA aall pen

penque, en
¿an de. ML panxada Aß

no i t'oAAeaun aue en
d'aito, en va bnoLlan tneA dieA i
tneA nitA AenAe tunan-Ae.

- 1 aqueAta aiao a en. anca/a?
T L • Jl- 1 a en novia a anon, cap a

A'avene. deA camp.
- Bona tudaaÍAAa! i° °^e t^nc

Aa cneata, ¿e. penden aue. ho ¿aben ¿a cittenna buida, rn hagueu, anat.
tot i Aempne. fan etA QUA en ben bé.
tenna. - O no ainaneA Aa canai

- Calla., que. AÓn CÍA unLcA aue. A 'aline, dia?
diven AeA venutati. - Quan anava a Q,inan-la, fa

- Lo aue. a tu t 'aonaden penaue. ¿en un ¿Lamp i un tno que. me. vaia
j • j ii *• r i r t i ° t *Aon deA teuA. AapA AL t naaueAAui Quedan Aembnada. m. en vaca noven, . t . ' 7 </" . ori . ' . cr

fenuaa auataue puc., canvuanieA de. donan a A eAcuAot deA AUAÍO.
cantei.

- KeA no en panLem puA, aue.
noJinoA dueA Aon can eA políticA,
tant moA 'CA nepinyan-moA can
ca¿aan-muA aplegadeA.

- fen cent, que. hoA anon a

que me va eApenyan /¡a

ouaitan a A'OÍ^UO?
- SL que. hi he. anat, vaia

eAAen Aapnùnzna.
- I no enee bé! pen tot hai

hid arican CA noA, L que
tnobaneA?

- Qué. él una pnecioAitat,
t'oAAeaun que. hi hauria, un. ban
depaAÍt.

- Ido que te. penteA, AÍ
haguéAAÍn entnat eA teuA a AeA
pnimeneA eJLeccLanA ana no
tendniem pen paáan-nL A'aigo,
penque, vanen din que. hi fonien
una Aaía de. ¿eAt&A.

- No diûULA pandaladsA!
- TandaladeÀ? ho ¿è. ben cent

que. ho deien, lixa't AL hi
estaven AegunA que. auanyanien
penque...

- 'ReA, i A'aiûo tanmateix no
Aenà de ¿nane ¿'naunem de. pacán,

• it / rj° oL tu, que. 4apA d on ¿a dunanr
- i Punyeta! o no hoA Aentit

A'aiuoda que han tnobat pen
devenA CA camL de Caldenitx?

- d ¿o
teJLevuáJó!

- I a ¿o Aã geLena.
- De. neA moA Aenveix. tenui

"panannayoA", cada vegada at¿e Ai
na tempe/dat fat toteA ABA
t&¿evÍALonA deA poblé*

- SL, t'oAAeoun que. eA Aineven
Ai ¿à. uní bau jonncuA donne/ta ei
tnonA.

- I gui ei CA Aineven?
f iCA que annegÂa ASA

teJjevÍAÍaiA, i a tu qui la
t'anneoja?

~ So vaia lleaLn que. quan ¿a
II III* 1*1 * F ' •JManpA, L han de. deAenxufan, miL

he. tengut una avenia.
- Ido a Ào m'aanada tenui-JLa.

r í î
Aempne. enxufada, AapA que. él de.
vieiÔAÎ

- I ho enee tu caí tai de.
paAAOJl_QUAt.

- lot ho agaleA peA cap que.
"Í ' j ir * /enema., Ae. cent que. t hai de.

cai¿eAAan cada Aetnana.

SOILÜCIÖNS ALS PASSATEMPS
LLETRES CREUADES
A) T. B) Cel. C) Babai. D)
Repicar. E)Capó. Olap. F)
Moliner. G) Sàlic. H) Bi^.T^M

1) C. 2) Ram. 3)Repòs. 4) Capolar
5) Tebi. llim 6) Lacònic 7) Talee
8) Rar 9) P
LLETRES BARREJADES

(M~E N E N D f

L K O
TEST CULTURAL

1) Sis
2) Molí d'En Rigo
3) Molí d'En Guillem
4) 1789
5) molí d'Eh Rigo

Gener

- Cada Aeimna no.'r cada
veoatía que. hi ha caníéA, penque,
t OAAeaun hi ¿ique.

- FoAca, mentneA
capeLlà pnopi, moA
concoman.

an poyueA

no tenauem
haunem. de.

- fen cent, que. ¿a no poAAen
eA de. Aa boAuna?

- fen ca noAtna AU

- Ido pen ca noAÍna d'ençà que.
tenim eA cannenA enlaine no
pOAAa.

- Ido pnoteata a n'eA teu
bâtie.

- £A que no Ae. penaue no poAen
contenedonA, pen tati eA pobleA
de. Aa fllancarunitat n'Ai ha, i
noJtnoA amb en Toni que éi eA
pneAident i haunúem cFeAAeJi e&
que haunúem d'eátan millón ja ho
veuA, boAAeA pen tot, moixoA i
canA pen damunt eJJLeA, él una
ponquenia!

- Ido diaue-li a n'eA batle,
no deieA que. tot ho feia tan bé?

- $o veia ARA COARA, no Aon
can tu. feno ja que. ho ¿LUA, ¿one
de. veunen-lo i IL dine. que. ha de.
poAan cardenedonA, ona veí a
Aebne, tú. AÍ él competencia, /teva.

- lu con tal que. quedan bé,
¿enieA A'uHoAÍne. eAbnancat.

- Be. m'en vaig. a ¿Levan poLí,
penque t oAAegun que amb aqueAta1 . ~ i ir . «T , , 3^
ALOJULaría no Ae. AL haune. de. tonnan
eavlanquinan L tot.

- Alenta a caune. dinA A 'oLjub.
- Això éi lo que. t 'aanadania.




