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L'ARXIDUC LLUÏS SALVADOR

Sncara.que L'Arxiduc LLuís Salvador hagi passejat per mig mon la seva

melancólica inquietud, és induttable que oi sou nom ha quedat vinculat per

a sempre al de Mallorca. -, ' •

Nasqué al palau PITTI do Florència el 5 d'Agost de 1.847, fill tercer

do Leopold II de Toscana i cosí d'Alfons XIII.

Do la seva vintena d'anys daton els primors contactos de l'Arxiduc amb

Mallorca.'Arribava a la nostra illa l'estiu do 1.866. El viatge obela a la

intenció d'escritire un llibre sobro los Balears i on efocto la seva. obra ca-

pital fou "DIE BALEAREN III WORT UND BILD GESCHILDERT" enciclopedia do nou

volums a la qual dedica uns vint anys do treball.

La seva obsesió* ora sempre "un indescriptible desig d'anar mos lluny,

la solctat a la vora del mar, fantasiant píateos llunyanes". Després del

segon viatge a Mallorca adquirí d'una manera fortuïta los trrcs de MIRAMAR

uns dels paratges més bells i espiritualment cl mos suggestiu, de la cor-

nisa nòrdica do Mallorca. :.

Es prou coneguda la cura principesca amb què Lluís Salvador retor-

nà la fesomia estètica i espiritual al meravellós escenari de Miramar, for-

mat de bocs d'alzines, pins i oliveres, de declivis vertiginosos i penya—'

—sogats que enfonsen on la mar el braç imprcsionant do La Foradada. Restau-

rà los cascs velles reedifica la capella de la Trinitat, rodejà les cons- .

truccions de marges, arbreda vària i jardins. Aviat el territori de Miramar

s'eixcrnplà amb nombrosos adquisicions do noves torres?'Son Galceran, Son Ga-

llard, Son Moragucs, Son Ferrandoli, Son Gual, 'Son Marrcig, Sa Pedrissa,

S'Estaca....

A Miramar fou primerament 1'allotjador de tots, simple, frugal, gene-

rós, arreu famós pel malcndroç personal i per la seva indumentaria desastro-

sa,. Només en arribar (i o,ixò ora en contades vegades) a la Hofburg vienesa.,

la cort més ceremoniosa D'IDuropa es transformava de cap a peus; així i tot

a la nit, com a gost de venjança contra cl turment del protocol, 1'excèntric

personatje es feia estendre a terra cl matalàs i s'ajeia al pou del llit

sumptuós. -

A 1'acabament del segle passat cal remuntar la plenitud de fama. de

l'arxiducal Miramar. Dol'mar fins als cims mós abruptos un hàbil traçat de

do.camins'i senders . solcava,els bocs, els vessants i oís torraos do los di-

verses possesions, conduïa a racons sorprenents, a glorietes coronades do

fronda, a miradors oberts a 1'ampiaría dol mar. L'Arxiduc os complaïa a aco-



llir ola visitants, mes n. nibrosos cada día del son paradís. Por n, clin havia

compost dos opuscles de divulgació, uii 011 espanyol_"Indicaci nos a los nuo

visitan Miramar", i un altro on '.català "Lo quo só do ..Miramar". A 1'hospodo-

ria do "Ca liado Pilla" tothom tonia dret a: allotjar-so durant tros dios,

31 cou iot ora un petit parc zoologie flotant, oi seu sedici, una di-

minuta societat cosmopolita composta d'austríacs, r;recs, francesos, italians,

turcs, .anglesos, mallorq.ii.ins i mallorquines, una comtessa vonociana i una,

mora, pagesos, pintors, escriptors, capellans, que sovint en els ports o es-

tacions ferroviàries era confús amb una companya do comediants o saltimban-

quis. Unes vedades, 1 lArxidiic, exhibint un vestit brufat do constel·lacions

de taques ora pros pol cuiner; d'altres rcs;;uardant la seva corpulència do

coronel sota l'etern para-r.ol, era assenyalat coma a director de circ.

Í cnmif; d'aquesta vida '-rotesca, prop dols sous setanta anys, cl sor-

pron la primera /jucrra mundial. L'Arxidiic, malalt, adorador .fanàtic de la

pati, es refusila a la seva residència do Brandáis. 3e li inflen les mans i

se li a{7ruc;;;en los úlceres de les cames. Solitari i tristíssim, senso un

alè de calor familiar, morí el 14 d'Octubre de 1.915» Havia voLf;ut que les

seves despulles rcpossssin llviny, al sol del Sàhara, sota un monticle sembrat

d'.alocs i atzavares. Però a l'aniversari del seu traspàs, ois seus restes fo-

ren traslladats por ordre imperial, al panteó familiar a la cripta no:;ro de

l'església dels caputxins .do Viena. _ (Continuarà)

Hi anirem a Sant Joan i veurem tot cl que hi ha, diuen que hi lia

una llàntia a cada cantó d'altar.

Llànties no ho se, però lo que si hi ha es un bon .alteveu dar.Tunt

os campanar que els diumenges diu així s

Tararà, rararatattararà tarazará. Dimecres dia tal es pagarà SP- con-

tribució.

Si voleu cc;mprp,r un solar veniu a parlar amb jo i vos informaré.

Tambó es pagarà s'impost de circulació de Vehicles.

Això és. un" bon cr/cemplc a prendre, perquè s'est".Ivien un ''alguacil" • .

i una.trompeta, i ademes demostren que.tonen bones relacions església i estat,



J U N T A M U N I C I P A L M E S D E

K O V I E M B R E

La Junta Municipal correspondiente al nies de noviembre de mil

novecientos ochenta, tuvo lugar el pasado dia cinco a las dieci-

nueve horas y se desarrollo de acuerdo con el correspondiente Or-
den del Dia.

12,- Lectura "borrador -acta anterior.

22.- Facturas presentadas desde el anterior Pleno»

Una vez examinadas y halladas condormes por unanimidad son

aprobadas las siguientes;

- Una de comestibles Bartolomé Bauza de 3=850 Ptas. importe mate-

rial suministrado pa,ra limpieza.

- Una, de D^ Maria ï lar cus de 5.944 Ptas. importe jornales efectua-
dos en la limpieza de la Casa Consistorial.

- Una do Butano S.A. de 790 Ptas.
- Una de D. Francisco Horrach cíe Ptas. 36.385 importe estanterías

matalicas para el archivo municipal.

- Varias de Gas y Electricidad S.A. por un importe total de 10.218

Ptas. y que corresponden al Cementerio Municipal, alumbrado pú-
blico sectores 1 y 2 Escuela Cirios y Cas,?. Consistorial.

3s.- Correspondencia recibida.

Después de su lecturav la Corporación Municipal se dio por en-

terada de los siguientes escritos recibidos?

a) De la Sexta Jefatura Regional de Costas y Puertos de Balea-

res, sobro aplicabilidad de las Normas Subsidiarias para la expío

tación de instalaciones temporales en las playas de Baleares..
b) Del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, por el .cual

SG notifica la resolución adoptada sobre desestimación dol/recur-

so de alzada, interpuesto por la entidad Son Beitran S.A. represen
tada por D. Lino Garcia S c ar xe 11, contra acuerdo de la Cominióii =
Provincial de Urbanismo de Baléares de 30 de octubre de 1.978 de-

negatorio del proyecto de construcción do un contro de Taso.lotera

pia, en el término Municipal de Doyá.

c) Del Consell General Interinsular de las j.slas Baleares, . ad-
juntando circular de la Dirección General de Administración Local

que trata dol problema de la abstención en las votaciones de los
acuerdos corporativos.



4e Varios

a) Instancia de Dâ i.ïargarita Salf.s Ripoll en 1?, quo expone y so.

licita una solución al problema'quo''lo ocasiona cl aparcanicnto de

vehículos frente a ou viviente, sita on 1,: Flaza de la Iglesia n2 2

: El Ayurit-amiento acuerda facuïtar al O once ;jal Delegado de Circula-

•. ciói.i par.: dar ;una solución a la mayor brevedad pesióle al problema

"planteado por I.:1, antedicha ora.
b) Instancia de D» iguel Jaunie Hcinagucraj solicitando recono-

c iraient o de un nuovo trioni o. 'üil Ayunt amiciito por unanimidad acue r

da coiiceC.or a D. . iguel Jaume» Funcionario el reconocimiento'del =

trienio solicitado.

c) Expediente contratación de Servicios en régimen. Administati.

vo. El Ayuntamiento acuerda contratar a la vecina de esta villa. Da

Catalina Rullan Lías para el desempeño de fuñiónos de auxiliar ad-

ministrativo cíe esta Corporación, por el plazo de once meses.
d) Conformidad del. Ayuntamiento al acabado do las obras de Pa-

vimentación asfaltiva y acondicionamiento del Camino de le. Cala.

31 Ayuntamiento manifiesta su conformidad al ,-cabado de dichas o-
' bras efectuadas por el Contratista D. Bartoíorad Pons Bibiloni y =

Subvencionadas por el Consell .''-encrai Interinsular.

c) Expediente de Habilitación de Creditev con cargo al sobran-

te de la liquidación del Ejercicio de I.979.

El Ayuntamiento acuerda Habilitar la cantidad de UN iILLON DE

pesetas con cargo al sobrante de la liquidación de 1.979 para pa-

go al Colegio-de Ingenieros de Cai.-.inos Canales y Puertos do Balea

res de los honorarios del Proyectó .de Abastecimiento de agua y Sa
neaniente de la villa do Deyá.

52 Expedientes de obras particulares.

Después de examinados detenidamente el Ayuntamiento acuerda conde-
dcr los siguientes:

.- A Don Juan Orónos Villalobos
- A Don Alfredo Pardo Suarez
- A Da .;:aria Coll Coll

- A .D. ;Ives Jaspard

.- A D. Antonio Ivamo* Gabardas

- A D. Juan. Ferrà Liguei

- A D. George B ï:cDovvcll

- A D„ Carlos Navarro Sust.
1 Y rio figurando ningún asunto de que tratar so levanto la sesión.



AMNISTIA INTERNACIONAL

— 3ns pots fer un'poc de presentació del vostre grup?

AMNISTIA INT3HiIACIOML.es un moviment mundial, independent de tot govern, par-

tit polític, ideologia, interès econòmic o credo relegios. Com a tal, té un

paper específic dons els conjunt d'entitats diverses que treballen en la de-

fensa i promoció dels DRETS HUMANS.

— Cerca l'alliberació d'homes i dones empresonats a qualsevol part del món

per mor de les seves conviccions , color, sexe, origen ètnic, idioma o reli-

gió, sempre que no hagcn recorregut a la'Violència o no l'hagin promoguda.

— Propugna la realització de judicis¿expedits i imparcials, per a tots els

presos polítics^ i treballa e'n la defensa d'aquelles persones que han estat

dctongudes sense una formulació de càrrecs o que no són duites a judici».

— S'oposa sense cap excepció, a la imposició de la pena de mort, a la tor-

tura i a tota pena o tracte cruel, inhumà, .o degradant que s'imposi a qual-

sevol persona.

•—D'acord amb quo'actuau?

AMNISTIA INTERNACIONAL actua d'acord amb la Declaració Universal de Drets . •

Humans de les Nacions Unides (ONU) i amb altres convenis internacionals.

Mitjançant cl treball pràctic en la defensa, del presos les categories dols

quals estan incloses cii els .seus objectius, Amnistia Internacional, partici-

pa on cl foment i protecció dels Drets Humans en los esferes civil, políti-

ca, econòmica, social i cultural. : '

— Amb quines entitats es troba lligada?

AMNISTIA INTERNACIONAL compta amb mes de dos mil grups d'adopció do presos,

seccions nacionals en 39 països d'Africà, los Amériques, Asia, Europa, Ocea-

nia i Orient Mitja5 i suscriptors i simpatitzants en altres ß6 països. Cada

grup d'adopció treballa, com a mínim, en favor de dos presos do consciència

do països que no siguin el seu propi. La selecció d'aquots països es equili-

brada geogràficament i politicamont a fi d'asegurar la imparcialitat dels

procediments. L'infor.nació sobre els presos i les .violacions dels.Drets Hu-

mans surt del Ecpartancnt d'Investigació d'Amnistia Internacional, a Londres.

AMNISTIA INTERNACIONAL to categoria consultiva a Ics Nacions Unides (ECOSOC)

UNESCO i cl Consell d'Suropa5 manté relacions do treball amb la Comissió In-

teramericana de Drets Humans do l'Organització d'Estats Americans (-OEA) i

és membre del Comitè Coordinador do l'Oficina per a l'ubicació de Refugiats

Africans de l'Organització d'Unitat Africana (OUA)



—- Amb quins medis econòmics compta?
i '•'•' '.J;. '-.''•'•• ' -
•AMNISTIA II1T3RNACIOITAL os finança ~ amb" susòripelons"'i donacions dol sous afili-

ats en tot cl món. Por salvaguardar la independència do I1organització, to-

tos los aportacicns són controlades estrictament per directrius establertes

pel Consell Internacional d'Amnistia Internacional, que.publica anualment un

informo do despeses i d'ingressos» .... .. .,..;- '• . ' " •

AMITI3TIA IMTERIIACIOHAL te un grup d'adopció a Mallorca'cl qual manté reunions

cada 3 setmanes i quo troballa, des de fa algun ternps en la defensa i promoció

dels Drets Humans, on particular de presos'polítics de la República Democràtica

Alemanya i d'Argentina, .Per a qualsevol informació, adrocarse aï' ':

..-: - , ••-. - . r - ' ' : AlffilISTIA MALLORCA

• . - • • - . • .• . .•;.-•• 'Carrer Joan Munar 14, 1er,

. , Telèfons 25.37.84

Ciutat de Mallorca -4— " '

... . . . •EL'R'SGNS DE MALLORCA. 'LA BRIDERA I L'ESCUT.

Josep Segura Salado, acaba de publicar a Ediciones Cort i amb cl patró—.

c ini de la Caixa d'Estalvis, cl resum do cinc anys de laboriosa invest igació.,

titulat, 31 Regne de Mallorca. La Bandera i l'Escut de les Balears.

•, El llibre molt interessant i polèmic, sobretot pels rebutjadors do la

franja "livida" i dol castellet blanc, es una aportació documental que mostra

Í al nostre entendre, demostra, quins'són els signes que hauria d'estudiar

amb tot el seny el Consell General Interinsular coni a possibles distintius del

País Balear. . , •• . .; • ; . . . . .

L'obra de'n Josep Segura consta de dues parts i dos grana apcnditxs als

quals es parla de temes tan roents com els regnes do Mallorca i.do.Menorca,

les barres vermelles, les banderes de cada una de les Illes, de la Festa de

1'Estandart, de l'Escut dol Regno, etc. Ilo hi manquen tampoc, tros lamines

a tot color que il·lustren i reforcen cl text. Clou los ducs primores parts

un resum -conclusió-:proposta ben pensat i mesurat, semblo, segons paraules
• ... *̂*- ̂  • ' . ' • . •

del colofó que resulta coincident amb l'informo que la Comissó c.ncarrcgadapor

recollir dades sobre la bandera rcprcsento.tiva dol País Balear presentà.al

Consell General cl prcppasat dia tres de Maig.

No dubtam que aquest llibre, llcgivol i intrigant, tendra l'acollida

que es mereix por part de tots els intcrcsats on cl tema, que haurà d'esser

tota la gent de Balears.



PINTCIÍES DB D3IA

MARY TATUMs Nació en Carolina del Forte (U.S.A.)« Su afición a la pintu-

ra empezó cuando contate 19 año3 de edod, y pidió a sus padres • para ingresor

en una universidad en la que enseñaran dibujo. Può primero a la Commonwealth

University que. se halla en Pdchmond Virginia (U.S.A.), ar cabo de unos años
--• . f • . 1 .'

de estudiar en dicha universidad se matriculó en la Hans Hoffnanrr School of

Art en Hueva Yçrk. Cuando estaba estudiando tuvo como profesor a Ross Abrahams,

que poco después se. convirtió en su marido«

Llegaron a Deià en 1»953 y se instalaron en "Gane Bialona" donde vivie-

ron durante tres años, después, en "Ça sa Mestra'.'cuatro años más y-por último.; •

se instalaron en "Ca'n Xescot", quo es donde residen desde hará pronto quince

años» . ,.. ; '

Tienen tros hijos Isabel, Margarita y Juan, todos nacidos en Deià, excer-

to Margarita que nació en Estados Unidos. Según nos dijo nunca hart" tenido pro-

blemas con la gente del pueblo del que se siente muy enamorada, y opina que

todos han sido siempre muy amables con ella y su familia. Cuando llegaron .a '.-

Deià todo era, mucho más troquilo ahora, nos dice so ha vuelto mucho más bu-

llicioso, pero, por nada del mundo lo cambiaría, ya que su familia so siente .

muy mallorquina, aunque por motivos de trabajo, dos de sus hijos hayan teni-

do que marchar a América. . , ,

Nos defino 'su pintura come un posible expresionismo, aunque nos dice os

muy difícil hacerlo, porque la considera un estilo muy personal. Le gusta mu-

cho Cambiar de estilo, ya''sea pintando pisa jes ya figuras con cierto aire abs-

tracto. No tiene preferencias en los colores y en sus pinturas utiliza rrruchu..-.. -

las combinaciones. Prefiere lo natural a lo abstracto, sin embargo admira mu-

cho a los creadores de esta pinturas Miró,-' Picasso etc..

Ha hecho, exposiciones on Virginia y ha participado en colectivas que •

se han hecho en. Deià y también en el Hotel Ss Moli. ' '. '•' -

Uno de los hobbies,que ocupan su tiempo libro, después de la pintura es

la claborn.ción do tapices, que aprendió en Sóller en unos cursillos. Sus tapi-

ces están hechos do hilos de muchos colores y adornan su casa.

Esto os a grandes rasgos la vida do esta mujer que hace tantos años vi-,

vo entro nosotros. . . .-. . •..-

F.Bauçà. P. Marcus. . .••



EL SETE ART ESPAIJYOL
inni mttnnnni it i» v [tintinniti, .,

La revista "Play Boy" na • 23 dol nos de sot ombre du unos planes dedicados

al sotó art. Vol esser una critica i catalogació do les 10 obres mestres es-

panyoles desde el punt de vista de Santiago ^igueredo»

'Tò tota raó "Play Boy1' quan afirma que el setò art espanyol, que comp-

ta amb unes 5«000 projeccions lia de tenir la seva història. ¿Es suficient

aquest nombre de titols por a'treure d'ontrc olis ois 10 millors?

Mós do duos vedades hem obert els llavis por a dir; Això és una ospanyo-

lada. I ora vera, ons oferien ( i encara ofereixen) pelicul.les que no valien

un gafet, i les que realment tenien agafada i valien es pordro unes hores, por

vouro—les tenien la porta dels "Pirineus" tancada,.,

Però, deixem anar això, aquí simplement volem reflectir les idees do

Santiago Figucrodo publicados dins la rovista "Flay Boy".

NOBLEZA BATURRA (1.935)

Amb Imperio Argentina y Florian Rey«

BIENVENIDO MISTER MARSHALL (1.952)

Do Brandem y Berlanga. .. •

Nota: Pclicul.la quo feu esclafir amb rialles a tot oi jurat del "Festival

do Cannes", manco als americans, tot perquè al final es veuen unos banderetes

U.S.A. de paper, que l'aigua de un riarol s'emporta. Venia a demostrar que

el "Pla Mardhall" era una presa de pel i en Pope Isbort un goni.

EL FI3ITO (1.958)

Do l'italià Marco Ferrcri, amb José Luís Lopez Vázquez i Mary Carrillo.

VIRIDIAHA (1*960) "Palma de Oro en Cannes"

Dol director Bunuel.

Nota: Realment es una obra mestra, però tambó ignorada i desconeguda durant

els anys do la dictadura. Viridiana fou perseguida tambó desde 1'exterior do

l'Espanya franquista. L'església amb el BOU medi do comunicació L'Obscrvatoro

Romano vogò profanacions i sacrilegi, on canvi en Bunuel per la seva part es

mantenia foci a ell mateix. "Gràcies a Deu, soc ateu". 20 anys desprès Viri-

diana conserva la frescor d'imatges pòpia de'n Bunuel.

EL VERDUGO (1.963)

Dol director Bcrlanga.

Ilota: Ens trobam davant un altro rairaclcEl botxí és cl perfeccionament de

l'humor negre. Es la força que es necessita per estirar a un botxí a la for-

ca, és la força dels que os senten comdemnats. (Continuarà)

Lluc Oliver.



UNA FUNDACIÓ AL S3JV3I D3 LA CULTURA DEL NOSTrG POBK3
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SERVEIS D3 CULTIHA PEL POBLAD ce una fundació cultural privada. Això ens di-

rà com a primera cosa cl seu secretari quan ens interessam per aquesta, qua-

si bo j desconeguda institució. Desconeguda per cl poc temps que du funcionant.

—; ¿Com nasqué la Fundació?

La Fundació, ens diu Carmel Bonnín, secretari del patronat, obeiox a una

herència que rebé una al·lota treballadora, i que penso, que aquells doblers

no podien ésser per ella, que havien de revertir do quelque manera, al poblo.

La mogueren a pensar així uns motius ideològicament cristians. Se pensà la

manera en que se podria fer millor i així va ésser com sortí la necessitat

de donar-li una forma jurídica, i dia 19 d'Abril de 1.978, fou aprobada la

Fundació de caràcter privat, cultural i de promoció.

— ¿Qui regeix la Fundació?

Aquesta Fundació te un Patronat format per 7 membres, la presidenta es

la fundadora, i se renova cada dos anys. La missió es cuidar el capital que

son uns deu milions de pessetes que donen unos rentes d'un milió que és. Jo

que s'ha de repartir.

— ¿Quines peticions son aceptados?

A mesura de les nostres possibilitats, totos.aquelles que estiguin ajus-

tados a les exigències del reglament, lògicament, han d'essor peticions por

a la promoció do la cultura.

— El terme cultura és'molt omple...

Sí, hi entra tota aquella manifestació cultural que surt de la lliber-

tat del poble, tota, aquella cultura que.ajuda a descubrir la pròpia identi-

tat del poblo. Aquella cultura denúncia, de tendència socialitzant - sigui

de la tendència que sigui, que tengui un sentit cooperatiu, creatiu etc.

Totes aquelles iniciatives que, do qualque manera, escapen a les subven-

cions oficials, aquells grups menys afavorits, .aquelles iniciatives qxio no

poden entrar dins los normes de cultura que els qui comanden' imposen, los

activitats do barriades i part forana, son ses que tendrán més atenció a

l'hora do donar les subvencions.

— La Fundació a més de donar ajudes ¿organitza alguna activitat?



Tonini pensat organitzar alguns concursos anuals, -"ira mateix hom anunciat

la convocatòria cle treballs d'investigació o d'estudi sobre tema generic COO-

PERATIVES ïï3 TREBALLADORS A MALLORCA, contrat en alguns dels següents camps:

a) Experiències històriques de Cooperatives obreres a Mallerer,, b) Possibili-

tats i expectatives, a la Mallorca cl'·avui, de funcionament -coopcratiu als sec-

tors en crisi do la nostra indùstria, c) Possibilitats i expectatives de Coo-

peratives en el carnp do Mallorca. ._ .. .. .
*

f

— ¿Que s"ha fot fins ara?

La Fundació ha repartit 1.129.082.- pessetes. Ha pagat s'edició d'un llibre

de català amb la seva guia. 5e donà una ajuda per les festes de "La Soletat",

s'ha subvencionat parcialment una tesis doctoral, se subvencionarà un curset

per obrers de monitors de cocopcrativcs obreres, s'ha subvencionat un núme-

ro d'una revista sobre la cooperació.

- ¿Com so poden dirigir a la Fundació?

Enviant les peticions per escrit, demanant tants de dobbcrs per tal cosa.

Posnjrb la seva adressa i telèfon, Los peticions han de ésser dirigides .at

SERVEIS DE CULTURA PEL POBLE. C/ Mar 6, 3 cr.- Palma de Mallorca.

Totes les peticions seran estudiades, atcnguent les que realment siguin por

fomentar la cultura del poblo.

(Recollit del < bollctí Sant Joan)

TROBADA DE PREMSA FORAM
,M¿c&&&&íb̂ ^

El passat dia 26 d'Octubre tingué lloc a Sant Joan una trobada de Prem-

sa Forana amb motiu del X aniversari del començament dol bolletí informatiu

"Sant Joan".

Es va començar a l'Ajuntament on parlaren cl br/tllc, el President de la

Premsa Forana, cl poeta Miquel Gayà i D. Lluís Alemany. Carles Costa que feu

la presentació va ésser s'home que incansable i de bon humor va estar en tot

i per tot durant el dia.

Es va fer una exposició ric totes les publicacions integrades dins la Prem-

sa Forana, do portades del seu bolletí i també de Bibliografia de Sfr Joan,

Després ens traslad.\rcrn al bell monasteri de Consolació on es va fcr:

una taula do treball dins la que es tractaran diferents punts d'interès por

a los publicacions.

Es capvespre es va visitar 1'església i cl seu museu, i s'acabà amb una

festa vitcnca molt animada amb ball de bot per a tothom i bunyols a rompre.



POSÎÏA. Eli PROSA Y VmSO

El azul destellante del nar y del ciclo fnis ojos deslumbra.- Y aque-

llas minúsculas (e invisibles caci) partículas do azul que en la atmósfera

habitan, la tierra impremirían5 envolviéndolo en su luminoso alo, pinos, pie-

dras , matorrales...

Únicamente el sol, rascando destellante desdo su centro aquella tonali-

dad, sus rayos clava poderoso en la fina transparencia de una larga, delica-

da y no muy alta ola.

Por ella, de extremo a extremo, van y vienen sonrientes los sutiles es-

pejuelos del sol, que, bien coordinados y cor.io si respondieran a los compa-

ses, en el airo ocultos, de un vals, se expanden, se contraen, so deslizan,

se doblegan, surgen, desaparecen y renacen? formando en tiempos diferentes

un todo de armonía, movimiento, cabalgata de luz sobro la mar...

Que hermosa es

la sonrisa de una ola

y que hermoso

el s i1ene i o . de1 lû ar.

Sonrisa y silencio

sobre la mar... .. •..

Mí/
£yr*$-?-/>ss&.-V

Todo ello me recuera

cuando miro

a trr.vcs de tu mirada,1

que

—al i/jual que la onda—

reflejando

todo cuanto callas,

brillando

sin embarco

en tus pupilas está.

Sonrisa y silencio

en tu mirar...

Sonrisa y silencio

sobre la mar...

MHIA MARTIN



En Bornât Bo.vnat i na Magdalena Deyá ha* tcn/jut una nina, li posarán

Francisca. Enhorabona.

SI director de S'cncruia Lluc Oliver a partit en vacances a vcuro els

morós. ¡Deu faci que torni!.
•

S'horari de recollida de ""basura" ha canviat. Ara es rocoicx a partir

de les nou des vespre o més prest.

A partir d'aquesta setmana os començarà, a fer l'església neta. Quoclau

tots convidats i procurau aceptar s.'invitació perquè hi ha un bon rosari.

A ca ses monges os fan netes ses llànties de 1'església. Elo de mes

edad hi poden- anar.

Es cafè de Ca'n Pep Mosso està tancat per obres.

Sa nostra col·laboradora na Maria Martín ha estat nombrada "Delegada

Regional de Balear ¡s de la Agrupación Hispànica do Escritores. Ara més que

mai espojam ses seves col·laboracions.

Dia 16 d'Octubre a "Sa Botigueta" do Sóller i hagué una reunió no ofi-

cial por tractar dol Parc Naturo,! de Tramontana.

Dissabte dia 22 hi haurà una trobada de Donants de Sang a los 16,30

en cl Centre Parroquial Victoria de Sóller.

El G.O.E. ha posat en marxa una acció per a conseguir un parc natu-

ral a LA TRAPA .(finca devora la mar, en cl terme d'Andraitx,

Es fa una rifa per acabar de pagar s'cmblanquinada de 1'església.

Fois el favor de comprar molts de bitllets. N'hi ha por t'ot.

Dia 12 de Novembre va haver—hi un concert de música clásica, per

en Carl Manskcr.



DIUEÏÏ:

,. ..... Que si :s'electricitat ha pujat, no ho trobeu cap cosa rara. Tal

coni vaii sos obres do sa :"Zanja" cada pic sera mes cara.

• Que-¿ja lias passât per-sa Vinyeta? Demanant'per un safarei han plan-

tat una caseta. Deu-esser per guardar material. Té finstres i portal.

Que no saben si'ha estat vilotà o foraster, però s'altro dia doma-

ti un moix mort va aparèixer pes carrer.

• • . . . . . Que abans do perdre clobbers procurau posar-los'cs nom, perquè de

l o contrari-ja podreu armar renou. ' . . .

. .. ...Que si vas do nit a Doià i passes per sa carretera de lo illumi-

nât que està et, semblarà una "verbena".

> • - . - . . . . . . ' " ' . . "

Que .si .-vas a Ca'n Pep Mosso tnauràs do treure es capell. Ara per-

què fos mos-.planta volen tancar sa terrassa i han canviat os tauloll.

•'•••„•'•• . • • ' ' • '
Que. a .partir d'ara a Deià tothom haurà d'estar armat. Fins i tot

a sa cala han entrat i han 'robat.

Que n'hi ha quo volen moixos i llavò los'maten de fam o les tan-

quen dins una gàbia corn si fossin aviram.



ORlaUanáclcs
Jesús filla meva estimadas

Vaig anar a sa clinica "Po" i vaig veure mia dona que 1"havien operada

de sa "clívia" perquè, l'havia trepitjada un "lupi" i es metge havia dit que

hauria de seure un mes a una cadira, de "limbre" amb un coixí d'escuma" a •

s'esquena i .per això hauria, do cercar un "mctrcmoni" que la cuidas i la fes

"lutxar" cada día i llave li untàs sa ferida do "plomada" i os cuidas de lle-

gir es "presupestcs" do sos "medecines" que en lloc de donar-li pes mal que

patia no li donassin per sa "citrossis" quo és un mal molt comú dins sa ter-

cera edad.

A ca seva li havien de canviar tin "llcllam" però havien d'esperar que

sa norc estàs bona perquè dos darrer infant li haguorcn do fer sa "necosari"

i l'hagueren do dur al"quiforano'.' Ss metgo quo l'operà duia uns "lantoojos"

do "lastic".

Aprofitant que os gendre feia feina on es "poligamo" a una fàbrica do

"ulelita11 en vaig comenar un parell ric peces per tapar sa teulada dos "gali-

ncr" i os temps quo era allà va passar sa banda de "munyca" de sa "pilifòni-

ca" do Hoscari, i os director anava damunt una "uiciclota", pareixia quo ana-

va a comprar "gutano" darrera duia rCssogant una bossa do "vcsui?a" plena do

clovellcs do "plántanos" i va pegar un esclat forest perquo havion"aliquoti-

naf'os carrer. Ss mateix temps va passai* un cotxe amb es "paraviscs" molt

brut, quan va trobar os "somàfaro" no cl va veure i os va carregar una "gabi-

na" que estava plena do pots de mclicotó "amb anibal", tots os pots s'escam-

paren i va fer una olor do "aiguagas" que foia mal en els "cscumons".

Quan va arribar a sa botiga va., demanar dos "plaqucts" de "paquotis" per

fer "cloquctes" i deixar os dinar fot pci'que havia d'anar a cobrar sa "voquez"

i llavò a sa perruqueria a fer-se sa ^perdernos" i passar pes metge quo li fes

una receta de "fipincs11 i quan davallava s'aturà a cas potccari a comprar un

pelí de llot "mccolico". Per travessar sa carretera os va veure en feines per-

quo hi havia os do GESA que feien feina amb un "trapassò" i com que sa filla

s'havia do casar compraron un parell de faldes do "ryloii" i un vestit do "vi-

pur" mesclat amb "terçai" i hagueren d'anar a :|S'ajustament" a cercar un "san-

tificat".
Memòries do Sa Tia Popa.



^ROBADA SOBES ORGANITZACIÓ ESCOLAR A DEIA
l - l + l + l I'H'M-I I H-I-H I I I I I II+H-H I I-H-I I-H I I I

Dissabte, 25 d'Octubre, a 1'escolfi-Unitària de Deià, hi hagué una tro-

bada de mestres components o simpatitzants del Moviment Cooperatiu Freinet

de Mallorca. A partir de les 11 h. dol -mal;í, i allargant-se fins a les 14,

es desenvoluppà el tema sobre L'ORííANÍTZACIC 3SCOLAR, els seus fruits i pro-

blemes. Prèviament a l'acte, la vintena de mestres assistents visitaren el

poble, i acabat aqueix, degut al fort i frod oratge, caviarcn la caminada

que havien de fer al Canyaret per una estada a Son Marroig.

Es decidí que la pròxima trobada es:forà a l'escola estatal de San :•.

Jordi, dia 10 do Novembre, on es desenvoluparà cl tema.; MATERIAL ESCOLAR, ''

com aconseguirllo, utilitzar—lo, conservar-lo i for-lo. Es decidí convidar

al Moviment d'oscolcs Potitos i Unitàries a un'ificar-so amb aquestos troba-

des vist que components d'aqucts tipus d.'cscoles s'identifiquen amb les

ducs classes de trobades i vist que el Moviment Cooperatiu defensa l'Escola

Rural. Es decidí fer una carta de prefnsa sobre la tragèdia d'Ortuella, no

estant d'acord amb cl.dia de vacances del divendres 24.

Por altre costat, un comunicat a la porta do la Unitària de Deià es ma-

nifestava així, sobre cl'tema dels infants mortss D̂cguí a la mort de més de
60 nins, al+.res víctimes, 'ocorregudes a ORTUELLA, País'Í3asc, el Ministre

d'Educació ha decretat que avui no hi hauria escola a tots els centres esco-

lars estatals d'Espanya,, sumant-si després els privats. -Jaume- Independen-

ment de sentir aquesta tragèdia escolar, consider que aquesta ordre de no

havcr-hi escola no és lo. més adequada, puix fa relacionar directament la mort

d'uns infants amb les vacpjices, podent convertir-se el dia d'avui en motiu

de joia i no de reflexió en els llocs no relacionats directament amb la tra-

gèdia.

^tptpL

GRANADA D ' AUBE.10INIA
££££££££££££££££££££

-—

Pelar auberginies, tallar-les llargues i fregir-les. Una vegada fri-

tes guardar-les capolades o moltes.

Tallar i fregir cebes i "jamón" ben petit. Mesclar-ho tot amb ous,

sal i espècies al gust. Posar-ho dins un motilo untat de saïm i per damunt

galleta picada i deixar-ho coure.
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Busque 10 palabras que empiecen con AOs

•; A--D i v i N^A u Z A S

Soy cuerpo quu nadie vio"
y existo entro los mortales
Soy causa de muchos males,
siendo crcado por Dios.
Poro si faltara yo
mueren hombres y ..animales.
¿Que scy?

(oaT-3 IST)

oooooooooooooooooo

Cuando iba,iba con ella,
y cxiando vol vir,,
me encontré con olir,.

('aaquios -oí)

oooooooooooooooooc

o H U MORo
Entro, uno en un ..bar y pregimta al camareros • ..
- Oiga,no habie, antes una cabcza.de toro en aquella pared? <\ ¿s ^71
- lío señor,... ahi siempre hubo unespejo. >^ <X$s/

ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ

Dos judios solicitan y obtienen audiencia con el Papa,.
Una vez con el le presentan un cuadro que representa uria docena
de hombres comiendo alrededor de una mesa. ^̂
- ¿Lo recuerda algo? Pregunta uno de los judios.
- Si,responde el Papa - Es la"cena" de Jesús con sus apóstoles y
mi predecesor San Pedro.
-Ah!...buono ¿su predecesor estaba phi,?
— Si, ¿por quo? - pregunta el Papa. ' ' •-..; .." »•-•' '' j.
- Justamente,le traemos la cuenta, porque se fueron sin pagarla.

<.•<: •! •:. -¡i-•í:'¿•:. •¡i··l·i-v•,-.••:.••:.• v v*.. ••.. •.,••:.

— Doctor coy amnésico
- Desde cuando?
- Desde cuando,¿qui?

Por
Â.Coll








