
ZUTLLIETI FORMATIU n.* le any: n LLC3RET DE Vsilk.
II EPOCA
	

Dépasit Lsgal P.M. 623-79	 ~RE 1980

,„...,,,,..

. ,)::•pVii-- rfue. a	 :. ,. .:-/ül. de' jt'ri¿w'

iaaríto llama pase 117Ú'CS ..iii-a72Predaty efii2o en. el RI.Re Iírnicrito á
7,e t ate Saccadtén. es _fc.¿.yar de (Sine.22, élA'stante me la l,yaajs7 el

(A...1óreto is<92czt-aéZz ,zi. la .1,-,..5-zur/coz:cdsion afePauhLu-lin el alzo' 013
orne" m'e,. confía d- 110 easas..JuclLf les Zz d-1 Convf e '''S"7.

4ino,set'eron.PP.Vikservf45itasm. elZ--.1,566-v. rerzuncíaronj C72 1,57,9 .

la clió'cl,372°MtSpoc:b.1.7aart 22/c4 a- les Re ' loso,s _Boinmicas, ¿ i
corOrn2" o' çrcgort27 r71/i3 izakzrz izasta oc7zo ReliOdar,,..

Pla icnográfic del poble de Llorito, traçat per Jeroni Berard 1 gravat

per Josep Muntaner l'any 1786. S'hi poden veure els camins principals
que arribaven al poble i els carrers més antics de la població.
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3	Cámara Agraria
MOLINO DE PIENSOS
12171:71-67J—JS71—Cámara, en sesión

celebrada cl pasado día 13 de agosto,
entre otras cosas se planteó el proble,
ma del Molino de Piensos.

El Molino Trfaturador de Piensos, pro
piedad de esta Cámara, nos plantea uno
problemas por las molestias que por el
ruido y polvo causa a los vecinos 1.1-"s -
cercanos, y por laá pocas condiciones -
quo reune el local y amenaza de ruina -
del mismo.

Se consideró que el mollno hoy pres-
ta un servicio al vecindario, y que por
tal motivo no debe retirarse.

Entro otras solúciones, so acordó -
por unanimidad pedir al Aypnteanionto,
solicitara a IconA l (si así lo aprueba
y lo considera oportuno y provechol;o -
para la vecindad) nos cediera una par-
cela de terreno en la comuna, donde crr.
sea menos perjudicada la misma, poro a
sor posiblo cerca del tendido oláctrico
suficiente para la odificación do un lo.
cal para la instalación del molino y pz.
ra que sirviera para guardar las mlíqui-
nao quu vaya adquiriendo esta Cárl-Ira u
otras funciones en benefici del
ter.

Parròquia
BATIAMENTS

Día 25 de Juliol:

:Guillem Magí Pastor Ferrer
fill de Guinea i Margalida
va néixer dia 26 de Juay



B) La Comissió eabree:
••n•nn •••••••nn••••nn•nnn n•nnnn•.... 

-Va decidir presentar el balanç
dele donatius i ,prIstece a lá
porta de l'esglesia d'una for-
ma que ningú fas honrat o des-
preciat.

-Ha comprat les bigues i bomba:1
lles de ciment armat a n'el -=
preu abans de la darrera puja/
a un 20% de descompte. Com tam
bé una biga de ferro, que eneg
ra no sabem el preu.
-Va organitzar la rifa i col.la
borá a les comádies de Sant --
Jaume.

-Ha redactat 1 signat una instZ.
thcia a n'el Sr. Director Ge-
neral de "La Caixa", demanant.
li la seva ajuda per instalar
un equip d'altaveus a n'el Cen
tro.

C) Má % d'obra l tractors, camions...
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Dia 18 d'Agost varen començar
A continuació donam relació -

de la col.laboració del poble demos
trada fine ara, esperant que conti-
nuarà fine que tot arribi a n'el fi
nal•

A) El poble ha col.laborat:
WW~=========-=--"=--•°'

DONATIUS: 1 donatiu de'' 	 100
4 donatius de	 500
16 donatius de 1.000
1 donatiu de 1.200
2 donatius de 1.500
16 donatius de 2.000
1 donatiu de 2.500
8 donatius de 3.000
1 donatiu de 3.700
4 donatius de 4.000

39 donatius de 5.000
1 donatiu de 6.000
2 donatius de 8.000
2 donatius de 10.000
1 donatiu de 20.000

TOTAL 356.500

PRESTECS: 2 prbstece de 10.000
16 prIstecs de 5.000

TOTAL 100.000

REGALOS: 2 porcelles, 1 culxot, -
1 barral de vi, 3 ensalma
des, 2 capees de puros, 2
botellas de xampany, 2 --
capees gegants de patati-
lla.

COL.LABORACIO de la Comissió de Mú-
sica, organitzant una Vetlada Re0»: -

oreatiu Musical, aportant juntament
amb la rifa: 57.500 pts.

TOTAL DOTBERS

514.000

Totes aquelles persones que vul
guin ajudar d'aquesta manera, =
paren avisar a n'En Toni Niell
senyalant quines hores, dies o
setmanes poren estar disponi-'-
bles per ajudar a les obres.
D'aquesta manera, podrem avisar
les persones que a un moment do
nat sien necessáries.

Tot aixb, la col.laboraci6 del
poble i la feina de la Comissi6 --
d'obres, és una mostra de que el -
poble veu amb bons ulls les obres
que es volen dur a terme, lo que -
ens fa aixecar la moral de no atu-
rar-nos fins arribar a la seva res
lització.

Agrait per tot.



Juan Pablo II
pide oraciones
para el Sínodo
sobre la familia

Ciudad del Vaticano.
(Efe).— El Papa Juan Pablo
II, en un documento publi-
cado el jueves, pide a los ca-
tólicos del mundo entero
que recen por el Sínodo de
los obispos, que se reunirá
en Roma, a partir del 26
de septiembre, para ocupar-
se del "papel de la familia
cristiana en el mundo con-
temporáneo".

La carta "Appropinquat
¡am" está dirigida con este
propósito por el Pontífice
a "los obispos, sacerdotes y
fieles de toda la Iglesia cató-
lica". El Papa afirma que la
imagen de la familia, "fun-
damento de la sociedad" e
"iglesia doméstica", ahora
es frecuentemente empobre-
cida, ofuscada y quizá, in-
cluso, profanada".

Por ello, insiste el Pontí-
fice, es preciso que el Síno-
do, compuesto por unos
300 representantes de todos
los episcopados del mundo,
"manifieste lo que quiere
decir seguir a Cristo en la vi-
da matrimonial y familiar",
porque "es necesario que las
familias de nuestro tiempo
sepan remontarse a mayor
altura". Toda la iglesia de-
berá estar presente, en cier-
to sentido, en el Sínodo;
presente, sobre todo, con la
oración y el sacrificio.

Esa petición el Papa la di-
rigió especialmente a los en-
fermos, a las Ordenes con-
templativas y a las familias
cristianas. "El día principal
de la oración por el Sínodo
será el domingo, 12 de oc-
tubre. Deseo que en ese día
se eleven prIgtitTas -públicas
en todas las Diócesis, en las
parroquias, en las iglesias,
según las indicaciones de los
pastores".

"Invito —concluye Juan

Pablo II— para aquel día, si
es posible, a Roma a los re-
presentantes de las familias
de toda la Iglesia, para que
puedan encontrarse con el
sucesor de Pedro y con los
padres del Sínodo, manifes-
tando, de esta manera, la
presencia espirittial de todas
las familias de la iglesia, uni-
das en la fe y en el amor".

Además de esta carta, se
ha dado a conocer una ple-
garla compuesta por Juan
Pablo II, cuyo texto es:
" i0h!, Dios, de quien pro-
cede la paternidad en el cie-
lo y en la tierra, Padre, que
eres amor y vida, haz que
cada familia humana sobre
la tierra se convierta, por
medio de tu Hijo, Jesucris-
to, nacido de mujer y del
Espíritu Santo, fuente de
Caridad divina, en verdadero
santuario de la vida y del
amor para las generaciones
que siempre se renuevan.

Haz que tu gracia guíe
los pensamientos y las obras
de los esposos hacia el bien
de sus familias y de todas las
familias del mundo. Haz que
las jóvenes generaciones en-
cuentren en la familia un
fuerte apoyo para su huma-
nidad y su crecimiento en la
verdad y en el amor. Haz
que el amor, corroborado
por la gracia del sacramen-
to dei matrimonio, se de-
muestre . más fuerte que
cualquier debilidad y cual-

quier crisis, por las que a
veces pasan nuestras fami -

lias. Haz, finalmente, te lo
pedimos por Intercesión de

la Saluda Familia de Naza.
-ret, que la iglesia, en todas

las naciones de la tierra,
pueda cumplir fructífera . '
mente su misión en la farni-
lia y por medio de la fami-
lia". •

•

SR. BISBE
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LA SEMANA DE SETEMBRE -80

(Reflexió Programació Pastoral)

Estimats germans de l'Església -
de Mallorca:

Després de la revisió del Cure -
pastoral 1979 - 80, que acabam de -
fer el passat dia 27 de Juny, vos -
escric per a convocar-vos, amb goig

esperança, a la III Setmana de Re
flexi6 i Programació pastoral.

Aquesta Setmana, com vos deia en
la convocatbria de l'any passat, --
"vol ser un espal de reflexió pasto
ral i de programació d'accione con:*
cretes que ens ajudi a %caminar de
gudament el cure a més d un mbit -
de convivhncia fraterna i alegre, i
de pregària en comá%

S'ha elegit com a tema central -
de la Setmana el de la PASTORAL DE
LA JOVENTUT, amb atenció els diver-
sos campe que ha d'abastar -anima-
ció, catequesi, militancia, vocació,
etc...- i des de l'opció feta a la
Setmana de Setembre - 79 per a una
pastoral evangelitzadora, a l'en- -
torn d'aquestes dues preguntes:
¿Quin«, interpel.lacions fa la jo-
ventut, com a exponent i portaveu -
del món d'avui, a la nostra Esglé.:
sia? ¿Quines respostes deu i pot do
nar avui l'Església mallorquina a =
aquestes interpel.lacions?

Voldria que tots els qui llegiu
aquesta carta participhesiu de la -
meva esperança en els fruits d'a- -
questa III Setmana de Reflexió i
Programació pastoral, vos dispossá-
siu a participar-hi 1, ja des d'ara,
encomanássiu a Déu els seas treballs
i pregássiu pel bon resultat que
n'esperam.

Amb tot l'afecte del vostre amic
i Bisbe

ZL4 ath ¿Lb-e_ •»ates:- 9 20



Racó per a la poesia
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i la cara plenr-t. d'arruL,!s muAles 1 snau:
Ja no Uuntun llbgrier amb rirul LE

plors anta CrAt5

1 ,10, no bastno les petjodes per camina

la fon2s p r to . , ,bar uns pnpers...

1 ons intcresLns/
Itu t'estarces allarant lo penosa brj o

drlpen de t-nts d'anys d,munL la nostra es-

T'estarcen per donest= una rcoljtat
uulja heu pc,..rdob: la que vbrou impos r, 1 c
un era. T'estorbes agoantabt la peruala d' ,

Ion vosbrí- sbrvsi i at_eunt les
dons de lluito pr2Ict1cs per la senzilla
ylvan en ealre els vostres 5nbereprer.
U, vsritald,ment enc,ra vull quedar a 11.1
bw,ucs 1 esscr no-reo. lonateim a la vcotz -

arrOV hi vouen monye encsrn.
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Tenia el cap ple de somnis
adormida

181 cor despert...
els ulls entelats per l'ombra,
les mans trencades per por,
la boca, tremolosa,
1, el somriure quasi mort..
1 innochncia vengude,
n passat mig esquinçat,
1 1 el dem ple d'aventures,
m desvenia mig esborrat...
Era una nit qualsevol,
fosca de música,
paraules d'alcohol,
figures que es moven,
Uums enguinyant mil colors,
drada pintada,
unriure forçat,

l'anilla mil promeses
volguent fer-se realitat...
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Han dcni . par,:ub de raiga:: les ruz:,s ir2urpues
del cos/

ha ciuudat ras, CDi ni por 1H wir 10jus-
sin mort/.

El veril: forçt rampu purb acaba vengut.
Unes passinns remaju0ea Per l'esperit es des-

parten/
llumps, trono pi.xduts par l'infínit de l'U-

nivt.rs es pago
Records de vel15s col:ter:1r 1 d'antiguos ulian

ces/
vencn a 1imoginnoíd, floroix2n herbas seducs,

arruadcs, mortes/;
i acaben con la flor, trirto flor marta, torn-

bada vera la torra./
uno estrella parcix respl/indir; sobresur-

tirZI damunt els núvol
cerreM,	 però no es muur1 d'aln

mateix. Uóvois 1 camins felpos
Terra plena. de seayes bori -ades per inc ene-

racions que vencn 1 passen,
d'homes que viven-viven7- per a tornar-s'en

sat15fets-setistets?-
d'hcver delxut un,1:1 senys entre els altres amaz

gato fora ulls;/
trepitjarun 11 senyal i mb el dit en taran

una ultra (Imunt.

FELIP MUNAR I MUI.:AR

a AA" té,1110.15	 IhMOWIlitt.
viple4 043.8.

Manquen flors dins els nostres somnis
que dibuixin el ferfil del trist som-

riure
i perfumin la nostalgia del nostre temo

temps...
Manca una rialla fresca que parli amb

la veu alta
i sempre sense por...
Manca la imatge d'un cos ferme
que sempre amb la mA oberta
senti l'hnsia per a lluitar...
Manca un avui de promeses
Que senti la veritat al cor
i estreta l'anima
tregui la fama
i pugui amb la veu calmosa,
segur deixar de "plorar"...

ruzt4. 2e o"
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L'amo En Joan Curolle impressionat per
ea conversa fantbstice que havia escol-
tat el mes passat quan sestava davall
ses branques des Pi Gros entre se Ceder-
nera i es PinsA va decidir tornar-hi i
sa sorpresa fou que altra vegada torne
trobar a sa Cadernera i es Pins que
havien armat conversa. Aquesta és sa
conversa que va poder sentir, aixb si,
ve haver déescoltar molt i amb una bona
orella perqub s'ho contaven en veu molt
baixa:
CADERNERA.- Qub et dugueren cap carta
de l'Ajuntament?

PINSA.- Are que ho dius, crec que
si. I creo que va esser em Miguel, es
saig, qui la ve dur. Perô quan vaig
veure que esteva en catalb no vaig
lar llegir-le. Saps aquest Ajuntament
quins fueros que he agafatl

Però tot sols s'aturaren.
CADERNERA.- Idb, amb una paraula,

que no sepa que deia se carta.
PINSA.- No. Jo en tenc prou en pre

ocupar-me de ses meves coses. Sé, pera
si tu la llegires, supés que em pote
contar qued deia.

CADERNERA.- Se tractave de que
l'Ajuntament convocave a tot es poble
a una taula rodona per parlar sobre
es problema que aquests des MOPU han
provocat amb aixb des Pi& de Delimita-
cié.

PINSA.- I QUS da Isba des. UOPUT

CADERNERA.- Es Ministeri d'Obres
Pdbliques i Urbanisme.

PINSA.- Ah! I tu que hi anares a
aquesta taula rodona.

CADERNERA.- Si, vaig poder guaitar
per una finestra que esteva oberta.

PINSA.- Qua et va pareixer?

CADERNERA.- Es fet de convocar una
taula rodona per demanar s'opinid des
poble davant un problema ja s'ha de va-
lorar molt. Pensa que en quaranta anys
é sa primera vegada que demanen s'opinit
a es poble.

PINSA.- Ide qub parlaren?
CADERNERA.- Primer explicaren ets

antecedents des PA i vaig poder veure
que ho havia encarregat s'altra Consis-
tori. Després tocaren es punt més con-
flictiu que és es de sa zona de reserva
que segons es ina hi ha damunt Ca'nToni
de Sa Riba. Digueren que es MOPU s'havie
equivocat posant aquesta zona però cite
si es poble ho volia es pot convertir
amb une plaga.

PINSA.- Supós que es qui escoltam
degueren fer qualque pregunta.

CADERNERA,- Mire, si; precisament
es fill d'En Toni de Sa Riba en va fer
une en es batle.

PINSA.- I es batle que li ve saber
contestar ?

CADERNERA,- Si, li va dir e vean'
si no havia escoltat peroub allb que
demeneve ja ho havie dit dues vegades,
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PINSA.~ 1 es que l'any passat feren

mtdiu no en es pla Urbanistic" hi de- PA 1 e„ de trui emb ses camisetes de *Lic-

or es Ser?
CADERNERA.- I ara que ho dius, crEC

onomés n'hi vaig ;retire un o dos.
PINSA.- I de que més parlaren?
CADERNERA.- Es batia va dir que si

poble ho volia també es podien compra
Itarongers des Convent i aixf es po-
03n aprofitar per fer una zona d'equi-
wsnt.

PINSA.- Ja hem pareix molt bé. Pera
lashnsia de que aquest Ajuntament no es
4gui allergar más que es llençol.
' CADERNERA.- Que va! Pansa que tot
1111 que siguin millares pes poble sem-
peconvénen.

PINSA.- Amb aixa tens tata sa red'
CADERNERA.- Amb eixa i amb altres

PISA.- I qub més hi ha pes poble?
CADERNERA.- A principi de mes ve

ses Festes de Sant Damilp.
PINSA.- I que tal veren anar?

prta IE CflJ7fli

per. "' II *

Fullejant la nostra premsa es pot com-

provar com la polémica catala-mallorqui en-
care ás un tema vigenti .molt allunyat d'una
v1sá6 real i conseqBent. Es trist avui en-
cara seguir arrelats a unes idees absurdes
i no valer assimilar i aceptar alma realitat
tan clara a tate els ambits. Els diaris re-
colleixen tata una serie quasi innombrable
d'articles que opinen al respecte, guiats
d'unes idees molt personals 1. manques de
fonament. Per al," i sense cap dable inten-
cid valdría anomenar un llibret que avui
'hauria d'esser considerat desfessat i d'une
temàtica prou clarificada, pera que segueix
tenint una actualitat indiscutible. Em re-
fereixo al llibre: POLEMICA D'EN PEP GONELLA,
Edit. Moll.

CAMINERA.- Pensa que jo només les	 El llibre tal vagada resoldra totes a-
Ing veure de dia, perqua durant sa nit.. questes confusions i ajudara compreddre
tu ja ho saps, sola dormir. Pera per al- la troblematica i la vertedera solaucid
lque vaig veure de dia et diré que es- a l'hora de donar la nostra opini6 sobre
ven molt animades, sobretot amb el Di- el tema tan polèmic com és el de catea-

lord i es passacarrers per ets al.lots. mallorquí. I, dic que em sembla un llibre
PINSA.- I set gent que diu d'aquesis 	 que hauria de considerar-se desfassat per-

ostra jávenets que les dugueren?	 qua apareix l'any 1972 com a producte d'un
CODERKERA.- Si vals que et digui sa	 problema vigent en aquells moments. El lli-

reritat la sent que xerra, pera com tu	 bré és el recull d'una sarie d'articles del
os, sa gent sempre xerra.	 Biario de Mallorca; el primer en destapar
PINSA.- Vedell salatl	 la ferida va ésser un tal senyor que firma-
CADERNERA.- Qua te passa?	 va amb el pseudònim de *PEP GONELLAN i que
MEA.- Qua no te n'has adonat?	 donava la sema opini6 sobre el catala i*la
CADERTRA.- De qua?	 llengua mallorquina* (?), bé, la veritat -

PINSA.- Crec que han fotut una asco- és que el seu article va resultar esser tan
nada per devers es pi.	 discutit que durant setanta-cinc dies el
CADERNERA.- Ja pot esser, com que	 tema ocupa la pagina *Letras* del citat di-

as'ha obert sa caga...	 ari, essent els autors de la més varáada
PINSA.- Id8 jo me'n vaig de per aquí, condici6 1 ideologia.

)vaig de perdigond. Quaranta llamas	 No oblidem les acertadas paraules d'en
1 Societats des...!	 Jaume Vidal Alcover: *...Davant una llengue

•

CADERNERA.- Ets un covard, que te
mses que et tiraran; fossia una perdiu
ti volta et tocassin alguna ploma.
PINSA..- No váll saber res més, me'n
Fine es mes qui ve.

i els seus problemes, cal comportar-nos ami ,

a persones d'estudis, de normes i directrius

claree; no com a individualistes ferotges.'
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CULTURA

UN POC D'HISTORIA
fzer=UI: número 6y DE SA COMUNA DE LLORITO

practicar aquest mateix batle amb un nitre retgidor i es secretari
deviás el dia 10 de Desembre de 1007. En aquesta ocasió va dir
es dit lude una c¿sa por l'esta d'aquesto: Dins poe temps, ¿iquesta
Junta finirá, perque ja s'acaben els dos anys que li va concedir
s'Ajuntament. Poró es secretari do sa Junta li contesta en nedt
d'aplom: eAquesta Junta té so vida que li dona sa lley, i no so quo
R duna s'Ajunament,. No sabem tot lo que , va passar, cuelgue)
cosa, si; pero cnant acabaren els dos anys, s'ekjuntament no va dir
res a so Junta: i justament Pany 1908 s'allargà so vida d'els ajun-
taments, i tambe quedí allargada sa vida de so junta per so ma-
teixa rahá. Aquesta raliú o motiu era qu'els ultims del 1907 no
Ley haguti eleccions d'ajuntaments, i per això a principi do Pany
1908 no se renovaren aouestes corporacions mmiicipals, perque
estava pròxim a oprovaree es projecte de lley d'Adminisiraciú o
Régimen local; però un poc antes do ser aprovat, va  caure es go-
vern i es projecte. ¡Llastima per Llorito que no quedás aprovat!
Hauria quedat deslligat casi de tot, d'es domini i administraciú
de Sineu.»

Els defensors del bens i drets de Limito, tement aquella espe-
cie d'amenaça, o ses paraules d'es batie de Sineu, se desvetlaren
i anaym a consultes i regiraven . papers i documents! i fercn pu-
blicar demunt es diari •Gaceta de Mallorca, una resenya deis
drets de Liorito sobre administrar sa Comuna por medi d'una
Junta Administrativa, i de lo qu'llavia manifestat es batle respec-
te de s'acabament de sa junta. Estaven ben prevenguts; per() ni
s'Alcaldia ni s'Ajuntament digueren res a sa junta; i aquesta va
continuar sa seva administració.—Hey ha que dir que a sa Junta de
llavors, per traició d'un company, Ley havia dos amics de Sineu, i
un dells era vocal 3ontra 'ley, perque ja era retjider;  però per ig-

norancia, covardia o porosa d'uns, i frescura o cosa pitjor d'altres,
va seguir desempenyant els dos canees. ¡No venia a uno falta O sa
Rey! Era aquell mateix qui va ser batle l'ora lley o contra iley.--
Ac,neila temporada, deintint es periòdic citat surtiren nitres resse-
nyes o sueltos sobre abusos i mals servicis comesos a Llorito. Pe-
rò els de Sineu no contestaren may. Casi per tot Mallorca se par-
lava de Llorito i en compassió d'aonest  poblo i en censures p'es
caciquisme de Sinen. I segons noticies recuhides de prints do
bastant autoridat, aquella campanya domunt os periòdic va fer ,tt-
mósfera de simpatía i compassi6 per Llorito a algunes esferes
d'altura. Lo cert es, que de vers els ultims do Maig d'au ell any
1908 so Comissió provincial va acordar es dictamen de que s'ad-
ministració de sa Comuna correspon a sa junta do Limito i no a
s'..-Sjuntament de Sineu. I es 3 de 3 urjo) signeut es Governador
va fallar amb aquest sentit. ¡Prop do cuatro aLys va dormir aquest
expediont! Los havia de cumplir p'es mes d'Octubre.

Si aquest eapedient va dormir prop do cuatro anys, tambó va
veure cuatro Governadors. S'enten, va correr, o va está aturat, o
va rossegar, o estava aufegat i fius i tot crcirn que se morí, o'l
mataren. Durant aquest temps verem aquests governadors. i, ¡ay
si no los veim!, i cualque vegada los parlavem un poc claret i en
cort to d'aqueixa. ¡Meem!, ora un temps de caciquismo. Pero es
tercer governador, per lo vist, no anava gaire llatí en sos amos o

diroctors des partit, i no volia es.zser governat per ells. tud'a qul t,
compinxes se va queixar porque no li havia fot a sobre sa
Idó aquest Goeernador, en els qui anaven de Llorito los escolta
i enseguida demain't an os secretari s'espedient de Lierit e ,
gent d'aquelles oficinea no'l a trobar. No es raro això en t
de
	e I,
caciquisme, porque cortes coses no so troben, o se perden, o lo :

penden. ¡I -per piga a uorito no teníen resguart! Llavors esGa
vernador pregnnta an es de Llorito, si tenien copia o es herrador
d'es reeurs; i cola va veure qu'en teníen, ell mateix va fer j va do.
dar es borrador do s'encabessament d'es recurs que pel :n ono
ve alt s'havia de presentar, encareegant que dius pues dios d
presentassen. Així SO va fer. i a tota i eli mateix, e,, G o.
S/criador, cridant es secretari, li entrega, pe so soya es recuro , i ii
maná qu'estengnés es propi re -guant. ja tongueren resguort: quo
antes non tenietn. ¡Ay si no arribatn a tenirne! Si he-hi llegado ha-
gut peresa ¿Ii'hauriona tengut? Preniu nota pererosus eritici1ns,
dels qui corren i trebayen, que només saben dile qui fa fe:, an
cola 1 n'on fa a ningú. Pocs dies después de tenir nultros ac i n ea
resguart, sen vn anrr , renunciat es carrec. u'rovernador
nissim i justicier. Ja va estar ressucitat s'espedient, í va correri
en s'altro Govornador va ipiedar resolt i

No acabaron aquí ses peripecies de sa Junta p ses whitrarie.
dats de Sineu. iuua subasta de 75 pins qu'havia demanat sa Jun.
ta aquest mateix any l'es fallo d'es Governador, i quo non coste
ssanient vengueren concedits a Llorito, s'Ajuntament de Sitien
sen apodera. So va incoar un altre expedient; i so Dir .ecchi genoral
do contribncions, impuestos y rondes va tajar qu'aquella subasta
i s'altre do 1.904 corresponen a sa junta do Llora°. Va arribar
aquust fallo a initjan agost de 1909, uns 7 mosos después de ce-
monsat s'espedient. Divon que s'Ajuntament s'apelit en ds
no) Supremo; i ¿cuant se resoldrà? ¿l'hm d'esperar callant, aluno

plogades, 1 amb una cama demunt s'olivo?
Dnrant aquesta temporada do poripecies de sa junta so varon

moure a Sinen i Llorito unes bregues polítiques de lo mes gmat
qu'hey hagut dins Mallorca; pero es cumensament va sor a Llorito,
per so desavenencia entro s'Ajuntament i so Junta. No es as nostro
proposit parlar are d'a. -inella política, mes que per lo quo atany a .
ses poripecies de sa Junta o de sa Comuna.—Tots sabem quedes.
pués d'aquella traiciú d'un company els andes de Sineu no pm
nien part en ses eleccions de sa Junta, porque no porien treure cap
vocal, ni nn ques un. Perd on ses ales do Sineu i en sa seva Poca-
osadia, sonso pagar so cuota d'es 20 per 100, prenien part en sor.
parto . dels aproíitaments, i moltes vegades en mes sórt qu'els
tres..¿Cuants n'hi ha qui recorden ses grosseries d'alguns ben cono-
gubl 'Un deya, ja p'es narré, es dio do repartir ses Huyes baises,
en moho sal i gracia... de grosseria, però. «¡A cercar llonya
dit!» . Un .altre deva dins sa plassa, i. per tot:—¡Noltros en lleyo
sonso lley!--Aquest mateix en certa ocasid doya fort a un sort
de!s"seus, i a fi de ciu'hen sentissen altres:—¡No hey-ha guate.
unen!, in'han dit que la mitat dels nostros vots valen mes queda.
ble dais altres!; i aquel' sort contestava també fort:—.11 la cree! lo

&wat NuARM
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Com atravessá l'Atlàntic
en Geroni Brines? W1

Anclamos a la entrada del Golfo de

Ida "al Sur de Trinidad". Descansamos

toda la noche. Fue une de las noches más

tranquilas del viaje, a pesar de los fuer

es vientos que tuvimos; pero, en fin, ni

ludimos cuenta de ellos, hasta que ala

Wiana siguiente pudimos coMprobar que la

mbrcación había arrastrado el ancla más

l ecuatrocientos metros debido al fondo

[ fangoso del Golfo.

Proseguimos el viaje, ademtrándonos

fiel Golfo, pero al cabo de unas millas

as volvimos a encontrar con corrientes

noontra l no había manera de avanzar ni

nsolo metro; fue entonces cuando inten-

mms volver atrás; es decir, salir del

dfo y dar la vuelta a la Isla, pero

ensar el pekigro que habíamos sufrido

ádía anterior con el fuerte temporal

ve tuvimos, decidimos hacer frente a a-

luellas fuertes corriettes, pero al ver

ola carta cartográfica no marcaba, Ri-

nscosteando la isla de Trinidad por el

interior del Golfo sin entrar en ningún

werto. Nos pesábamos las noches desean-
ando y cuando venían les corrientes an-

libamos y esperábamos; de esta manera

tuvimos 10 días. Entre los cinco tripu-
1tes y pasajeros que éramos, empezaron

le discusiones; ya no había palabras e-

lles, el respecto se había terminado
1sta el punto de que dos días antes de

llegar a Puerto Espaila (capital de Trini-

Id, colonia inglesa) el Gallego y NLIFiez
!rieron une discusión, el Gallego cogió

OpuNal pare clavárselo por la espalda,

el"0 gracias &nuestra prontitud logramos

quitárselo y como merecimiento le dimos

el castigo merecido atándolo a un palo

mayor, pero al cabo de un rato de verle

sufrir decidimos desatarlo diciéndole

que si volviera a hacer algo parecido

SU destino sería el fondo del mar ya que

los demás no estábamos decididos a sucum-

bir y naufragar.

Al cabo de dos días llegamos a Puerto

España. Pasamos una noche sin dar cuenta

a las autoridades. Aquella misma noche

conocimos a algunos marineros de allí,

les cuales se admiraron del viaje que ha-

bíamos hecho.

Al día siguiente nos presentamos en

la Gaceta de Sanidad. Allí explicamos el

motivo de nuestro viaje y que queríamos

hablar con nuestro cónsul. Al cabo de un

rato vinieron las autoridades y nos tra-

taron de comunistas por lo que no querían

saber nada de nosotros, dándonos dos horas

de tiempo para abandonar la Colonia, no-
sotros les contestamos de que si querlar

podían quitarnos la embarcación pera que

nosotros necesitábamos el suficiente

tiempo para, aZ menos, prepararnos de

víveres. Entonces decidieron hacernos

Más preguntas y pudieron comprobar que

lo úntico que buscábamos era trabajo y
comida y nada, en absoluto, de política.

Más tarde vinieron los periodistas ha-

ciéndonos un reportaje sobre el viaje y

recaudando fondos para poder comer. Al

cabo de dos días volvimos a reanudar el

viaje, guiándonos una lancha hasta le

salida del estrecho pare poder coger le

bien los vientos y les corrientes. Al

final quedamos muy agradecidos de aquel-
llas gentes y de lo bien que se habían

portado con nosotros.

(CONTINUARA)
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Estam submergits dins un sistema econòmic
beix unes normas detLrminaUes d'una política
específica. Aquestes duee perspectivas van ca--.
ral.lelas una 'llegada ja ben su2erades les doc-
trinas del "laissez ?aire, laissez passer".
Un canvi deis factors poTítics duen una mo-

dificaci6 ascendent del sistema econelmc, en-
cara que una ideologia dins una política anta-
gánica pagui molt bé anar endavant degut a cir
cunstáncies poc comprensibles per?) que exis-
teixen. Aquí no hi valen els estudis ecolbgics •
entre la relació que hi ha entre els sera vius
i el seu medi. La psicologia ecològica que es-
tudia els individus en ?uncid del seu madi am-
bient físic i socicultural, es troba amb serie
dificultats a l'hora d'englobar aquests
mals política estravagants". LLbstíma per ells
i llàstima per noltros.

¿Quants de pecats es cometen en nom d'aques-
ta paraula artificial degenerada: els dotbers?
I malgrat aix8 als ulls de la societat amb la
cara tapada, aquest són els grans homes, els
idols, exclussivament perqul darrera ells hi
ha muntanyes de diners. Egoísmo, massa egoisme
per un cos sense bnima. Es valora mós el que
es té Hm que el que es val, encara que aix8
que es té s'hagi econstguit fent d'animal po-
lític únicament.
Ella han perdut la noci6 de la pau, de la

solidaritat, de l'amor... i les tenim enveja.
Ells són incapassos de agonollar-se demánar
perdó, les és impossible xerrar generosament
perqul per enmig no hi ha dotbers. Pola.,ms ribl
meteríais i res más. Mult poc, per cert. Han
oblidat la vida.., dels demás i han fet de la
seua un slbol degenerat 1 pudrit.
El poeta Cheng Chu-yu, ens diu amb aquests

imMortals versos:

"Deixaré al temps que es retiri de la meua
vida/

I proclami la pau entre el dimoni i els deus.
Embeino lentement l'espasa de la meua mirada
I tanc els ulls als mars i a les estrelles.
Oblidat per l'univers;
Dblidant el bé, oblidant el mal,
Sdm més gran que l'infinit
I més petit que un gra d'arena."

FELIP MUNAR I MUNAR
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T'assusta la soletat, la fosca, el no—res.

rassusta perqub malgrat la taus oparent

ieguretat tens por. t.'. cs quo por, angustia,

:erqula es tracto d'una par senas objecte.

equasta baga impressi6 de córrer un pe-

ral indefinit clavant les teues pròpies pul

lons.

Tu encara no has comerás que tal vagado to

:es les coses terror/fiques no són mC, s que

tses no socorridas i que esperen el nos-

tre socorriment.

mentros tant t'esforces en voler demos—

lar que e':s feliç • Ciue ho pots tot. I esq.

tes desesperat per omplir els eterna buits

assoten el teu seo cor.

Beneit. I tu a la fosca, el no—res, enmig

d'equestes beneitures que dius ho arregla-
ras tot. Por? Por? Jo? A qui he de tenir

por jo. La fosca i el no—res será per tu
qua no hi VE,US.

Fa un parell de números,

En Felip Mimar arribava en la se

va "Visió crítica del marxisme"

a la següent conclusió: "El ma-

terialisme històric resta pura

teoria".

.35 •

Per arribar a tan gosada

conclusió, En Felip Munar no ha

criticat per res el materialisme

històric sine) que sha basat en

falles d'estretagia revolucionà

ria marxista. Veiem-lo:

Com diu molt bé ell, el

materialisme històric és la doc-

trina que posa a la basse del

desenvolupament de la història

el fet econòmic. Ara, donem-li

també que les revolucions no

es degueren al desenvolupament

de les forces productives sinó

a les grans guerres.

Un mínim coneixement de

la història ens dirá que les

dues grans guerres tenen com a

causa: la primera, una fasse

expansiva del capitalisme en
necessitat de nous mercats i ma

tAria prima, el que dona com a

resultat el colonialisme, i

l'altra, la fase depressiva del

capitalisme al 29 que va propi-
ciar la pujada dels feixismes.

I aquestes causes, ¿són o no

són fets econòmics que aplegats

amb la guerra varen crear una

cojuntura adegüada per la revo-



PERSONATG ES

luci ó?

En quant a que la revo

lució no es donás a un país in-

dustrialitzat, es du en áoltes

ocasions a l'emboirament de con

ciències per la societat de con

—12—

la granja de ea'n Nina, o con molt da
tres vellets a veure la T.V.E.

Aquest home del qual periar9d PS

L'AMO Eigi SESASTIA BELTRAN "Alias l'amo
en Sebastia REP.

Aquest es pai d'aquest mes estA de-
dicat a un home del qual podem dir que
ha dedicat tota la vida a fer feina. A-
vui, víctima de la sega avançada edat,
solsament es pot dedicar a veure passgr
les hores assegut a una cadira davant

REOACCió.- L'amo en Sebastia, quant
d'anys teniu?

SESASTIA.- Crec que són 86 o 87.
R.- Tens entls que vos ereu ninic

mecanic 1 rellotger que hi halfiE
a LLoret?

S.- Efectivament, aixi era.
R.- Ouants d'anys teniu quan cmenge

reu a fe de mecanic?
S.- No me'n record, nomás sé que 11

molt jove.
R.- I con n'aprenguereu?
S.- En vaig haver de prendre total

com tu saps. Jo feia fáina a Son
Rrondo i quan dugueren el primer
tractor només em digueren les
quatre coses més importante, al
xi que em vaig haver de prendre
ben tot solet.

R.- Uul no era el primer tractor
que hi va haver a Lloret?

S.- SI, i el primer de Mllorce, qu
jo sapigue. Era un tractormú
trac", és a dir, que en vendí
du rodes de goma, duia cadenas
Després, més envant, dugueren
un"Ebro".

R.- Oliente d'anys estareu a Son 3r
do?

S.- Toata la vida. Deis 18 anys fin
als 70.

R.- S'espanyaven molt els tractore n

S.- Si que s'espanyaven, pera ben

aviat vaig saber com arreglar-
los.

R.- Com hi anaveu a Son Orondo?
S.- A la primeria sempre hi  este'

desprs quan em vaig casar 11
anava a peu cadavdia, parda 1
de ca nostra abans de sorti,e 1
sol i tornava en fosca negra.
Després d'uns parell d'anys

-vaág poder comprar una biciclel

sum. Endemés, hem de pensar

que durant l'entreguerra una

onada revolucionària va recó-

rrer Europa peró fou durament

reprimida.

Ivui per avui, tan sols

el materialisme históric amb to

tes les seves falles ens perme-

teix interpretar la història

d'una manera total i racional,

essent utilitzat per tots els

historiadors de prestigi: Fon-

tana, Vilar, TW162 de Lara, So-
boul, entre molts d'altres.

¿Tal vegada l'autor dels

articles ha trobat un mAtode mi

llor?

^Towteu. "P¿c.ioc- Ke .



isForn de SA PLAÇA
1 Forn NOU
mestibles MUNE

hmstibles CATALINA MUNAR
hmstibles CA'N DAVIU
lestibles FERRER

BANCO DE BILBAO
BANCA MARCH

Bar CA NA PERICA

Bar CA'N PUXET

Bar ES POU
S'ESTANC
MERCERIA JESÚS

- 13-

ta 1 hi anava amb ella.
Recordau cap anacdota que vos
passas amb el tractor?

Una veguda plonuent, el tractor
estava ennig de la finca i quan
el vaig anar a treura, la cadena
s'enganxa a la cam des. caloons
i els em va esqueixer.
:n tants d'anys de feina, vos
Jeguereu fer milionari...

més sabieu arreglar?
Tamhé era el mecanic del coche
de l'amo i de les batadores.
Com aprenguereu a fer de rellot-
ger?
També em vaig qprendre tot sol.
Vos en duien molts a arreglar?
Tots els de LLorito.
Quan els arreglaveu?
Els Diumenges.

Fent tantes hores de feina i
sapiguent fer tantes cases, de-
vieu guanyar molt...
Guanyava com un altre qualsevol,
o tal vagada, manco.
Quina quantitat?
Molt poc. Primerament manco d'u
na pesseta de jornal, cree nue
aren dos o tres reials. LLavors,
els darrers anys guanyava unes
2.000 pessetes mensuals.

,-Bé, l'amo en Sebastia, que peu
vos do molts d'anys encara per
viure i que els disfruteu amb
salut.

-Ele que 1Jeu vulgue.
Adeu. Gracies.
Adeu.

BUTLLETÍ INFTIMATIU
C/ Le Fuente, 2
Ng 10 SETEMORE DEL 1980
uirpctor: Pau Bibiloni Jaume
COL.LABORADORS: Joan Jaume Ramis. Joan

Jaume Deltrán. Mateu Finl
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Tots els ,que volgueu ajudar econbmicament a
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TALLER MECÁNICO Rafael Gelabert Ferriol

C/ Zornoza,9 Sineu
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Aixb 5s un benoit que va a una tan-
da i damna:

-Dada, buIi guli de pipas
I contesta el tender:
-Una bossa de qul?

Ain) éS un geporut que va pel ca-
rrer cantant:

"Madresita del alma querida, en mi
posho yoyo una flor"

I unlJasotanque passava per devora,
Ii diu:

-I derrapa, quó dus, es test?

Un coix va a San Fermín i com no
pot cárrer davant es bous, decideix c6 -

rrer darrera. A mitja carrera, un bou d6
na se volta, i sa gent que se d6na corrpC5:
comença a cridar:

-Es coix, ah, es coix!
I es coix replica:
-C2.brons, deixau que sigui oil qui

trii, no?

Un boig está pogant cops amb es
dits a una pedra; aleshores arriben uns
visitants i u demanen:

-Es aixb es manicomi?
-No, senyor, ala s6n ses oficinas.

Entra un homo a un compartiment de
tren on nomás hi ha dues monges. S'homo
va a seure's quan de sobte sent:

-Ets ous, ets ous.
S'homo se d6na compte de que anava

a seure's damunt un paquetet i diu:
-Vaja, casi faig una tortilla amb

la capsa d'ous.
Al que responen les monges:
-No, si són agulles.

Un policia de trIfic s'acosta a un
carro i diu:

-Senyors, no duen vostás llum de
darrera.

Es dos carro miren, i un d'ella
diu:

-Tornem, chá, que ens ha caigut
l'Ivia amb l'espelma encesa.

Un repartidor derrapa a una curva, la
furgoneta tomba i tota sa càrrega d'ou.
se fa truita.

Du mou! Dlu meu! Quina desgrIcjz1
Me penjar, me pe:ajar:1!

Passa una senyora i u diu:
-P'ets ous?
-No, sanyoral, pies con.

Va un "pasota" p'es correr i se li aco,
ta un homo que u donara:

-Escolti, general Mola?
-Homo, dones si, par N mola más ca.

pitl general.

-Me cierna un kilo de galletas?

-Es igual, ses que entrin.

-TI vostós hora?
-No, grácies, no fum
-Ah, és que com li he vist sa pin.

ta dins sa butxaca!

-¿Me da un yogur?
-¿IlDanone"?
-¿Danone va ser?, del frigorífico.

-Veus aquells návols grans allá,
enfora?

-SI
-Id? somero _que aquests návnls a-

pareixen allá en dissabte, el dia se-
güent... 6s diumenge.

A una oficina:
-El seu nom, per favor.
-IMaki Iturribegorrikoerrotakoet-

xea.
-Amb b o amb v?

-Pep, d6nem una besada.
-No
-Venga, Pep, dánem una besada.
-Que no, que no
-Ho, Pep, si totes les parelles ho

fan.
-Si, per?) no de guárdies civilsV

HAGASE
SOCIO PROTECTOR

ES PI GROS



Por descobrir qualsevol cas de rob,'.
tori, assossinat, ez:Tionatge, etc., cal
relacicinar molt bé les pagues pistes que
s e tentb Aquest mes on farem un dc Pací
let. U' ROBA EL BERENAR UE A.S.G.?

CrUCIGRAMA:

Pistes:
1-GUILLEM i AGUILO sán más jovcs que TO-
NI
2-L'ESTUDIANT i EN LLINAS van d'excursí6
junts.
3-E1 do 23 anys no és EN GUILLEM
4-EN RAMON ás más nit que EN FRAU
5-EN PAU tá 19 anys
6-EN RAMON es més joyo que EN RAMIS
7-EN FRAU no es MESTRE
6-E1 P1CAPEDRER i el DEPENDENT no poden
veure EN RAMON
9-E1 de 10 anys va prendre el berenar a

10-El DEPENCENT ás 6 anys más vell que
EN GUILLEM
11-EN RAMIS i N'AGHILO no passaren de
PE.G.B.
12-E1 MESTRE ás més vell que EN PAU

Nota: Per ser la primera vogada, diré
que les pistes "clau" d'aquest cas seh
h 8 i la 11. Aixb no vol dir que les
altres siguin imprescindibles.

AWdC_ÇT MulX
su\mIA tJ SIV=AP,t; 1G
1 QuATSE ,L\mv:Es

COM AMPLiARIes EL

SAIrAfZEIG, AL
KANTINIC1/432 ,.3 1' LA MA- •

TE i zA	 G.UAbC:AbA
904--511çcC	 LS AiTz-

1-Sk,E.S1

HORITZONTALS: 1-Cinquanta 2-Cabell
3-Col.Tocar 4-Posar llmit 5-Gust i
bar que se percibeix en els menjars
6-Abreviatura de Rldio Nacional d' Espa-
nya 7-Vocal
VERTICALS- 1-Consonant 2-Se 1 de quals:
vulla 'habitació 3-Lloc a on hi ha po-
mers 4-Fa una ferida o una lesió
5-Igual (al revés) 6-Igualtat de ni-
vell 7-Consonant

SOLUCIONS AL PASSATEMPS ANTERIOR

SOPA DE LLETRES:
D'esquerra a dreta: SON BOLO, SA FONT
De dreta a esquerra: LLORAC
Cap amunt: SON ORONDO
Cap abaix: SON GELABERT, DEL RAS, SA CA
SANOVA, SON MAS
En biaix: SA COMUNA, SA RIBA

CRUCIGRAMA:
-HORITZONTALS: 1-paparra 2-ase 3-salpi-
c6 4-os---am 5-luxe---le 6-at , 71-repassE.
-VERTICALS: 1-pesoler 2-asu
4-aspresa 5-,rei 6-cal 7-anomena

ENGINY:
Se col.loquen dues monedas en una

balança. Si pesan igual, la tercera és
la lleugera. Si no pesan igual, la de
manco pes és la lleugera.

ihUMIA NOTICIA epARR.oQuíA)

Quan la revista anava a imprimir—se, s'ha fet una setmana de feina a
lee obres. Durant aquesta primera setmana s'ha fet la teulada de la Reo —
toda, ajudant 12 persones i posant el segaent material:
16 bigues, 53 teulerers o bovadilles, 1472 teules vellos J. 352 teules
noves.
També s'ha començat l'escenari o vestuario 1 cisterna del Centro

	1n••nn••



d'aquest butlleti ha retut raJuda de:

CAiXAPENSONS

"la "aixa




