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Lanostra petîtagran historia.
Capítol ^T

L̂.

Lo que proposa un component de grup per nomenar un president va
ésser denegat per majoria,ja que fins ara havíem anat de Io millor i
no feia falta cap president.Lo que sí férem uns Estatuts i Lleis In-
kernes,per podernos regir damunt ells i respectar els deures i drets
de cada un.

L'estiu del BI mos sortia a camí amb passes de gegant i comen-
çava l'hora de preparar les festes patronals de.Nostra Dona del Car-
me,que com molt3*'ja sabeu se fan per juliol,peroabans d'aquestes
vénen les patronals del tsrme,per juny,,les de Sant Marcal,Sant que
cura de dolor i de tot mal.Aqueèt any Ia casa de Ia vila mos convidà,
juntament amb els altres grups d'esplai de Marratxi,per demanar-nps
si volíem participat a tals festes i formàr part de Ia comissió ,a
nosaltres mos va pareixe molt bé.Mos reuniren dos pics per concretar
Io que volíem fer,sorgien moltes coses,com per exemplejque les festes
tornassincap un caire tradicionalcom eran abans,que Ia participació
dels infants i joves fos més nombrosa,ja que feia uns quants d'anys
havien donat un canvi molt gran i aleshores eren més de envergadura
que populars.Quant ho tengueroni tot ben discutit i rediscutit,mos re-
partiren les feines,A nosaltres mos tocà anar s comprar les olles per
les cucanyes,es clar,nosaltres som de Pòrtol i com és tradició qquí
fan olles,gGrres,plats...etc.

Arribà Ia gran festivitat de Patró i participàrem amb el jocs
infantils,va anar tot més o manco bé.

3ust sortíem d'aquesta,quan ja estàvem dins l'altra.Per juliol
organitzàrem les dites festes de Pòrtol.Da teníem les experiències
viscudes de l'altre any,pero aquesta ja era molt més elevada imés
dies de durada,si mal no rocprd eren deu dies de festa i les despe-
ses pujaven a més de 275.000 pessetes en totalcNosatres estàvem un
poc assustats per aquests preus tan elevats,pero a Ia risca l'aven-
tura,com aquell que diu.Abans havíem fet una fifa de pinyol vermei
o sigui "Un Cuixot=jamon i vi bo",que mos ajudà a cobrir un parell \
de despeses,I poc a poc s.'anaven acostant els dies de Ia bauxa.

.Miquel Romaguera i canyelles.

NOU ATEMPTAT URBANÍSTIC I CULTURAL A LA VILA.,

Se tracta de Ia paret^de pedra del camp de futbol que ha estat
encimentada d'una manera bàrbara sens respectar-la com monumentpai-
satgístic que constitueixen totes aque,stes parets de^pedra^seca, i
en especial aquesta degut a Ia seva situacióí el camí de Pòrtol a
Sa Cabaneta va perdent poc a poc Ia seva característica peculiar per
converti±-se amb una entrada del més rnal gust, on només hi veuen ci-
ment.

Cultureihment les parets seques són una herència a respectar. Ac-
tualment ja no hi ha gent que en sapi fer i, en tot cas, no se'n fan
pel seuelevat cost. Si les poques que tenim, que ad.emés ajuden a
embellir un indret, les tomam o les dissimulam amb inexpressiu ciment
arribarà un moment que no en tendrem, Conservem Io poc que queda.

Ademés de.lo anterior s'ha demostrat que el senyor^que s'encar-
rega d'això no té gaire idea de reforçar una^paret. Això vol dir que
qualsevol pagès'.o pi_capedrer de Ia ViIa veurà reforcad.aaquosta pa-
ret sénse espanyar-la, nomls encimentant Ia darrera filada de pedres
i a damunt^ amb Ia qual cosa Ia paret queda reforçada igualment sense
queaar espariyada i sprtint: molt rups barata de preu.

Les mostresde disconformitat no s'han fet esperar. El Grup d'Es
plai Focs i Olles va presentar el problema i unesnp*ssibles solucions
a l'Ajuntsment, però encara no mos han tnrrnat resposta oficial; da-

(acaba a Ia pàgina 3)



QUATRE DB FRESQUES,-

Biblioteca Pública Municipal.
A Ia fi l'han oberta al públic, de
12 a 1 i de 5 a 7. Instal.lada al
C.lJ.M. Costa i Llobera en poàen ser
socis presentant una fota carnet i
el D.N.I, (o el del pare si són me-
nors)

Plaça de Sa Babaneta. Presenta
una dificultat tècnica; Quan plou
l'aparcament queda ple d'aigua. Es-
pErem que s'arregli en poder.

Varen posar uns porns d'adorn
o. Ia nova barana que Ia tanca i de
quatre ja en falten dos. Qualcú,
per fer una gracia,els va llevar.
Hauríem d'aprendre a respectar Ia
que és de tots.

• Al mateix lloc i amb el mateix
tema.varen rompre una sèrie delc
taulons posats per a Ia propaganda
electoral. No en sabrem mai ?

i Donya Carme se retira. Aquesta
conoguda mestressa d'escola ha arri
bat al moment de gaudir d 'un des-
cans. Aquests dies ha rebut un home
natge de diespedida per part del CIa

i ustre de professors i de l'Asüocia-
; cid de pares. Enhorabona.
i

Conflicte a l'escola. Referent
: a l'us de Ia nostra llengua al ci-
! cle inicial d'E.G.B..Com en tot hi
hagent a favor i gent en contra.
Creim, de tota manera, que una ¿¿,ran

i part de Ia culp^a és deguda a^la rnan
! ca d'informació". Al proper número
! intentarem for una crònica exposant
i Ia problemàtica i els fets que l'han
i ocasionada.

I Rectificació. Al darrer nornbro
I vàrem citar Ia nova monja amb el !
j n o m de "Ribot"; en realitat és Isa--
| bel Cabot. ' . -
Í

! Síquies. Segueixen per bon ca-
j mí. Ja hi deu haver casi Ia meitat
| del poble entubat i tapat.i
i
Í Nou policia municipal. Contrac;
{tat per sis mesosper l'Ajuntament7
| Es santamarier i nom Joan Hoarrach
\ Colom.

| Jocs esportius municipals. Se
I celebraran durant el primer semcs-
I tre del 83. El pressupost arriba a
|les 300.000 pessetes.

Anada a Lluc. Un grup de
seixanta portelans hi varen anar
dissabte dia 30. D'Inca a Lluc a
peu amb torrada incluida a l'arri
bada.

Obres al camp de futbol. A-
part de Io que hem dèt a Ia pri-
mera plana també han fet Ia paret
fBflmtal que faltava i hah engran-
dit el portell d'entrada.

Pestes de Sant Majjçal. La Ii
quidació d'entrades i sortides d'e
les festes d'enguany ha donat Ia
quantitat de 1.582.977 pts.

ClNLM. DE LA VILA !

Programa per al novembre: j
|

7.- El real Bruce Lee ;
Mi querido profesor |

14.- Aullidos I
Dinero maldito

21,- Los energéticos ;
La verdadera historia de Franj
k ens.t ein ¡

i
28.- El Chino . |

Marihuana connection |

Pre^istespròximament: j
Mahoma :
American gigolo j
La isla . • I
Laxos de sangre
Que no pe.re Ia mùsica ì

Golpe audaz !

í

LLi;.,:;ERIA CIUT;',T.

L L I 0 ¡i E n I A ( IIJCA )

i P A P L Pi ,: ;̂  I A

ESPIRAFoCS



««
r~*-

ADII VAREÏÍ ANAR

Sff ^0 *ji LA »»
-6^

Votäh\s

AP

PSOE

UCD

CDS

PCIB

PSM

PbT
PCOE

PClX ML)

PI," ' " '
(Altres)

Pòrte

1239

*31
255
114
44

29
17
6

5
3

' - 1
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5039

1521
1628
421

209
147
76

77

HEESTRuUTuRACIO DE "CÔMÏâSIONS MJMCÍPALS

OBRES I URBANlSluE;

RISENDA;

GOVERNACIÓ;

VlLS, OBRES PUBLI
ÇUIiS i SERVEIS

CDETURA ;

AKiUES I XAPJCA. DS
CLAVEGUERES:

Guillom Vidal (Independents de Marratxí)
Jor.n Juan Rarais (II.iJ
Joan Cardona ïvferí (üCD)
Guillem Juan Has (PCIB)

,Miquel 3estard Parcts (IM)
Jaumc Hor-iar Canyellos (IL)
Antoni Company Quet¿lss (UCD)
Miquel A. Perrer tóonserrat (PSOE)

,Miquel Bostarcl Parets (IM)
C-;.;bricl iv;oya Sastre (IM)
Antoni Company Quetglas (UCD)
Guillem Juan teas (PCIB)

Joan Juan Ramis (IM)
Jeroni Jaume Capellà (iI'.i)
Bartomeu Nicolau Pascual (L'CD)
Baltasar Reynés Moyà (PSOE)

,Antoni Montilla Peinado (lI·l)
Jeroni Jaume Capellà (IM)
Baltasar Reynés koya_(PSOE)
Guillem Juan Me.s (PCiB)

Joan Cardona Marí (UCD)
Antoni Montilla Peinado (IM)
Jaume Homar Canyelles (IM)
Miquel A. Perrer I·ionserrat (PSOE)

(ve de Ia pàgina 1) munt el diari '*Ultima Hora:; de dia 4 de novembre
apareix un^ escrit ®n el qual es donen altres solucions; pols nedis cul-
turals de 1.?. vilo. circules mostrew de protesta. . .

Seria poscible que inou valgués per vegada? ^ Pvecjaccic5p



* MARRATXÍ* REGIONAL *
Bn el trr.-:,,ur.: u'aquost passatmes.d'òctubre el Marratxí ha jugat quatre partita* HI primer
dins Fclaniu- .>-.i:.-u l'atlètic Felanitx, que ba pujat enguany. EI resultat final Ta ser: AtIe-

'elanf.t;;", 2. lurratxf, 3. Va ser un part.it calt disputat en el qualtic Felan
varen fabor.'jobrcpoeai* enun arr.blent molt carregat en contra aeva.

ela nostro8 jugadora ae

El BC'cn r-it"tt va scr contrael í'arriolense, dina Son Caulellea. El reaultat va ser« Mar-
ratxí, 3; iv>rrilc-.'i9, 1. Jugaren pel Karratxí: Pep, Víctor, Barea, Bordoy, Darder, Javi, Carlos,
Lluís, Sobaí.tï.I., L.-.3t;.^cnto i Toríeno. En el minut 70 Paquito va aubatituir a Javi 1 en el'80
Kartí vr. 30i"ii" al lloc de Carlos.

Golst Il ,;ri..;or cl va narcar Torrens al minut 33 arrel d'un penal que feren a Sebastià. Al
•!nut 4S'Pcrotclo, t,cl Forriolense empatava el partit d'un gran tir deade fora de l'àrea que
entrà pcr l'eaquaui*a. Al minut 52 Torrens marcava el 2-1 i al minut 78 una gran Jugada entre Car
los i Scb'ot:lu. v-. i'c:/ qv.o cl baló ar.às al fons de Ia xarxa, éssent el 3-1 definitiu.

El tcrcer pr.rtlt se juga dins el carap del Miquel Na*al, de Pa2jna oontra el Genova. Aquí el
Marratxí va pr_O.n Ia irabatibilitat que havia aconseguit mantenir durant ela quatre partit« dis-
putats. El rccvTtat rir.al fou: &5nc7a, 2; Karratxí, 1. Va ser un mal partit pela jugadora del
KarratTÍ ja rua p-..-.rotoia quo se proVavcn a veure qui ho faria pitjor. Al final aal resultat i mal
partit.

El qur.rt ;--_"t-'.t ~,i ¡u¿\ contrael que encapçalava Ia taula d'aquesta segona regionali el
Lloret. El iooali.vj dcl partit no deixa dubte sobre quin equip va. swvswperiort Karratxí, 6;
Lloret. 0. ¿:~/'c.i prl f.'arratxíi Pop, Barea, Eacarrer, Salas, Darder, Uolina, Javi, Bordoy,
Sebastià, T^.uiSo i '_ vrrcns.

Golcs Al i.i--V.- 3 Javi,nprofitant una falllda^del porter, al minut 30 Bordoy treu una fal-
ta deeüo forn. '.^ l'ivrea gron i el porter només mirà passar el balo* fins el fons ae Ia xarxa, tal
va ser Ia ecva :'rotcr.3ia por aturars}uell fort tir. Al minut 37 Torren« aprofita una pilota que
va quedrr r--;- r ^ r:ur? pcus i marc& amb molta tranquil·litat. Al minut 38gran jugada personal
de Sebastià quo ¿rxblè. fina a tres jugadors i marcà el quart gol. Al minut 74 un bald llarg cor-
reguó amb 7 - , : . i : . - 1 1 ocrtí el porter que fallà el rebuig, continuant Torrens amb el baló i entrant
plegats ;\1: '-.':.^..:?. dol Lloret. Un mlnut després Bordoy, de penal, aoonaegueix el ais-zero de-

'9stacables, a més del bon partit que v<rem, va ser que al mlnutíinitiu. tfoa ' lo'lc3 cooea r.6s destacable3v _ _ __ , ,...
53 eh Pcp atur>- v i ponsl anb el qual havla estat castigat el Upirratxí,

Inf3Jitils - Alevins
Miquel Bosch.-

T¿T.nnc.?:.r ?.a lli-,a e.m'j tota normalitat ja que desde el oomanç el nostre compromís 6a anar
a jugar c?.s ^.rlí.'.T n^r tal de començar bé l'any que ve i jugar a Ia categoria que mos toqui.
Aquei,te o6n elu rcsaltats: Dia 2: torratxí, 0; Patronat, 9. Dia 9» R. Calvo, 9¡ Karratxi,0.
Dia 16: !:?_rru'j:^,C; E_nt Gaieta,5; Dia 23: Marratxí, 0; Cide, 15. Dia 30: La Victària, 5l
Marrattcíjl.

DcTÍo c-"- ' , ' .A plana vull dpnar l'enhorabona a aquests al.lots que no se desanimen smoara
que pcruin i vcvro Ia difícil tasca que és jugar a primera cumplint oada setmana en anar a
l'entrenoncní.

A^>r*/KTS. rai*t.'t3 jt'.gats i reswltata del mes d'octubre. Amistosoai Genova,l ; Uarratxi,l.
Karratxl,2 ; Corar'.'.l,5, Karratxi,5 ; Son Sardina,2. Uarratxí, 1; Genoves,l. PIa de na Tesa,0 j
MarratTÍ, 3. -^ ll'--as Avance Llúbí, 2; Marratxí, 5.'

A .̂> aquc"^n rr;ul-ats ee pot dir que l'equip alevín està en disposició de poder afrontar
qualsevol r^'iJ; *v-s?.ra quo sic^i vüi difícil adversari pels altres.

CLASCiriCACJ.;< CO.VrJADOr3: Alevins: Sièrra, 4; Pepín, 1

P.SSÜU Da TORÍÍEIG. "MEUCR^LL MESTRE RAPBL PORRET"
Hcn do ccr.cr>^a? aquesta crànica amb un gran aplaudiment dedicat als organitsiadors ja que

el torneig va resultar un exit tant en Io esportiu com en l'assistVncia depUbl ic demostrant
d'aquc3ta nr.r.'T'-_ ru?, r.cc,ic. que sigutaal.lots no se poden deixar de tenir en compte.

BIs rc3UltitD vcreu ser els següents» primer classificat Rafal
segon Consell

. . . . tercer Karratxí
A partir CZl XCS Ç'a V£ fers,n uní quart Sçn Sardina

Erihwisk a!$ ¡r.feïth \ zls &v¡f]$ fzr ¿/anar
â fiwJè/xer /?s 'r.:.'J.-e^ prars&ez.

Tinco Serva.

Ymj$rn Ca'n B&Rnadí
R)RMAreE5--H-^-JnT5 ï CARN FREDA(f**te)

CaRRePs JVJ^ I • OA CABANETA •

Consultau a Tomeu Pou « al G,E.F.O.y_ y.
¡Hom:

lp/n^rw':
lELS MJLLORS.JU&ADOR5 OEL CLUB |

.ESPORTÍU MARRATXf.
ï*fVftí:

Akvin:

| Joreníl: \



ELSCLUBS 0ESPLAt COM

««SubsisH.nn»
Aquest article es producte, en part de Ia indignació, en part de

Ia necessitat d'exposar un fet que patim tots per igual i al qual nom-
broses vegades hem intentat aportar solucions, no- sempre afortunades;
es tracta de l 'etern problema econòmic als Clubs d'Esplai.

Narraré -i no és propaganda gratuïta, sinó un fet concret aplica-
ble a molts casos- l'experiencia quixotesca del.meu Club d'Esplai da-
vant l'aventura d'obtenir uns recursos que ens permetin "sobreviure".

Mes_ endavant diré el que hem hagut de fer de bon de veres per t%l
de poder guanyar-nos lessDpes.

Anem per parts;

A) SHWßmiMß_^^ICTJiLS»_

1- Davant" Ia minvada quantitat que es conseguí amb Ia sol·licitud
d'una subvenció conjunta per part del G.D.E.M., a Ia qual s'hi adheri-
ren voluntàriament tots quants Clubs volgueren, -fa d'això un parell
d'anys- optàrem per fer Ia sol·licitud individualitzada.

2- La primera ens fou automàticament retornada i desestimada. El
motiu era clar i llampant; estava escrita -Oh beneïda innocència!- en
Català.

$- La segona no conegué millor sort. Després d'haver-me personat
jo mateix a Ia Delegació Provincial del Ministeri de Cultura, fermar
tots els caps que calia fermar, adjuntant impressos i fotocòpies de to-
ta casta i, com no, estampant pòlisses per tot arreu, ens fou igualment
denegada. Al.legaren, en descàrrec seu, que no consignàrem el fet de
dispondre d'un lQ% de Ia subvenció sol·licitada, amb Ia qual cosa ells
ens haguessin concedit el 30% restant. Increïble.

, . 4- No ho vàrem intentar una tercera vegada. Sabíem que era inútil
i que ens tornarien emblanquinaramb qualsevol trava burocràtica.

5- Era l'estiu. Gairebé ens havia çassat un curs per damunt i arri
bava l'hora dels campamente i de les colònies. Calia espavilar-se. Des-
prés d'hacer omplit Ia instància i el qUestionari pertinents que I1Ex-
cel'.lentíssim Ajuntament del nostre terme ens remet<cada any -no sé per
què, tanmateix sémpre ens donen el matœix- ensarribaren, fiscau-vos-hi
bé, VIIIT-I-CINC MIL pessetes. Al mateix temps, una agrupació de ball
folklòric amb menys antiguitat que nosaltres dins el poble obtenia una
ajuda superior en cinc milpessetes a Ia nostra. No val a dir aquí les
bones relacions que existien entre alguns dels balladors i els regidors
responsables de tanta generositat. Ara, el mateix ajuntament es' gastarà
300.000,-pts (VUIT-CEWTES ML) en l'organització d'una MOSTRA DE TEATRE
que, segons ell, contribuirà a què es respiri un clima de cultura, per
altra banda tan necessari per les nostres contrades. I les eleccions,
d'aquí voltant el cantó.

6- L'Ajuntament de Ciutat destina 500.000,- pessetes als Clubs de
barriades pertanyents al terme de Palma. EIs foravilers es revolten
f e r m . . T o t e s inútil. TaI vegada el Consell...

- ' '7- El Consell...? Ah, el Consell !

B) SjroVEMlPJiS.J'_REALS_".
1- R i fe s i més rifes i paperetes i més paperetes. I Ia gent es can

sa de tanta rifa i de tanta papereta i nosaltres ja no tenim rnés idees.
...Be, potser un Festival de Cloenda de Curs ens ajudarà un poc. Però,
ca, tampoc no basta.

2- Aprofitant Ia festa del nostre Sant Patró, muntam un lloc de
venda de begudes, entrepans, hamburgueses, coca i altres herbes, rnés
conegut vulgarment corn "Xiringuito". Ens resulta bé l'invent i podrem
fer uns campaments ben folgats allà on res no hi manqui.

(segueix darrere)



^Fins aquí Ia nostra historia. Si vos sembla interessant, contau
també com vos ho engirgolau per tirar endavant. Després podrem contras
tar les simil.lituds o diferencies existents entre els relats que aquï
surtin a Ia llum. Cercarem solucions tots plegats i, si no en trebam
cap, editarem un llibre de contarelles que podraemtitola;rr*Perip'e- •
ciesdels Educadors d,ei Temps LLiure'', o "Passejo'o'";per.;lei3 dependèn-
cies del 'Oficia l i ta t I fostrada", .o bé, si vos estimaumés Ia brevetat
i Ia concisió; "S. 0. S."

.Tr.eurem rnolts dob lé rs i tots els nostres problemes s'hauran aca-
;.i Els'ecqno''mics^es supbsa.

Miquel Angel Lladd i Ribas.—
CLUB D'ESPLAI PLA DE WA TESA

emassa
Lo conegut ministre Mendizabal decretava allà voltant Io segle

XIX l 'oprobiosallei de desamortització dels béns ecclesiàstics que
g.ertanyien a les famílies religioses arreu de tota Espanya.
•^" :-A aMallorca sols se'n salvà d'aquesta expoliacid, fruit de Io neo-
cesarisme i caciquisme modern, Io monastir de Lluc.

Lo Monastir de Valldemossa o Ia Cartoixa és encara una de les re_s
tes d'aquell acte criminal contra l'Ssglésia Catòlicas acte de vandaliS|
me, diria 30, perquè així com a altres llàcs han estat tornats, alme-
nys, les Esglésies i llurs dependències, ací encara tenim dins d'una
cultura que vol ésser civilitzada un dels bastions, encara que sia
inconscientment, del liberalisme que volia asfixiar tot Io sagrat;
exterminar les ordes religioses i llurs possessions, com els temples.

La Cartoixa de Valldemossa és ara una atracció turística més,
d 'on se treuen pingües beneficis, però que així se segueix trepijant
Io que conserva encara un sentiment religiós? un templededicat a Déu.

Allà ensenyen les cel.les (un altre negoci brutet) .on va estar
Chopin i malgrat que tothom sap que Chopin sols ocupà (ell i Madame
Jorge Sand) una sola celda, hom sap que en Chopin tengué molt mal
record de Mallorca i de Ia seva residència a Valldemossa, hom sap que
no té gaire importància Mstòrica que Chopin estàs a un lloc del qual
renegava.

Es clar! Lo poder dels duros fa miracles! canvia Io sentit de
Ia història, si fa falta. SoIs resta un acte^de civisme, un acte ge-
nerós de Justícia Históricas tornar a l'Església Catòlica Ia Cartoixa
de Valldemossa i llurs dependències,, per darnuntde Chopin i dels seus
"beneficiats".

Narcís Torres Riera.—
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LLU!!APER UN DEMAMB0
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El calcnduri no s'aturaoCcm cada any acabarà l'estiu,arri'bara
l'hivern i darrere un altre Nadal se.cuniplirà un altre cicle,Si m'ls
possible tambó llavors recorreré l'illa i observaré els camps desde
Ia muntanysoTal vegada el mai: pobla ofere.squi una per,spectiva insb-
lita que el faci veure com abans,on un angle que no deixi veure el

•d.escoratjadorpanorama en el qual té tendència a confondre's;el de
ciut"at,el..de l'urbs engolint-se una tiren§a de cotxes,com un pinyó
d*ar'rossegament que no s'atura de fer voltes<,

.... Sobrei'ii' Ia creença en el progres,Gnspecialment a les m^trò-
polis,El.mor segueix confabulanJb al voltant de Ia paradoxa de mou-
re's pel^pur moviment,sbta l'esguard dclcientífic i Ia perplexita-t
dels demés i sempre davant Ia irnminent*rysolitaritat de totes les
peces « ' •'-•'*' ' •

Si,a l'hivern tornaré a Ia terra<,L'obiessio de l'urbs,l'atrac-
ció de ciutatno haura"arribat a les t : q u e s n i als torrents de lame-
va adol.lescencia,Cauil.lare desde una altura,entre cultius i camins
plens de pedres,arribare a veúro qualque pagès que encara fa una ve-
ritable gesta.En aquèst moment miraré per amunt.I en el cel sortirà
un avió que no sara d'Ibèria ni vendçà delaPeninsula,sino de Lon-
dres o Estocolm,o fins i tot d'Holandao dels'Estots Units.S'aniià
fent gros,aterritzara i a l'aeroport hihaurà una multitud que el
proper estiu se multi plicarà fins e?, de^"ici.

Que l'illa canviarà de mans se comprova pam a pam ja fa bas-
tant d^3 tsmpPopensareftLLavors mir:ant el mapa recordaré amb un cal-
fret' Jes pòrdues que haurà suposat un agoèfe ple de r:.cords,i quin
nou grau cle satisfac€ió necessitaré aquest any per alterar Ia fison_o
mia de.? Ia nostra terra. TaI volta de nord a sud .mils de vegades esori
•meixen llurs billets en un murmuri inintel.ligible de desaprovaciós~'
reivindicant Io que Mallorca els deu--.

Però és uh'fet"'que Ia nostr.a societat rural desapareix. L'àmplia
vall d'Orient a'la costa polls.r;ciha, les pc3sessions del Teix, 5'Here
tat, P'lontcairt3 i un llarg etcètera i in^initet de cases de camp com
Cas Xarc«., són propietat d'sstranqers, El petít Fornalutx, una de
les més extraordinàries viles d"B-..la ncstro muntanya, és casi un domi-
ni rie Ia cornna britànica o d s l a R'G^ública Federal d'Alemanya.

En aqunst ordo de coses reflr-;xionare sobre el canvi de moneda
i el mercat de divises, sobre Ia süva influència sn Ia crítica trans-
formació d''un.a estructura tercisria,, sobre les improvisacions d'una
hostaleric. qus no ha arribat a. assolir aqusll ingenu ideal d'una bur-
gesia estabilitzada i, en canvi, ha dibuixat un horitzó trencat sobre
Hag.aluf, S'Arenal o CaIa Mesquida.

Amb tot i amb això el temps és irrevocable i per això quan en
s:hivern pugi a sa Serra rne recolzaré a una escletxa i mantindré Ia
ment en blanc. Np farà cap esforç per veure el PIa com ho hagués vist
el mallorquí d'üna altra època, ni voldré imaginar-me Ia ciutat com
haguès poguda ser. Tampoc m'en.tretendré en considerar si un '"Tour-ope_
rator" és una cosa bona,pe;rque-se.ria estèrià. Sincerament m'cnrecor-
daré d'avui, d'un dia d'estiu al'tombant de l'estació, en el qual
vaig experimentar una/;sensaciq.inutil, Ia nostàlgoia, i vaig tenir
ganes d'envejar qualque futux.,

Torneu Català,—
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Tres sóni els pobles mallorquins qüe harr conar-

wat danses de cavallets: Artà, Pollença i Fe-
Ia nitx. EIs arxius ens els mostrem documerotats
conr. a cossiers des dels seglea XUl-XtfII, però
naturalment han sofert, amb el pas dels anys?
variacions er* les melodies i els balls.

A Felanitx el grup Is de 7 dansaires -sis i u-
rva dama i van acompanyats de dos dimonis que
fan el mateix paper que els dels cossiers.
EIs balladors són nins (11-12 anys) i Ia dam:a
és, a vegades, un nin» a vegades una nirra» Fam.
balls rodons i de filera, tamb'e ballen l'ofep-
tadins l'esglèsia, sempre amb xeremies, fabi-

Ol i tamborí,
A Pollença els cavallets són dos i no hi ha

dama. Etallen per Sant Sebastià i a Ia Festa de

l'Estandart.
A Artà els cavallets són quatre i una daroa. Ac-

tualment n'hi ha dues collesj sembla ser que

és perquè els balladors són nins i amb dos grups
els balladors no se cansen tant alhora d'anar
a voltar els carrers de Ia vila.

Es curiós aseenyalar que si bé hi ha recollides melodies antigues pròpies

desl cavallets d'Artà, Bes músiques d'ara semblen importades de Manacor, ex-
cepte una, Ia del ballet anomenat "Sa carrossa", de creació recent i que es
balla a Ia processó del Sant devora Ia cari'ossa que el duu. EIs altres dos s'a-

nomenen "EIs indios" i "EIs nans" i coincideixen les seves melodies amb les
que utilitzaven els dansaires manacorins d'aquests noms.

EIs "Indios" desapareguts fa una vintena d'anys pertanyien a l'actual pa-
rròquia de Crist Rea, abans de 5ant Roc, on hi habitaven terciaris franciscans
que sembla que dugueren el ball de Sudamèrica. EIs balladors van vestits d'irr-
dis i van entrunyellant les cintes fermades a un pal aguantat per un d'ells
amb una melodia característica, per a després desentrunyellar-les amb una me-

Io dia diferent.
Quant als"nans" o "nanets" va ser una dansa de Ia qual se'n sap ben poc »

Sembla que pertanyien a l'esglèsia de Fartaritx (barri de Manacor) i que els
dansadors anaven vestis de vermell amb un caparrot de cartró i ballavenr. mar-
cant el ritme amb aquests pegant-se l'un amb l'altre. Va tenir poca durada
( a principis de segle) i pot ser que nasqués de l'envegeta de Ia gent de Ia

barriada que no tenia, com les altres de Manacor, cap dansa d'aquest tipus.
Així com els cossiers.estaven arrelats a l'esglèsia "gran" ( dels Dolors),

els indis a Ia de Sant Roc; al convent dels Dominics, Ia festa del qual es ce-
lebrava dia 4 d'agost, tenien també una dansa que es va perdre aproximadament

comla dels "indios". Eren els "moratons", 5is balladors endiumenjats també
amb calçons bufats, faldeta i camisa, calces i espardenyes, duien unturbant



pel front amb una mitja lluna, amb cintetes grogues i vermelles penjant per
darrera« Feien dues danses ambuna urtica melodia interpretada per una xaranga
de vent com els indis. "EIs primsrs" i "els segons", marxant al ritme amb unes
rotlanes de fusta que duien al ventre, a les mans i als genolls.

Amb el grup de moratons, en sortir pels carrers del barri a ballar, hi a-
naven un gegant i una geganta i una altra figura esperpèntica, s'Alicorn, que
era un home de pedaç, assegut damunt un carretet de tres redes, vestit de fra-
re i amb una careta negra de cartró, anrJj una banya al mig del front. Pareix
que s'Alicornrepresenta urra antiga befa dels dominics als franciscans a cau-
se de Ia figura de Ramon Llull,"lodoctor il.luminat", del qui s'Alicorn en
seus el símbol, d'escarni. L'orígen de s'alicorn manacorí es podria situar ei
una figura grotesca d'unicorn que ja treien a les eeves processons els domi-
nics de ciutat.

Hi ha una glosa popular que diu així:

S'Alicorn de Sant Domingo
va vestit de capellà
amb una ploma a sa mà
i no sap llegir ni escriure.

Les "Àguiles" de Pollença són dues al.lotes amb una "àguila" de cartróa
-Ia cintura, ben angalanades i carregadíssimes de joies dór, que par el seu
lluiment els pollencins no dubten en deixar-les,

Pollença és l"unic poble de Mallorca que els ga conservaty si com Is de
suposar n'hi havia a d'altres llocs. Es tradició que cada any siguin al.lotes
diferents. Hi ha sempre estirades a l'hora de triar-les ja que tothom està
interessat tenir a Ia família algú que els hagi ballat.

Les "àquiles" van ballant obrint Ia processó del Corpus, fent un punt de
dansa, tan senzill com encantador, al so d'una comparsa de guiterres i violircs,
acompanyant-se amb les castenyetes. Amb elles hi ba Sant Ooan Pelós, figura
representativa de Sant 3oan Baptista. Vestit amb una túnica verda fins als ge-
nolls, una capa vermella, amb careta i perruca, va descalç. Dansa entre les
8aguiles" fent uns moviments realment caòtics i esgotadors. Aquesta figura
de Sant 3oan Pelbs existeix actualment a altres pobles: Felanitx, Son Carrio>
Sant Llorenç etc.

Aina Sansó,

Coordina: Ramon D. Uillalonga.



Guia Musicai de Mallorca

Guia musical de Mallorca M ! ... aviat se diu, però hi ha més tas-
ca a fer de Ia que molts se pensen. La justificació és molt simple: vi--

vim en un país ric en cultura musical i en d.e;mostracions concretes,
però pobre en informació o en Enteres d'informar-se. MoIt sovint,les

dades que anirem aportant mensualment seran inèdites per a Ia majoria
dels lectors i en canvi potser estan interessats en coneixer-les. MoIt
sovint.aquestes dades no son conegudes n i p e r Ia sent interessada en
musica.encara que es rnogui dins un determinat ambient musical, Ss per
aquest ' fet que consideram necessari fer veure a tots els diferents gru-
púsculs musicals que es mouen dins el nestre àmbit cultural que 'e l nos-
tre panorama és molt més ample i ric, alhora que llançam un crit en de-
manda .d 'a juda envers Ia gent que mos pugmi facilitar d.ades sobre qual-

sevol dels temes que pensam tractarc

La divisió que hern fet d 'aquests temes a nivell de clarificació
i sistematització és Ia següent (revisable i reestructurable -com totes

les posteriors subdivisions- en qualsevol moment)s

1«- Institucions

2.- Agrupacions

3.- Músics i música
4.- Manifestacions periòdiques

5.- Instruments mallorquins

6<,- Localització, d'instruments

7.- Botigues, com,'rc,os
.8.- Eibliotequestenàtiqucs

Col.leccions de partitures
9.- Emissores. Programes
10.- Regoneixemsnts públics o oficials
11'.- La música 'dins les altres arts

12,- Bibliografia'
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Tohi Pascual.—
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UN POC DE TOT..

VI PESTA DES
lloc a Petra el

BUlIYOL,- Tendrà
proper 14-N.

W EXPOSICIO FILATEIICA. Tendrà
lloc a Lloseta els 5-6-7 de novem-
bre.

monogra-

1L9ALGUER.

POELENTlfi. L'exposició
fica muntada al Museu de IvIallorca
sobre aquesta ciutat romana se pror
roga fins a finals de desembre,

PROCESSIOKARIA. Enguany se dedl
caran. catorze milions per lluitar
contra Ia seva plaga.

IBSRIA. A partir d 'aqueot nies
hi haurà un descompte del 40$ en
vols d'anada i tornada a Ia Penín
sula.(fins el 31 de març)

VOLTORS. Només en queden 22 se-
gons el recompte d'ICO'NA. El darrer
recompte, fet el 1973 donava Ia xjL
fra de 40. Anam o. 7r.onys.

BEL·l i ESCORCA han estat decla-
rats conjunts històrico-artístics
per Ia Direcció Gral de Belles Arts

ANTONI TORRlNDELL. La fundació
March subvencionarà un disc amb Ia
totalitat del temes d'aquest músic
inquer.

GARROVERS. "Sa Nostra" convoca
una beca per a l 'estudi del cultiu
d'aquests arbres. El termini de
sol.licituds acaba el 31 de desembre?e°inem£L.n „

"Itaca Films"

otros relatos fantásticos de las
islas Cabrera, Formentera, Eivissa,
Menorca y Mallorca". Una de les sjg
ves llàstimes és que estigui en c'as
tellà (ja hi tenia l'anterior), l'al
tra és el seu preu.

VOL D'ORONETES. Llibre de
cesc Bonafé, autor de Ia í?Flora de
Mallorca". La temàtica d'aquest,
però, és literària.

HIST'ORIA DE LLUCMJOR. Va ser^
presentat el quart volum de Ia sè-
rie escrita per Bartomeu Font i
Obrador.

?ran-

UM POBLE CATALA D'I-
per Eduard Toda haTALIA" escrit

estat publicat recentment
a Ia traducció feta per Rafel Caria.

^ POETES JOVES DE MNACOR és el
títol recentment aparegut corres-
pcnont al volum XII de Ia Col.lec-
eió de la.^asa de Cultura d'aquella
vila.

gràcies

VI PREMI BAJARI de poesia breu.
Termini; 30 de novembre.

PR3MI PALOU I COLL. Convocat
pel Consell Insular per a autors
teatrals en llengua catalana, ffler-
mini; 15 de desembre, 250 mil pts.

SANT MQUEL DE CAMPANET. Un
dels oratoris més antics de Mallor
ca, actualment en fase de restaura
ció.

LLUCMAJOR DE PINTE EN AMPLE és
el títol de Ia revista que publica
Ia delegacio.de l 'Obra Cultural Ba
lear a aquell poble. Ara cumpleix -
un any. Enhorabona.

LA TRAPA rep ajudes de societats
extrangeres, concretament suïsses
i alemanyes, encaminades al bon
terme del projecte de convertir a
quella zona en parc natural.

LLEGENDES. Gabriel Sabrafín ha
publicat un altre llibre sobre a-
quest tema. Aqqesta vegada dins Ia
col.lecció "Archivo de tradiciones
populares" amb el títol; !:Leyendas
tradiciones, cuentos fabulosos y

"TALAIOT3' és l 'últim poemari pu-
blicat del franciscà Miquel Colom.

COAiO LEER LA rRESSA ESCRITA és
un llibre dedicat sobretot als edu
cad.ors. EIs autorss Bartolomé Rot'-
ger i Joana Me Roque.

CINEM MLLOHQUI0 El col.lectiu
de Santa Maria del Camí

ha començat el ro-
"La deixa del
el poema extens

geni o-ec'datge de
basat en el poema extens de Miquel
Costa i Llobera del mateix nom.

S'ha dedes tacar Ia minuciosa-
tat i fidelitat en quant a ambien-
tació, vestuari, escenaris etc, al
món grec i talaiòtic que ha realit
zat el col.lectiu. (Ramon)
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VI COL.LOQUI INTERMCIONAL DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES.-- \

|
Entreels dies 28 de aetembre i 2 d'octubre s'ha celebrat a Ia 1

Facultat de Filosofiai Lletres de Ia Universitat de Roma el VI CoI. |
loqui Internacional de Llengua i Literatura catalanes amb el títol
"Itàlia i els Països Catalans". !

Aquest va ser el ~Pf dels Col.loquis organitzats per l 'A . I .L .L .C . i
(Assmciació internacional de Llen&ua i Literatura Catalanes) des de |
Ia seva constitució" l'any 1973 amb seu a Amsterdam» j

EIs col..loquis s'organitzen cada tres anys. Fins ara les ciutatsi
que han fruit dels col.loquis han estats Cambridge (Anglaterra), Ams-!
terdam (Holanda), Basilea(Suïssa), Andorra i finalment Roma. '

La inscripció va ser d'unes 320 persones vingudes d'indrets de !
parla catalana coms País Valencià, Illes Balears, Catalunya,i Alguer
i depa ï so s com Itàlia, Alemanya, França, Suïssa, Hongria, Bèlgica,
Kolanda, Suècia, Anglaterra, Estats Units etc. ' j

Entre els dos apartats del Col.loqui, -llengua i literatura-, es;
realitzaren un total de 14 ponències, 13 comunicacions, una taula ro- j
dona i dúes conferencies plenàries, CaI remarcar que el professor '
Tilbent D. Stegroann (Frankfurt) va presentar el pro|ecte BibjLiografiai
C_atal_ana ;• una tasca ambiciosa que consisteix en fer mn inventari b i - j
bliogfàfic de totes les coses publicades sobre el« Països Catalans ;
arreu de tots els països del món. '

Les ponències i comunicacions versaren sobre autpars co.m Ramon |
Llull relacionat gmb Dante; Petrarca i Ia seva relació amb Catalunya;,
Salvat-Papasseit, Foix i Carles Riba; Ausiàs March, Salvador Espriu, ;
E. Rodríguez-Bernabeu, R. Xirau, V.A. Estellés. Mereix comentat apart;
Ia ponenci® delÉallorquí Joan Mas i Vives sobre jLa_^&enej^aj3j^_dejL 2.7_|
i_^A.^9_e^es_jr^_lora^ujns^lsj^njscinqju (Blai Bonet, J.Vidal Al-
cover, JTM."Tjlomp"art l'Tíorenç Moya)

Quant a Ia llengua catalana es tractà Ia seva relació amb l'ita-
lià -septentrional, textos en català a Ia Biblioteca igacional de Nàpols
l 'a lguerès-ant ic i modern, cultiesmes en el català medieval, relacions
lingüístiques italo-catalanes, qüestions sintàctiques conflictives d e j
Ia normativa actual, qüestions sociolingüístiques entre l'AlgBEr i j
Catalunya... ,;

Així mateix va ser lliurat a Ia Biblioteca de Ia Facultat de Llj5|
tres (secció Català) de Rorna un important fons de llibres catalans.

Finalment l'assemblea de l'AILLC va designar seu del proper Col-|
loqui (1985) a Tarragona. S^jL^JUJJ^on^_--

i Soviet sentim Hauríem de g,e^tir
j d eim
I • . > • •'
| '''abuelo" "abuela" padrí, padrina

"padrino" "madrina;: padrí jove; padrina jove
(o padrins de fonts)

"bandeja" palangana

"barandilla" barana

Acalambre" rampa

"canyeria" canonada
"cruse" encreuament, cruïlla, oreuer

i RECORDAU
"pues" ; idò, ja que, perque; "p<>r I o manon": A l . m n n o n , ni més no

B i e 1.—
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ESCORPI;L'amor va d'aquella manera.Constipat de temporada.No
facis tanta feina.

TAURO:L'amor te va de Io millor.Molta feina.Acid uric a Ia sang..

SAGITARIíDisgust matrimonial.Crisi neurològica.Te ganes de fer
feina.

.PiIXOS.sNo acabes d'estar content de l'amor.No fumis taht.Vague-
ria molta.

ARIES;Desencant i tristor.A punt d'anar devers Mare Nostrum.
MoIt d'oci

LIBRAsConquesta errada.Salut i força al canut.Massa feina.

CANCER:Idil.li temporal.Mal pel cap...Molta i bona feina.

VIRGO:Tranquil home n'hi ha més.Dspressio mental.Bones finances.

LLEO:Cerca'i trobares l'amor.Mal d'estòmac.Molta potencia de
treball.

GEMINIS:Amor fraternal.Conserva Ia linea.No enfots ni brot,

CAPRICORNI:Amor platonic.Menja pastanago.Necesite;s constància.

AQUARI:Pobret no en confiis massa.Canoia d'aires,has d'anar a
Hadrid.Bona feina.

Astrologus Portalensis i un Moro«

SOLUCIO OEL PASSATEMPS DEL MES PASSAT
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F r u C-Remar,A,R.D-Al,C?E.gtem
g j g e-Nacio,0,E.F-I,A,Robar.
M I 3 Uerticals:l-Gerani.2-Elena.3-Ram,Ca.4^,
f4̂ ^ Aci.5-A,R?Or.6-B,E,0.7-Pe,Gob.
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8-Acat,A.9-R,E,R.10-Carme.

E S C A L D U M S PASSATEMPS D'AQUEST MES

N A ü L C I E F 0

AN? T E B n U T E En a^uesta s°Pa de Hêtres hi ha set
I A I C U X Y Z S noms de menjars mallorquins.

M I P R N Q U I 3
A U S 0 F E F G H Cercau-los.
D G 0 P D C B A Z
A A Q R T U I 0 M

PASSATEMPS
Maria del Mar Pons i Damia Perell6



RAMON ULVLL
Aprofitant l'avinentesa de

Ia festa del Beat Ramon (27 de no
vembre) he cregut oportd incloure
Ia seva biografia.

Va.néixer a Ciutat l'any 1235.-,
de pare barceloní establert a Ma-
llorca arrel de Ia conquesta de
{faume I. De jove va éseer senescal
de l'Infant don Jaume, hereu del
Regne de Mallorques. Se va casar
amb Blanca P.icany, amb Ia qual ten
giié dos filla. Duia vida cortesana
i aleshores escrivia poesia trova-
doresca per cantar els seus amors.
D'aquestes poesies no se'n conser-
va cap.

Cap alts trenta anys vatenir
una forta crisi espiritual. Va re--

j nunciar als seus vincles familiars,
i va vendre els seus béns i s'entre-
j gà a Ia vida contemplativa. Des-

prés de pelegrinar a Santiago de
Compostela, tornà a Mallorca i du-
rant nou anys se va formar filosò-
ficament, i un esclau sarraíli en
senyà àrab i ctencia i filofiofia ~~
aràbiques. Després d'aquesta for-
mació inicial es retira a Randa
on, segons testimoni seu, Ii vavj
nir una espècie d'"il.lustracio dï
vina" que Ii indicava Ia manera
d'escriure un llibre contra els
errors dels pagans. Per mor d'això
se coneix a Ramon Llull com elDOC-
TOR IL.LüLilMT. Aquest llibre fou
"Art abreujada d'atrobar veritat".
Cap el 1275 Ja havia escrit 17 lli
bres. Aquest mateix anys se'n anà
a Montpeller, on vivia el futur
Jaume II de Mallorca, el qual va
fer examiaar els seus escrits per
un teòleg, i aquell censor s'entu-
siasmà amb els llibres de Ramon.
El futur Jaume U donà a Llull mit
jans econòmics per fundar a Mira-
mar un col.legi de llengües per
preparar missioners, que dirigí
ell mateJLx.

Llavors viatjà bastant.
A Ia Sorbona de París, el,- ;

1288, vailegir públicament elseu
"Art" i va obèenir el"magisteri
en arts".

El 1290 va salpar desde Geno-
va cap a Tunis, on es va dedicar
a Ia predicació i a Ia controvèr-
sia teològica amb savis"musulmans.
Per mor d'aque,stes predicacions el
rei de Tunis el va fer;empresonar
i el condemnà a mort de Ia que se'n
llirtrà gràcies a un moro influent.

Fügí a Nàpols i tornà a demanar
l 'a j jutdel Papa, franassant de
bell nou. DespBÓs de lluitar con-
tra l'averroïsme i de diversos

-'viatges tornà al nord d'Africa
(Bugia) on Ii succeí Io mateix que
aTunis: Ia presó i el flesterra-
ment.

Després d'un incans&ble pu-
nyir sobre els Papes i el rei Fre-
deric III de Sicília per dur a
terme Ia seva obra missionera morí
segons Ia tradició, apedregat a
Tunis.

EIs seus restes descansen a
Sant Francesc de Ciutat i l'esglJ
sia el té per Beat.

Fins aquí Ia seva incansable
vida. I Ia seva obra? Evidentment
no fou menys fecunda que Ia seva
vida. Se conserves dos-centes qua-
ranta tres obres de Ramon Llull,
escrites en català, llatí i àrab. f
DeIs llibres se conserva Ia versió
én 2 o 3 d'àquestes llengüas. Con-
ven'çut que Ia veritat cristiana \
era racional, independentment de
les Escriptures, intentà plasmar-
ho a les seves obres.

Obres magnes del Doctor 11.
luminat són;

"Arbre de Sciència", verita-
ble enciclopèdia on, sota l'al.le |
goria dels arbres, se jeraequit- !
zen els aspectes del saber humà. !

"Llibre del gentil e los ¿reS;
savis" ;

"^libre de l'ordre de cava- i
lleria"

"Blanquerna" (que inclou el
llibre de les meraselles i el lli
bre d'Amic e Amat).

Quant a poesia tenim: "Lògi- \
fca d'Algatzell", "Medicina de pe- i
cat^'(els emprava com recurs mne- :
motecnic). "Cant de Ramon", "Lo j
deaconhort", "Plan4 de Ia Verge" !
...et£.

Així com el vers de Ramon es-¡
tà escrit amb molts deprovençalis
mes (Ia qual cosa no l i l l eva va-
lor) Ia sega prosa, en canvi, Ia
redactà en perfecte i pur català,
llengua que Llull eleva a un gran
nivell cultural. Com que Llull
tractà les més dfcverses matèries



a Ia s eva mombrosà; -'obra, va emprar
un lèxic general i móït'ample, des
de paraules quotidianes fins con-
ceptes abstractes. Creà tot un vo-
cabulari agafat del lexic patri-
monial català romanitzant veus lla
tines o^fins i tot creant neologi^
mes. Gràcies a Ramon Llull el ca-
talà fou Ia primera de les llen-
gües neollatines emprada en filo-
sofia i, a més, el seu català ser-
virà de model per a escriptors po£
teriors.

La filosofia de Ramon Llull,
que s'anomena LUL.LISKE i que ha
tengut i té una importància extra-
ordinària al llarg de Ia histsmia
de Ia filosofia amb seguitìors (lul.
listes) i detractors (anti-lul.lis
tes) al llarg de vuit segles a E_s
pahya, Alemanya (influí en Leibniz)
Franca...etc.

Aquesta fou Ia vida i l'obra
del gran Beat, filòsof i primer
gro,n escriptor en llengua catala-
na que fou el mallorquí Ramon
Llull.

Gregori Puigserver.-

Vet aquí una mostra de Ia poesia
de Ramon Llull;

Jesucrist,Senyer,ah, si fos
en aquell temps que nasqués vós
e vos vesés infant petit,
vostres carns nues e poc llit,
pobre de draps, ple de bontat!
Ah, con fóra enamorat
en vos veser, tenir, tocar
e contra ergull contrastar,
veent Io rei del cel e el tro
jaer en paubre lliteló!
Ah, qui fos en cell temps noirit
que Jesús fo infant petit,
e com tots jorns ab ell anàs,
ab ell estés, ab ell jugàs!
Ah, con fóra ganig de plaer!
Ah, qui volgra als mais haver!
E quan Jesús hac sa oetat ,
que hom Io servís a son grat!
E quan folliat e pres,
que hom son companyó estés
en tota Ia greu passió
e en Ia greu mort! Anc ganig no fo
major que cell que hom pogra haver!

-Així Vd El Concurs -
De moment pareix que va damunt rodes. Encara que esperam més

paíticipació de moment ja mos han presentat devers 25 treballs.

A tots els participants els donarem un títol de participació i

un adhesiu del Grup d'esplai.
EIs guanyadors tendran; Subscripció per mig any a Ia revista

PORTULA
Un lot de llibres per a cada categoria

Una placa gravada commemorativa

EHCARA HI SOU A TEMPS !! Enviau el vostre conte a Focs i Olles
o donau-lo a algun dels seus membres,

(fins cl 30 de novembre)

P A T R O C i N A T PER:
L'Ajuntament de Marratxí La Caixa de Pensions

Sucursal de Marratxí
(Pont d'Inca)
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CAJA DE BALEARES

•^warfRAf
Tanbl a TORT^L i SA CA"JA^-TA.-
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GÜÍIIEM
ViDAL

MATERIALS

CERAMÍQUES

C/ Trínceps d*:ispanya, 5

Tf: 6Œ 21 32

forn del'esglesia
ra i so;M>3 rjallorquir.es

C/ José Antcnio,; 66
Tf: 60 21 27

r v - • ̂ i • »Jr v,-1. - > ' i«

ES PIGUl'JiAL ]j r. p-: f mv YMjiXUUlXA^

.fje:Part.fapa Boan;xxXMI.^r.*.CT3350
Ciutat% |̂a!lprc F J W r f . . - - " -^<y.^7s--1 «MU,...,.»1-

C/ Jaume I s/n ;

ïf: 60 24 76
SA CABAKEIA i
(Per carretera de
Sineu, Krc 8)

C/ Santiar:o Rai.;on y Cajal, 10
Tf: 28 15 59

Palrna—11

Antoni Laura. 63

60 09 36
Pc::T D'ii;cA

;


