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Dos anys. Numero vint-i-u.-Gran i gros-.Quaranta planes.

Què no és guapo., això?

. Més bé o més malament hem continuat. Seguim pensant, però, que

qudda molta casa per fer» Es aquella impressió que com més en fas,

rnés en veus. I és per això que cal tirar endavant; a més i a millor.

Amb aquest criteri el proper .mes vos podrem presentar el primer e-

xempàar de PORTULA fet amb sistema offset. El que quedarà més reduit,

de moment, seran les planes. Passar de quaranta a vint-i-quatre min-

varà molt l'espai. Però ja. ho arribarem a compondre...

Offset, gran notícia! Però no l'única; 3a formam ßfirt de l'As-

sociació de Premsa Forana. A Ia seva darrera gunta ens varen donar

d'alta com a publicació integrant.

Ueureu que Ia revista és de tres colors. Tntentàvem presentar-

vos l'estructura física per tal de deixar-la ben diferenciadas In-

formació del Terme, qüestions i articles de caire general, estudis

sobre el ïerme .i cultura popular. Però el resultat no sempre res-

pon a Ia intenció. Dificultats diverses (manca de paper adequat,

articles de darrera hora) ho han impossibilitat. Be, procuraxrem

fsr-ho millor en tornar-hi. • •

.També veureu que incloem l'índex d'articles i d'autors de tot

l'any. Així es pot veure Ia varietat de ternes que s'han tractat i

ols diferents col.laboradors que hem tengut, alhora que facilita Ia

localització de temes concrets«,

Un parell d'avanços del mes que ve; Podrem posar fotes gràcies

al nou sistema. Llançarem Ia segona convocatòria del Concurs de con

tes a Marratxí; ja podeu començar a escriure. Encetarem una sèrie

do concursos mensuals patrocinats per 11Sa Nostra". I és possible

que comptem amb Ia col·laboració dels partits"politics .del Terme;

vegeu al respecte, en planes interiors, l'acord al qua.l es va^ arri-

bar tendent a salvaguardar-nos -a nivell d'equip editorial- de qual_

sevol tendència política.

En voleu més? Au idò, a llegir, difondre i, si voleu, partici-

par. La revista és vostra.

Ah, i molts d'anys!!

La Redacció.—
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El Dijous dia primer,de mes,es celebrà el plenari ordinari

d'aquests mes de Desembre,ccm es costúnrÈada primer Dijous al

nostre Ajuntament,l'ordre del dia constava de 20 punts,el ple

començà amb vint minuts de retras,i estava.presidit pel batle

Gillem Vidal,de tots els punts que varen aprovar,nomes cal des-

t a c a r e 1 s e t è , o n e 1 s n o s t r e s r e .g i d o r s a p r o v a r e n 1 a m e m ò r i a d e

l'any 1982,la quol serà impresa.

En el punt nove,acordaren prorrogar un any més el contracte

amb l'empresa concessionària de recollida de fems !!Ingenieria !

Urbana S,A.",mentres Ia mancomunitat del Raiguer a Ia que per-

tany el nostre Ajuntament no contracti aquest servei,al moment

en que sigui contractat quedarà, can.cel.lat automàticament el con-

tracte amb "Ingenieria Urbana S.A<,".

Per altra part s'aprovà Ia construnció d'una pista polies-
portiva a Ia Cabana (Pont D'INca),amb pista de tenis i vestuaris
sl pressupost per desenvolupar aquesta obra és de cinc milions de '
ptos.donades pel CIM.

Tãmbé s'acordà donar una subvenció de quaranta mil pessetes
als grups organitzadors de Ia calcada dels reis,que es celebren
cada any,aixi com també obsequiar als funcionaris de l'Ajuntament
amb un lot de Nadal de 1.130 ptes.cada un.

Finalment s'acordà que el dinar de final dlany,es farà el
dia 21 al local de Ses Tres Germanes,a aquest dinar hi acudiran
tots els regidors i empleats de l'Ajuntament0

IULUniNACIO CAMP DE SCN CAULELLES .- A Ia permanent celebrada
el dia 24 entre sltfces coses,d'interes,s'acorda per unaminitat
demanar una subvanció de 250.000 ptes0al CIM,per finaoiar les :'
B'il.luminació* elèctrica del camp municipal de Son Caulellesycosa
fort necesaria com ja saben els nostres lectors,degut a Ia coine
cidencia de l'equip infantil del narratxí i del Rosas de Mallorca
que fa que un dels dos partits acabin a les fosques,i de continu-
ar aixf els jugadors a Ia segona part hauran de sortir am,b una os-
pelma cada un.

També a aquesta permanent es donaren per assabentqts d'un
dictamen de l'a Comissió de 6ultura damunt Ia IU Mostra de Teatre
de Marratxi^l.984,cosa que 'ens alegra ja que no desapareix,malgrat
enguany no és dugué a terme.

_EXCURSIO DELS PENSIONISTES .- Organitzat per Ia Caixa D'estalvis
2Sa Nostra",es dugue a terme una excursió pels pensionistes de
Portol,hi varen anar 115^persones,les quals varen visitar Ia fin-
ca d'experimentació agrícola de ;'Sa Nostra" a SaPobla,el f-luseu

de Muro,Manacor i Porto Cristo,amb visita a L'Autossagari d'aque-
lla locolitat.

MIQUEL BOSCH.-



«• ' ' "' ' • ^LA REDACCIO INFOItMA I PUNTUALITZA..^
El Consell de Redacció de Pòrtula, a m b l ' a n i m d e garantir una

neutralitat a nivell- de Ia sevalínia ideològica cora a grup, posada
únicament demanifest en leseditorials o en els escritssignatscom
"La Redacció" o ",ElConsell de Redacció", va reunir, el passat dissab,
te 3 de desembre els representants a Marratxí d*Alianza Pormlar. del
Partido-Socialista Obrero Español i d * Unió MaIIo rquina pér tal d'es-
tablir les bases de leepossibles col·laboracions dels"partits polí-
t ics^en Ia Révistaé

El, Par t i tComunía tàde lesIlles Balears i el Partit Socialista
de Mallorca no'hi .eren pel fet d"haver-se autoconsiderat en procls
de replantejament i reestructuració.

Vos oferim Ia reproducció de l'óriginal dels acords q u e s e va-
ren prendre. ' :-;.~ .

Rounita Baltaoa» Relnéq, 3oo6Wol loJe d e l P S O E j > D a u m *
Anongual, 3uan Bastard*do U.fl| Padre Peloü , GuÍllam
3uan de A .P»
S'ha arribat a u n p u n t d'acord que elaoacrita enviats a

In roviataPèrtula pela P*rtite polítics deRarratxí. ani«
• •'--*"" .-::̂ '- *_ • . _ •

2-an mmb lue condicione eegOenta f

• ambel no« del partit polític*
. amb el noni llinatges i O.N.I. del president e eecre-

tari del partit.
• amb el D.N.I, del firmant.

A Ia revista just anirà firmat com a partit quedant
on als ariginala,an poder de Pòrtula, el nom i llinatges i
D.N.X.

Cada partit poifticassumaix Ia responsabilitat total
dels seus escrits aixf com do les repercuesioneposteriors
que puguin dur«

S'acordaftamb&que els escrits apareixeran publicats
en mallorquí«

Pertol a 3 de desembre de 1.983,



Aquest mes de Novembre s'han jugat quatre partits de II ,re-

gional¿£ant els rnpresentants del terme LJ.D. PIa de Na Tesa,com

cl C.S,Marratxi,hi prenen part,el PIa de Na Tesa es troba allloc

11 de Ia taula de classificacio,mentres que el C.§, Marratxí va

en quart lloc,durant aquest mes els resultats han estat bastant

desiguals,mentres'-el Marratxí només perdia un partit contra el

Atlètic Victoria,i guanyava els altres tres,eJL PIa de Na Tesa no

aconseguia guanyar els partits de dins caseva. El primer va perdre

contra el Vivero,i el segon en partit de rivalitat local,perdia da-

vant el Marratxí per l-2,despres de que Ii anulassin un gol.,que,

donada Ia posició d'aquest comentarista era totalment legal.

El Marratxi,els partits que ha ijugatb dins caseva,les ha

guanyats tots dos,el primer per 4-2 al Santa Ponsa,despres d'anar

durant molt de temps darrera en el marcador,i el segon al Sant Ber-

nat per 2rl>a un dels partits més dolents que Ii han vist aquesta

temporadac

Per aquest peoper mes de Desembre^els partits a jugar pels

dos equips representants del nostre municipi,s6n els següents:

II REGIGNAL

4-12-83 Pia de Na Tesa-ATVO.Victoria,i Son Sardina-Marratxí

11-12-83 Santa Ponsa-Pla de Na Tesa i Marratxí-Acapulco

18-12-83 PIa de Na Tesa-descansa. i Marratxí contra el Brassilia

al camp d'aquest darref.

i aquesta categoria descansa fins el 8-1-84.

^UBENILS III REGIDNAL

4-12-83 PIa de Na Tesa-Independiente,el Marratxí descansa

11-12-83 Torre d'en Pau-Marratxí i Calvià-Pla de Na Tesa

18-12-83 Marratxí-Santa Eulàlia B i P l a - d c N a Tesa- Sant Jordi

INFANTILS II DIUIBIO

3-12-83 Marratxí-Andraitx i Sant 3ordi-Pla de Na Tesa

10-12-83 Collerense-Marratxí i PIa de Na Tesa-Andraitx

17-12-83 Marratxí-AT.Camp Redó i Calvià-Pla de Na Tesa,

per descansar fins el 7-1-84.

El Marratxí II Regional,despres del mes de Novembre,ha quedat

en quart lloc amb aquosta puntuacio*V

MARRATXI 17 14

Miquel Bosch.-
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AQUEST POBLE NOSTRO AQUEST POBLE NOSTRO AQUEST POBLE N05TRO AQUEST

S:*^sport a- Ia vila de Pòrtol
i as defnes "pobles que -camponeTi es
muni"D-ipl"de Marratxi,es una de ses
parts que manco estan cuidades
Hins es context cultural de s'a-
juntamant de Marratxí.

Dins s'estensa gama d'esports
que hi ha avui en dia a Marratxí,
tan sols es practiquen es futbol
i es ciclisme,es demés esports,
ni tan sols es coneixen per Ia ...
:fnajor part de javes i al.lotes de
;lesviles,esports tan importants
com es basket (o baloncesto) es
tenis,es voleibol,etc,etc,son es-
ports tan completi i importants
c o m e s f u t b o 1 o e s. c i c 1 i s m e i e s
practiquenen es pobles,no es po-
tencien per part de ses escoles
mi es clubs esportius queèxistei-
xen a Ia vila. Seria d'agrair que
s.'Ajuntament es posàs en pla se-
riós amb aquest tema,

Donar a conèixer a as nins i
nines,joves i gent major ses qua-
litats i possibilitats d'esplai
idivertiment que hi ha amb ets'
esports minoritaris,podriem dir.

Avui en dia,vivim un temps
de molt acceleramont dins sa vi-
da quotidiana,es treball,es nego-
cis,s'escola,ses classes i sa di-
versiójBS passar-ho be,es cinema,
sa discdteoa,etc.son tot això un
conglomerat de bens materials i
responsabilitats que nos duen a

unstress que hauriem d'evi-
tar amb s'esport i es relax.

Per part de sa comissió
de cultura i esports de s'a-
juntament de Marratxí no es-
taria demes,ans al contrari
i d'agrair,que es potencia-
ssin ets esports que no són
només es futbol (conegut de
tots),i es ciclisme,que tam-
bé" és conegut per tots a Ia
vila,potenciar aquests es -
ports que ara són minoritaris
a Ia vila,i fins i tot dese
coneguts per falta d'instal-
lacions en es terme,com per
exemple; pistes de tenis,pis
tes de balonmano i basket

i encara que n'hi ha a algu-
nes escoles de Marratxí no
s'empren com a tals,sino

que ses porteries de balon-
manos'empren per a jugar a
futbol i des "tableros" de
basket s'hi penjen ets al.lots
per jugar.

Això es una veritable
llastima,i sobretot que no
es posin mesures competents
i efectives per a dur a bon
terme es desenvolupament dets
esports per a tots.

Esperem que qualque día
s'Ajuntament se'n doni comp-
te d'aquesta realitat,present
i de cara an es futur.

Antoni Canyelles i Oliver

f dutQservicit

XARCUTEHIA CARNECERIA

; ESPECIALITAT AMB

POLLASTRES "AL AST"

C/ Jose Antonio 20 Pòrtol

C TailER5

30RN XRMENR
REPARACIONS EN GENERAL

D'AUTOMOVILS

PLANXA

C/VfLENCIA

PINTURA

TF/ffO 28 20

PORTOL



mwm Je <9Ci<*
K.B05CH

El gobern de Ia Nacio,ens té preparat un regal per leS'festes

de Nadal,i aquest no és altre que un important augment de preus,

que afecta el buta,telefon,electricitat i transports,la venzina

nosmal,pot esser que passi a 87 ptes.litre,la super a 94,i l'extra

a 99,el butà pot esser que puji un 10 per cent.

A Galicia,a primers rie l'any proper,neixera una associació pe

lluitar per Ia igualdat de les llengües de les autonomies amb el

castella,aqueßta associació estarà composta per mestres de català

gallec i basc, Poc després es celebrarà a Euskadi una conferència

internacional sobre comunitats lingüístiques.

La nostra llengua podria ensenyar-se a Ia Xina,segons es des-

prèn d'un possible conveni que pot esser signin les universitats

autònomes de Barcelona i Pequín per tal d'ensnyar les respectives

llengües a les universitats abans dites. •

Aquests passats dies ha estat nbtícia l'accident del Boeing

747 d'Avianca que va produir 181 morts,entre ells s'hi trobava Ia

gran concertista catalana Rosa Sabater que procedia de Fribarg,

(RFA).,on era professora de piano a Ia Staaliche Hochschüllerfür

Musik.

El nou president de l'6bra Cultural Balear Ignasi Ribas,a unes

manifestacions fetes a Ia premsa,digue que demanarien al govern

autonòmic Ia conexió amb TV-3,mentres no es tengui un canal auto-

nomic,de prosperar Ia demanda els habitants de Mallorca tendriem

tercer canal de televisió.

Per part de Ia Trasmediterranea,fan comptes de suprrmiir Ia li-

nea marítima que uneix Alcúdia amb Ciutadella,aixo ha caigut molt

tort,ja que el que vulgui''anar aMenorca,idur-sd',n.;et cotxe,do-

blarà el temps d'anar amb .vaixell,degut a que l'única comunicació
es farà des de Palma a Maó.

Miquel Bosch.-

****-



Aquí , l 'O.C.ff ,

El diumenge, dia 20 d e n o v e m b r e , l 'O.C.8. d« Marra tx í va anar

d'excursió.
Estava programadala sortida amb autocar, que havia d« reco-

llir Ia gent inscrita a cada un dels pobles. No obstant, i donat
quemolta gent no tinguógaire temps d'informar-se, resultà que
Ia inscripció fou molt baixa i es preveia poca participació. •

Decidírem, peraquestaprimera vegada, realitzar Ia sortida
amb cotxes particulars, mantra es va normalitzant el sistema
d'inscripció anticipada per tal de poder conèixer el nombre de
placaa d'autocar a reservar.

Arribats a Valldemossa, prop de Ia possessió de Son Gual tan-
gué lloc Ia trobada. Iniciàrem Ia ruta 45 participants, entre
els quals comptam 3 ò 4 infants d'uè i En Dordi, un canet roolt
callat, però que es feia notar.

PeIs grans vials de Ia nova urbanització tS'Arxiduc" arribarem
a l'entrada da Ia propietat d'lCONAano*enada Scn fIoragues, qua
es troba al peu demuntanya des Teix. Aquesta urbanització masto-
dòntica pot posar en perill Ia imatge, tranquil·la i hermesa, d»
Valldemossa, doncs es vol estendre per tota Ia part d'olivar cap
a la'dreta del poble, unint-se amb Ia urbanitzacio"5ant Vicenç
Ferror".Ocupa, laurbanitzacia "S'Arxiduc", les terres d'olivar
que foren propietat de l'Arxiduc Lluís Salvador.Enelseu tempa
ell les havia comprades perquèningú no hi tallàscap arbre. Què
poc estimen Ia seva terra els seus hereus!

£1 bosc des Cairats s'estén per tot un comellarempinat que
acaba ben prop del mateix cim des Teix.

El camí que comença al portell d'entrada ens hi menà, tot fun£
ravolts entre l'alzinar ombrívol. Tenguérem oportunitat de conèi-
xer com es feia una sitja de carboner, i com eren les barraques
on ro.manien mentrefeinejaven psr dintre el bosc. Visitàrem tamba
elsrostss d'un fornde calç i parlàrem del seu funcionament. La
guia de Son tforagues, editada per ICONA, ens va servir per a il.-
lustrar i complementar gràficament tot allà que veiem.

Després d'una hora de pujada férem una abeurada a Sa Font des
Polls. Mitja dotzena d'arbres de fulla groguenca, que es veien
des d'avall, i uns bancs i taules per a berenar, fan d'aquest
lloc un indret molt acollidor.

Seguírem pel camí. A poca distància ja afinàrem Ia Casa des
Nevaters, que actualment s'hahabilitat com a refugi obert als
excursionistes. Pac mís enllà de Ia casa vérem el Clot de sa neu
o Casa;de sa Neu, un gran buit excavat a terra, ones premsava ia
neu caiguda. Gràcies a un sòtil esconservava fins l'estiu, època
de fer gelats. Com que ja podeu imaginar que encara no hi havia
cap fàbrica de gel a Plallorca, era molt apreciat el que aquests
nevatars obtenien de Ia muntanya.



La boira persistent féu impossibl« Ia pujada al cim dal Tei:
Férem, això sí, una bona torrada. Plsns de panxa, cantarem an
rotlada fins que v/a ser hora de davallar.

La bona acollida, considerant l*s circumstàncies, d'aquests
primera excursió nostra, ens anima a seguir amb el calendari d
sortidesmensuals que hem programat a l'O.C.B.

I ja ho sabeu: estsu tot convidats, però no badeu,no sia cosa
que no teng*u lloc!

PROXIMA SORTIDA: Ermita de Maristel.la (Esporle«)
OATA: diumenge, 11 de desembre.
i*ltOI OE LOCOPlOCIO: Cotxes particulars. Si no en teniu, novos

preocupeu. Basta que a les vuit del matí esteu
a sa plaça del poble allà on viviu o alsllo
indicats als fulls de propaganda que anirem ro
sant per tal d'informar de l'excursió.

INSCRIPCIONS: AIs cafès indicats a cada pobla i Clubs d'Esplai.

£1 fjàssat dial8 de novembre tingué lloc l'acte depresentaci'
de l'OBRA CULTURAL BAL£AR a Marratxí. Com és sabut, l'Obraneix
fruit de les inquietuds d'un grapat de persones amb ganes de rrcu,<'
un poc l'activitat d'aquest poble nostre.

L'acte s'inicià amb unes paraules da benvinguda per part
president de l'entitat, Vicenç Sastre, que féu una crida gen*s.
a Ia participació i col.laboració de tothom, única manera pos^ib
d'entendre l'08RA com un servei comú i popular, no patrimoni &'u*
minoria elitista o il.luminada. Convidà al treball a tots els pre-
sents, par a presentar a continuació un esbéf del programa c o n c í
de l'OBRA fins a les festes de Nadal. Aquest inclou dues excur-
sions, projeccions de diapositives, representacions teatrals o
d'animació festiva... Generalitzà laresta de Ia tasca a realit-
zar dursnt el proper any, totanticipant laposta en marxa del?
CURSOS Ot LLENGUA I CULTURA DE MALLORCA, a iniciar el mes de ge-
ner, du caire gratuït i destinats a tots aquells que t*nguinin-
teràs en aprendrà Ia nostrallengua i adquirir coneixements varis
sobre Ia nostra terra.

Prengué Ia paraula a continuació el president de l'O.C.B. fins
aleshores, 3osep tt§ Llompart de Ia Penya, que ressenyà Ia satis-
facció personal que constituïa el fet de cloure el seu període
de dirig@nt amb Ia inauguració d'una delegació d'08RA a Marratxí.
Animà l'empresa que tot just s'inicia i desitjàsort i valor «n-
frontles adversitats inevitables detota feina desinteressada.

El temps que els assistents degustaven unes galetes i brinda-
ven per l'èxit da l'OBRA amb un glop de moscatell, en Vicenç na-
tes, nnpany de les tasques informatives de Ia Televisió Balear i
Marratxiner d'adopció, ens preparà un parell da filmacions sobre



festes popuisrs arreu d* las Illes. Cossiers, Agu'iles d« Pallenç»,
Cavsllets da Felanitx, floras i Cristians, desfilaren als ulls cu-
riosos de tots nosaltres, escoltant amb atencid els comentaris
complementaris del propi Vicenç sobales imatges. Una altra pro-
jecció sobre costums populars a Eivissa, acompanyada dels inicis
del grup musical UC, recuperador de bona part del tresor cultural
de les Pitiüses, tancà una estona que, lleva6 d'alguna detalls pro
tocolaris, resultà sumament familiari agradosa. Ara cal que tota
aquesta il.lusió no caigui en olla de cul foradat i que no es com-
plesqui el nefast dit popular: "Arrencada de cavall, arribada
d'ase".

Entre tots estirarem el carro!

FES-TE SOCI DE L*08RA CULTURAL BALEAR A flARRATXÍ I VIU EL
BATEC OEL TEU POBLE

—CURSOS DE LLENGUA I CULTURA OE PlALLORCA-
BCK···K·BBK··B·C·····KatK·IV···B·KaISScat·tt·

L'O.C.B.^flarratxí, com a entitat preocupada per laculturc i
tradicions del nostre poble, ha cregut necessari Ia postaen mar-
xa dels "Cursos de Llengua i Cultura de Mallorca". Aquests tendran
un enfocament especial cap els adults, donada Ia manca d'iniciati-
va oficial en aquest sentit. Pensam que és un sectorimportant de
Ia població i, com a tal, mereix un esforç per part de les insti-
tucions adients, tant públiques com privades. Tampoc no ens obli-
dam dels joves treballadors, que per una o altra circumstància no
han tengut accés a l'ensenyament que t.ls pertocava.

D*sppeedel'aprovacio de l'Estatut d'Autonomia de les Illes,
criim que aquesta eina que és Ia llengua serà cada cop més necss-
sària dins l'àmbit de treball i relacions entre els habitants de
f)allorca. Lescondicions actuals de Ia nostra llengua -manca ds
normalització, ús limitat a situacions col·loquials- fa que el seu
poc conreu a nivell públic Ia posi en perill d'extinció definitiv«,
Per això, és imprescindible potenciar el seuús a tots els nivells-,
oral, escrit, retolació, mitjans de comunicació, administració, etc.

- Objectius

L'ensenyament de Ia nostra llengua estarà obert a tothom.Per
tant, els objectius inmediats dels nostres cursos són:

Et T*

1— Donar a conïixer Ia nostra cultura en totes lts seves manifes-
tacions: Història, Literatura, Art, etc.

Conscienciar de Ia necessitat d'adquirir hàbits de cultura, eri
tesa aquesta com un bé a l'abast detothom, i no de minories
privilegiades.



3— Integració d«ls veïns castellano-parlants ala nostra cultura.

4—— Intentar, mitjançant l'ensenyament, Ia coordinació dels nu-
clis d'un terms an Ia dispersió geogràfica ensafacta en raoÍts
d'aspectes de Ia convivència municipal.

" Estruct*ra dels Curses

a) En principi, Ia idea és impartir els cursos a tres centres
que aglutinin amb facilitat sls alumnesde flarratxí. Aquests se-

- ran: Col.legi "Costa i Llobera" (Portol, Sa Cabsneta, Es Figueral
narratxinet), Escola Pública del Pont d'Inca (Sa Cabana, Pont d'In
ca) i local social de l'O.C.B.-narratxí (PIa de Na Tesa, PIa de
Son Nebot).

b) Quan als horaris, els establiramdesprés d'haver tengut un
primer contacte amb els matriculats i llurs possibilitats d'assis-
tència. Podem anticipar, no obstant, que aquests v'ajustari*n*a
l'acabament de Ia jornada laboral.

c) Tot i que els cursos seran gratuïts, hem pensat; quel'alum-
ne aboni una inscripció simbòlica de 500,- pts que, evidentment,
no cobreix les despeses mínimes de l'organització dels eursos.

d) El professorat està en possessió de Ia titulació corresponent
i amb experiència pedagògica en aquest camp.

e) EIs cursoscomençaran començaran el mes de gener» La durada
dels mateixos està prevista per sis mesos per al curs inicial, en
previ'siód'una continuïtat que clouria un cicle complet de tres
cursos, Adjuntam càpia del pressupost, on s'especifiquen els c > -
talls d'hores de classe setmanals, material didàctic, atc.

f) La nostra previsió Is que el nivell dels cursos sigui de
cairs elemental i, per al futur, paulatinament progressiu. En fi-
nalitzar aquests, l'Qbra Cultural concedirà un diploma acreditatiu
d'haver assistit i participat amb aprofitament a les classes im--
partides.

g)El professorat estarà coordinat amb Ia resta de Cursos de
l'O.C.B. a Mallorca, als efectes d'atorgar Ia mateixa titulació.

- Conclusions

Aquesta exposició de motius evidencia Ia necessitatd'un pa-
trocini per part da l'Adjuntament que signifiqui un compromís de
cara a Ia normalització lingüística i culturaldel nostre poble.
Aquest compromís s'hauria de concrentar en:

1- En col.laboració amb el Consell Insular de Hallorca, fer-se
càrrec del pressupost pel curs de sis mesos de l'any 1.964.

2- Amb Ia col.laboració d'O.C.B.-Marratxí, realitzar unacampanya
publicitària per atreure els alumnes als cursos.

3- Pensam que per facilitar Ia inscripció d'aquests, podrii comp-
tar amb Ia infraestructura administrativa municipal (0ficinss).

4- Estimam qua l'Adjuntament, a Ia vista del pressupost per s
hauria de preveure un capítol pressupostari qua garantitzàs Ia

continuació dels cursos complets (f rnesos) p8r al bi«r»i 84-35
i següents. »O.C.B -, «ARRATXÍ

O*fc



ES PORTIIXpL.- Es Portitxol i no Es Portixol com es sol escriure
erròniament. Volem dir, diminutiu de port,

Jo només puc fer notar, una altra vegada, Ia qualitat é'aquests
dibuixos com a documents. Perque aquestes cases d'esplai, mig esvaï-
des, mig enderrocadea, ja només serVelxen per a filmar una pel,
j-^,.^,^r,y,^pTJr--!-p TTV, O ,.,

- -r -- .-;



- ES REBtNTAT DC CANYA -
(Cosoa d'un Sion i n'Arnau)

- Cn vas, Sion, tan cp.pf icEt?
- No am diguis res. c,stic molt t m p r ^ n y a t .
- 5i>nt homo, i que tens?
- L j u o no has vist es diari?
- No. QuA diu?
- f*lira-ho: el món s'ha tornat boig. Americans i Russos s'hsn dea-

foto 3» coa «mb tqt aquest rebumbori .das míssils.». I Io pitjor
do tot ós qua mos arribaran t,ls esquitxoe!

- Ca, fillct de Dcu, no siguis 8xagerat. Això és bo: d6nc qucfér
e molts rit-; desanfe>inets.

r~f-

- No diguis doisI Ara no veus quc si p.ixò fs s'esclsfitno en qu«¿-
darà ni Ia mare de Osu du Lluc, a Plsllorcs?

- Sempry has dt dir flestomies, bPtu0deu! N o a t dic qua tot va sn
benefici dss progrés i que només ho fcn pt:r sssustsr?

- I qua me'n dius d'en "Riggn"?
- Fotre, que té motfs do duros . No fscis sos coscìS aixi com u l l vol

i uauràs . . .
- 3s hi t o r n a m «? S L - r i Nomis penses ^n Io mstuix: t<s putes doblers .
- Psst! No vul l c rp mal de csp ni un: rnsnjar bfc , b u u r ^ mil lor i

quta mu deixin en pau .
- Aquí està! is qua no mus de ix- rsn v / i u r s , en psu!
- Saps que et sé dir : cslls i beu. U t s ium si r s jben tsm d 'una uBgada .
- No passis ànsia. A n ' a q u a s t p2S, no mas costsrà gai rc . . .



I CONCURS DE CONTES A MARRATXI

-PRinER PREMI-

Cflter,ORlR 0'flDUlT5

ELPUtG CURLIGU

s

V

m\*
n Hyxs4
>*UiU. i i-fe: AV

C V \ TWP —*<Sy

Í̂ ^SUs
N \ \\

«^°~^-^< —J<^W. Cl ^*sa*tó¿«> -
^j%fm<t<^ — ~

A i x p era i no e r a , b o n viat-|

ge f ac i Ia c a d e r n e r a , p e r a tu un

a u m u t i per a mi una b a r c e l l a , u n

al-lot que n o m i a Biel,

EIs moros hav i en dec lara t

¡îtif Ia g u e r r a al rei de Ma l lo r ca i

*̂ 2;L a q u e s t havia fet un edicte d ient
ŝ8CJE&S&

/ que tots els al-lots en edat mil-
LdftMriB&

/..y ,. i t a r , anass in a l lu i ta r a l ' A f r i -
/ 'j-/'Y/'T/_' Ca0En Biel,feia el servei mili-

/. tar i Ii tocà anar a terres dG

v moros,estava trist perquè havia S

I
de deixar Mallorca,pero estava contant perquè coneixeria mon.

En Biel,que era molt valent,no s^acovardava per res i llui-

tava contra els'.moros sense por i sense descans.Ell era el capvan

ter de Ia tropa',Li tocà dur Ia handera,la bandera mallorquina. I

l'haguessiu vis!t amb quin orgull duia l'estandart!

La lluita *es feia més cruenta de cada vegada i a poc a poc en[

Diel veia com els.seus amicsqueien ferits o morts,culpa de les esj_

pases dels moros.Ell anava avançant com podia;pareixia un llaoost

pujant cap el capcurucull d'aquella muntanya que havien de conque-

rir" El pEÚig Gurugú.

En Biel nomcs tenia una idea,i era llevar d'aquella .muntanya

Ia bandera mora i possr-hi Ia mallorquina.

Arribà el vespre i es trobà tot-sol enmig d'un bosc espès 0o. s

pujà a un arbre i enfora va veure un llumet;

-Gràcies a Déu que veig una casa,doncs estic mort de famjhi ani-

ré i veurem si hem poden donar posada.

Tris tras i cap endevant te faràs arribà a aquella casatac

En Biel tragué de Ia seva mptxilla una túnica mora i Ia se

posa damunt el vestit de soldat,..Havia que anar vius,0.

To>c, toc

-Quí és?

-Déu i jo,contesta en Biel,mentres aplegava Ia banderasper por

de ,que l'amo de Ia casa. .fos moro,

Una jaieta va obrir...

-Qué hem podrieu donar sopar i posada per aquesta nit?,



La jaieta el va fer entrar i Ii digué; jq soc. mplt pobfaype-

ro sempre un troç de pa i un poc d'oli en trobarem...

En Biel després de. sopar i passar el rosari amb aquella done-

ta se'n va anar a j,eu.ra* '.. ¡

Al dia seg8ent en Biel es va posar en camf ben de matinet,

després d'haver donat les gràcies a aquella jaia. • .

A poc apoc i amagant-se darrera penyes i matissar&yen Biel a-

nava avancant...Ja Ii faltava menys per arribaralcapcurucull.Te-

nia por,perp el pensar en Mallorca i Ia seva bandera podia més que

Ia seva por.

Es va fer fosc i en Biel pensava; a on passarê Ia rïit?.,.men-

tres es feia aquesta pregunta va yeura allà enfora^un llumet.

-Deu esser una caseta7,es demanà.Sense pensar-ho dues vegades s{-

encaminà cap.allà. .,

Toc toc.,.

-Qui és?

-Déu i jo,contesta en Biel.

Un home ja vellet,obri Ia porta.Quan vavoure en-Biel liva

dir que entràs.En Biel,altra volta havia aplegat Ia bandera per por

Entra dins Ia casa i allà asseguda davant el foc,vetllant una olla

hi havia una madoneta,

En Biel amb Ia mirada va recórrer Ia cambra.Per un moment es

pensà esser a Mallorca:Damunt Ia pinta de Ia foganya hi havia uns

siurells i un pareil d'olles de fang,com les que fan a portoljpen-

jat a Ia paret un llum d'oli donava.llum,mes alla,damunt Ia taula

hihavia una llumanera i un trinxet...i aquella olla que bullia,

...era una greixonera.,.i feia olor de sopes!

Seria un miracle?¿Podien aquells vells esser realment mallor-

quins7,ja ho crec que ho eren.! Havien anat feia molts d'anys a a-

quella terra i allà quedaren.

Passaren el rosari junts asseguts davant Ia foganya i després

d'haver sopat d'.un bon plat de sopes amb un ou frit i olives es

posaren a xerrar.En Biel les va donar noves de l'illa i aquells

vellets escoltaven amb uns ulls ben oberts i amb llàgrimes que
lluitaven per a no sortir.

A mitja nit se'n anaren a dormir.

Encara no efa trencada l'auba quan Ia madoneta cridà en Biel»

Després d'haver pres una bona tassa de cafè amb llet i haver besat

Ia mà d'aquell dos vpllets en Biel seguí caminant cap al capcuru-
cull del Puig Gurugú.

Ja era aprop3.Amb Ia bandera ben aferrada i procurant no fer

renou per si encara hi hagués -cap moro per allà en Biel anava pu-
jant.

A Ia fi va aconseguir arribar a dalt i amb unl Visca Mallor-

ca! posà Ia bandera mallorquina.



De cop va sentir upa mà da-

mupt Ia seva espatlla..,Que ès?

...Què passa? 1 ,,.

En Q.iel va despertar...era

sa mare que. el cridava per anar

a escola..„ .

- Tot havia estat un somni...

q u i n a p e n a. . . e 11 s ' h a v i a s e n t i t

un heroi,pcr3>...d'avui endavant

lluitaria de qualque manera per ^m

Mallorca...:estudiaria i apren-

dria bé el mallorquí!

•^•'*•'¿•(b*;"^U^j JT-tó4Kzh<i'̂ %^1
i& A^TvKys

^ßttt&iW

M§ del Carme Feliu ^uadreny.

QUISE
PDEPIA

Quise ser ave y volar

quise,ser gserrcro y venccr,

quise,ser como el sol que al amanecer

ala tierra puede alumbrar;

Quise,ser astro,flor,rey....

quise,tambien ser el mafc,

quise,ser quien hizo ley

siempre me gustó gobernar,

pero tanto no pudo ser y....

me tuve que conformar con lo. que el Señor me legó

Ia cara opuesta de. Io que yo....

quería o quise ser.

Tomeu.-

C. Cuzff<L 39 $a- CoJh*d&

REPARACIONS RADIQ-TU,

C/ 3ose Antonio,20

Portol
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Hbritzontals ? l*>r#norant. 2-Gri, Et. 3-Nano, Earn
4-As e, Er. 5-Täfcorfr. 6-Acati'.

Verticals;A-Ignacì.-B-Gras.C-Nineta.D-Ac.E-Re,
Ba .--P-AtlD. o t. G-Arri. H-Tom.
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SOPES de LLETRES
A Ia sopa de llefores de Is dreta hi ha 8 noms de menjars i beures

e-rr català.
A Ia sopa de lletres de l'esquerra hi ha, els 8 mateixos noms en

frances,

A
E

L
W
O
S
O
E-

F'
I
E
H
m
I
L
E

R'
L
S
A
I
S
A
S

O
o
E
U
T
E
E
T'

rçyj
¥, A
U B
T
S
U
R
A
P

V
I
V
M
A
O

G'
C
A
O
X
I
E
Q

E
S
P
T "

*I
U

IŴ^
^

•*m' -^

•M--^

¿M
ffpl\ " o
ft 13^

2^

A P 0 R M A T G E
E I 0 U I B C S L
0 E S G T' U V A P
L N U U I 0 I T 0
1 A T S T' U V X S
S E S R 0 A E A I
E I P T A 0 Q LT E
S P 0 P I A T A H

*2> Damià Perell6 i Terrassa
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ES TRBlt: vicfo^?
Le deci|it1 d'Unié Mallorquina de reconsiderar Ia ssva posiciá

fgspacti a Ii urbanització das Trtnc s'ha de considerar,, en pri£
cipi, com » aßtisfsctaria. Daim això perquè da tots es sabUt
quin hi aatat c-1 procés quo he duit a una -sembla- definitiva
pfQtfpeia de £s Salobrar-Plctja d«a Trenc.I'és trist, Es trisfe
qufc) decisions cgm Ic de preservar el darrer gran arsnsl v^rjo
de Mallqrça hagin d'estar psotmes&s a Ia íncertidumbre del jaç
palftiq, 8 i'o60eculecio d'interussos econòmica na massa elers i
» una cjçfnagògie política da lírcitis insospitables,

N@d^sc3oorirtm ree do nou, Pero ens, ha cridat força l'ateneia
Ii eampanya dilatada contra el G,Q.8. per Q^rfcs gaejters de 1»
prufnaa ffiillgrcjwina, ptctere, ppr altr« bsnda, mglt lligat« s4s
pîPQQsita urbanitzadors des Tranç, obvirment, cquosts illa tsmb4
ha d'acoeptsr les peccilieritpts del joc democrÈtic, i san aqualls
qUe ocupan açtuslment el poder as quu en csirts mantíra tenen l'a
pa*lla pal mànec. Are bé, allò que lo*s Illts no podsn acceptar
d* eap manet8 ás Ie irrpcionalitet on un tema te7n dsllcct com
ás Ia dfcfonas dds darrt,-rs aspais nsturr.ls que restben sn son en-
torn, i més quan els intants urbonitz2dors vénan úti fo.re, com
és t,l cas qu« e¡ns ocupa. Tradiciunelment s'hs dit que som uns
gt¿nt bone de sotmatre, que ajupim el cep amb facilitnt davant
les pretensions dominadores dal primar qu6 trt-pitja aquestes te-
rres. Creim arribade l'hora de dir prou. Ls prss&rvaci<5 de Ia
naturalft)s no s'hs convertit tan sols en un drct, sinó en un
deure rl qual tots, en mejor o menor mesura, sns hem da sentir
compromesos.

La reacció per Ia provisions>l sslvació dt;s Trenc no s'ha feta.
üsperar. Ourcnt una setmans hem pogut llagir nls diaris locals
-molt concretament a un d'ells- tots tipus de disbrrats: qut¡ si
ICONA estavR msnipulsd? pes GOB, que si això no és serietat,
que si es Trtnc és un niu de brutor... Tot sota un denominador
comú: «Is ecologistïs som èssers rompntics que no ens adonam de
Ia problemàtica econòmics que pateix el pbble indigant. 0 tal V£
gada serà Is dels capitosts, squtlls qus ignorem? 5'ha parlnt
de "postures maximslistas" quan a 1& protecció des Tr^nc. tl ta_r
me sona 9 dusastr-j gros. Si. giram Ia truita, v^urcm com aqu^sta
mateix» gsnt ho piulà quan a Msdlorca s'ascometsren projectts de
"progras" irrevursibles: zon? da S'Are.ns>l, Nagelluf, CaIa Sant
Vicenç, Ca'N Picafort... Fa plorera. On son les verita&lts pos-
tuTbs maximalistas, 3unyors?

• •. . . ' '• ' :< f'-:.'-- - -t- • .•>••

Hfifnpb..ftrt^.wnpsrtell s !'espe.<rs-nca. N o c r l c e r c a r gucnyadors
ni : 'pG; ' rdadQrs.L3 sa lvagu^fosp|&s Tr^nc h» d*cons||tuir Ispri-
mers ppsss pcr s unsegui tded ispos ic i .ons legals quo facin d'_s
quella zona el rscó qua tots desitjom. L? coss ws complicada,
ptirò tíimpoc no serveix d 'excuse al",lt;gEr qua Ia gant tmbruta i
qu« això no té solució. Acollir equssta filosofií- sobre Ia ne-
tura és el millor brou per a l'especuleció i Ia re;:litzsci^ ma^



siva da "Lugares d* Ensueño rodcados de maravilloso Bosque Medi-
terràneo". Aqu,ests llocsde somni encara hi seriansi no etis els
haguessinfotut.Tanmateix, lamentalització i estimació de Ia .'.
natura és una qüestió de paciència, de f<sr feina des d'abaix «
dat. CaI començar a les escoles, a les associacions de veïns,
les petites comunitats de barri. No ¡serviran de res discursos n:
consells -dsls petits, =>ns referim- mentre no prenguem conscièn-
cia de quina és Ia nostra realitat més inmediata: Som a una iJ.l*.
els nostres recursos naturals són limitats i hem hagut de r * '
rrer a Ia paperassa de decrets i disposicions per a protegix
quelcom que, per pura evidència, s'havia de prategir pel seu çrs
pi valar intrínsec. Finsquan? Permeteu-nos Ia tergiversació •.*.-.
dit: "Ah, si els nostres néts poguessin aixecar el cap!"

G.O.B. - PIARRATXÍ

—^ icA&r#E5USiHowET' tfpsrmo
woetv»v; C tvyv "<chs*Afeuio ecc3ÍjD<Mi>o" ve <*• s>e ,̂ ccm uM/ f=ecAJb ^^nJ^aJi, Qwo ?



EL DESERT

Per fi vaig quedar sol. Fou dificil fer-m'hi un. cau,amb pedres

i bigues,ambpintura i vidres,treballant sens desmai. PerB ja era

acabat. N'estava orgullós del meu treball. Assegut a llindar,obser-

vaba l'entorn. "Es tot tan bell!!! pensava,mirant .el desert,vermell

i daurat,pintat en colors,mentres es ponia el sol.L'hpritzó tremo-

lava en l'últim espasme d'un plaer infinit,casi etern.

Unig arribar aquí fa molt de temps. Venia d'una ciutat lluny-

ana,perdiida en una mar de poblets,camps de conreu i fàbriques de

fum pudent. Ciutat d'edificis posats un sobre l'altre,sense mica

d'estetica,amb milions de persones,totes desconegudes que caminen

amb pressa per arribar a qualsevol part.

I jo en mig de tot,somnS;ava una solitutf,sempre cobejada i mai

aconseguida,amb horitzons infinits on no s'hi reflexassin ni els

fums ni els renous,endevinats des de darrera els vidree del casal

nou. Intuïa silencis,plens de-petits sons agradables,postes de sol

enlluernadores,i Ia immensa felicitat d'aquella solitud.

Fou un dia boirós q.uan vaig decidir rompre,enviar-ho tot en

orris i p.qrtir al ríescrt. Iun rnati,amb l'ànima riallera,vaig anar

a trobar-me a mi mateix. En tant arribava al lloc elegit,sentia

una. buidor masella de neguit. Ara hem trobava sense ningú al cos-

tat, SoIs erem ell i jo,el desert a l'entorn,el meu estimat desert

EIs dies de treball per instalar-m'hi me tornaren Ia pau a^ cor.Tot

estava.llest i ara podia descansar aqui,perdut entre arena,roquRS i

cactus.

Ua esser després que hem vaig donar compte que l?arena,tan fi-

na,tan vsrmslla,s'havia posat en tots els racons,amb myntanyetes

còmiques. Allò demanava una neteja a fons per tal de treure-la.

Mls entretant,hem perdia,sentia diluir-me en el silenciï que m'en-

voltava.

Cada mati en despertarme,hem feraia aquella llum blanca que om-

plia els racons,desxondint-los de les ombres de Ia nit. Deixava el

meu jac i sortia a fora,i Ia mirada voleiava més enllà .de las mun-

tanyes,on hi deixi aquell móm que ara ja m'era ^Extrany.Els meus dies

eren tot simplement aixo,dies plens de sol,sense anyorances.,tots KJ

dins Ia quotidianeitat amabla d'estar totsol.El desert i jo.

No elconeixia d'ara el desert.Vaig estimar-lo quan era petit,

guan el para hem duia amb el jeep per aquells paratges extranys i

al-lucinats, explican.t-me totes les maravelles i els perills amagats

entre roques & cactus.En feia admirar les postessde sol.Els matins

hem duia fins eI riu sec,per mostrar-me comtrabar l'aigua,guarda-

da gelosament sota l'arena.Llavors ja l'estimava,casi tant com ara

que el coneg tan be,i que no hem pmísorprende. Potser l'estimava



amb una certa por,peroambla mateixa.intßnsitat que ara hem fa

perdre en llunyanies d'horitzons suaus. Es tan bell el desert mal-

grat Ia seva arenaJ

Aquesta arena que cal treure cada dia,perque s'afica per tot

com si tengués vida. Començava a cansar-me això de buidar-la cada

dia,per tornar a ser-hi l'en demà.Però m'hi sentia tan bé! era in-

creiblement agredable passetjar de matinada,sentir com tot desper-

tava al meu voltant i aturar-me a Ia carena,alll al nord,mentre el

sol es despertava amb un. estirament perllongat,per tot seguit pu-

jar amunt cap els niguls. I fer Ia migdiada,quan tot s'o,7iple de "

silenci,quan res no es mou,perque tot costa massa,i deixar-me do-

minar per Ia son,sempre poblada d'extranys somnis. I després cap-

el-tard,quan les ombres cobreixen pedres i muntanyes i se dorm

tot el mpn,deixar-me fondre dins murmuris nocturns,sota Ia lluna

vigilant.

Ara intent recordar. Crec que fou després d'aquella tempes-

tat d'arena que obturà Ia porta que dóna cap el sud. De primer

m'enfadà el no poder obrir-la,pero,si bl es pensa fou una bona

sort,perque l'arena depositada hem resguardà una mica,sols una mi-

ca de Ia fúria del vent.També entrà din.s Ia casa,cobrint-ho tot d'

aquella pols vermella que l'acompanyava.Però ni tan elols vaig sen-

tir-ho,perque es féu agradable i,fent-me companyia,me dugué més

a prop del meu desert.

Cerc.que si,que començà.poc a poc,d'aquesta manera.L'arena ho

cobrí totoLa casa adp,uiri reflexes daurats i s'omplí de colors,

quan el sol es ponia,Cap a on? Mai ho sabria dir.

També Ia meva pell i els meus cabells foren coberts de pols.

Mo hem sentia .extrany amb el meu nou aspecte que armonitzava amb

tot el voltant.I sense adonar-me'n,vaig deixar de preocupar-me de

tot el que passava.

Un dia qualsevol,despres de Ia tempesta,vaig decidir no menjar
més; no m'era precís.Oolia que tot s'omplís d'arena,integrar-me al
desert. Sabia que hem cridava i calia respondre al seu crit. Ha-
via vengut- a e l l i ell hem cercava. Que poria fer,sino entregar-me?
Ple sentia tan proper a tot el meu entorn.Imaginava Ia trobada de-
finitiva,creava històries d'amor amb el desert d'amant, l'arena ho
havia omplit tot. ffle costava sentir-me el cos.Tenia encara cos?
Havia perdut el tacta i Ia meva ment era incapaç d'imaginar-se'l.
Era cert que,de temps en temp_s,el cos hem tornava petit.Ho sabia...
...Ho sabia.De cada vegada més m'apropava a l'arena,Me ssntia tan
dins ella que no poria comprendre els anys passats enfora.

I,envoltat d'arena,la tempesta de migjorn me conduí a llocs

ignorats,sempre immers dins Ia preuada soledat del no-res,

Des de llavors,mai no he deixat de viatjar,sempre a l'atzar.

El vent hem porta d'ací i d'alla,sempre amb els meus companys,els

petits grans d'arena.
Nina Duran i Coll.-
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LA PRESENCIA DEL BURDIGALIA I EL TORTONIA

A SA CABANETA I PORTOL

El burdigalil eß presenta de dues maneres: Budigalia marí i

llacustre. o salobrar,El Burdigalià marí aporta conglomerats,mares

i calissa.S'estén en forma de pujols alineats en direcció NE i SU

des de Son Sureda finns a les proximitats de 6a'n Pistola (Pòrtol)

El Burdigalià salobre es compon de calisses i margues amb ni-

vells que nontenen guix.El Burdigalià margós ocupa Ia coma existent

als peus dels pobles de Sa Cabaneta,Portol i Marratxinet i s'estén

per davall els al.luvions quaternaris fins a les proximitats de

Son Sales.Aquestes formacions ocupen una extensió d'ufislO kilome-

tres i es presenten molt dislocades i,a llocs,recubertes per for-

macions més modernes;per això Ia relació entre elles és mala de

precisar»

El Tortonià ocupa e.ls pujols on hi ha els pobles de Sa Caba-

neta i Pòrtol i, al contrari del Burdigalia,te contingut de macro-

fòssils.Es pot comprovar a l'apertura de pous i cisternes on apa-

reixen sovint els Canus Nercati,i L'Auriculatus i altres mol-lucs

(caragols de pedre.), Aquestes espècies es troben en l'actualitat

als mars tropicals. Això ens permet pensar que aquella llunyana

epoca,recobria aquesta zona un mar tropical i de poca fondària,

La separació entre el Burdigalià i el Tortonià es pot veure

ben clara en el punt on s'uneixen lesargiles i les roques..

Un altre lloc important és Ia cimenterà del Puig Blanc.Els

seus estrats estan formats per calisses margosses de color clar,

amb intercalaciibns d'òxids de ferro. Aprop de Ia Cimentera hi ha u

un aflorament de marès estratificat horitzontalment sens disloca-

cions. La part superior del Puig està formada per calisses del

Tortonià on hi han recollit petit exemplars de conus i fracments

de corals foàilitzats,

El Burdigalià i el Tortonià formeb el període Mioce,el qual

començà fa uns 28 milions d'anys i acabà fa uns 12 milions per do«

nar pas a un altre pjeríode; el Plioce,i després.l'era quaternària

on hi apareix l'home.

Biel Fiol.-



NOTE5'HI5TORtQUE5Je CC5GiC5iR<t Pòarn ÎV
BEMEDICGIO DE A^ESGLESIA

Dia 19 de maig de 1878. Aquest dia és una fita memorable per a
Ia història religiosa de Pòrtol, ja que va tenir lloc Ia solemnxssi-
rua festa de Ia benedicció' de Ia primera església que han tengut els
Portolans.

Va fer Ia benedicció Io M.I. Sr. D. Gaspar Vidal, canonge doc-
toral de Ia Seu. Amb altres capellans es diu missa i un sermó,-com
diu el ja molt esmentat D. Bartomeu Guasp, de pinyol vermell i que
feu plorar els circumatants.tot recordant Ia història de les obres
de Ia nova església.

Murta i banderetes per tot i, sobretot, molta d'alegria.
El clergat va dinar a Ca'n Plor.
El Rector de Sant Marçal, D. Cristòfol Llompart, no va assistir

a Ia festa. Se veu que no estava conforme perquè Ii llevaven feli-
gressos i feien Ia seva parròquia més petita.

Aquell dia, al matx, Ia bacina va iecollir 154 lliures, 12 sous
i 8 diners= 522'82 pessetes; i al capvespre que hi tornà haver funció
a l'església 123 reals i 1 cèntim.

Deia l'amo en RafeI Jaume de Ca'n Rafelino de Sa Cabaneta, ger-
mà major del metge D. Antoni i de D. Bartomeu, capellà i xantre de
Ia Seu, que tot el t e m p s q u e duraren les obres rf>oren espeses les vjL
Gites del canonge Vidal a Pòrtol, i això ho sabia ben cert perquè
essent fadrí", casi tots els dissabtes anava amb el carretó a esperar
Io a l'estació de Marratxí per a dur-lo a P0rtol.

EjJTRADES^JI SOKNJ)ES

El proper mes donarem l'anotació exacte d e l e s entrades i sor-
tides del temps que duraren les obres del nostre primer temple,

Es veu que solament se pagaven els materials i el treball de
mestres i manobres, però els jornals de carro i de bístia anaven
de franc, ja que l'edidTici se pujà just amb mil i pico de duros.

Resum i notes a cura de
Cristòfol Tries i Serra.—

'" ' " • ; -'""'- ' " « ' ' ' ' "'* *M.,.*M.***^ -4jfc' — '" •'"•" • "-1 ' ' ' ' -•«" '""•'^y^^vtrr^^^^%v-^>.^^'^^^^A**^ajt^^^Ao^//fcC^ ^^^vr*rz^32^^^



-EL TRUC II-

Avui ens toca paelar dels envits que tenerrles cartes,i de lea
diferentes maneres que hi ha per aconseguir-los.

Les peces (l'onze de bastos i el deu d'oros),en tenen 8 i 7 res-
pectivament; llavors,tots els altres deus,onzes i dotzes,son Io que
deim cartes negre3,i no tenen cap envit,fixau-vos,les cartes que te-
nen figures de persones (ppt servir de pistes a l'hora de' recordari)
manco l'onze de bastos i el deu d'oros,no tenen cap envit.Llavors ens
queden totes les altres.incluint les llengos i les marilles(al nombrie
passat parlàvem d'elles),que tenen tants dèenvits com indica el nom-
bre de Ia carta,aixo es,els sets en tenen set els sisos sis,els as-
sos un etz« ».

ara be,es donen tres cartes a cada jugador,i a l'hora de camptar
els envits ens porern trobar amb un parell de casos.

l-Que no en tenguem cap del mateix trumfo,aqui no farem res més
que comptar els envits que té Ia carta més alta; per exemp-leï tením
el cinc d'oros,el set de bastos i el deu de copes,¿quina és Ia carta
que té més envits7,com sabeu,el deu de copes és una carta negra,i no
te cap envit,en que tengui el nombre més alt,en aquest cas Ia que en
té mes,es el set' de bastos,o sigui,que entre les tres car$.GS. només
tenim set envits.

2-Que tenguem dues cartes del mateix trumfo i una d'un altre;aixo
vol dir que duim lligat,i quan hi ha lligat es sumen sempre vint en-
vits- hi ha lligat quan hi ha més d'úna carta del mateix trumfo-per
exemple: Tenim el set d'espasa,el cinc d'espasa i el set d'oros,
¿quans d'envits tenim7,per saber-ho,aqafarem lescdues cartes del ma-
teix trumfo(el set i el cinc d'espasa),i sumarem els enviys que tenen
cada una; set més cinc=dotze,i n'hi sumarem vint més pel lligat,o si-
gui que tendrem 32 envits.Vegem un altre exemple: tenim el dotze d'-
espasa,el set d'espasa i el cinc d'oros,aqui de les durs cartes que
lliguen,n'hi ha una de negra,que no té c§p envit,pero alerta!,aixo
no vol dir que no lligui,si és del mateix trumfo,lliga igyal,i per
Io tant també afegirem vint envits: zero envits del dotze,mes set del
setd'espases,son set,mes vint del lligat,tendrem 27 envits.

%- Que tenguem una peça i dues cartes que no siguin del mateix
trumfo;aqui ja cal que hi estiguem un poc més alerta,les peces venen
a^esser com a comodins,o sigui,que lliguen amb qualsevol,i essent que
hi^ha lligat,tambe afegirem vint envits,vegem uns exemples: tenim el

Ia que
amb

d s b 3 s ̂
tos,i comptarem set envits que té el deu d'oros,mes sét del set de
bastos,seran 14,i' vint que hi afegim pel lligat són 34,aixi doncs,
tendrem 34;envits. Ara posem que les cartes que tenim són: el deu de
copes^l'onze d'espases i el deu d',pros,aqui només comptarem els set
que te el deu d'pros ja que les altres dues són cartes negres i no
en tenen ca,p,pero com que hi ha una peça i fa lligat,n'hi afegirem
vint mes,o sigui,que tendrem 27 envits»

Be,essent, que això és un poc complicat,hi anirem més a poc a
poc.El mes $ue ve veurem més exemp4es. Fins llavors.

M.Mut.-

C/3o$eAntohi<j PoRT$L

PAPERERIA

O^ ppno1 a
C/ 3ose Antonio Pòrtol



B A S E S

PREMlS "ASSOCIAClO PREMSA FORANA DE MALLORCA'

L'"Associacio de Premsa Forana de Mallorca", amb Ia col.laboració i patroci-
:i de Ia Caixa d'Estaluis "Sa Nostra", conuoca el Primer Concurs Periodístic "Asso-
ïiació-de Premsa Forana de Mallorca" amb l'objectiu de premiar els millors treballs
•.••obre temes d'actualitat a Mallorca. El concurs es regirà per les següents BASCS:

IC EIs treballs que hi participin estaran escrits enllengua catalana.
2* EIs treballs s'hauran publicat, dins els terminis fixats, a qualsevol de

jes publicacions associades.
39 Podran participar-hi tots els col·laboradors habituals de les publicacions.
4a L'extensió serà d'un màxim de tres folsmecanografiats a doble espai i a

ina sola cara.Hi podrà haver informació gràfica.
Se Per optar al premi, els treballs s'hauran d'haver publicat dins els següents

terminis: des de Ia data de publicació d'aquestes Bases fins a dia 30 d'abril de
1.984. |

68 Per optar al premi, l'autor del treball per mitjà del director de Ia publica-
i ió on hagi sortit a llum enviarà el retall del mateix per triplicat a nom de Car-
les Costa, Carrer Princesa, 24. 5ant Joan.

79 El Jurat es donarà a conèixer en el moment de Ia concessió dels premis i el
eu veredicte serà inapel.lable.

86 El veredicte es farà públic dins els mes de-maig de 1.984. El lloc i el dia
eran comunicats oportunament.

3® L'"Associacio" es compromet a editar els treballs premiats.
1Cje CIs premis que s'atorguen són els següents:

Tres premis de 30.000 ptes.
U~n d'ells tendrà un premi d'honorconsistent en uns esculptura
d"'Cn Rere Pujol.

118 Éls participants es comprometen a acceptar aquestps Basca. EIs membres del
jifit resoldran els casos que no hi estiguin prevists.

ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA
DE MALLORCA
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LOa SET ClOIS PUI>CIPAL$.DE XA PUmS5IMA5E3oHA.
PRIMER tOI<r

tn Ja anurÇiació,
De Ia alta gerarqftia

devalla sai> Gahrièll
diéntvofr^rc Maify
rcnu:s pcr\lo iry JM cch
<s>ncebircu Dcu incfe;it
resl;inl vcrgc y fcci'udadn.
Síau per sempre exaltada,
concebuda sens pécat.

SEGON GOIG

en cl naixantént temporal del
Sah<aJur.

En Li·llèm dins l'cslaL·lia
parireu al Redentor;
cu nit ine's clara qu'el dia
el dau á l l um sens dolor.
M;ire de virginid;it,
dol part vvrge sou reslada.
Siau per sempre exaltada, eíc.

TERCÉR GÒrC

en Ia adoració de los Magos-
Moslrareu Ia vostra care

alc¿rc j molt resplandént .
conlL>n>plantvos vèrge y mare
los Magos deI oriéut:
Dciiab vos han confessat
ab una oíêrta estimada.
Siauper sempre exaltada, eíc.

CUJU>.T GÒIG

en fa resurrecció de Jesucrist.
• DeI fill .la mort tan pénada
^'esperitvostTO"sentia,
dios Ì» cambre agenojada

r*-*-* espcràntcl tetoev-i
$ dcspuía dSe resuçSlft

percllforeu^t^
Slauprr scmpncigSit*>-**uQ, ctc,

S. <JVIKT«OP9í
cnla ascjyicíój^J^Stfcrís^'

A'engut Io cuarnnt| dia
desde Ia resurrecció,
al ccl ab gran melodia
pujà el dia d'Ascenció.
A vos nos ha encomanat
pprqiie (ongtiem advocadn.
Stan pcr sénipre cxultada, ctc.

sisí: íiòir.
cu Ia vriigiitla <//•/ Ksj>crit sant.

E^pcraveu vos, KcfioKa,
Io de vuslro Fij'.pronics
dc lVrnt(>coste.s Iu lioia
cuaiiL l'Esperit sant vengués:
ab focli de gran candat
pcrélI foreu abrasada.
Siau per $drnprc exaltada, etc*

SETÉ Gf)lG

c:. t/tro)isit, assttiiciór coronació
d'aquesta &'nora.

Tenguéreu plena victòria
coant passareo d'ésta vida,
ab cos pujada à Ia glòria
dels -apòstols bén servida.
Per Ia augusta Trinidat
gran. réina sou coronada.
Sau pßr sèmpre, txa&aäa
co?u:e5fxd¿jentpéca¿'.- -"

»99
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teXt30aGQOpOB^^
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DECÀLEGDELCATALANOPARLANT
PEL PROFESSOR DR. TOBERT D, STEQMANN, DE LWSTTRrT FÜR ROMANISCHE SPRACHEN UND UTERATUREN

DER J, W, OOETHE-UNTVERSTTÄT, FRANKFURT AM MAW. ALEMANYA FEDERAL,

CATALAOWENTAL

CATALA OCOOBKMl
PERPINYA

Parteu b vosrra llengua sempre que pu
gueu, especialment amb te família i eL
amtes I coneguts. Feu-vos ej propòsit de
pariar en catatì ab qui sabeu que us ente-
nen,encara que fins ara ek~ hàgiu parlat en
casteüà.

K
«
s Sigueu respectuós amb tothom que paria

una atea Uengua però exigiu que ete àhres
siguin respectuosos *mb ta vostra.

Adreceu-vos en cataA a tothom; al carrer,
per telèfon, a| trebafl, etc. 31 us entenen,
continueu partant-|os en cata&, encara qUe
us responguin en un ahre Idioma.

Ab coneguts vostres que encara no com-
prenen bé el català, anlmeu-los a provar de
comprendre'l, parieu-hl a Poc a poç I expU-
queu-los de tant en tant algunes parautes,

Sl veieu akjú que s'esforça a parUr en ca-
tatì, ajudeu-k>. t demostreu-li que valoreu
el seu capteniment.

6
Deixeu de corregir qul no vu^Ul fcser co-
rregit, però doneu l'exemple de demanar
A persones o a entitats autoriteades quines
expressions incorrectes cal substituir. Aju-
dem-nos eb uns ab ahres a mantenir un ca-
talà viu i bo.

Respecteu ks diferències regionals del ca-
talà. Parleu amb mallorquins, vakmclan«,
rosselloneso5,etc. I coneixeu eLs accents 1
mots diferents que tenlm tots. Aquesta és
Ia riquesa del català, com de totes les llen-
gües cultes.

Feu-vos subscriptor de diaris i revistes en
català. I que Siguin en b nostra Uengua les
lectures que feu, ek espectacfes a què as-
sistiu, els programes de radio que escokeu.
latelevisióque Us mireu. etC. Fem allò que
havla estat prohibit durant tants anys.

9
Preneb b deeisió d'escriure totes tes cartes
t notes en catató. A partir d'avui poseU sem-
pre el vostre nom en català. Ompliu-hi ete
talons. Feu canviar eb Vostres papers Im-
pressos, ek rètob, etc. F6ra bén trist que
per estalviar despeses deixéssim de donar
testimoni de catalanitat.

10
Exigiu de tothom, fins i tot de tes Institu-
cions més rutinàries, que us escriguin en
català. Feu-ho amablement. No vukjueu
perdre temps I nervte Ouitant contra eb ene-
mics declarats de Ia Uengua del pafs. Dei-
xeu-los de banda.

Tota personaque defensa Ui seva pròpia
Hengua sense agredir ningú, té el dret al
seu costat.

ÉSUNTEXTDMJLGATPER«AMICSDEJOANBALLESTERICANALS»
DELEGACIÓ DÒMNHJM CULTURAL - APARTAT5.069 - BARCELONA
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DECALOGO DEL CASTELLANOPARLANTE
QUEWE Y TFWßAJA EN BALEARES

POR EL PROFÍSOR DR. TU.B8RT D, 3TBGMÁNN DRU W8TTTUT FÜR ROMANISCHE SPRACHBN UND UTWATUREN
DERa.W.OOETHE.UhOVERSrrAT, PRANKFURTAMMA^,ALEMAN^FEDERAL

Inter*wte por b bngu* d«l p*Ii au« to h«
MQflMk>; m» «I conaeimtente <b in bngua
Gfttwn« t» permtër* wntWt pbmwn*nHi
"m tu c.Mi" «n CfltaJufte,

Uuch» «ont« ta ln)ustici* fomentada dujran-
t« h dfctfldur», Toda represión de una ien-
gua o una cuhura m un acto de barbarie.

te «xpllqUB, Vtr4l eomo w alagra de ha-
c«rk», T« atebarS tu interé». Ponte a olr M
«mteorai dt radig catal»na» y te« emWon««
c«»»ton»s d« Ia televlii6n. Vigila que tus hijos apr*n4ar> eatalsn

^tantQ en Ia calle y con »m^eí eemt» en

r' (i f _,5-

r~i owuw.

Haz respetar tanto ta Iengua catalana como
U casteUana y respétalas rú m^mo. Las dos
lenguas son igualmente dignas. Ambas
evolucionaron cada una de por sí de te !en-
gua btina (como también el italiano y el
francés, por ejemplo).

No tengas miedo de comprender y apren-
der el catatón; es mucho más fácil de Io que
piensas. Basta que ai principio ptdas a to-
dos to que Io saben que te habten tenta-
mente en catatón y que te expMquen de
cuando en cuando una pakibra que no en-
tiendes. Bastan unas horas de conversa-
dónatentaparaqueteacostumbresacom-
ptttnder et cataten.

Cómprate diarios y revistas en catalán. Ve-
rás que es muy fácil teerk>. Sl afeo no Io
comprendes bten, dUe a un catattn que te

Comienza k> más pronto posible a prqnun-
dar los saludos y bs frases de cada día en
catalán. St tienes miedo de que te corrijan,
adelántate preguntándoks Ia pronuncia-
ción correcta. Ya Vx habrás ganado a to-
dos. Cuando se haga más diffcil Ia conver-
sación, salta tranquilamente al castellano.
Cuando te hayan vuofto los ánimos, haz
otro esfuerzo en catalán, sln miedo. Ahf es-
tán los catalanes para ayudarte.

Aprovecha Ui oportunidad que te brinda el
vivir en Cataluña para aprender tu segunda
lengua. El catalán será tu Oave para apren-
der con mucha más facilidad y con mucho
más éxito una lengua extranjera que si b
hicieras directamente y sin pasar por el ca-
taUm.Sia^unavezhasempezadoconotra
lengua y notehasahdobien, elaprendUa^
del catalán te abrirá un nuevo camino.

las escuelas. Te maravillarás como habla
rán pronto un catalán perfecto. Muchos
pueblos en el mundo saben hablar con faci-
Üdad dos, tres o cuatro lenguas. Todos te-
nemos b inteligencia para hacerk>. Lo que
importa es b voluntad.

MatridHate en un curso de catatón —para
que vayas mefarando y corrigiendo Io que
ya has aprendido. Si no hay curso de cata-
lán, exige a tu ayuntamiento que Io ponga
en marcha.

10
Ten en cuenta siempre: el domlnk> del ca-
tattn te hará verdadero ciudadano de Ca-
talufia. Además te habrá Uevado a com-
prender c6mo entrar en contacto con otras
lenguas europeas y a sentirte más ciudada-
no de Europa.

La institució "Amics de Joan Ballester i Canals" ha tingut
l*encert de donar a conVLxer els dos"decalegs" (10 lleis) del pro-
fessor Stegraann que hem cregut oportu presentar-vos.

En T.D. Stegmann Is un jove filòleg alemany, catedràtic de fi-
lologia romànica que s^ia dedicat especialment a Ia literatura i
cultura catalanes.(Diguem no-Sagen wirnein!. 1.979; Confcifencia
autonomacatalaHaen jla novelaiAuga delSenyor EstevadeSantja

go Rusifiol. 1.980). Va organitzar l'any 1,978 les "SetmanesCata-
lanes a Berlin". Sobta que sia un professor alemany que^ens doni
aquesta mostra de nacionalisme, de recpecte cultural, d'inten;; pa-
cificador etc. Fora bo que ens fe'ssim nostres les seves paraules^
"El domini del català de les Balears ens farà un vertader ciutp.4a
de les Illes" .Ramon D. Villalonga.



DE LA CULTURA I ALTRES HISTORIES

El raco*.esta,preparat,labambeta està .encesa?i Ia mà i el paper

estan disposats per escriure un nou article. Començar no és. facil|pE-

rò èl cor i elpensament m'ho demanen....Endavant,entrem-hi;,

En els nostres dies Ia cultura comença a agafar una gran impor-

tància.Si cercam les raons,podem assenyalar; L'interés creixent d'uns

determinats sectors de Ia societat i Ia renaixença de1 les cultures

populars.

Esdiffcil en.tendre el perquè de Ia qú'eetió sense sebre que és

realment "Cultura".Cal,en aquest sentit,agafar el llibre, gros i em-

polsat que espera impacient l'oportunitat d'ajudarnos...« !,¿què ens

diu7s La. .Cultura és el desenvolupament integral de les facultats hu-

manes (....) La cultura de lospueblos estl integrada-por todalo

qpe es obra y accion del hombre...Asijlas técnicas y trabajos,las ar-

tes,losestudios,los deportes,los instrumentos,...constituyen Ia cul-

tura de Ia humanidad" (inciclopèdia Vergara,8arcelona 1964) ,&>

La nostra cultura ha de començarà Ia nostra formació com a per-

Gones.El que pensam.,el nostre coneixament i el nostre interior forma

Ia cultura personal. El que feim,com ho feim^i Ia nostra convivència

dins el marc de Ia, societat forma el que anomenam Cultura Popular,la

ïradició del Poble.Tot junt construeix Ia CULTURA en majúscules.

Desde fa molts dSanys,la cultura ha decaigut per causes políti-

ques,socials i econòmiques. Per tot aixO,la major part de Ia genera-

ció anterior no ha tengut possibilitat de conèixer 1!La seva CultuBa11

A i x ò e n s d u n o m b r o s o s p r o b 1 e m e s £

-La gent ha deixat d'anar als teatres 3spanyals0La ciència estl

en una situació greu. La lectura no és geps bona (Sorn un dels paisos

més pobres,i no.per manca d'escriptors,...D'Grcriptors n'hi ha molts

i ds molts bons....pero no reben l'ajuda que necessiten del seu po-

ble) La pintura,l'escultoJra,l'arquitectura,la música i Ia dança, el

bqn.cinema,no sóncompresos per una manca d'educació (3a és hora de

q u e e n s consciemciem de que Ia funció de l'educacióas EDUCAR-APRENA

dre,per aixíalcançar Ia roalitat,la llibertat,la veritat,'lapau i

Ia reforma del món hipòcrita i materialista que ens envolta.)—'^

-La comercialització de Ia cultura....!;Els productes culturals"

es fan pet doblers. La Cultura,una de les coses més sagradeSj.es ven.

Però el poble ha vist que Ia seva culturq eErtà en joc....I no
;ootà dispost a renunciar..o..La Cultura és l'esperit, del Ppble',i,com

a tal,reßideix en el nostre cor,en el cor col-lectiu.Cal que ens cul-

t.uritzem. Es un plaer i un deure que hem de contreure amb npltros

mateixos,amb els nostres avantpassats i amb les,generacions prope-

re"s'Y...Perque ells puguin conèixer quí eren els seus avantpassats,

com noltros ho hem fet

Erederic Xavier Ruiz Gai'm'l'ŝ -
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: GUIA HUSICAL DE HALLQRCA

VI LGCALITZACIG D 1INSTRUPlENTS (l) G.H.H. 8

En aquest apartat intentamdonarnotícia dels instruments que

es troben a Mallorca,a llocs públics o pri.vats,i són destacables

per Ia seva antiguetat,raresa o curiositat, En fitxes posteriors

-les famoses fitxes posteriors-donarem notícia detallada de les

particularitats de cada un d'ells.

Encetam amb una família que ha donat fama mundial a Mallorca,

tant pels seus constructors com pels exemplars que encara es con-

serven: els orgues.

à- Orgues a pobles;

ARTA; Parròquia (l85l)

SANT SALUADOR: (l894)

BANYALBUEAR:.

BINISSALEM; Orgue antic (l581-1594)
Actual (1746)

BUGER; (l763)

CAMPOS del PORT; Parròquia.
Convent (segle XUIIl)

DEIA.

ESCORCA.

ESPORLES; .Orgue nou (l84l)

ESTALLENCS.

FELANITX: El primer,(l592-1624);
(l696),(l770),(l892-3)

EORNALUTX: Orgue (1584); (l75S)

nou orgue (l907)

INCA: (1595),(1829)

LLUCr>1A30R: (l414),Convent (l666)

HANACOR: Parròquia (l500)

HOSCARI: Orgue §.XIX (Romàntic), SELUA: Actual S. XIX
(l869-?3) • SES SALINES.

PETRA: Orgue actual (finals S.XUll) SINEU. (1600)

POLLENCA: Parròquia; SOLLER" (l545l Í1798Í
Convent de St.Domingo ^ULLLH. U545;,(1798)
(1732) Convent(1588)

PORRERES:Parroquia(Orgue català), ^LLDEHOSSA: (l595),(l625)
(l538);(Orgue 1735-8)
Convent (11-12-1915)

PUIGPUNYENT.

SA POBLA: Principis del XUIII

SANTANYÍ: (1762)

S'ALQUERIA BLANCA:(l871 i 1889) Agraiml'aportacipdocu-

STA.MARIA del CAHÏ:(l742),(l758) mental de 3oan Parets.
Biel.-

Toni Pascual.-
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Racó d'informàtica, 15, 17, 18, 20

Id./ Biel Massot i Muntaner
^uia musical de Mallorca, 13-18,21

PERELLO i TERRASSA, Damià
• •oudits i passatemps, 19, 20
Passatemps, 21

Id./ Mi del Mar Pons
Jassatemps, 13-16

POL, Antoni
H'imne mallorquí, 20

PONS,Ma del Mar/ Damià Perelló
Passatemps, 13-16

Id./ Francesc Caaesnoves
Comissió d'ensenyants de català;

objectius, 16

LA REDACCIO
Pòrtula, encara...?, 20
Dòrtula, vint-i-u, segon aniversa-

ri, 21
La Redacció informa i puntualitza,
21

RIBOT, Sebastià
Jn quadre, 18

ROMAGUERA i CANYELLES, Miquel
Domund, 14
La nostra petita gran història, 15
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Informació parroquial, 15
Notes històriques de l'esgllsia

de Pòrtol, 16, 17, -19
Dates històriques de l'esgllsia de

Portols confirmacions, 18

UILLALONGA, Ramon D.
Conèixer un llibre, 15
El nom de les lletres, 16
Sobre llengua i política, 17
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