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EdItORmL
ANY NOU, VIDA NOVA...

Ja ho diu s'adagi que hem emprat per títol d'aquest editorial. Un
canvi d'any ha de servir per a canviar. Canvi que també fa PORTULA.

Començam a editar en ofsset, Ia qual cosa pot donar un alt nivell
de qualitat, així com d'interès amb Ia introducció de fotografies. Ree_s
tructuram el contingut, donant mls cabuda a les notícies i als esports,
sens deixar el caire cultural que tenia. Feim una millor selecció del
material, incorporam els reportatges i les entrevisèes i promonionam
els concursos, creant-ne de nous...

Gluant al caire administratiu hem de dir que ja pertanyem a l'Asso-
ciacio de Premsa Forana, cosa que representa un gran respat^e.

De les subscripcions en farem una renovació total intentant que
se posin al dia i cercant-ne de noves. Amb això tots ens podeu ajudar.

Malgzat tot hem de dir que aquests canvis no són tan grossos, ja
que PORTULA no deixa les carreres velles per les novelles. L'únic que
intentam és adobar-les i aixamplar-les^ Io qual vol dir que seguirem
mantenint el caire cultural sensetendencies polítiques determinades,
per moltes coses que se puguin dir o sentir en aquest aspecte.

No hi ha res més que dir. Esperam que hàgiu tengut bones f e s t e s i
vos desitjam un venturós 1.984.

La Redacció.—
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ALUMKES COSTA I LLOBERA

9MOIUUeLlICQMI
L' Ajuntament subvencionarà un curs
conjunt de ^raduat Escolar -i llengua
catalana, que començarà dia 9 al Cos
ta i Llobera,Aquest curs com es nor-
mal serà noct.r.un.

U|A=DE=L =̂gBR4=CULTyR4L=B4LMR

L' Obra Cultural Balear de Marratxí
patrocinat per 1' Ajuntament comen-
çaran unes classes de llengua i cul-
tura ^alear al proper dia 16 de Ge-
neE als col.legita públics del Pont
d'Inca, PIa de na Tessa i Gosta i Ll_o
bera, el preu simbòlic de 500 pts. i
es donacan dues classes a Ia setmana
durant sis mesos.

kuciTACió «kL BATU

ïiiîï4sSP£p££=4-Sîyï4ï
EIs alumnes de pàrvuls, lr y 2$, dijous
dia 15 yaren fer una visita a ciutat,en
primer lloc anarem a Ia Seu, de,spres a
Ia plaça Major i finalment al Castell
de Bellver on varen berenar.

!MHffie9i2=Mî i!2e
I' Ajuntament com és tradicional en aque-
stesf festes ha posat enfiloi de llums
per il.luminar els quatre nuclis de po-
blacio aixi com a l'urbanització des Fi-
gueral.

99uM=QieMUI
L' Ajuntament àa comprat 25 clavers d'
argent que constarqn 125.0CO pts sense
contar Ia gravació que es fara als ma-
teixos.

Pg|TULA=A=̂ .Dig=PQPUL4R

Bl divendres dia 23 els nostres companys
Bernat ^alou i Miguel Bosch foren convi-
dats especials del programa "Cien pies
mil amigos" on varen esser entrevistats
pel director del, programa Ferran Martí-
nez i amb Rafa errer. Va esser una e-
missió molt alegre i on"es va donar a
conèixer Ia trajectòria que es pensa se-
guir amb Ia Revista recomanant ais nos-
tres lectors que per poc que puguin es-
coltin '&quest programa que sa emet amb
P.M. de dilluns a divendres desde las 4
a les 6'30 de 1' horabaixa per l'emisso-
ra de Ràdig Popular. Podrem escoltar co-
ses de molt interès i bona música.

REJS=MAGICS

Com cada any els Reis arriban a Marratxi
per alegria de Ia gent menuda, a Pòrtol
arriban a las set de l'horabaixa, una
hora més prest que els altres anys. Les
juguetes se pedran entregar a °a ses
Monges el<dia.-'4 de 18 a 22 i el dia 5 de
9 a 12.
EIs Reis i els patges dies després fa-
ran un sopar conjuat entre tots el nuclis
de Marratxí. No se sap Ie data d'aquest.

El batle Guillem Vidal e nel ple estraordinari, felicità als regidors que
componen el sonsistori, felicitació que va fer extensiva als deines empleats
i funcionaris de l'Ajuntament, als informadors de Ia prensa que durant tot
l'any han estat al front de Ia informació municipal i al poble de Marratxí en
general.

Acabat el ple, els empleats i funcionaris de l'ajuntament, aixi com els
que formen el eonsistori, assistiren al dina de final d'any que l'Ajuntament
acordà oferir als seus funcionaris, al que també hi comvidaren als repreeen*
tats de Ia premsa. Es celebrà a "Ses Tres Germanes".
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*
rL'ajuntament està molt preocupat per Ia

seguretat ciutadana, tant es atxt que a

Ia permanent del dta 1 de desembre es

dtscutí una proposta del regidor de Á.P.

Feltp Juan sobre aquest problema*

El batle explicar les notícies que tenia

sobre els increments dels robatorts, manca

de Guàrdia Civil, t necessitat de progra-

mar una col.laboració més forta en Ia Po-

ltcia Municipal i Ia Guàrdia Civil. El Sr.

en contra de Ia propostra de A.P», ara bé va estar d'acord en demanar

més Guàrdies Civils.

Continuant ams Ia millora de Ia segurètàt que pretén el nostre AJun-

_^tament, informaren que en el ple extraordinari del dia 21 s'aprovà Ia

creació d'una nova plaça de policia municipal per potenciar Ia vigilància

durant les 24 hores del dta, igualment s'aprovà Ia contratació de dos po-

licies municipals, per Ia temporada estiuenca.

Eu Poc UMPS, DOS ROBATORS A PòRTOL

S.O.Eo, va estar

dos robatoris a Portél.

En pocs dies de diferència s'han produit

El primer d'ells es dugua a terma a Ca'n

Tomeu Cerdà en el carrer de Bonavista,

elà lladres entraren de dia i se'n dugue-

ren Joies t doblers.

El segon poc dies després va ser al carrer

Garriga a ca na ffarfa Mas, on entraren per

una finestra de Ia cuina t també igual

que l'altra va ser de dia t se'n dugueren

les Jotes.

sap no s'ha duit a terme Ia "Mostra de Teatre",

que desde feia tres anys es celebrava a Marratxí, però no per això vol

dir que no es tornir a fer t ho deim amb coneixement de causa, a Ia p«i

manent del dta 24 de Novembre se dóna per assabentada aquesta permanent

d'un dtctament de Ia comissió de cultura, sobre l'organització i desen-

volupament del que pot ésser Ia IV Mostra de Teatre que es duria a terme

dtns aquest any que començan ara.
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TORNl ADVERTIR A

CARMA
Fa poos mesos l'ajuntament i:.posa

una multa de cine. mil pessetes i

advertência de tancamenL si no

s'eliminaven els mals olor$ que

segons els vt,Tnats de Ca's Capi-

tà desprèn aquest escorxador. Ara

a Ia permanent del dia 1 de desembre se va rebre una proposició del

regidor Toni Montilla portantveu de U.M., proposant que es comuniqui

a l'emoresa C A R M A, Ia prohibició de tirar sang o similars a Ia

xarxa de clavaguerame Aqu^st assumpte a proposta de l'alcaldia va pa-

ssa* a informació de Ia comissió que pertany aixf com requerir els

informes tècntes i sanitaris sobre aquest tema.

ANOHEMAHENTS <teOElEGATS
Al darrer ple s'anomena, delegat d'esports i altres al consell local

d'esport escolar de Marratxí, al regidor de Cultura í Esports Bernardi

Homar com a president, Miquel Hornaguera com a*Vicepresident i Paco ^ar-

zom com a Secretari.

Com a représentant de l'ajuntament al Consell de Direcció del centre

escolar "Costa i Llobera" es va anomenar al regidor de Cultura t Es-

ports Bernardi Homar.

PUNOONARIS PREMUkTS

Miquel Canyelles Ton erra

Per part del Consistori, com es tradicional per aquestes dates, es và-

rem concedir els premis als funcionaris i empleats de l'ajuntament en-

guany han estat atorgats a Tomàs Dtaz de Ia brigada NunicipaJ, a Miquel

Canyelles del grup administratiu a Toni Ferrà policia municipal. Enho-

rabona a tots ells.
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24 Març
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MARGALIDA GARCÍAS RAMIS
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*tnanatxf - Ha<JefoTesa
Un altre mes passarem revipta a 1' actuació dels dos equips de II Segional

que teniam al terme. El diumenge dia 4 el C.S. Marratxí va jugar dins el camp

del lider Son Sardiaa, el resultat va ser de Son Sardina 5 Marratxi-0 resultat

totalment just ja que £1 Son Sardina va ser superior al nostre representant.

El mateix diumenge el PIa de na Tesa, que jugave dins el seu camp gunyava per

2-1 a l'Atc. Victüria, Ia qual cosa Ii permet anar-se col.locant a Ia taule

classificatòria.

El diumenge daa 11 era el Marratxí que jugava dins caseva mentres el PIa

de na Tesa ho feia a fora, dins œl camp del Santa Ponça, on va lograr un gran

resultat malgrat perdre el partit, el resultat final va ser Santa Ponça 6-Pla

de Na Tesa 5 . El Marratxí que com hem dit abans jugava dins caseva, només

va poder empatar amb l'Acapulco a tres gols.

El diumenge dia 18 només jugà el Marratxí, ja que el PIa de Na Tesa, des-

cansava per haver-se retirat de Ia competició el Vilafranca. El Marratxi va

tornar ser golejat, i aquest pic no era el líder sinó un equip que anava per

darrera ell amb quatre punts de desventatja, i que amb dotce partits només ha-

via fet 18 gols, el resultat final va ser de 6-1. Io que vol dir que amb tres

partits al Marratxí Ii han fet ni més ni menys que 14 gols, tres iues dels que

Ii havien fet amb el deu partits jugats abans i ha passat d 'anar el quart a

només dos punts del tercer i segon al lloc sise a sis punts del teccer classi-

ficat.

Ara en Ia pausa de Nadal i Reis, el dos equips tenen l'oportunitat de recu-

perar els lessionats que puguin tenii i pensar Ia manera d'anar recuperant puntí

^eI proper mes de Gener sls partits previts són el segUents:

Amateur II ̂ egional.- día 8- PIa de Na *esa- Sant Bemat i Marratxí - Sant

Jaume, día 15 Son èardina - PIa de Na Tesa i Cafetín - karratxí, dia 22 Marrat-

xí - Puigpunyent i PIa de Na Tesa - Acapulco i dia 29 Marratxí - Felanitx Atc.

i PIa de Na Tesa - Brasilia.

Jovenils.- día 6 Independiente - Marratx^ día 8 Perriolenc - PIa de Na Tesa,

día 15 Marratxí - Calvia i PIa de Na Tesa - Atc. &afai, dia 22 Sant Jordi -

Marratxí i Collerenc - PIa de Na Tesa i el día 29 Marratxí - ̂ erriolenc i

At. Balears - PIa de Na Tesa.

Infantils.- día 7 Ferriolenc - Marratxí i PIa de Na Tesa - Collerense, dia 14

PIa de Na ^esa - At. Gide i Marratxí - La Porciuncula, dia 21 Verge de Lluch -

Marratxí i ̂ amp Redó - PIa de Ha 1OSa.

MIGUEL BOSCH
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Quan pcirlam d'esport, molta gent pensa tot d'una amb el futbol, pero dins

el nostrbe terme també existeixen altres esports, dels quals intentarem

informar. Aquest mes vos donarem a conèixer el C.P» Ca'n Gaspar que té

Ia seva seu a Ca'n Gaspar deJ PIa de Na Tes. a, Ia Junta Directiva està

formada de Ia següent manera, President Joan Ramis Ramis, Vicef>restdent

Ir , Tont Nadal, Vicef>resident 2& Víctor Rios, Secretart francese hino-

Josa, 'fiesorer Andreu Juan Juan, ^ocals José Htnojosa, Bernabé Sánchez,

Vicens Bernabé', Nt>colau Ferra i Bernat Jiménez»

Aquesta temporada han accnseguit ascendir a 1 Preferent, ocupat el lloc

nove amb sis punts havent guanyat 3 partits dek 10 jugats*

També tenen un equip a segona, divisió grup C i un altre a tercera al ma-

tetx grup C, aquests equips ocupe<*. el següents llocs a segona el lloc set\

amb nou punts t deu partits Jugats i a tercera el lloc stsè amb 10 punts

i ^ partits JugatSo

CaI destacar que tots els jugadors són totalment amateurs, fins itot han

de pagar per a poder Jugar»

CLASUFICACIÓ II REGIONAL DE FUTBOL

Son Sardina •
Sant Bernat
Santa Ponsa
Cafotfn
Acapulco
Marratxí
Consell
Brasília
Puigpuñent
San Jaime
Atti. Vivero
Pla de Na Tesa
Santa Maria
C'as Concos
Ath. Victoria
Lloret
Felanitx Ath.

13
14
13
13
13
13
14
13
13
13
13
13
13
14
13
13
13

13
9
9
Jf
1i
6
5
4
4
4
4
3
3
0
1

0
3
3

-*»

^e~
*.4',

1
3
4
4
3
3
4
2
4
0

0
2
1
5-
4
4
5
6
5
5
5
6
7
7
8
9

12

65
38
30
21
32
22
25
24
20
16
18
20
21
18
19
11
10

4
14

'18
12
31
25
27
25
22
23
32
24
32
22
31
33
35

26
21
21
16
15
15
14
13
13
12
12
11
11
10
8
4
2
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Alianr<? Copular - fflarratxf.

En primer lloc, volem sgrair s. Ia rsvista PORTUL; l'oforiment
ds les ceves pàgines per dirlgir-ens a tots els veIns d'aquest Mu-
nicipi, permotent d'aqunsts m^nera oferir, des del punt de viste
de "artit ^olftic, less inquietuds, opinions, perspectives i conclu-
ssions sobre aspectes i situacions molt diverses però que ens afec-
ten s tots.

Igualment, encara que sia r-,mb un cert rstràs anb relació" amb
unes dr.des tan entranyables com s6n Nadal i Any fjou, desitjcjm a tcts
un feliç i ventur6s any 1.984.

û Ia reunió amb el Consell de Redscció de In revista PÒrtula,
vòrem exposar el desig que els nostres ßscrits es publicnssin en
mallorquí i castellà. Acceptam Ip. decissió que cl respecte .&dopt*s
?1 r1it Consell do Redacció.

No pretenem ropunir on el nostre primer escrit totes les circumstàn-
cies que han ocorregut en e.l nnstre Municipi des de les passades
Eleccinns Wunicipals; sn primer lloc per questl6 rj'espai i perquè
tampoc volem abnrrir als lectors emb balanços atrassats, en els que,
normalment, just s'exposon los sii.iscinns convenients i les dades
fevorabl0s.

Assenyalarem que es va procedir a una reestructuraci6 d'.".P.-
Warratxí, elegins una nova Junta Directiva, i que per -notius extranys
no arribà a publicar-se en quasi cap dels mitjans de comunicncl6
habituals. El? integrants de Ia nova 3unta són: ^sre ^Rlou (Presi-
dent), Rafel Matas (Vice-president), Guillen Juan (Secrebarí), Gas-
par Thomàs (Tresorer) i com a vocals: ffliquel Canyellss, Falip Juan,
Guillem Canyelles, Val=ntf Chacartegui, Francesca Mora, Welcion Wu-
nar, ^ntoni Riera, Wíquel Roig i fflanuel Rotger.

Volem destacar les tres visites realitzades al nostre fdunicipi
pel President de Ia Conunitat Autònomn i Fresidemt d'",.P. Sslears,
0. Gabriel Canyelles Fons, demostrant un gran interès per conèixer
els nostres problemes ioferint Ia seva total col.laboracií per tal
de cercar les millors solucions.

En successius nscrits anirem informant, ;>.ctuolment i puntualment,
de les nostres gestions, dels problemes del nostre sntorn, de Ia bos-
tra actuació a l'Ajuntament i de trtes aquelles circumstàncies que
sian considerades d'interès.

Aliança ^opulsr - Morr^txí.
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Finalitzam l'sny amb bon«s ptrspectiv&s, pel que fa a l'aspsctt

cultural, p*r al proper 1.9b4. 5emblen quasibé perfilats -a Ia fi!-

Bla CURSüS UL LLtNGUA I CULTURA OL NALLüRCA, que com*ncarsn el prò-

xim rntiS d» gener, encara que Iz data exacte de l'inici Is donarem

a conuixir mitjançant un cart&ll dt difusió dbls cursos, realitzst

a l'efacte pul nostre prtssid&nt i col.laborador Vicunç 5*strt. EIs

problemes econòmics s'han resolt favorsblement i ara només resta

que vos animeu tots equells quc volgucu aprtndrc; Is nostr* llengua.

Si s algú l'intsrtssfcn dstalls particulars dtls cursos, pot dirigi£

sc a qualsevol de nosaltres o E1I mateix locs>l de l'OBRA, on hi som

normr>lment els dimarts a partir de les hou dcl v/espre.

Va v/fcnir, el passat dia set de dsscmbrc, l'amic Pere Llofriu a

projectar-nos una ssrie de diapositives sot? cl títol dt "CAniNANT

PL"R MALLORCA", que és alhora Ia llegenda que dóna nom »1 seu recent

llibre sobr« excursions a Is nostra illa. L'acte, gsirssbé col.lo-

quial, va permetre d'pdmirar indrets na massa comuns a l&s publica-

cions habituals sobre excursionismi. a Plallorcü, sovint com-_rcialit-

zades i folklòriquüs.

Passant a altres coses, dircm que l'habitual excursic mtmsual

havia de ser, en aquesta ocasió, a l';rmits dfó nsristt:l.la. Diem

"havia de stsr11 per uns raó molt senzills>: V2 fer un ttsmps del di-

moni que no permeté l'accés a l'ermita. Ln vista dt. l'èxit, s'opts>

per cercar aixopluc a una urbanització abandonada prop.-.ra a UaIl-

demossa, on sembla es donar»n diversitst d'opinions rtspecte a Is

idoneïtat de l'indrct par a romandre-hi. No rKS, Ia pròxima serà

millor. També podem anticipar que, con u norma g&nersl, farem una

excursió el darrsr diumenge de cada mss, perquè no tingueu excuses

.de programació.

Com acomiadament festiu de l'sny, vs venir, aqucst passat disab-

te dia 17, un grup de tsresetes, "PAPLROTS", que feu les delícies

dels nins i notan nin.s que assistiren. Havien previst representar-

nos Ia seva d;irrera creació, "BRUIX-ACTE", però dificultats d«j pr£

gramació -que diuen ara- obligaren s improvisar dues peces .curt&s

que resultaren iguaiment entretingudes i divsrtidas. La cosa.anavs
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de dimonis i, a un momœnt donat de l'esctsnificació, s'aficà

dins l'olla dt l'infern l'ànima d'un personatge molt repre-

sentatiu a Ia nostra vila... Malpensats, quts sou! 3a sabeu de

les nostres vicisituds econòmiques -i si no ho ssbeu, ja és

btin hora quc. vos faceu socis-, i un bocí ds¿ coca amb un tssso

de vi constituí l'acomiadament d'actors i "Obrers",tots plegats,

d'aquest any 1.983.

Tot espsrant que l'any que ve sia venturós i prolífic en

matèria cultural, que no vos deixeu convèncer massa pe»l mun-

tatge vergonyós qu:i constitueix el consum an squt-stes f*stes,

que no vos fs>cin mal les porcelles i els torrons i d'sltres

molts consells que no donam peçfellòdel predicar, vos desitjam

tota Ia pau i felicitat qus no figuren s cap "christmss" postís

ni a Cr<p canastra d'empresa.

Molts d'anys!

0 . C . B .
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GOL·LAGE SUGOEüTIU . Fassers, una casa eolecticista, una 2 ^ u ^ « « »
Aquí en Vicenç cns ofereix un collaré molt su :cep^iu. Però encara hi
manca Ia peça campiona: L/Snoire-Portit::ol, "pararlfs"(l) de clrs°^R
privilegiaries.
(l)Aquí jo no accent el pi^nificat rTaque^ta paraul« que el diccionari
ens ciona. Dibuix: Vicenç Sastre; Text: Jaume? Llabrés
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Durant els dias 5 a 10 de desembre, s'ha celebrat a Barcelona el I Congrés de Moviments

de Renovació" Pedagògica. Más de conc-cents mestres i pedagogs de l'Estat Espanyol varen el.la-

borar per grups de treball uns informes sobre els temes que más afecten avui en dia l'educa-

ció. Aquests informes foren aprouats per l'Assemblea General del Congrés i llegits al Hinis-

tre rt'Educació Sr. Maravall que va fer Ia cioenda d-el Congrés.

L'n dels grups da treball va esser "Escola i Llengua". Fou força simptomàtic que en aquest

grup no hi haqués cap congressista dé zona castellano-parlant i sí en canvi gent de parla

eúscar, catalana, galega i bable. Aquest fet Is un indicador de Ia poca sensibilitat dels

parlants de l'idioma dominant-colonialista -el castell5- cap als diferents problemes de les

nacions lingüísticament colonitzades: Euskadi, PaTsos Catalans, Galícia ...

Vet aquí un resum de l'informe J(Escola i Llengua". CaI dir que el dit informe va esser

aprovat per l'Assemblea General sense cap vot en contra.

&yO&%a 1 %hAVyjJOi
L'Estat Espanyol ás un estat plurilingüe. El reconeixement legal i social de cada una de

les llengües que el configuren ás un dret ineludible per a Ia consecució d'un Estat realment

pluralista i democràtic.

D'acord amb això feim les següents consideracions:
a) RESPECTE ALS ASPECTES LEGISLATIDTS:
La recuperació nacional que tots desitjam ha de venir impulsada peo una àmplia movilit-

zació popular on els ensenyants i l'escola participin amb els seus propis recursos. SabeJb
que els postulats sobre Ia normalització de Ia llengua precedeixen a les legislacions i a-
questes avancen al ritme de l'empenta popular.

Les diferents legislacions que actualment regulen el tractament de Ia llengua de cada
nacionalitat són insuficients. Qualsevol legislació sobre Ia llengua respon a un projecte
polític, en aquest sentit, ens dol Ia poca sensibilitat del Govern Central envers aquest te-
ma i veim que els Goveras Autònoms adopten mesures poc decidides, dificultant les diverses
recuperacions nacionals a curt termini.

b) RESPECTE A CRITERIS GENERALS:
11-A cada nacionalitat Ia llengua i els continguts de l'escola han d'esser els seus pro-

pis.
L'escola és un dels instruments bàsics d'anivallaneot-iinserció sosial i és necessari

que respongui a les diferents realitats dels alumnes que acolléix, sia quina sia Ia pro-
cedència social, cultural o lingüística per tal d'inserir-els a Ia nacionalitat on es tro-
bin.

Parlam d'escola única quant a llengua i continguts normalitzats per6 amb possibles
variants pel que fa a Ia seva planificació i metodologia per tal d'ajustar-se a les di-
ferents realitats, fent camí cap a l'objectiu únic d'escoles pròpies.

2<-Necessitatde mantenir l'unitat cultural segons l'àrea lingüística, .juntament amb Ia
reconstruccio nacional.

El manteniment de Ia realitat cultural dintre de cada raalitat nacional de l'Estat Es-
panyol és imprescindible per a Ia supervivència de cada una de les respectives llengües.

La desmembració de l'area lingüística de Galiza, PaTsos Catalans i Euskadi és avui un
greu perill per - Ia aeva recuperació nacional. La unitat cultural i lingüística comporta
necessàriament contemplar una única normativa per a Ia llengua escrita respectant Ia varie-
tat de realitzacions per al llenguatge oral.

3.-El treball de normalització no es pot fer únicament des de l'escola.
La identitatde cada nacionalitatjustÈ?spossible reconstruir-la dins una vasa socio-

cultural pròpia, Dins aquesta vasa veim Ia urgència de normalització dels mitjans de comu-
nicació.

4.-5ensibilitzacio per al respectede totes les llengües de l'Estat Espanyol.
fs necessaricrear d e s d e c a d a nacionalitatuna sensibilitatIestima pelrespecte de

les demls llengües de l'Estat Espanyol. Aquesta sensibilitat hauria de potenciar-se molt
específicament en àrees de parla castellana, on no pateixen ni coneixen el problema de Ia
discriminació lingüística.

Creim convenient potenciar Ia creació de càtedres de les diferents llengües a totes les
universitats de l'Estat.

5.- RecicH:qe del professorat.
El recicltge de tots els ensenyants i també dels inspectors ha d'esser obligatori dins

l'horari laboral mitjançant propostes entusiastes que afavoreixin Ia comprensió i esti-
ma de 1 'idioma i cultura del País on exerceix Ia seva professió.

fs imprescindible una planificació i reestructuració de l'actual recicbtge per tal de
millorar Ia seva eficàcia i aprofondir en metodologia.

Quant a Ia formació inicial dels mestres creim absolutament necessari Ia incorporació
obligatòria en els programes de les Normals de Ia llengua incultura del País respectiu.

6.- Les escoles autòctones i Ia renovació pedagògica.
En els darrers vint anys, 1 escola autòctona i amb una pedagogia renovadora, ha estat

possible^a partir^dels esfïarços de.pares i mestres en el marcde Ia iniciativa privada. El
futur^pròxim ha d'esser Ia integració i unificació d'esforços cap a una única escola públi-
ca propi= de cada nacionalitat.

7.- Hetodologia i mitjansdidàcties.
Han d'estarenfuncióde Iaconstrucció de cada escola autònoma, així com respondre a

Ia composició cultural i lingüática al grup al que s'han d'aplicar.
Tota metodologia ha de contemplar tant Ia normalització de Ia llengua i continguts com

Ia vivència cultural del País.
f Es_necessari potenciar els departaments de lingüística aplicada i fer possible Ia promo-

ció d investigacions en aquest camp dins Ia més estricta llibertat ideològica.
Ueim^necessari aprofundir més en aquest tema en unes Jornades deNormalització Lingüísti-

ca organitzades pels moviments de renovació pedagògica.



D(N CARRiO,Ĝ ,ĉ ti....̂  "
Gener 84,nou sistema i,potser,nova seccio,que podriem titular "EIs ca-

fès de Ia vila". 5on,xerrades amb els propietaris riels negocis d'aquesta
rrtena que hi ha a Marratxi,un dels de més actualitat d'ara mateix,potser sia
cl cafè C3'n Carrio,on de qualque manera es du a terme una tasca en benefici
dels artistes pictòrics de Ia vila. AlIa hi podeu veure,i comprar obres dels
mstres millors pintors.

Però vegem el que al respecte ens diu en Marcal,propietari del local.

Pòrtula- Marcal,¿Com o de quí va sortir Ia idea d'exposar?

Marçal- En principi fou més per canviar Ia decoració del local,llavors
vàrem trobar que seria interessant,i vàrem decidir seguir.

P- Fa molt de temos que fas aquesta tasca?

M- Uns quatre mesos

P- Veig que hi ha quadres de pintors locals
i de fora vila,¿Acceptes les feines de r

tothom?

M- Mentres pugui es^er exocsen artistes lo-
cals,tal vegada seria interessant tenir

obres d'altres,pero això ho faig més per
favors a companys

P- Es sol vendre rnés o manco tot el que duen7|

M- Casi bé ''ha venut tot,sobretot les coses
dels artistes locals CA,N CARRIO,POLIFACETIC

P- Podries fer un balanç dels quadres que ha$ venuts?

M- Uns seixanta

P- Quina mitja de cotització tenen els nostres pintors?

M- S'han duit quadres de molts de preus,van des de 15.00G fins a 5D.OOO P'.s

P- Quines condicions econòmiques poses als que volen expcsar?

M- No ho tenc com a negoci. Quan vàrem camençar amb aixo,els que exposen
hem vàrem prometer un quadre,pero encara "no han tengut temps de fer-el"

P- Creus que el fet de tenir una exposició
ha significat cap benefici de cara al teu
negoci?

M- No,no ho crec,sempre hi ha pogut haver a-
quella persona que hagui vengut al cafè,
potser enviada pels mateixos pintars,pero
apart d'aixo,la gent ha vengut com ho feia
normalment

P- Quins solen esser els compradors del qua-
dres,gent de Ia vila o externs?

Wl

M é s b é d ' a q u í o q u e h i v i u e n

P- I per acabar,¿Penses seguir molt de temps amb aquesta tasca?

M- Mentres els pintors no es cansin i Ia gent ho seçuesqui acceptant,la co-
sa seguirà.

Moltes gràcies i enhorabona'
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(Coses d*en Sion i n 'Arnau)

- Ara ve Nadal, menjarem torrons...

-Això ves a contar-ho per allà baix.

- I què tenen Pont d'Inquers i PIa de Na Tesers?

- Estan que cremen! Què no saps que els han tancat Son Bonet?

-Ah, sí, havia sentit campanes. Però com que a mí no m'afecta...

- Puta egoïsta, no canviaràs ma.i!

-QuI vols que et digui!...

-Idò que s'han passat! Trobes que hi ha dret a Io que han fet?

- Si ho han fet, per qualque cosa serà.

- Si. Per fotre es poble que és qui sempre rep! Tu no saps que allò

era un pas comú per a molta gent que havia d'anar a peu d'una bajn

da a s'altra i pes nins que anaven a escola a n'es Pont d'In'ca i...

- I per anar a festejar i a ficar-se mà.

- Oe betzol, et creus que són ximpleries, eh? Mira es diaris: La

gent està indignada, han tomat sa reixa un parell de vegades, sujr

ten protestes a "CASTAS AL DIRECTOR", no hi ha lloc perque els

nins corrin i juguin... I tot per què? Per quatre bufes que fan

brusqjes per allà dalt i espenyen les teulades de ses cases ve-

lles mls pròximes al camp.

- Atura, atura, que trob que vas molt enfora. 3o he sentit que sa

gent posava en perill ses avionetes amb ses saves imprudències i

que a sa pista s'hi feien carreres de motos.

- D'acord, però això no és motiu per tancar-ho tot com han fet.

Què havien de florir amb aquesta tancadissa de filferro?

- 3a saps que riiuen: "A gr--ndes males, grandes remedios". A més ja

som a Na^aI i no és temps de gratar ronya.

- Potser tenguis raó. Però deixa'm donsr els molts d'anys a tu i

a tots aquells que pensen com tu amb aquella glosa;

Per Nadal, torrons,

per Pasque, panades,

a l'estiu, cigales...

Tocau-vos es collons!

EN PE3RE DE CIREr;ETA.-



inAGINACK>> PODER
"Recuerda que viven en un planeta en evolución",

això ês el que ens diuen els al.lots de Monthy Pytbnn

a Ia seva darrera pel.licula "El sentiflo de Ia vida",

...i Ss ben cert.
Fa gracia,per exemple,allo rie "Imaginación al

ncdsr" o "Prohibido prohibir",i molts d'altres eslò-

gans que utilitzaven els "revolucionaris" estudiants

francesos l'any GB. Tant Is així que alguns surrealis-

tes- EIs esperits mcs revolucionaris del segle- va-

ren vEure,al ncssejar pels carrers parisencs,l'espe-
rança d'una nova rovolurio...ara eren els joves qui

parlaven -i no e± sstrany,perqu! Ia societat sempre
ha tengut por als jovc-s d'esperit,perque d'ells co-
mença Ia rrvolució que canviarà tots els muntatges

...pero,llintima,en començnràn d'altres-.

Ara ho r!ius,i Ia gent nosa una cara ben rara i

exclama: "Ha nascut un nou esnob!",i després et dei-
xen córrer pel teu cami...es vera,proveu-ho.

Inmaginacio,memoria,intel.ligencia i sentiment
són les quatre potències de Ia persona. Però necessi-

ten d'una llibertat...i aquí és on surt el famós "
Prohibido prohibir"...lllstima que Ia llibertat sigui

una lliçó teòrica de no se quina assignatura social.
La imaginació per crear

La memòria per recordar que un dia vares esser
petit i conservar hots aquells bells moments,fins

al punt que Ia realitat actuàl sigui conseqüència de

Ia teva memòria.

La intel.ligència -ho he dit moltes vedades- per
demostrar que ets lliure.

El sentiment per viure,en majuscules,amb il.lu-
sia -L'hem de retrobar de bell nou-

Però parlem d'imaginació....

Si hem permeteu"la llibertat" de fer-ho com jo
ho entenc,posare dos exemples,basats en Ia meva ex-

periencia...en aquests temes nomls hi valen les ex-
periències propies,hem de fogir de definicions ge-

neralitzades -i són':' les persones (a Ia imaginació

anomenades personatges o protagonistes) i les vacan-

ces (a Ia imaginació aventures).
Hi ha moltes persones que ens impressionen...

cada dia...totes aquelles persones que ens envolten,

que veus pel carrer...Pero,que hem deis de les perso-

nes que viuen a Ia nostra imaginacio7...millor enca-

ra,! de les que han nascut a Ia imaginació?

Uensia -aquest és el nom d'un personatge que viu

a Ia imaginació d'un nin petit- va nèixer fa onze o

dotze anys. No tl sexe,no tó edat...ell no és material.

EIl ho Is tot dins Ia imaginacio,i eocara aixf,nomes
una persona. EIl és bo,es intel.ligent,es el teu millor

amic -però tu no ho saps fins que és massa tard-,elJ

mai te deixara...pero tu si...despres de tot és una

altra persona.
Ara quan el veig com una persona freda i distant,

jo el començ a conèixer. Sant Agustí va dir ana vegada:

"Yo soy dof,i estoy en cada uno de ellos"...ell és el

meu altre jo.
Per Ia mat4xa rao,les vacances més importants de

Ia nostra vida les vivim a Ia imaginació. Amb ella po-
dem viatjar als llocs més exotics,(i amb billets de

primera classe) i viure les millors aventures. En aque-

ix món hi puc veure una al.lota que corr,amb el pel
lliure com el vent del dematí. Hi puc veure el colomet

de Ia pau que vola més enllà del cel blau. Hi puc veure
fins i tot,aquell nin que somiaen un nou dia.

Perquè cada demati,cada amic...tot el que ens en-

volta és una raó per viure...ho podeu creure -mirau-
vos a voltros mateixos- amb Ia imaginació podeu viat-

jar,podeu somiar,podeu UIURE. No importa si ets ric

o pobre,nomes ët necessites a tu mateix.

Sempre que vegem un aucell,alla dalt,volant al cel
blau; sempre que vegem Ia rialla d'un nin petit i l'a-
mor d'un nou cor...tendrem una una raó psr viure i

crsure que Ia vida és una festa (i no Ia lletra del
pis qus- hern de pagar a principi de mes)

Imaginació al poderl
....No tendrien que ser només paraules...

FREDERIC X. RUIZ GALf1ES

S2juL s' tax <» 'cvnot, o, pAeocoofuwi cLíls, uosfctfls
tïAOrae* .ifn^ ¿un. omovL c<rm. cu^e&t I
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JEROGLÍFIC

Port(a^>ufla=Pbrtula

Sopes de lletres

Q U

Francès Català

ATEHPS D 1AQUEST NES

Crucigrama

Horitzontals :

Jeroglífic

254

Í2?0
Que Ii ha fet a

mare?
ta

A:Accio* d'aprendre
B:Renou;Rei mallorquí
C:Tonelada i litre;Al ffeves,extremitat
superior ;A1 reves,nota musical

D:Radio Cadena Espanyola;Cosa que pica
E:Accio" de xupar en l^persona;Radia Nacional
F:A1 reves,nom d'home
G:A1 reves,aroma

Verticals:
1 :Justa,empesa
2:Retxa dins sa terra
3:Antic càrrec àrab

4:Empra;Al rev/es,au
55En 1§ persona dona*m;Simptoma que tens quan has caigut
6:A1 reves,conjuncia;Negacio*
7:A1 reves,tercera dimensi6 d*un cos
8:Art medieval,

rVIMniR^tt (Patrocinat per "SA NOSTRA» )

Relacionau cada poble amb l*especialitat que Ii correspon;Com exemple uos

dona'm l'especialitat del

MANACOR
. LLUCHAJOR

FELANITX
SA POBLA
HARRATXf.
CAHPOS
SOLLER
LLOSETA
CAIHARI'
INCA
ALARfl

nostre terme
CARBO
TARONGES
TAPARES
PATATES
CIHENT
SABATES
PERLES
PELL
OLI
>CERAHICA
ur -

Enviau les respostes abans de dia

20 ̂ de Gener a:
PORTULA;S'Escola Uella.Portol

(Harratxí)

Amb totes les respostes encertades
sortejarem llibres«

Damià Perelló' i Terrassa i Dernat Palou
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truc Ht
El ^es passat parlàrem d'enuits,els vàrem aprender a comptar i vérem

diferents combinacions. Ara aprendrem a jugar-los i a fer els ounts que po-

r.uem aconseguir.

Ciuan els quatre jugadors comencen,el primer que solen fer és comptar

els envits,si un d'ells troba que en riu bastants,envida; és quan sentim el

jugador que diu "EOIT",aixo vol dir que es juga dos punts,el contrari,si

veu que també en du bastants,contestara "VULL",seguiran amb el joc i quan

s*haguin jugat les tres cartes comptaran els envits que du cada un,i el que

en r!ugui més apuntarà dos punts al marcador. Si l'altre hagues dit "NG Ul'LL",

•?ï que ha snvidat només se n'apuntarà un sense comptar res,es pot donar el

C33 r'e qup el que haja envidat no en riugui cap o que en dugui menys que els

qur= Han dit "UULl.",pero que cl seu corr.nany en dugui mes,d'aquesta manera

ouanya igual i s'apuntarà els mateixos punts. Això vol dir que a l'hora d*-

envi''ar,.i comntar els envits,valen tant els punts r!el que ha envidat o pres

cnm els HeI seu comnany (sense sumar-los).

N'ornes es conot^n els envits que du un de cada colla.

Are be,si quan jo dir envit 2! contrari hem diu "JC E^UIT",vol dir que
ésíá§lB^t¿jdfeioiHc,o punts que jo hem juc,mes dos mes,si l'hi dic que vull,el

nue en r'uc,ui mes,se n*apurterl quatre,i si trob que en duc oors,podre dir

nue no vull i el qu<? hg fet el ''3C ""*'l'IT" nnmés se n'anuntarà els r!os que

^'he jugit quan l'hi he dit ''ENVTT",sense necessitat de comptar res.

^ncara hi ha més coses a haver rie dir sobre elc- c-nvits,pero per ara

val més que hc deixem aqui,jo que Ia cosa es va coniplicant un poc,i es' mal

d'entendre. Uegem,ara,una mica d'esquema de les cises que hem explicat,i

el mes que ve ja seguirem.

"ENVIT": VoI dir que hem jug dos punts...Hem diuen "VL1LL": se n'apunta dos

el que en du més

Hem-diuen "NH UULL": He n'a-unt un

sense comptar re?

Hem diuen ''.T1 EMVIT": Si dic "UULL" el que en du més se n'apunta quatre

Si dic "NO UULL",L'altre se n'anunta dos.

Fins el mes que ve

M.Mut.-

ESCOLTAU FM-97'5 ^iHz

De Dil luns a Dissabte M a l l o r c a al v c n t J Oiaria-
i de 13^15 a 13,45: La m e nf de 15,30 a 16 ,OC
vou del poble de Nal lor-
ca. OM-1.224 KHz

% m, D i à r i a m e n t : Illes,in-
PADlQ POPULAR f o r m a t i u en c1irecte si- M a l l o r c a al dia; Hiaria-
r*f iw '* . . _ m u l t a n e a m e n t a m b Menorca m e n t d e 14,05 a 1 5 , O H

£QPC i;Tivissa rie 13,45 a 14.
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Vegetació de Marratxí (1)
No poëem parlar d'una vegetació tíoica de Marretxí js que aquest topò-

nim designa un terme municipal únicament i no una zona or*grafica caracte-
ritzada, iïlalgrat squest fet i sense haver mnlta varietat, el terme munilcipal
de marratxí inclou pisatges diferents que tendran una vegetació ipls o manco
particular.

CaI considerar en pri mer l.loc que com a tota iïlallorca i el Mediterrani
en general, el paisatge que trabaTem estarc condicionat per dos factors ca-
racterístics del nostre clima. El transcórrer d'una estació* d'una estació
seca i calorosa durant l'estiu impedeix el creixement dels vegetals i un hi-
vern humit i no excessivament fresc, essentla tardor i principalment Ia pri-
mavera les èpoques mls favorables per a Ia floració. Deixant de banda aque-
st fet, dins mallorca, fflarratxí presenta una zona més seca i calorosa del que
Is normal i no Is d'extranyar Ia presencia de plantes ben adaptades a Ia se-
quia. Aquesta adaptació pot consistir en Ia capacitat d'enmagatzemar aigua
o en Ia reducció de Ia superfície de les fulles per tal que no es perdi per
Ia transpiració. Un exemple prou clar del primer cas el tenim en Ia "figuera
de moro" (Opuntia ficus-indica) i un exemple de reducció" foliar a l'"ullas-
tre" i les "esparregueres"; aquestes assoleixen el màxim de reducció conver-
tint les fulles en espines.

En orincipi podem parlar de tres pe.isatges diferents quant a Ia vegetació.
El primer, el mls extès, Is el camo de cultiu i les zones pròximes a ells,
que es veuen invadides per tot un seguit de plantes del tipus ruderal i ca-
racterístiques dels sòls nitròfils, Is a dir on hi abunden restes de matèria
orgànica. En aquest apartat hi podem incloure tota Ia part del PIa de na Te-
sà, Pont d'Inca 1 Ses Clotes de Sa Cabaneta i pSrtol.

En segon lloc hi ha una vegetació je. més
interessant des del ount de vista botànic, Is '."""̂'.7/ A«u.*u«iA
Ia garriga cnmposta per matolls i arbusts de
baixa altària i arbres aïllats. Es caracterJb-« e*«u.«
za per Ia presIncia quasi constant de éues ,:A-Xv ^'
espècies arbòries: l'"ullastre" i el "garro-
ver". Aquestes dues palntes donen nom a una
associació típica del mediterrani: l'Oleo
Ceration. Dins aquest apartat ni. entra tota
Ia zona sud del turó-on es troba PÒrtol i
Sa Cabaneta; Son Verí Nou, Costa de Ca'n
Doming-i, Pontiró etc.

La tercera zona de vegetació correspon a
Ia mls muntanyenca del terme; gran part de Son Cos, Es Cavulls i el? entorns
de fflarratxinet.Està caracteritzaria per boscos de pins i alguns petits alzi-
nars bastant deteriorats. (Fig. 1).

EIs tres tipus de vegetació senyalats, cnnstitueixen una sèria a l'hora
de Ia colonització de nous terrenys per a les plantes, ís a dir, en un camp
lliure de vegstació Ia primera planta que s'hi estableix són les herbàcies
que constitueixen un primer estrat i mls tard comencen n entrar-hi lea plan-
tes llenyoses i els matolls. Just amb el transcórrer de m'lts anys s'hi ins-
tal.len arbres com ßl garrover, l'u.llastre i els pins.

Quan aquests arbres han creat un bosc amb l'ombca suficient noden crlixer
Ja les alzines que aniran desplaçant els demés arbres.

Miquel Angel Font (contl.nuarà)
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Un Poc de Tot

L'A-NORMALITZACIO LINGUÌSTICA
DE L1AJUNTAMENT. Em pensava que ja
havia començat, però no deu ser ai-
xí. M'havien dit que Ia "Memòria
de 1982" sortiria -almenys- en bi-
lingüe. L'exemplar que he^vist es-.
tà, únicament, en castellà. D'al-
tra banda a PORTULA encara no l'hem
rebuda, ni en una llengua ni en
l'altra. Què hi trobau d'això ?

FELICITACIONS.- A Ia redac-
ció de PORTULA vàrem rebre Ia del
Batle -en castellà-, Ia del pre-
sid ent del Consell Insular -en Ia
nostra llengua- i Ia de Ia Federa-
ció Balear del PSOE, tambl curio-
sament en mallorquí, amb Io cen-
tralistes ^ue són.

De tota manera supòs que Ia
intenció és Ia millor per part de
tots i en aquests moments tant
els partits d'un color com de l'al-
tre s'agermanen en els bons desit-
jós. Que duri i molts d'anys per a
tots.

MES D'AQUESTA NORMALITZACIÓ
QUE NO ARRLBA.- Un d'aquests dar^-,
rers dies vàrem anar al Consulat
de Ia Mar -seu de Ia Comunitat Au-
tònoma- per rebre una subvenció
compartida per Ia Premsa Forana
(supòs que vos informarem detingu-
dament el proper mes). Protocol de
recepció, discurset del president,
entrega de sobres i refresc. Fins
aquí tot bé. Quan obrim el sobre i
miram el contingut ens trobam que
tant Ia carta de l'interventor com
el certificat a omplir^pel banc es-
tan en castellà i el rétol d'encap-
çalament resa: "Comunidad Autonoma
de las Islas Baleares". A vegades
no sé on me trob i hi ha coses que
me desconcerten.

MUSICA NOSTRA I "VETLADES D'AN
TjfcNY",- Nou disc d'aquest conegut
grup<, El varen donar a conèixer el
passat dia 20 en "Es Fogueró". Pre-
sentacions per part de Josep M§ Lta.
part i Pere Estelrich. Un parlant
del "fer poble" i l'altre de Ia me-
diterraneitat nostra, del Grup i
del disc. Encara que el muntatg_e
fos un ttant americà, l'actuacio de^
Música Nostra va salvar Ia situació.
El disc inclou: Però Bernat, Puig de
Selva, Ses Panades, Na Dolores,

Vou veri vou, Es Figueral, La Da-
ma de Mallorca, Sant Antoni, Ses
Xapetes, Es Carboner, La Ciutat
de Nàpols, Ses Corregudes. Es un
disc interessant que dóna prova
de Ia bona tasca d'aquesta gent0
Amb en Miquel Mut estam preparant
un estudi sobre una altra versió
del carboner recollida a Pòrtol
que sortirà possiblement en el pro
per número.

SIS SOM I "CANÇONS PER A UN
CAPVESPRE"o- També és novetat d'en
registrament. El presentaren el
dia 29 en el "Local de l'Art"(car-
rer Montenegro de Ciutat). Per
desgracia Ia invitació me va arri-
bar tard i no vos puc donar més
detalls,, Procuraré fer-ho un altre
dia.

UN LLIBRE RABIO'S<,- Aquesta
dies he llegit Freixura de porc
de Jaume Sastre. Conte una visió
molt personal d'aspectes litera-
rio-culturals de Ia Mallorca d'a-
vuio A troços resulta de reflexió
forçada per Ia trista realitat que
presenta, a d'al.tres, en canvi,
resulta còmic. Es evident que per
certs sectors pot • ser considerat
groller. Per aquest motiu no és
recomanable als lectors estrets
de mires, puritans o fàcilment es-
candalitzables.

EL CONCERT DEL TORRENT DE
PARELLS0- Enguany que ha arribat
a Ia seva XX edicio i que Ia se-
va ànima fundadora i impulsora
-Josep CoIl Bardolet- ha deixat
Ia batuta organitzativa surt un
llibre-testimoni del que ha estat
aquest concart fins ara. Recoma-
nable per Ia seva pulcritud d'im-
pressió, cuadat contingut i, sobre
tot, pel que representa per Ia Mu^
sica i per Mallorca. Enhorabana
per Ia iniciativa i pel seu resul-
tat.

PUNT FlNAL DE RECORD.- Dedi-
cat a Joan Miró i en nom dels de-
més companys del Consell de Redac-
ció:

EIs vostres colors, mestre,
sempre ens alegraran Ia visió i
1'esperit.

biel



IMATGES

DE

LA

V I L A

IMATGES PER AL RECORD

La vella església neo-
gòtica construïda a finals
del passat segle per 8art£
meu Ferrà fou enderrocada
el 1970 per donar lloc a ju
na de més cabuda. Ara Ja
no podem fer més que mirar
el testimoni documental
o Ia pintura de l'exterior
de Tòfol Tries. El detall
del portal principal -mls
conegut com "de les dones"-
ens fa evocar un món de to-
massetes i angelets pràcti-
cament desaparegut«

Biel.-
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GOIS.
^aiit Antoni gIorios
anomenat cle V iana ,
à graus y chixs leis socors
qui nous^erxira de.'gana.

Los robos feu descubrir
ab ílamas de i'ocli ardent,
axí feu restituir
dineu, robos, or y argent:
Siau devots bona geut
desta casa de Viana ,
dc Antoni sant excel-Ieut
serviutlo de boua gana.

Mirau cuants brasos y mans
quedan cremats eu aquell lbcl>,
poder doua Déu el san t
de obrar cascu en sou lIocli :
No te el sant poder pocli
quc se anomena de Viana,
puis uos fa taus graus socors
qui uous servirà de gana.

Tambe guarda als animals

e

«

í

del gran focli perillós,
siaiili devots li-als
¡a que ri 'hcm inii favors :
Fasen a lmoines y iioiiors
á Ia casa de Viaii,i,
sufragi faran per uos
si doi iau de bona ' i n a .

En fraiice tres l l i i t o rans
voleusa del sant b u r l a r ,
de aquells los mes principals
en continent va cr^mar:
TaI miracle va rnos!r-ir
san t A u t u n i <ie Viana ,
en los sants nos cus l>urlar
sinó servintlos de gana.

VeI qui servirà de gana.
I
» Judios, Moros y Pagans,
vlo vo<tro nom los aterra
fllos malignas infernals.

« eu vos ja no volen guerra:
.A vostros devots guiau
Qscns perill per via plana,
Atans graus favors los donau

qui vos servirà de gana.

0 El ricb, pnge, ^neneslral,
A a tots es igual balnusa ;
•dona el divt á cada cual
y d o i i f i n l i tots a labansa:
ALo foch perillós amansa
*saut Antoni de Viana ,
^ios fruits ra restituir

MoIt gran foncli Ia potestat
que D<hi etern vos donà
per tot Io mon venerat,
foseu per gran capità:
Ú sant qui nous honrarà
Ii poden dir se engana,
si en Io cor no mostrarà
qui vos servirà de gana.

| Per ïot Io mon etaltat
|sou A n t o n i gloriós,
puis son nostrou advor.lt

|de tot perill guardauuos.
'saut Antoni de Viana , »puis son i

Tambe guarda als animals 0los fruits va restituir Çde tot pei

Confrares y confraresas del glorios Pare sant
Antoni de Viana, per tots los seus devots

y benafactors.

FOK VILLALONGA-




