


Encetam una noVa secció. I Ii donam el nom de CULTUREO^. GENERAL perque és el més
adient a les nostres pretensions, ja que va d*stinada a donar a ooneixer uha serie
d'informacions i curiositats de caire molt divers.

I ja que hi som, aprofitarem per fer-ho en pla concurs. Cada mes vos plantejarem
una aerle de qUeations que aniran desenvolupades al mee següent dins Ia nova secció.
Segur que tots tendreu ocasic de participar qualrçue pic i,si no ho feis per desconei-
xement, aquest quedarà superat al proper mes. Anim i que vós sigui profitas.

V A O E H U N I C Z P I S CONCURs
1- OsIs 38gOenba municipio n'hi ha tres que fan partla

snb r '1arratxí,¿Sab8U quins s6n?
1- Sta. Eugenia
2- Palma
3- fllgaid*
4- Bunyola
5- Sta. Maria

2"-Sabeu quants Km té" Warratxi?

1- ds20 a 30
2- da 100 • 110

3- de 50 a 60
4- de BO a 90

'.'- Quants de nranioipia hi ha actualment a f!allorca?

1- SB 3- 37
2- 53 ' 4- 53

4- "a coaa rf'un any ,un poble que depenia ¿el municipi
de Petra es va independitzar can a tal; Sabeu qiuin éa?

I- S'Arracó" 3- flríany
Z- gJfTtalt 4- Capdellà

5- Sabeu quin &a el municipi més gran de NaUcrca?

1- Inca 3- Palma
2- Uue major 4- Calvià

6-Actualfltent Conaall,la un municipi independent ,
pero,en al segle paaaat pertanyia - al rnunici,.;i. de:

1- Sta. Maria 3« Hiniasalam
2- Sancells3 4 - A l a r < 5

nareau amb una creu lea raapo,atea que oreguej co-

rrectes i enviau-les m. Portula,Eacole vella C/ Es-

cola. Entre elaC«pertante aortgprem un lot úg lli-

bres. /

Concurs patrocinat pert
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AQUI EN DONEN PEL QUI BN VOL, o
EDITORIAL Ara, en donen?

Ni és broma, ni hahahagut equivocació, n ivos prèn&n el pel.
La cosa ha estat eeriosa i PORTULA s'ha aprimat. I és que duim una tem

•porada que no aturam d'anar com marejats. Sempre tenim un motiu o altre
de queixa i d'haver de disculpar-nos. Que que ha estat ara? MoIt sen~
zill: una manca de pressupost com un piano. Ja haureu notat que hem
retardat Ia sortida més d'un més. T just ha vengut perquè no tornàs
sortir. La àisjuntiva era clara: o aprimar-se o morir. La decisió' Ia
teniu e n l e s m a n a .

"Puc prometre i promet" és, traduïda, una frase històrica per
les seves conseqüències. EIs fantasmes que -podent o no- Ia segueixen
emprant stSn abundants i arreu te trobes amb gent que diu que t'ajudarè
i te deixa penjat , , te fa donar Ia sempenta i te deixa desemparat, te
fa confiar i a l'hora de Ia veritat se fa enrera. PORTULA-i no és
Ia primera vegada- ha estat víctima d'aquest tractament. Havia confiat
amb les bones p*raules del personal dedeterminadesinstitucions que
xerra molt i mou molt d'avalot però a l*hora d'estrényer resulta com
les anous,, que només fan renou o, pitjor encara, com els o.us nials,
que apart de ser nials fan pudor. Isempre n'hi haarà que s'amagaran
darrera aquella rooaque diu que "lwi c » a « a d e s>|eaf*y vanle*giE^<".
Així, igual arriba algunade les coses que t'han oferit, Peròtambé"
potser que trobin l-'aee mbrt de rialles. Ou! Atura es carro-, dic!

IdO, c.om és que ha sortit un altre ntímerp? demanareu. Hem dit
qualque vegada que creim que val més que surti, encara que sigui
poc, que no que no hi hagi res. Que no ho trabau també, voltros? i_
ademés hemrebut Ia subvencióque Ia ComunitatAutònoma havia pro-
mes (aquesta sí que ha estat una promesa cumplida) á 2ja. Premsa Fo-
rana. Des d'aquí Ii agraim profundament, almenys ha servit per pa-
gar els deutes que teníem.

Tornam ser aquí. Es lo. important. Amb menys planes peroamb
contingut semblant -fixau-vos que, bàsicament, hi ha les maraixes
matèries- i, sobretot, amb molta il.lusió per tirar enfiavant. Mal-
grat les falses promeses. Malgrat tot, seguim confiant a,$b Ia vos-
tra comprensido

La Redaccid,—



4 DE FRESQUES

118 M I L I 0 N S •
(118.000.000)

Pressupost del 84
En ple extraordinari celebrat el passat

r

21 de febrer, es va aprovar el pressu-

post per l'any 1.984 que puja a Ia quan-

titat de 118.000.000 milions de pessetes

el pressupost fou aprovat amb els vots en

contra del PSOE, els motius de votar en

contra foren que segons els seus càlculs

Ia partida de retribucions al personal de

l'ajuntament puja un 25,48%, quan feia pocs

moments que s'havia aprovat un aument de

només un 6,5%,per Io tantconsideraven

incongruent aprovar un aument del 6,5%

i que al pressupost fos de un 25,48%, el

secretari axplicà que aquest aument no era

com ells deien, sinó que s'havia de tenir

en compte l'aument de plantilla i les pu-

jes del passat any que no figuraven dins

el pressupost del 83, els representants del

PSOE, mantengueren Ia seva postura i s'apro-

và el pressupost amb els vots a favor de

A.P. i U.M.

L CAMPIONAT DE MALLORCA
D'ESCAGS es fa a MARRATXI

Organitzat pel Club La Union de Sa '••

Cabensta, es vedesenvolupant el

Campionat d'escacs de Mallorca, en

les categories de preferent, primera

segona i juvenils.S'ha batut el récord

d'inscripcions, a preferent són 18 ju-

gadors, primera 30, segona 53 i Juve-

nils 58

PEREGRINACIÓ MARRATXDïERA A LLUC
Amb motiu del centenari de Ia coronació de

Ia Mare de Déu de Lluc, l'arxiprestat de

Sant Marçal que comprèn lea parròquies de

Marratxí, manco Ia del Pont d'Inca, anirè

en peregrinació a Lluc el dia 25 de Març,

amb aquest motiu l'ajuntament oferirà a Ie

Mare de Déu l'escut de Marratxí, tambè po-

sarà a disposició dels jubilats un autocar

totalment gratuit

NOU CENTRE D'E.G.B. AL PONT
D'DíCA NOU

A dins Ia urbanització del Pont d'Inca Nou,

va tenir lloc Ia inaguraci6 de les obres del

nou centre de E.G.B., de vuit unitats que fa

a aquella urbanizacio, Aquest, nou centre mi-

llorarà l'escolarització dela al.lots de

Marratxí

En marxa Ia fase d'aï^ua
potable del PLA DE NA TESA

En ple ordinari es varen concedir les

obres de Ia xarxa d'aigua potable del

PIa de Na Tesa a l'empresa constructo-

ra Ferrer Pons Hnos. l'import de aque3t<

contrata puja 5.990.000,— Ptes.

m.bosch



REPORTATGE
GRÀFIC

ce barrers òics
-3(33)-

Així de blanca ena
deixà Ia cara el pas-
tisser devers es fo-
gueró de sa plaça.

EIs nins, autèntics
protagonistes de "sa
rueta" del dijous.

Vos podem assegurar que, sensa
els queixalots aqu=stes ber-
gantelles són més afavorides.

La carrossa organitzada per
Ca's To.rd va donar voltés tot
s'horabaixa.

A ses Tres Germanes ena va
fallar el llurn, però aixímateix
filmàrem aquests do3 frares. El
més beato dels aoa (Rafel Juan,
dreta) va guanyar el concurs .

' - :

-̂ #*s
Encara que no se vegi gaire, a ses Tres
Germanes hi havia molt d 'ambient .

St'"
Grans i petits, joves i vells,..tot£}.r. ...,-..

fent bauxa damunt sa carrossa. L'n ex-i't^-



-3f&%/
Ccff. haureu viat mitjançant ela

c*rtelln a l 'efecte, hem encetat
OiS "CURSOS DE LMHOUA I CULTURA DE
MALLORCA". SembLai han tengut un* bo-
na acceptació, tot i que aeria de*i&
jab lo que e'hi apuntàs mes gent.
Anim idb, que enoara «ou a tamps a-
quells que no V u S h*U decidit. Re-
oord;- . . - i qu'e Ia inscripció tí lloo a
qualsevol de les oficines municipale
del Pont d'Inoa o Sa Cabaneta, i qu«
;;ere:- generosoa pA que fa al termi-
ni ael plaç de matríoula. Per& no
vos hi pengeu, ah?

Hem engirgolat tambelea acti-
vi ta ts complementaries programant
una aeri« de xerrade« i conferencies,
de les quala anirem informant a mesu-
ra que s'atraquin« La prlaere, d'ellee
e« va fer el passat »et dé febrer,
Er. Guillem Ramia, mestre d'escola 1
estimador profund da lM nostres co-
ees, va donar una viiltf general del
fet iller.c sota «1 tít»l d« "DSSC08RI
GUEM LA CULTUAAOi HALLOROA".

El oarfentesi nadadanc va ser
aprofitat per ¿ferir als amants de Ia
muaica un conoert de Ia Capella Ma-
llorquina, que tingui per marc el tem
ple de 8ant Marçal. El reci ,nte esta-
va de gom en- gom i es seguí amb entu-
siasme Ia mastria d'aquest Ja histò-
ric grup. Executaren un programa di-
vidit en dues par t s ïunn primera de
repertori olasslc, amb faïla i espiri
tuals negres inclosos, i una segona
excluesivament nadaIenoa. La nota sim-
patica oorrogué a càrreo dal Dir*otor,
Bernat, Julià, que obsequià ela aseio-
tentsaab una peça fora dé programa i
que tenla molt a veure amb el fred oue
ensesperava fora de !'eagliiia. Ah!
Caldria í-ecbrdar al reotor de Sant Mar
oal, a qui agraim Ia seva desintef*a0a
da cól.laboraoií.que l'aot» estava of
ganitzat par l'öfiÄ CULÎURAL BALAAR.
Es que ni manola, varfa< Volem suposar
que ae traotfc d'un o6llt involuntari
i B*nse més trascend*noia.
La revetlXa a« Bânt Antoni ia oei*-
bràrem a Uàrratxinet. Entorn del
foguerú ena r*unirem Ie, gent fl·l 11¿
garet 1 tothom q u e v o l g u é fer bulla.
Ko manck Ia xlmboffiba ni les gloisa-
des en honor a Sant Antoni, fou molt
celebrada aquella dei

I ara que ham ealvat «s ïreno,
Ja podsrn anaí a nedar,
i .ela *Uefl8 d« fora ViIa
no podrAn urbanltaar.

l@.<$.
Vàrem Aha» en volta clclotu •

ta fina & l'aV*no de Sori Pou. Dogut,
al m*l «at&t del oamf al darrer bo-
Ol «1 Varem haver d* fer a peu. Fe-
*o «A anar dé Io millor.

L* pròxima serà dia primer d < a
bril,pe* anar fins a 1« fcàlaia d« Ia
Vietarla (attb dinar a 6'Armita).
3ortia&, ooffl BMApXe1 a lei e'30 del
<feM . ^ . ' I . ít* * Ea-._ . 4fla de ¿a Te«a (Plaça d« l'S*{lesi;,.)
h lei 8U5 d» Sa Cabansta ( ca f e de
Ca a» 2a,rbara) i a le> 9 d« fortol
(Cafl Cft'n Jaum«), Hi aniïwn e n c o t
*es partiouiar*/

Dia 2? d« rnatç 1andrem oofefe-
ftnoia. Sl oafod*atio d 'f t ís tÒria
de Ia no*tta ïaoUltat, Bebàbtià Se-
rra «a» parlarà «obre "Alxi Ma 1
no «ra.t. Malloroa" Al floljl*fl Co:j
ta i Llobeta a 1« 19*30«

Posilblatt*nt dia lOd 'ab í l l
vandrà «n ll·l Majoral al iooal OCB
dal fia d» na Te«a (o/Uon|t* AgUtt^
ne») par parlaf-aoe ak.ouItura po-
pular» Peïo anoaJra ésta pií 6fcnflr-
fflaí.

ïiní prMt. O . C , B ,

Escola d» PEDAGOGIA MUSICAl
?er
Joan
Company
1 norlt

"Ah, si oada hom« estimis amb tot
el cor Ia seva tarra, k*s seves trad¿
clons, Ia seva llengua! CadasoJ al
eeu lloo, com m una orquestra...
Quinaoord s'obtindrial".

Paü Caaala

Ç&njKgifuúdac ial
Aquest«« paraulks de Pau Casals»

possiblement podriens*rvir-nos d'in-
traduooid psr a poder oomprendre i
explisar-ae l'Origen i al psrqu* de
Ia crsaoid i d« Ia ooAtlflUttat dala
"CURIOS DS UUSICA CORAL X 7SDAQÚQÏA
MUSlCAL A LSS fcALSARS» que, de« de
f a - s ü t anys oonaeoutlu«, »'han duit
a terme a Pala» de Uallo*oa. Uns cur-
soa que foren psnsata oegonfi les na»
ceenitats de Ia nostra terra, espe-
cialment dirigits als &oatr*s oanta¿
res, directors i *duoaduis, 1, oott '
aPi . r r r<*n sls pedagogs contemporani»)
iniciar, aprofundir o oompl*m*ntar
Ia formacio' muslaal a part^ d« Ia
r.o3ira llengua materna musical.

De les aotivitats o inloiativee
més importants sorgides d'aquests
cursos -a mi* dels resultats perso-
nals i del creixement individual
deie alumnes- hauríem de referir-aoa
espscialmeat at

1) l 'aporiola, per primer% ve-
gada a Ualloroa, d'un moviment de
Coraís Infantils (any 1978) amb una

olara intencionalitat pedagbgioa,
ltldlca i feetuibiliteadora ftel que
representen «la valer» foroatiua
del Oant Coral, 1

2) Ia eraaoi4 d« l*feoola'de
Pedagogia Uutical (any lgâ2) de
l'Institut d« ormoiés da l»Muoa-
oii d« la Uatvaraitat dé Palma de
Malloíoa.

Sl* contaetes durant aqueHs
any» amt) en*enya.nt* A« tóí»io* a dis-
tint» nlvali» forèn U oauaa A* Ia
orsaoia de l'ÉsooL» d« ïedagogia ^

®L ^*^^"
r UAJO
f H '

'aioal, de Ia qual podríem eintetitear
els seus objectius en els punts se-
gttentsj
-3erv^- de centre permanent d'anima-
cií i orientació par a una educació

ttu*io*l *lva a tota ala civeils.
-Posar a l'ab**t del» ana4nyants do
aHl·loa u&a »Jua d<amillora^nt t.a j.a
seva t*ioa,
*•LPatSftotar al oant en |rup, »sptcíej,
»ant de Ia mdtiea autobtona, som a
base dè Ia formatili musiúal,
-Dür* tèrna l 'experimantacíi del i>&
todaÍraasu 8egarra, tant per a In-
fàritl OoA par a adults.
tapï6nia«íé Ia r»fr»roa, prlnoipalment
dal nostre passat, amb La finalitat
d'aporta« neus »laaanta mmioals.

Curs 19ftg*1^6J..PrifflSJ any da
2Î4

AqUiit* objectius, d*finidors
d'una detarfii&ada lí&ia d'asdií i
d ' a c t f t u4 musiaal, •• oonúrataren
an una airit d'aotivit*ts Adreçades
tant a infant« com a aduaadors. Sn
»1 prim»* any d« fu&eionaAe&t, 1'%
òola Va pfogramar lea aotivitats a¿
gttentsi

HPer.a ,sduoadorsi Sia*&*i £c_Cul
iui*wv£ûâi («Ab tres grup*i a} Rt..-.a-
bilitaoia de Ia veu, b) ïicalòa vocal
par a »nsenyants d'iftíants, o) ^cn^
oa vooal per a adult». Una úlasae seJ^
.maMl),fiUajaiA<uljoJ|MJtftJiUclcik-, ~
(Ustode Zranau Sagarra»Sfi& gríius.oues
classes satmanala). £l¿o£ei ¿'¿''-l-fi^'
filA (Obs graus, Una olaesà aetmar;ul)^
51jiSfsj 4»..d¿rjuc.i¿ ¿O£ai (Un g«au.
Cinc sessions anuals -durant ela dl,g
sabtes horabaixa*- de caràcter itine-
rant per a distints pobles de Malloj
oa). (Continuarà)



TRUC IV

I Ja hi totnarn »seer smb més
8mbulls,pero tranquil que amb un
poc de paciènci« n'arribarem a aor-
tir. El mes passat axplicarem un

jaoc com van ela snvlta,pero no aoa-
barem,ara anem a intentar-ho.

En« aturare» al «00 ENUIT%be,
quan Jo he anvidat i l'altra w'ha
fet »30 CWVXT%J* e*aa** p*M ̂ iJ*r
m¿* •! nombra d''*nvita tftia em jucs
*l UM tf« «ontaat«-lÍ *3Q ENUIT",
Ii puc dir «L« FALTA",*ixo vol dir
qua Ii juc tbt» ali punte que fal-
ten al marcador que vagi máaavan-
cat,cfue,ai foa »1 mau,logicament

hauria guanyat el cant6,Je qua se-
ria el mateix que Jugar-ne ala

punts que eh falte» a; mi,i ei al
que guanyls foa al qua tí manco
punts,nomla a'epuntariael» punta
que faltaaain • l'altra niarcador i
el joc eeguiri«. St l'altra diguáa
"NO VULL",bomla me n'apuntaria qua-
tre,aIa quatta del "30ENVIT%que

ell perd quan no n'acoapta Ia puJ«,
Una coe« qae ham da aaber,<s

que per arribar a far al "30 ENUIT"

n'hinha d'hav*r un quaabana hagui'
d£t "ENVIT",o 8igui,que no ea pot
envidar començant pel "30 ENUIT",
perô al contrari aa pot fer "LA
TALTA* diractament,amb Ia diferen«'
cia que ail'altré no pren,npmla

n'apuntarem un d'ENVIT.
Tamba* «a pot fer directament

el Jugar tot el cantà a una envida-
da,per això Ia paraula que direm
abana de Jugar cap da laatrea car*
tea,"TOTS","EWVIT EL CARRO» 0 "EN-
VIT"Lff POST". Aquf ai ea conteata,
"VULL",ea giran laacartea tot d'u-.
n*ii al Qia t< a<f aawita guanya ai
canto%ai •• conteata« "NOVUtL",
oom<a arw apuntariam un punt.

Una coa« que no ha dit i que
Ia m<aimportant,ea qtrauna vageda
que he tirat Í« primera oarta,ja
no podem envidar,l que ai cap dele

Jugadora canta una "FLOR" (El pro-
per mee parlarem d'ellaa),no valen

ela errvita.

I aIxò aa totel que pflrera fer
amb ela envita,racordemt

"ENUIT". Si voli guwy,n'apunt doa,
ai no vol,n'apunt un

»30 ENVIT"» Si vol i guajnyjn'apunt
quatre,ai no vol,n'a-
punt doa.

"LA FALTÄ"« Si tfol,i guany,m'apiir.
tota ala punta que a -
tin al marcador que v -
gi.m4a avancat,si no
vol,n'apunt quatre.

"TOTS"^Si voa:,oomptam els envitg
tot d'una,i el que t>n té
mla guanya al cant6,ai no
vol,n'apunt quatre,(Oespfea
dal "30 ENV>IT",nomea podem
far "LA FALTA" o "TOTS")

QUAN WO FEI« DIRECTAnEMTi
"L« FALTA"* Si volam,el que guanya

a'apunta tanta de punta,
com faltim al marcador .
que en t£ m4a,i «i na
volaw,al qua ha fat
"LA 'FALT*",nomas a'a-
punta un punt.

"TOTS"« Si volem,de Ia mateixa ma-
nera qiUB abana,si no,si que
f« ̂ TOT9" noméa a'apunta
un punt« v. >

I Ja n'hem eortit dels enuits,
(par aprendar-ho,oa millor que ho
practiquau anfa una pereona q;ua ja
aapiga jugar),el nta que ve pegarem
a lea "FLOflS". Anim que Ja falta
poo.

«. Nut.-

Noteshistoriques
•esgí.de.-Pòrtp <V>

EHTRADBS I SORTD)ES per a Ia
construcció" de l'església vella.

DeI 5 de febrer de 1875 al
15 de Juny de 1878 el balanç fou
el segBenti

Entrades... 5.360'56
Sortides... _5a86'17

174'39
Així consta en els papers

JeI depositari Franceac Serra.

EL PRIMER CAPBLU
Va ser don JaujneVlcens i

Ferrà. EIs primers mesos després
d'haver-se benelt l'església no
hi hagué oapellà designat per a
Pòrtol, sínd que els diumenges 1
festes en venia und'ext«rn per
dir Ia missa i tot d'una se'n tor
nava. Molts de diumenges venia el
canonge D. Gaapar Vidal.

Al ffcml d* 1878 ja oonsta
que era capellàde Pòrtol, desig-
nat pel senyorBisbe, don Jaume

Vicens i Ferrà, nadiu de Galilea.
S'astablí aquí i habità Ia casa dela
esposos Joan Capó (Calet) i Margali-
da Garau (Crosta) del oarrer d'Oleza.
Bl primer escolà va ser un tal Pau
S erra.

OCASIO D'OBTEMR DIHERS PBR A
L'E3GLES3A DB POHTOl

"Palma, 7 de desembre dé 1878.
A Ia Junta d'obres de l'oratoride
Pbrtol.

He sabut que á Ciutat hi ha una
deixa de molts de'diners per a obres
pies i que gran part se dónarà per
obres d'esglésies pobres. Si teniu
interès en acabar s'altar major de
sa vostra i el portal i Io demés
que manca, ara teniu ocasió de pro-
var fortuna. Aneu a veure qualoú
que 'tengui bo an el Palau del Sr.
Bisbe 1 que sàplgai vtlgui parlar,
per voltros. Jo crec que vos podri-
eh fer una llimosna de 500 duros.
He replegat un parell de quadres a
l'oli que vos enviaré totd 'una que

[Reaum i notee a cura deCristofol Tries 1 Serra|

pugui. DesKondiu-voa que Déu diu
aJuda't i t'ajudar<. Saiut a tota.

Bl mestre d'obras B. Ferrà"

Se veu que l'arguitecte D. B=
Ferrà s'interessava molt per aca-
bar l'església de Pòrtol.

KOVA CAMRtHA
Se veu qué Ia primera oampane

ta ja estava eepanyada després
d'uns anys deservai l'la junta ci ' ,g .
bres acordà fer-ne una de nova d -
tres quintarà d« pas més o menyu
el 22 de deaembre de 1879. B. f f r . : s u ,
biabe-.de Malloro« 4ona el perm'a
dia 31 de desembre del mateix a

La insoripció que duia Ia < -.j
pana davant, davall Ia imatge ••
Btra Sra del Carmedlu "V>.rit.
Carmen del Oratorió de ío . -o l . V z
Jaime Vicens, Pbro, prlmei- cuatoa,
Afio 1880". Darrere du Ia imatge a
Ia Inmaculada, al costat dret,u.,
creu i a l'esquerra l'escut de _a
fàbrica amb aquestes paraules:
"Bàrcelona.Fca -de Buenrvertura
Allés y Armengol".



ELS MISSILS i b PAU

Cl prim»r qua pene ás per quèf? ¿Per que volen

jugar a vaure quí tá maa7,i quí pot matar mís?¿Quin

sentit tá matar tot el man si després no hi quada

ning6?

Aquestes qQeations qu« *othom «a fa quan aant

parlar per lar$dio i Ia telmvisi5,ningu les.vj»l*»i

pondra. Sl aquesta gant qua té tanfï'd'e dinera ala

gesten tota an coets da color gris,arribarauo>rmo-

| ment qua a Ia tarra nomls hl quedaren "bombetsa"

amb lea senyeres ruaaa i americana. PerÒ aquf,hi ha

bne"ver^tat,i Ia qua al> únic» qua volan miasils san

s'ísgoverns. Cl poble no vol nissils. I A a lògic qua

Ia gant no vulgui viura amb centa da coata com a veï

nats. Par aquestes causes aa Fan manifestacions,

diacussions,*agu8s da fam 1 altraa formea da protes-

ter'ïn contra dala Ja conaguta ertefactea grisoa,

qua l*-anic qua saben far Ie natar Ia gent. flatar

a unagent qua tá dreta viura una vida decQéu 1

quenomas CLL as quí par llovar-la. També* hi ha un

altre detall i Ia qua ai ena fixam un poc,veim com

elados groaaoa inatal.len els seus missila dina te-

rres qua no san seues,as a dife,Curopa. Crac que no

As lògic que tu 1 Jo siem víctimes de l'odi que ea

tenen un parell de països.

..,.• Tenim sort qua cap d'ella apunti cap a Ia no3-

tra petita illa,pero ea crau que pantura el govern

vol col·locar un parell da les sevas flexetea a Ia

noatra illa. I Jo dic,¿Que no en tenim prou amb lea

baaaa USA que tanlm al noatra bellíssim Puig t1aJor?

Sabem quelque coaa d'aquaataa bolletea? No Is culpa

noatra que sieml'illa mla bella dal mon,i Ia qua

esta en al millor lloc "estrategic",com es diu ara.

rinn ara aom una illapacífica qua donam un poc da

pau als turistes que vlnen de diferents llocs de m6i

Tot això dona prova de Io que ea diu pel carrei

"Aquella de per allà poaen ele oiasile a qualsevol

lloc. Rentraa no sigui al seu territori Ja va bl*.

Això Is veritat,l tambl ho Ia el següent. Segona

els entesos,a Curopa,ja hl ha ela auflicianta coata

perque no quedi res viu damunt al planeta blau.

CIs misails s6n un .perill inevitable. 3o vull

1 m'agrada*ia molt,que el rus o l'americà que pitJai

al botó aable que el que fa Ia acabar amb els humami

Acebar.l amb el que va dir n'Einsteln:

Li dentanareni

Com creu que serà larts*gara gaerre

mundial?

1 ell respongué:

Oe Ia tercera no en al ree,pero

eatic segur que Ia quarta ser) amb

pedraa.

A. Vich

PUNT i SEGUtT..

CIl ls-dlria Ia geni-un d'aquells qua han per-
dut elgoigde veure'sel mirall, ta vall 1 gras. .

CIs saua plla canoaos s'anaguan aota una boina gris ,
•• i,encara aixi,conaerve Ia seva,.J>arba àbuníosa i a-

quella pareaa d'afê Kr** c'ada matí. Oarréra las
ullares ca^oud*e »ttbrs el aau naa pstit,sls saua ull»!
negjea,quasitsncats,hahdeixet d'intarea*ar.'A Ia
b"oca,una pipa o un«lloec«*p«gad« delxan voura als
,Veua llavia.rpaata'i squellesdente que fa temps,rs

ix.aran d'esser ssve>.-.- i
Vesteix-eenzillament. A I a ma,un d'aquells ban-

tons que no s'adapten fàcilment. A Ia butxeca,hi du
aempre quatre dureta pal qua pugui paaoar...

Recorda aquell tempe quan e>fa patit; els dits
plana d'oli que embrutaven lee fullss del dlari de
aon pare;l'avla qua Ii oontava contee quan eneva a
dormir; ala llapis da oolora| al menatra que nu vo- ,
lla voura, l'emic qua a'invehta....

Recorda al *3asucriato da mi vida* i al *Paro
Nostro" que reeava da gonolle i amb lee mans JL.itea
davant l'àngel que eatava penjat a Ia aava canFra;
el Sant Criet penJet que 11 feia por (CIa ssua plla
caiguta,els traa claua,aquella aang qua paraixla -jl-
va...la força mistarikaa de Ia fa.»»)

Recorda las prlmaree clasaes,ela companys...ela
profeaaors...Que aara d'ella7... • '

Recorda laa faetas amb Ia família; Ia felicitat
de Ii seva mare} lea menjades a Ia mmntanya 1 a Ia
platja; laa flora.lea fullee,la tarra banyades aota
el aol naixent del matí; el 600 qua s'aturava i son
para qua deia coaaa qua all anoara na entenia...

Recorda Ia ma d'aquell amic que l'ajuda; Ia ni-
na dala cabells negrea,ulls oom ametlles,nss petit
i llavis carnoaoe de Ia qual s'enamora aacratament...

Recorda aquell ector qua va vaura a no al quins i
pel-lícule i que volia imitar...

Recorda als saue revolucionaria aetze anys (quan
va vaura qua un homa no aa pot claaificar,que Ia po-
lítica 1 als doblers es menjen el e6n i a laa par-
aonaa.qua...) preixia.ai sil,qua aa menjaria elman.

RCcorda ala conaaile de aon pars,; laa oonfae>
aelone que va far a aa mare| Ia vida qua 11 ensenyà

al aau germà...
- Raccorda l'aadavaniajant da Ia guerra,els himnes

laa banderae,ala fuaells,ela canona.laa coaa de pa,
ala coaaea xapats,l'angoixs,l'aucell aM>rt,l'olivera
oraa>ada,ala que varen perdra,ala qua deien qua ha-
vien guanyat,ala qua faltavan...

Raoorda al aau primmr aou| Ia ballaaa da Ia sava
dona;l'anell d'or qua dula al dit; al pet'lt m6n en
al qua varen viura; al aau primat pll'blanc; aquell
mirall qua dalatava lae aevae ruea...ela llençols i
Ia capçalara freda qua Ia aava dona va daaxar...el
plat bult a una taula per dos...

Si que ho recorda...i tantl...Ho recorda perquè
sap que aquella bolra fraaca i nat* aa tornarà en
tarra roja i fang que,amenacadors,stacarsn Ie seva
memòria.

Ara al vaia segut a Ia save cadira da,rodts|
davent al eeu aacriptori ( sabau7,el conserva cor un i
traeor. hi ha llibres vells 1 aa>polaete dels ••-.a'i·
quan era patit,aortlan ala personatges; escrits anb
Ia tlnta aaborradas al diooionari da las fulies'rum-
pudaa.on a cada pagina hé trobava Ia paraula L1TOPIA,
Ia Bíblia da Ia aava primera comunió; las rotccra'it
quaai aanaa color...tot...tot ho vol agefar amb les
aavee mena tramoloees); o al banc dal pare en un
exili forc6e.

Paro ell no Is un reeignat...sap que Ia vellesa
no Ia un punt 1 flnal...Cll aap qua Ia vellesa Is
aquell punt 1 aeg'uit que ena dupal camí da Ia vida
a,qui sap7,quin man...all),a'l'horitza,qua Ia ciutat
gran i poderoaa dele intaraaoa no Ii deixa veure.

A tota aquella qua viuen...,

Fredario X. Ruiz CaImIa
Palma de flca. 11-1-8«
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GOK A SAN PLÁCIDO MÀRTIR QUE SE VENERA EN LA IGLESU DE PBiA

mJ n regalo précio»
en vos d Señorraos feu:
Pregau per »oÍtro» á Deu,
«ant Plácido glorios.

Des martiri M corona
que ten jove beu merescut
Ue sa vostr* gran virtbt
tint<'stimofl5mo8 dona,
y « matex teinps vos pregona
»n cristiá fervoros.
Pregau .ete.

Morint vencereu sa mort,
T á neI CeI foreu pujat,
y entre es mártivs cóIloe.it,
¡O gran diUa! ¡0 fcliz.sort!
Si á nes U>nnent foreufort
sou are molt poderos.
Pregau etc.

Después de naver trlunfat
de sa rabia des tirano
á nea camp que es di» Verano
f'onc vostro cos sepultat,
ahontper llarc temps olvidat
efttiguereu, sant hermo8.
Pfe$au etc. ,

Ei vostro cos hunriHat
en mil yuUcerits lrente set
de «as Gatacumbaa tret
comensá Á ser Tent-rat,
y en eU glori6cat
esqui es Totpoderos.
Pregau etc.

Un snccrdot dcsitjant
&vori es poble de Pina
sentá Ronw determina
demeaar un cos d' un sant,
Gregori papa reinant
u' doca es vostro aboodofc
Pregau etc.

Vuit afls dsspue» de trobat
es cos qu« dat se havia,
entre pompa y alegría
fonc en Pina coUocat,
ahor.t de molts visitat
es com de sant portentos.
Pregau etc.

Aqucll Deu que es admiraUe
en sos que ha santiCcat
á nostro sant ba donat
un poder inespUcaUe.
MaIaltia íncuraUe
prex no ni ha per vos.
Pregau etó. *

Vos curau es bestU,
mos dau aígp pix>fitosa,
sempre que ab fc fervoro*
vos venini á suplica.
No 4Í6XCU, sant, de ajudá
á nes qui acudex á vos.
Pregauctc;

Alabe, poMe ditxos,
al quices protector tetí:
Pjegauper noHrosá Deu,
saut Plac!do gk>rios. .




