
<< TEMPS D,EST1U VORA EL FOC... »
Si,Estam en vacances.'
no 4s precisament el =
foc de la xemeneia el
que predomina.No.Es la
calor.Vacances pals ca
mergos(bars,botigues
tendes)...i molta calor.
PLATJES,Els diumenges=
amb els carrers tirant

a buids.Totnom a vore-
ra de mar carcan:. om--
bra o una espira de ==
sol per torrar-se,de--
pen.' no pot mancar 1,
autobus de la carica--
tura.Un autocar que cA
da diumenge va a Alci-
dia i torna per tornal,

hi al proper aiumenoe.
A la platge."Jo hi vull
anar"...criden uns nins
I mantras tant,ainissa
lem queda buid,inóscit
,tranquil.Sense renous
de motos ni de cotxes,
ni gent que va i v4 .
Es 1,estiu..."Temps d,
estiu vota el foc"...
Temps de vacances vora
el mar,i el sol que tz
rra...i a vegades fa =
bofegues...Es foc naty.
ral que ve del cel. un
do de Deu,tal volta...

I extrangers,ánimes d,.
altres nacions que ens
vis.lten a noltros,ma--
11orquins,soletjats

Temps de foc...astiu,

Agost Su,Robines .
ainissalem.
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DIA 24

ACTIVITAT
MUNICIPAL               

CONCURS UPObiCIO OPLHA
RIS

Sols s,ha presentat un
candidat per ser opera-
ri al concurs que s,ha=
de fer.Aquest és en Ta
meu Moy4 Coll.Pe.; així
i tot,haur4 de passar =
els examens que al proper

mes ja es sabran els

resultats

CONLURS PULILIA MUNILI-
PAL

, Liatre ja són els ins--
crits per poder ser po-
licia municipal al p..o-
per concurs que molt a-
viat es durar a terme.
Aquest s6n:
—Nonserrat A'mengual

Llabrés Comas
—fomeu Moy4 Coll
—pull Perez Avellaneda

AHOnTACIO FESTA DES VEn
MAR 
A la sessió plen'aria del
dia 5,es va acordar fer=
un donatiu de 50.000 pts
a la festa des Vermar,--
per 1,organitzaci6 i ai—
tres gastos.Així mateix,
s,encarrggara com a re--
presentants als actes
als concejals,Comas,i RA
us.

TORRA SUMINISTRE AGUA=
PEH CAMIONS

Es va donar compte de =
que en el projecte de =
"Baixada d,aigua pota-
ble desde ca,n
ns a la població,no s,—
encluía el sistema auta
mátic d,omplida de cam.j.
ens mitjan fitxes.Es va
acord a r accepter ei prz
ssupost presentat per =
la casa Tom4s.Ascendeix
a 125.392 pessetes.

NOVA FOTuCUPIADORA

Pe unanimitat,varen dir
que si,a la compra de =
la nova fotocopiadora
marca Canon,modèl 8P-2U0
i que costà, 450.000 pts

MILLORES AL LAMP MUNICI-
PAL 0,ESPORTS

5,aprová el pressupost =
d,obres a realitzar 	 al
camp dosports.Puixa a =
la cantitat de 499.487 Rs
Hi ha una probable sub--
venció per part de la Fl
deraciá de futbol,que és
del 50 per cent
Tamo4,s,ha d,instal.lar=
s,aigua potable.

BALANÇ FESTES
PATRONALS:
500.000 PTES
DE PERDUES: 

tij ha hagut perdues a les =1
festes de Sant Oaume,eticara
que no es sabin numeros exa
ctes.Peró aproximadament ,de
430.000 a 500.000.Direm que
es varen vendre 1.426 abons
de majois, i 554 abonos de
nins.E1 que supossen amb du
blels:782.000—pts.
De taquilles,e1 dia 24.ferer
159.6 00 pts,e1 dia 2 5 14.250
,e1 dia 26:151.60 0 ,i el dia
27(incluit futbol):44. 000 pts
Aixi mateix,es varen recab-
dar 75.000 pts dels bars de
sa plaga.Total,quasi mig ml
116 da p p;rd ues.:uasi res



MARTI VERD,P.S.O.E.
El regidor que pesen—
tam aquest mes,és en =
Marti Verd i Lladó.Mes-
tre d,00res de proie--
ssió,casat amb Francea
ca Pere116.Té dos in--
fants,na Catalina i en
Miguel Angel.Aixi 1,em
entrevistat:
—Com te t'Ires iniciar=
de cara a sa bol/Lice':
—La iniciació política
va ser ajudant a montar
,col.laborant a sa fufi
dació des Partit Socia
lista,PSuE.Causes,crec
que no en hi ha.Totes=
ses persones quan nei-
xen ja som politics.
—Llegeix 1,espai"Ela==
nostres regidors"de sa
nostra revistaiQué opl
nes de "Robines" ?.
—SI,e1 Ilegesc,i ho ==
trcb molt encertat,si=
bé,falta pulir—lo una
mica.Crec que sa vos--
tra revista,és de lo =
més encertat que s,ha=
fet en el nostre poble
durant molts d,anys.
—Creus que hi ha cohe—
rencia dins s,Ajunta--
ment,o cadasquil tira==
pel seu vent?.
—Loheréncra és unaoa--
raula molt mala d,ex--
plicar.Si entenem per
conerencia votar per--
que quedi dins un cai-
x6...si que en hi ha .
Si s'ontén com a cohe-
réncia de par:it,s,UCU
en te,nosaitres,els de
PSOE,malgrat estar més
crganitzats,com que ==
som lliberals,de vega-
des ens contradeim.
—Parlem de la teva vi-
da,si te pareix...
—A ca meva,d,idees po-
lit.lcues no n,hi ha ha

gudes.Els meus avant--
passats e,en carcelers
,eis meus oncles,cara-
biners o soldats de ==
dretes...no faiangistes
Jo,vaig coneixe, d,a--
prup sa república,mal-
grat era molt jove.En
sa diferència abismal
que hi ha,no podia ser
partioari d,un continu
isme.

NACRAI-A LLEGIR ALLG =
TIPIC DE MALLuRCA

■■■•••■•■	

—Z.luina clase de lectu-
ra t,agradaY.
—Com a lectura,per ara,
i per sempre,els temes=
mailorquins...maigrat =
estiguen escrits en caa
tell.
—Qu; trobes ce 1,actual
govern a nivell naciona
—Crec que no hi ha go--
vern...ual més no par-
lar—ne.un govern no ng.
més hi ha de se, per ==
compondrer,se sa corba-
ta.Sino que ha d,estar=
preparat per a rebre ==
ses"verdes"i ses"madu--
res".

AL NOTRE ROBLE NO HI HA

ORDRE NI DISCIPLINA,DES
DE "JOCS PROBIaITS"FINS=
A mENLJUS DE MUTLS I NU =
FER CAS AL s DISCS "

'—I passem al govern
opines dei nos--

tre batlle Antoni Amen--
guai?.
—Del nostre bathe no en
valen queixes .Tenim el =
que el poble va e .lecir
hagués cogut ser més b 6,
per; més xerec,com el
mateix covern.Entenc per

Local,sede del comité local
del P.S.O.E.(fotos SANS)



ELS
NOSTRES
REGIDORS

UNA FOTO

14*

COMENTARI

FENT SES

Hem rebut a la nostra re-
dacció aquesta foto prou=
simbólica, d,un fet to-
talment natural:Fer ses =
feines.L,autor de la foto
és anónim, si bé ens con-
fessa que és molt aficio-
nat a la fotografia,i no
vol signar,perquè el que
apareix a la mateixa, no
s,en adonó compte de que
li tirassin.Peró,ens con-
ta,que tant el que "li a-
molla" ,com eu l mateix
tots dos son binissala--4
mers.E1 titol:"Fer ses ==
feines a sa vorera d,un =
cand ".

bon batle,ordre,discipll
na t formalitat.Aix; en es
nostre pobie no hi 4s.
Si han arribat,per con--
tre,en potIncia,els jocs
de cartes,daus,jocs"pro-
hibics"...Tot aix6,se ==
sab que hi és,peró no s,
atura,aixi com renct2s de
motos,que molts els diu-
menges es salten es disc
,etc,etc.Malgrat que a
un pleno extraordinari=
es decidis comoatre tot=
aixcl,peró segueix igual=
que si res haguessim de-
cidit.
—Quin paper tens dins el
consistori?.
—Estic com a membre de=
sa comisid d,obres,pre--
sident de jovenLut i es-
potts,i encarregat de s,
alumbrat pdblic.
—Qué trobes del nivell =
cultural del poble?.

—Hauria de ser millor.q§
tó baix.
—Parlem d,esports.Com va.

us 1,esport al nostre Ra
'ble ?.
—Be.En futbol,crec 	 que
complim més que bé.En ==
basket t participam tamb4=
molt acertadament.A Te--
nis,tenim sa campiona d,
Espanya,un campid de Ba-
lears a natació,atletis-
me record _de Balears de
llançament de disc i ==
pes.En ciclime,una gran
massa de corredors...co-
loms...en fi l crwc que ==
tenguent en compte les
instal.lacions que tenim
,crec que complim.

—Católic?Practicant ?.
—Bi...som com un 75 %.=
dels espanyols católics
Ibo* d,aquells que es --
dies de missa queden a
caseva.

BOBINES

la Mie

MARTI VERD,P.S.O.E.



r.

NO TE ENDIENDO
TIO,ZI NO ME
HABLAS EN CRIZ-
TIANO„„.

X A FARDERS 
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Al DEU MEU DE FORASTERS
En Dare i en Joan estan
asseguts a un cats de /
la Vila i discuteixen /
damunt aixo de si sa re

—

vista Robines s,ha d e
fer en mallorquf o en /
castslil.—

pere:I jo et 'dic que no,
fins aqui podiam arri--
bar.
Joan.Perb Pere, tu no /
entens que hi ha molta/
gent que no sab lligir/
pere:Ca ho sd, i jo sdc
es primer, però mosforg
elidemés estam a Mallor-
ca, tant si tograda //
com si no, xerram es ma
llorquf i 1,hew de lli—
gir, en mancaria dol—/
tra.
Joan;I tots aquets pe—/
ninsulars que le volen/
lligir?
Pere:Ells han vingut a/
Mallorca, noltros no els
hem enviat a demanar,//
no? idá, que l'aprenguin
que si jo m'en anava a/
sa peninsula, xerraria/

es casteln, i si m'en
anava a viure a s'extran
ger també hauria d'apren
de a xerrar en patuda.
Joan:Peró no veus que si
la feien en castelll en
vendrien moltes més.
Pere:I a lo millor no ho
fan per doblers, i a lo
millor només ho fan per
dur un poc de cultura en
es poble?
Joan:No me venguis en /
"cuentos", eudemés no /
lletgires lo que va dir
es Niuer a sa revista,/
"Si un home va en bici-
cleta tota se seva vida,
quan es yell no sap ca—
minai".

Pere:O'aquest desertor/
val més no parlar—ne,//
perqub li podrien contes
tar aix6: "UN HUME LAX,_
TOTA SA VIDA HA VISCUT=
UNA 0,DTA0UHA QUAN ES =
VELL NO SAB ANAR AM8
UNA DEMULRACIA.Enclemés,
aquest és un home que no,
més renega de sa seva ==
llengua,"només 1,empra=
a dins caseva",pevó al=
hora de "los actos ofdi,
ciales",empra es caste-
ll.
21ALL:Comeng a creure ==
que tens rad .
EILft:Mira,els nine quan
juguen a fer s,indio ho
fan en castelll,peró ==
quan xerren normal i
rrent,tant a s,escola ,
com a casava ho ran en
MALLORQUI,i no ds que =
Jo tengui res que dir =
d,es castell;,peró 	 si
aquests joves de sa re-
vista la fan en mallor-
quf els ho trob ben fet

i no s,haurien d,aficar
amb ells, es mateixos==
mallorquins,ja que es-
tam a mallorca,conser--
vem sa nostra llengua .
22aa:No me queda més
mai que callar,tens
ta sa rad.
Egya:Es clar que si ho-
me,tots eis que cri,i--
quesaixa, és percliA sdn=
perezosos,i no toten--
dis,però és sa veritat,
perque tot és esforçar—
se una mica, JO 34 que =
és mal de fer lligir en
mailorqu1 per un que no
hi ha llegit mai,peró =
mirem a jo,m'esforç una
mica i de cada vegada =
ho llegesc millor,tot =
da furça de voluntat.
Aula:Te na rad Pere,pe—

.

ro ja esta be de discu-
tir per avui,crida es e
camarer i beurem una CD.
pa.
Egual:(Fa mambelletes i
crid a).Camarer 	 .
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QUEIXA AL
AJUNTAMENT
Fa uns tres mesos que =
me varen fe firmar da--
munt un llibre que duia
el municipal en Farr; ,
per asfaltar es cams ==
que va a Banyols,Alar6,
i a ca,n Cabrit,peró en
cara és s,hora de que =
haguin dit i fet qualqu
cosa parque ara no s,hi

1pot anar amb eis ba8si-
1ots que hi ha.Deman al=
nostre Ajuntament qua =
fassi qualque cosa per-
qug no han fet absolutg
ment res desde que va-
ran elegir nou alcalde.
Per aquest camf no hi =
poden passar de padres=
i bassiots que per tut=
hi ha.Si al menos es a-
rre glassin un poc,empg
ró ni aix; han fet.Per=
,favor,els que van per g

• quest camf,demenau a s,
ajuntament que fassi ==
una cosa o s,altre

Jaume Sans Nicolau

(NO»A LES
ZONES DE
JARDI .
Agrairia a la vostra r
dacci6 ,donassiu cabud
a la seguent nota info
mativa.
He llegit un article p
blicat al diari ULTIMA
HOHA,amb data del 7/8/
la qual no va agnada.
Diu aquest article,que
la moci6 presentada e

el Pleno de s,ajuntamnt
del dia 1 Juliol,pel c
ncejal omeu Salom,resa
"Zones ajardinades", va
ser aprovada per unami-
mitat.Peró del que no==
parla aquesta nota ,ds=
de la intervenci6 del =
concejal Sr Antoni Pol=
Nicolau,qui va exposar=
que malgrat estar do--
cord amb tal moci6 exl
tia un greu perill(obs-
tacie)per poder dur a =
terme la save realitza-
ciLL,obstacle no era =
altre que dins un any o
menosol començar ses
bres de construcci6 de=
s,alcantarillat iconduc
cci6 d,aigues potables,
tals"zones ajardinadas"
serien destruices.Per =
tant ,e1 fonament del =
Sr Pol es bassava en la
defensa dels interessos
del poble de Binissalem
,son uns gastos elevats
i que considerava"tirar
els doblers en desmesu-
ra".Em vaig entrevistar
amb si senyor Pol,i pa
lant soara aquesta moc
6 em va exposar lo se-
güent:"No comprenc aqu
sta moci6.renc tals"r

celos"respecte a eila==
que la consider un fet=
per poder demonstrar ==
que els responsables de
la nostra Corporaci6 ==
treballen.Peró aquesta=
feina és precipitada.E1
meu poble sempre ha fet
o treballat les coses =
amb lentitud,peró ben =
fetes.En aquesta moci6=
la consider com a "comi
ngar ses cases per ses=
teulades".Lo primer que
necessita el nostre po-

ble es fer arribar s,al
gua a totes les cases..
Llualit tots tenguem sol
gua i els cimeni.s dels=
carrers siguin segurs i
positius,disponent

gua potable,aquest se-
ré el moment de fer"ses
zones ajardinades" soil
des i exhuberants de v.1
da.Hermoses i verdes ==
perqug seran regades en
frequgncia.Els veins,==
els binissaramers,ens =
sentirem orgullosos de
tenir uns regidors mag-
nifics que han demons--
trat que pensen amb el
cap".
"Un qua assisteix als
Plenos ".

AL HUMORIS-
TA J. LLADÓ
Joan Miquel Lladet:Segue-
sc amb inters els teus=
"xistes",i m,agraden bag
tant.Son molt bons i gra
ciosos,no hi ha dubtes .
Pal; a un xiste del mes=
passat,e1 que feLes sob-
re el viatge a Homa,pega
res una patinada,quan Ol
us : "MONROVIA"(Siberia)
Hi ha una greu falta....
Tai volta molt poca gent

hagl donat cumpte..
L,errada és que Monrovia
no és capital ni ciutat=
de Siberia,sin6 que de =
Liberia...Amb "1" amic
Llad6.Segueix envant,que
scin molt, bons eis teus==
d.,buixos...Peró alerta a
equivucar—te .

Antoni Jaume .
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A UN ESCRIT D,EN M. FERRAGUT
SOBRE «ELS FORASTERS».

Amable equip red actor=
de "Robines",us agrai--
ria que si fos possible
publicIsseu les segGen-
ts retlles.Des del meu=
punt de vista en e 1 ng
3 de' la vostra revista,
han aparegut alguns es-
crits amb ele quals no=
estic d,acord.En la pa-
gina 12,hi apareix un =
text titulat:"S,enemic"

i que signa Miguel Fe--
rragut,i que respects =
dei qual vull comentar-

ne un fragment,que pens
,desvirtua la totalitat
de 1,escrit.L,autor diu
cusea molt encertades =
que Jo mateix apoi l però
hi ha un parlgraf que =
no puc acceptar i Ss el
seguint:"Per raons de e
comandara "(de doblers)
,els forasters,ramalla=
dominant ,en es mateix=
temps quo feien opres-
sió de sa nostra llengu
a,alfabetitzarer sa ===
gent amb sa llengua fo-
rastera".0,afirmacions=
semblants a aquestes n,
haii surgit una silrie de
preJudicis,malauradamea
t molt afrelats dins la
societat mallorquina, i
que ara,per falta d,es-
par no puc tractar.De =
totes formes,i breument
comentara alguns aspec-
tes del fragment.Jo no=
sa per quina rati,ni qe,
quins extranys mecaHis-
mes de pensament,e1
nyor Ferragut afirma ==
que eis"forasters" fel-

en opressió de sa nos-
tra llengua",aix6 a més
de no ser veritat és ==
una afirmació bizantina
i sense cap suport so--
clo-històric que la fo-
namenti v i el que is mas
greu,48 simplement,un =
insult i provecació als
forasters que per raons
que ara no són del cas=
explicar,cunviuen dins=
la societat mallorquina
,tengui per cosa certa,
senyor Ferragut,que si=
no fos per aquests "fo-
rasters"que,segons

opressors de la
llengua catalana,els

llorquins encara viuriem
dins unes estructures sa
cioecontImiques anacroni-
cament medieval i ants-
diluvianes,aixa per una
banda i ,per una altra,=
tot miran 4 la nostra hia
tria recent,un es pre--
gunta,qui 4s qui"feia de
sa nostra llengue.Doncs
un,senyor Ferragut,ha de
cuntestar que tot 1,apa-
rat de poder franquista=
començant per 1,escola =

, allá els forasters,
com qualsevol altra pixa
tintes,l,han sofrida a =
1,escola franquista,i que
llavors es fotessin a o-
primii la llengua catalA
na,en fi,no m,ho crec, i
aixi podriem seguir par-
laut deis capitosts encA
rregats de mantenir 1,ar.
todbxia_frauouista.
a Binissalem,no em digui
senyor Ferragut,que eien

precisament els forastés
els qui rearitzaren tan
honorable feine.i quant=
eis,segons,diu vostil,que=
els"forasters" alfabetil
zaren se gent amb sa lla
ngua forastera"?.Li prec
que em digui quant,com i
a on,s,ha duit a terme =
tan noble tasca i li ho
agrair4 de bona fe,per==
sempre mée.Aixf les co-
ses senyor Ferragut,n0==
trob per enlloc la reia-
ci6 que vast; ha vista
entre ser"foraster"i ser
opressi6 de sa llengua =
catalana.po no sa si vols,
té té alguna mania o fcl-
bia als"foiasters",i se-
nt profundament no podei
recomanar-li alguna medj,
cina o xarop per a tals=
foteses per; en veritat,
vust; acusa ais" foras--
ters" de culpes que na==
tenen o els retreu
tats com la7comandera" ,
que ,si ha igout llegir=
ba,vost; ve a dir que V=
"la cumandera"(o també=
els doblers que per a ==
vast; sembla que són una
mataixa cosa) as cosa ==
freqüent i normaJ. enLre=
els"forasters",peró,po--
sats a"comandaei tenir
quartos,Senyor Farragut
,eis mallorquins tampoc
ens xupam el dit, que =
diguem.

Cordialment,
Jeroni Saiam Pons .

rl



A rel d,haver rebut una
carta titulada"NO A LES
ZONES DE JARDI",a1 nos-
tre espai"Correu del ==
lector",i estan agues—
ta sense firmar,hem
cut enterar—nos del pra
blema,i cercar la veri-
tat,per veure si aixó =
que es deia en aquesta=
carta era factible,o ==
per altra part,carexia=
de fonaments:
La carta,que apareix a
la pagina anterioroar-
la abans de tot,de la =
intervenció del conce-
jal Toni Pol,Niuer, que
s'oposá(totsol)al reste
de 1,equip de 1,Ajunta-
ment a les"zones de jaz
d5".E1 senyor Pol argu-
manta que no es poden =
fer aquests jardins pez
qué després serien des—
truite al hora de fer =
s,alcantarillat i cana

-lització doigGes.Hem =
volgut investigar aixó=
i degut a que la carta,
NO ESTAVA FIRMADA,1,hem
monstaada a un arquitez
te,a un aparellador, i=
a dos regidors de s,Aj.jj.
ntament.' de tot aix;
hem dedurt que s,alcan-
tarillat no gs problema
per dur endavant aquest
ajardinament,ja que en
1,actualitat,se té en
mans ei projecte d,abaa
teixement d,aigUes i a-
questes zones de jardl,
si se fessin,se deixa-
ria en condicions,igual
que se fa quan es fa u-
na obra nova avui en ==
dia,deixant sa tuberia=
preparada perquá no s, 1
hagui d,espenyar res al
dia de demá quan es po—
sein ses tuberies per =
tot el poble.Aixf,a1 far
aquestes zones de jardf
es deixerien preparats=
preventguent les tube--

4

ries que un dia hi han
de passar per davall .
Afxf mateix,DESMLNTIM,
i aclaram aix; que ens
deia la carta anónima,
que segons indica,va
pelada pel concejal,A.a
toni Pol,Niuer.
n'aqui l que quedi clar,
UU. NO EXISTEIX CAP PRO
BLEMA Ni UN PL K A FER-
I OUR ENDAVANf AQUEST =
PROJECTE 0,AJARDINAMENT
Si per tot, i a totes =
les mocione que se put..
senten hi ha"que trobar
que dir",i "discussions
,aix; ja és positura=

de partits i raons"pez
sonals" o "politiques"
El que trobam que s,ha
de fer,es 14,tot d,una
,aquestes zones de Az
d/,tant necesáries pal
noscre poble.Moció pra
sentada pels regidors=
Temeu Salom,Biel Cape-
ll á i miquel Sibiloni.
Que recordarem,consis-
tia en posar arbres i
bancs per aseure,jar-
dins,a1 carrer Gabriel
Arrom Fiol,davés s,es-
tacigcostat de sa via
des tren),carrer del =
Pou Bó,(davés es pou )
,i zona des Pou Poal ,
adecentament,.Desde a-
questes pagines,dpnam
un "ENDAVANT" a aquest
projecte.ES NECESSARI
POOER CONTAR Ana QUAL-
QuE ZUNA VERDA AL NOS.
TRE POBLE ".

Equip de redacci6 de
REViSTA ROBINES

l ornam recordar que
les cartes sense ==
signar,si són polé-
miques o no fiables
dependerá de 1,equip
de Redacci6 la seva
publicació .

CREC QUE Si HI RAGUES
ESCENES DE LLIT,EN ELS
PLENOS,ENCARA SERIEN
MOLT MES INTERESSANTS
I A DAMUNT HI ANARIA MES
GENT • T,IMAGINES A JUS
CONCEJALS QUE SE DuNIN
"BESOS DE AMOR" 7
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NUMEn0 EXTRA DEDICAT TOT
ELL A "SA FESTA DES VErtfilAiV

Estam preparant un especial
dedicat en exclusiva a la
Festa des ttermar.Aquest,de
50 pag.de contingut,parla-,
ra de 1,historia,actes,en-
trevistes,cangons,etc.

RESPOSTA A UNA CARTA ANONIMA 

UN SI » BEN FORT A LES ZONES
DE JARDI

8



IDO SI,MALOAMENT SIGUI MOLT MAL DE CREURE,
PAREIX QuE AQUESTA VEGADA EL SOAN AGAFAT
BASTANT EN SERIO EN AIXO DES POLIESPORTIUM

FAmILIE OE GITANOS PEL
POBLE

Durant dos o tres ves--
pres,dues familles de =
giLanos varen romandre=
en es camp que hi ha cu
vés s,estaci6,colindant
amb el Carrer Escola ==
Graduada.Uns set o vuit
gi‘anets ajaguts per en
terra tuta la nit... No
sabem perquè ni a on,o1
ró la questió és que ==
se,n anaren després del
segon dia d t haver acam-
pat i have, romandre.

TOMEU SALOM,BATLL DURANT
UN PARELL DE JORNADES 

El nostre batle Antoni =
Amenyual va agafar vacan
ces durant varia dies ,
fou el tinent de batia
Tomau Salom,Pompa,qui ==
se,n va fer cárrec	 dei
mandat.

SOR AINA,GERMANA DE LES
JRINITARIES VA MORIR OU
RANT EL PASSAT MES 

Sor . Aina,del Convent de
'les Monjes Trinitlries,

el passat dia 4 d,Agost
ens va dir adeu a -
1,edat dels 84 anys.Va-
ren ser mds de 55 gnys
d,entrega total ais da-
més i sobretot als in--
fanbs,els quals han re-
but una ditalada de mel
,tant en forma de ten-
dresa com de dolgura
Ella,va ser un testimo-
niatge viu de creença ,
dontrega i summisi6 ==
cap a Jesds,gs a dir, a
sa cumunitat on vivia .
Puc dir poca cosa més =
d,ella,per; si caldria
recordar un cert senti-
mentalisme que molts de
cossos tenores experi-
mentaren al passar per
les seves mans.Per
tim s4 que els darrers=
anys de la seva vida ==
era risicamenu sorda,Ra
rose li notava que es-
peritualment no ho era
gens,a sa veu de Jesus=
hi acuuia sempre,aixf =
ho manifestaren ses 11,a
rgues hores d,oracló ==
constant.
Que el seu cos reposi =
en 

pau Antoni Amengual

JOAN PUER, HA MORT,

binissalamer Joan Vi
dal,Poer,tal com deem =
al darrer nombre de la
revista l sorr/ un apara-
tós accident,que el du-
gué a la mort el passat
dia 15 d,Agost.A 1,edat
de 40 anys, desprs de

lluitar contra la mort

é 

,durant dos masos.

POLIESPORTIU,AVIAT

Da ha estat aprovat el
projecte per a constrIL
ir un poliesportiu en =
1,actual camp de Futbol
Darrera la porteria, es
xecaran dues pistes,==
per a Lis de futbito,baa
ket,Jambol,hockei
Jsitrea esports

També es posaran aviat
uns focos ,dutxes i a--
condicionaments del pa
ti de s,antiga escola=
graduada,tot parqué ==
els nins hi puguiniu- -

gar dins el pati:fut--
bol,entrenar,jugar,etc

cl



RAC"S 1)11 BINISSALEM:
CEMENTERI VELL

Es cementen i vell,com
tots ja sabem esta, a=
sa sortida des poble,=
en es començament des
cams vell que enlaça =
Lloseta amb Binissalem
una vegada crusada sa
via des tren.Sa porta=
es troba en es cantó =
que fa es camr vell ==
amb es calmi de Borneta
Es un cementeri,quid ja
no s,aguanta de vell,i
de pl; de batzers que=
est;.Ses tombes,mig ee.
bucades,i ja es comen-
cen a veure els quatre
ossos dels difunts. En

sa nit,ses rates pinyA
des(i tamb4 ses fora =
pinyar),es passejen ==
per dins del solar,fe-
fugiant—se dins de les
esbucades tomOes,ju---
gant amb els ossos,o =
dins de la capella que
també ja no soguanta

massa bé.Si els poores
que estan alla ente---
mats protagonistes == -
d,aquest poble l alça--
ssin el cap,d,una gran
part de lphistiiria, jo
crec que s,en afluixe-
rien de ressucitar === 13"

Iniciam amb aquest espati una infurmaci6 que so,.
tira a cada numero de la revista,donant compte=
dels actes i activitats que ha duit a terme la
caixa d,estalvis"SA NOSTRA",situada al carrer =
José Antonio del nostre poble.

PAGA DOBLE PLNSIONISTES:Aquest mes la paga doble
	  a recaigut damunt la pet.

sona de DOMINGO 	 OLIVA
MATEU .Enhorabona.

ALTIVITATS CULTURALS :

just per no haver d,a-
nar a cercar eis ossos
que tenen escampats ==
per allá.Resumint lo
que podriem dir 4s qu.
aquest cementen i ja és
molt antic i que tot =
lo que 4s veil,t4 sa=
tendència a caure,i si
quelque vegada hi pa--
ssau voreu que aix; ==
més que un cementen i =
gs una reliquia de 1,—
any tirurany mal cuida
da i esbucada.Ahi,i ==
que Dell mos alliberi =
de que ens enterrin en
es cementen i vell I...

INFORMACIO

«SA NOSTRA

MES O p AGOST: —Exposició de pintura a cárrec de
Catalina Pujol,als salons d,expo-
sicions del nostre local.Exposá =
44 obres al oli.Fou molt visitada

MES SETEMBRE : II CERTAnEN INTERNACIONAL PINTURA

—S,inaugurarl a la sala d,exposi--
cions el dia 27 d,aquest mes,
hi estarl durant part del mes que
ve oberta a diari.Esperam la seva
visita per a contemplar les obres
seleccionades i guanyadores....
I fins al mes que vé,si peu ho vol.

"SA NOSTRA'

Joan Villalonga
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EL ,CONVENT FA DENOU ANYS 
QUE ES VA FUNDAR 
ONZE MONGES HI HA
Tel vegada un deis ===
llocs més coneguts i =
al mateix temps ms ==
desconeguLs del nostre
poble, sigui el con---
vent de les monjes tâ
ncades.Anérem a visit,
ries i despr4s de dia-
logar llargament amb =
la mare superiora i ==
una altra germana,ens=
donarem compte de que
es cumpleix perfecta--
ment all; que rasa el
refrany:"Si vols saber
qualque secret,ves a
demanar–ho a ses mon-
jes tancades".EfectivA
ment,ens donarem conta
de que les onze monjes
actuals que hi ha en =
el convent,es preocupn
del que passa pel món=
i sobre tot concreta--
ment al nostre poble.
L,ordre de les monjes=
de clausura,no 4s com
molta de gent sol imA
gina:una cosa de 1,ai-
tre mán,anormal...No .
Es sencillament un món
apart ,quasi gloriós,
ple de bondad,ple d,oe
raci6 i sobre tot ora–
c.6 auténtica, viva.
ara ja,fora preambula,
anem al fons del repoz
tatge,i entrem dins la
ms intima conversa :

HISTORIA DEL CONVENT I
ACTUAL SlluACIO

L,ordre de les monjes ,--
descalzes,tancades,pez

tany al segle XII. FaR
quatres segles,Santa =
Teresa D,Avila l de Je--
sus,va fer sa gran re–
fume deixant–lo ms o
manco tal com 4s ara .
Aqui, a Binissalem, el
cunvent se fund; 1,any
1961,e1 24 d,Agost prg
cisament ara ha acabat
de fer denou anys.A---
bans de sal: convent de
monjes,ho-era d,Ague--
tins.D,a11; vé el nom
de "Cas Agustina". El
cunvent,va ser fundat=
per Sor Maria Joseua =
de 1,Eucaristia,com e u

dir. fa 19 anys.A1 priA
cipi hi vengueren sis
religioses de Ciutat,i
d,elles en queden tres
de vives.Precisament
una d,elles fis la supl
nora d,avui.Es a dik
això

V
 t) indica que n,hali
mortes ti:es:Sa funda--
dora,Mare Josepa de 1,
Eucaristia,la germana=
Teresa de Jesus,i sa =
darrera que va morir =
fa tres anys,e1 dia 1
de Setembre,Joana Ma =
de la Santíssima Trinj
tat.
Al llarg d,aquests 19
anysol nombre de ges.
manes ha variat.Dotze,
fou la vegada en que =
ms n,hi hagud, i on–
z win a 1,actualitat.
Les onze actuals,respg
nen ais poules seguens
Villafranca,La Heal,VA

rona,dues de Ciutat
Cardoba,Llubi,Cam -pos
Petra,Santa Mar./a i
rcelona.Com em dit,d,g.
lles 4s superiora, Sor
Catalina del Cristo SA,
cerdot,amb nom de pila
de Catalina Lladó .

UN DIA QuALSEVOL OE LA
VIDA DINS EL CuNVENT

Per a les monjes de =
clausura,tots els dies
de 1,any tenenei ma--
teix color:oració i ==
treball...treball i o-
ració .Enfeinades amb
combinació d,unes ho--
res ,poques,de descans
Elles ens contestaren=
senzillament que el ==
que fan s"pregar pel
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« S AIXEQUEN A LES 5 DEL MATI»
poble i per tot el man

feina...molta feina
"Quit fan ?...A les 5 h
i mitja s,aixequen de
dormir. El primer que
fan as rezar "Laudes
,una hora d,oracia,per
continuar amb"tercia "
desprgs "Rosari", i a
les 7,30 missa a 1,es—

9 -

itisia de Cas Agustina
lpublica).Despras de =
la missa,un quart do2
ccia de grIcles,per a
davas les nou anar a =
berenar.A1 haver bereft
nat,cada religiosa s,en
va al seu lloc(cuina,en
fermerie t rentar,planxar
,toLn,cel.ra,etc),tred2
Ilant fins a les 11.45.
hora que s,en va al"Cor"
a resar un altre rosari
Es resa "Sexta i examen

s,en va a dinar.56n=
aprop de les 12,15.0es-
pr6s d,haver dínat,eS =

reuneixen a una
habitacirSala de re

to •	 ncreo ",i feim feina,caa
tam,pregam,llegim totes
juntes",ens diuen .
Després d,una hora de r.e.
creo,resam"Sostacló del
Santissim".I de les dues
a les 3 ,cada monja s,en
va a la cel.la per es--
tar en silenci 	 o a --
desceolsar.A les 3 tor-
nam "al Car" a resar no-

na",despras tenen lect2
ra fins a les quatre.
fins a les 9,50 que
ens tornam reunir "al =
uor" a resar "completes"
I desprge d t haver resat
,de 10,30 a 11, a dor-
mir •Cada dia igualoan
co els dies de festa en
que ses misses es fan a
les 8,30 en lloc de les
7,30 • E8 a dir dada dia,
cada setmana,cada més ,

cada any...tota la %/Ida ,

4 tota la morta Ioual. ,

ENTREViSTA AMB LA MARE
SUPERIORA

Per coneixer un poc de
ms aprop la questia i
informar—nos i saber ==
que pensen,com viuen,==
com estimen,i altres cg
ses,les hi ferem unes =
preguntes que molt ama-
blement ens contestaren.
—Com creuen vost6 que
accepta sa societat C,A
vui,tal com est; monta-
da,s,exIstilncia de Ses
ordres de.clausura 7.
—No sabem si ens compra
nen o no.Sabem que hi =
ha gent que no ens acc-
edta.Per; aix2) no 6s m2
tiu per deixar di-46e--
guir la nostra vocació
Sols tenim ben clar una
cosa:Volem fer be a ==
tothom...estimar al man

4 2.



-0,on viuen?.Q,on tre
uen els doblare pe-r- po-
ds, menjar 1.

VIVIM DE LA FEINA QUE =
EL POULE ENS MANA

-Vivim des treball i d,
un poc de llimosna del=
poble.PeLIS sobretot ===
feim feina ;;el poule,
per la gent:cosim,ren--
tam,planxam l brodam o i
tres enc;rrecs que la =
gent molta de gents,ens
fans fel.No rebem cap =
subvenció ni ajuda ex--
terna.
-Quina raci hi ha d,exia
tència d,aquest ordre .
No gs més propi de se -
glee passats?
-L,esglgsla ho necessi-
ta,e1 món ho necessita.
El nostre senyor sempre
s,dn cuioari d,enviar i
cridar "vocació".Apart
de que 1,església apoia

molt la v.h.cia contempla
tiva.
-Com s,entelen del que=
passa pei m6n quan mai
surten a s ' exterior i. =
no tenen contacte amb =
res més que all; doll;
dedins ?.
-Be ho diu el refrany
"Si vols saber un se---
cret,ves a ca ses mon--
jes tancades.Ens ente—
ram del que passa pel =
món per ail que ens ==
conta la gent...ens te-
lefonen,coreespondncia
,visi‘es,families,etc .

NO TENEN TELEVIOR NI =
ESCOLTEN LA RADIO I NI ES
TAN SUSCRITS A CAP DIA-
RI

-I no tenen te levisorY
-No en tenim ni en vo—
lam tenir...vàries ca-
ses ens han oferit i no

1,hem volgut.Tenim una
radio,per; sols la amo-
liam per sentir actes =
religiosos,tal com per=
exemple quail parka el =
papa i altres ceremo---
nies.No estam suscrits
a cap diari, i sols ==
els llegim quan
els du perqu; ens en-
terem de qualque nota-
cia

JA ES POT VEUnE LES CA-
RES DESTAPADLS PEK OA-
4RERA UNA REIXA
-Hi ha hagut evolucions
a mesure que ha passat=
el temps dIns el vostre
mán religi6s7.
-Si,encara que poques .
Abans no mos podien velL
re les cares.Hi.havia -
dues "reixes" i una COL
tina en mig.Ara,ens po-
den veure les cares .
-Percl,sou de les clau--
sures més rigurosas, no
4s aix/

som 1,ordl..e de més
rigurositat.No sortim =
per res d,aqui dins.En=
cas de malalties no so An.
tim,sols en cas d,extra
ma gravetat que si ens
podem hospitalitzar .
-1 és vera que les enta
rren aquí mateix,fora =
sortlrY.
-Si,qui entra dins el
convent mai surt.Ens ea
terram nosaltres matei-
xes dins el jardi en el
cementen i que all; te--
nim.Ja en hi ha tres.Es
una cosa molt hei.mosa==
poder quedar en compa-
nyia despr4s oe morts ;

Aquesta fotogr a fia
pertany a la funda-
core del convent ai
nostre poble.(5ANS)
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allá on sempre ha estat
la teva vida.Tenim un =
cementen i molt hermós .
—Qué troben del fat de=
que hi hagui monjes que
es llevin 1,habit 7.
—Cadasqua fa el que vol
Nosaitres estam uonven-
gudes de que em de por-
tar els habits.Ara b4,—
respetam ais altres.

HEM NOIAT EL LANVi POLI
TIC OE CARA A L, EXTE:7
RIUR,PEn LA GENT

—Que lis uiu el nom de
. Suerez? %

—No ens aficam en politj.
ca.Ignoram moltes coses,
pero sabem si mateix qui
és en Suarez.Es el pre-

sident del govern, i és
un home senzill i d,ad-
mirar,pel que diu la ==
ge nt que ho comenta .
—Com creuen que est; ==
Espanya en relació amb=

el reste del món t.

—No an tenim ni idea.SA
bem que en el món no
tot és pau,sabem que hi
ha nacions que es moren
de fam ,terrorisme,se--
cuestros,etc,pero no pa
dem fer—nos una idea de
cum esta Esp aMya en com
paració amb altres
ssos •
—Amo lo que la gent ma-
nifesta,creuen que hi =
ha hagut canvi desde la
mort de F.Franco 7 .

—Es evident.La gent ens
comenta coses d,abans ,
que ara ja no hi scin, i
moltes coses noves que=
estan permeses.Se nota=
que tot ha evulucionat.
—Una pregunta de curio-
sitat:Sabeu quans d,ha-
bitants té Sinissalem
—Si no vaiy errada,crec
que de quatre a cinc =
mil.No és aix 7 .
—Sr ,ho sabeu a totl.S1

guirem empela t quina o0j
nié vus mereix el terra
rismeY.
—Es una cosa que no po-
dem aprobar.Va en contra
de la llei de Deu.Sabem
itie hi ha la ETA,i al-
tres que maten,secues--
tren.No comprenen com==
hi pot haver gent que =
es dediqui a oestruir =
la vida i atenti cuntra
eis velars humans.
—Quina opini6 tenen dei
nostre capeliá,Qaume sa
rra Y.

—E2 tenim per bona per-
sona.No tenim res que =
dir d,eli.No és que el
coneguem massa ja que==
no és ell qui ens diu=
les misses.Peró sempLe=
s,ha portat massa bé ==
amb nosaltres.
—Com creuen que deu e-
sser el ce17.Hi ha in--
fernr.
—Es evident que hi ha =
ce 1 i infern.Sa biblia
ja ho diu.Deu šs just,i
castigará ais pecadors,
i plemiarà ais bons. El
es alla on sols es fa=
cuntemplar a Deu,esti-
mar—lo.A11; res manca.
Deu és tot amor,tot ==
bondad.
—Estau contents del 10,Q

ble nostre?.
—Si molt...però molt =
contents dei poble tar
bé nastro.

Textos:TONI MARGET
TONI POL

Fotos :SANS

Parlatori(retxat)
t. Fto 	 SANS)



La noticia,encara que =
no afecti directement =
nostre poole,pensam que
és interessant,tant per
la proximitat geográfi-
ca del premiat,com per=
les moites amistats que
en Joan Quasp té a Binl
ssalem an ha desenvolu-
pat interinament un Ra.
reli de vegade s el cl-
rrec d,administrador de
Correus al nostre poble
Efectivament,l,escriptor
conseller Joan Quasp,oa
tu.ngué el passat mes de
Juliol,e1 segon premi =
nac.uonal de teatre"Lope
de Vegl",e1 més impor--
tant certamen que es fa
au. territori espanyol, =
amb 1,obra"QuERILJO AMI-
a0 "•Per: el gran públic,
en Quasp és conegut mil
jangant les seves co1.1
aboracions al setmanari
"Oijous" baix el títol=
de "Contarelles d,en Pa
re Ferregul",no oostant
ja té dos llibres al PA
rrer,dos llibres quecbm
ell mateix reconeix han
tingut moltíssimes dify
cuitats per a sorti,. a
llum,pe.quá al nostre =

país,costa molt als edj
tors decidir-se per un=
'jove practicamen6 desca
negut.E1 primer,en caa
telll,"El peor enemigo"
,i el segon,en catall
"Contarelles d,en Pere=
Farregul",i1.1ustrat ==
per 1,humorista Pepe d
"ULTIMA HORA".
Comengam fent Joan una=
pregunta tápica:Què ha
suposat per a tiT aquest
important premi?
-Una veitadera satisfa.ç
ció,v4 a demonstrar que
reconeixen que lo que -
estic fent,escriguent ,
té una validesa,i enca-
ra que sia trist recona
ixer-ho,será com un"di-
ploma",una cosan que me
respaldi al hora de pra
sentar-me a un editor =
per a publicar un nou =
llibre, que és lo que=
poc més o manco t,exi--
geixen al hora de presa
ntar un original ,pens=
quena tindría que ser
aixl,perá
-Aparegué"El peor eneml
go",i ara 1,obra premiA
da"Querido amigo",has =
volgut jugar amb 1,amia
tad?.

-No, sán coses molt dia
!intes."El peor enemigo
" és 'Jr llibret de na -
rracions curtes que po-
ca cosa tenen que veure
amb 1,amistat,i "Querido
amigo",com es suposa pel
primer premit obtingut,
és una obra de teatre .
-Veurem representada =
aquesta obra?
-Em fa moltíssima d,i1.
lusió .
-Així ho desitjam desde
1,equip de Kedacció"Ro-
bines".Anim,i segueix=
amb la teva tasca.Impqa
tant tasca.

JOAN M. LLAO0

ELS NOSTRES\_
POBLES VEINS

EL CONSELLER
JOAN GUASP

PREMI NACIONAL
DE TEATRE

" LOPE DE VEGA"



C.F. BINISSALEM :P.FERRER ;MISTER"
Un dels canvis més not
bles que ha sofert el=
C.F.3ihissalem, 4s el =
cavi d,enLrenador. Amo
el nou "mister",Pedro =
Farrer,em parlat:
—Pere,com vares reaccia
nar quan te digueren:
has d,entrenar al primer
equip?.
—Abans tenia un compro—
ma amb el Sant Jaume,
pare) esperava qualque =
cosa amb el ainissalem.
Sincerament vaig sentir
una gran satisfacc16.
—No pareix un bot masa
gros passar d,alevins a
tercera divisió 7.
—Na,perqué abans jo ja
havia entrenat dos anys
al Binissalem ,a prime-
ra preferent.A uns els
conec,i als altres les
anirti coneixent.
—Qui te pareix que gua-
nyará la lliga aquest =
any dins el vostre gruo?
—El Poblenc per a mi,és
el primer candidat.Ara=
bé,altres equips,com Hu

renc 1 Soller,s,han re—
•forçat: molt.Noltros ==
crec que podem millorar.
—Quina opinió te mereix
el president,Toni moray(
—Ha estat ell que ha la
grat conjuntar un 	 bon
equip.Crec que necessi-
ta més gent per col.la-
borar amb e11.Esportiva
mentos bon president .
—Confies acabar la tem-
porada amb el primer e-
quip del ainissalem?
—Ha programat sa feina,
per acabar sa tempora--
da,ara,no sé lo que pot
passar.
—Ens pots aclarar un ==
poc sa polèmica aquesta
dels carnets d,enLrena-
dors?—
—Només sé que els car-
nets de primera prefe--
rent serveixen pei. dos
anys per entrenar a 3 2

divisi6 nacionai.' crec
qua ho han fet per aju-
dar economicament als
clubs.

Tino

A dait,Pere Ferrer,nou
entrenador .A baix, Que'
glas,entrenador que el
fou 1,any passat .  



TONI TERRASSA , FUTBOLISTA.
—Antoni Terrássa Reynes
,t4 20 anys de profe---
ssió,sabater.Que és lo
que te va moure a ju--
gar a futbol?.
—0e petit vaig començar
a jugar perquá em agra.,
cava molt,i no m,he at.u.
rat fins ara.
—1,Jui ha estat sa perso-
na que més t,ha ajudat?
—Tots els entrenadors =
que he tengut m,han aju
dat.Tal vegada,en
Rosselló j.n,Andreu do-
rrós,hagin estat els ==
que més me varen ense-
nyar.
—Amb sos partits que t,
hem vist jugar aquest =
any,hem vist una millo-
ria en el teu joc.Què =
creus d,aixó 7.
—L,any passat vaig eser
oastant iiregular.Crec=
que lo que més mal em=
va fer,va se,. que no me
donaven partits seguits
i aixi és molt mal de =
fer que te vagi bé.0o =

esper que enguany m,anj
rá molt millor.
—Se diu que 1,any passat
el senyor 4ietglas,te
nia descentrat,fora
xar—te jugar dos partits
un darrera ,s,altra?.,
—Si, estava descentrat,
perque mai jugava dos =
partits seguits sense =
que me canviasin,i per=
aixó no agafava es meu
puesto.A sa gent Jove
se li ha de donar conr.j.
ança,i a jo 1,any pas--
sat no m,en donaren .
—Liu; penses de 1"mister
d,aquest any"?.
—Pel que duc vist amb
el poc temps que antra-
nam,crec que si li dei-
xen fer feina ,podrá a-
rribar a fa.): un bon pa-
per a sa lliga.
—Possiblitats a la lli-
ga
—Crec que el Binissalem
té plantilla bona.Crec=
que podem quedar molt
minor que 1,any pa-
ssat.

—COm veus 1,equip,un =
conjunt individualista
o conpacte,amb jugades
lligades?.
—Lony passat al final
es va fer un conjunt =
compacte.Si aquest any
,com passa,tenim 	 eis
mateixos jugadors,croc
que ferem un equip bhs
tant compacte,que 	 6s
la base per fer bon ==
futbol i resultats..
—Què opines de 1,actu
al aroritatge?
—Pens que está mala---
ment,perá no tota la=
culpa no la tenen sols
els Arbitres.Es public
i jugadors també la ta
nim .
-Per últim.T, has p ro--
posat qualque nmeta" a
aconseguir?.
—0e moment,m,agradaria
ser titular indiscuti-
ble dins el Binissalem
,després ja ho vorem.

TONI RGET
Fotos:SANS
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TOMEU
Aquest mes,dedicam unes
pagines,per coneixer la
fauna,i la caça ai nos-
tre poble. Ens hem vul--
gut enterar dels tipus
d,animals que nab,ten==
per els nostres camps i
garrigues i també,dels=
tipus de caces,i carac-
teristiques per a caçar
Pe, aix6, hemtrobat coa
venient,parlar amb dos
personatges:En Tomeu ==
Morro,de ca,n Gelat,1111
d,en Pep,embalsamador
conegut caçador i molt=
aficionat als animals i
montanya.
Així mateix,nem dialo--

gat ab en Joan Pons,sa
cretari de la Souietat=
de Laçadors,i conegut =
per en Joan"poll".
Abans de tot,parlarem =
amb en Tomeu Gelat:
—Tomeu,hi ha molta var./
etat de fauna dins les=
muntanyes de Binissalem?
—Hi ha poca caça.Lo que
més hi sol naver,stin
nuls, escasses llebres,
hi lo poc que hi ha, sa
sauvagine s,els menja .

ESPERAM AMB OPTIMISME =
S,ARRIBAOA DES TOROS

—1 dels animals de pio...

ma,quéY,
_Hi ha pocs tuduns,"pa-
loma tortaz",tortoles i
perdius.E1 que s,está =
esperant amb un poc d,—
optimisme,és 1,arribada
dels tords.
—Venen amb gran quanti-
tat?.
—A partir del 12 d,Oc--
tubre fins a tots Sants
,se pot fer qualque ca-
çada bona;ja que 4s el
temps en que arriben.
de tots Sants fins a pa

4
ssat Nadal,que ja han A
rrivat tots,ben bé pot
caçar—se set o vuit ---
tords cada dia .

MORRO , CAÇA DOR

Quatre singulars fotograf'..es:La primera,pe,tany al TORO,peça codiciada pels=
caçadors.En hi ha qualqun que en passetja cada enfilall...La segona,TORTOLLS.
I la tercera,una rata,animal que destrueix.enja les niarades i niarons d,au-
cells i mamlfers.La quarta foto,pertany a la perdiu. Una altra buna peça .



JOAN POLL
SECRETARI
DE LA SOCIE
TAT.

itsette,

Anem ara a analitzar un =
poc el funcionament i ca-
racter.4.stiques de la So--
c_Letat de Cagadors.Direm,
que la junta directiva,és
la següenta:
President honorific: .Jaume
Hipoll Isern.
Presioent:Joan Alorda
Secretari:Joan Pons mollón
Tesorer:Miquel Martí Ramis
Contador:Miquel Salam Qadó
Vocals:Tomeu Vicens Pons

Jaume Torrelló Pol
Joan Capó Pascual
Francesc Colmillo
Tomeu ;'Ioyé destard
Joan Moyg martorell

Jirem tamoé,que la socia--
tat esté composta per 14u=
socis.I orecisament,la tem
parada de caga,va comença:
el passat dia 15 del Agost
Anem ja a parlar amb el ==
seu secretari,Joan Pons,ce
Cas '7o11.74,2oan,quina és
la caca que predomina més=
a dinissalemY.       

—les maneres de caçar =
tords pe, aquí,quines =
són Y.
—El mati,pots anar a ==
fer s,auba amb s,espope,
ta I es capvespre,sa ==
c,..1gada.Com hi ha al
tres pobles que tenen =
es seus colls(caçar amb
filats),poden fer bones
caçades.  

impossible que un cagg
dor pugui sortir i fer
una bona caçada.
—Hi veus cap solució 7.
—No n,hi veig cap.Per—•
que la millor part d,g
quests animals estan =
protegits per la llei,
i no els poden matar =
ni fer—lis ras.' es ==
clar,se menjen els anj
mals de caça quan són=
petits,i ja no ternen=
grossus,per aixó va ==
tant malament sa caça.
Peró,si al manco persg
guissin als caçadors =
de "faros" 	 es mal,
no seria tant gros.
—Tant de mal fan a sa
caça aquests caçadors=
de "faros"?.
—ai,molt.No es pot img
ginar es mal que fan,i
crec que esta molt poc
vigilat.Massa permis.

X lm 

A SINISSALEM ES PODRIEN
FLR SoNES CACADES SI .4=
TENGUESSIM "CULLS "   

—Es que no en hi ha a =
ainissal em de cons?.
—No, ja te dlc,si en
tenguessim hi hauria
molt bones cagades.
—Quines dificultats té
el caçador de Binissa-
lem per caçar clins ei
nostre terme?.
—Mentres as socis de =
sa Socidtat no vedin =
es terme i Ilevin"els=
caçadors de faros",en-
damés de repooiar sa =
fauna,no hi ha res que
fer.
—Qué són els "caçadors
de faros"
—ao d,exolicar:Son els
que s,en van de vespre
i agafen conills i ai—
tres animals enlluer--
nant—los amb pila,faro
de cotxe ,etc,etc.
—Quin animal és el que
li agrada més cagar al
caçador binissalamer ?
—La llebre i es conill
són de les peces més 2
gradoses per caçar.
—Es poden fer actual--
ment bones caçades f.
—No.Mentres no llevin=
tota sa aauvetg.Ina,com
son genetes,rates,mos-
tels,moixos,mars,i ai-
tres,...i després eis=
"caçadors de faros",és        
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o manco bona?
—De 40 a 8u mil pessetes.
Els socis,us reuniu so--

vint amb assamblees7,
—Es fa una reunió cada ==
primer divendres de mes,i
lamentablement ve molt=
poca gent.Hi ha per des ,4
gracia poca col.laboració
per part dels socis.
—El caçar,perquI,per di--
versió o per necessitat?,
—Per esport.Hi ha que ra
saitar que un caçador hi
neix,no s,hi fa.Es un ea
port que s,ha de practi-

car honestament.
—I ja per acabar,volen
dir qualque cosa en el
pecial peL la nostra =
revista ?
—Si,ens agradaria dir,
que intentam vedar es
terme de Binissalem, i
desde aquf,aprofitam =
per donar ses grIcies
a tuts els aMOS de ses
finques que han volgut
col.laboraf amb nol---
tros.GrIciesi.
—A tu ,Joan.

Textes:TUNI MARGET,

AION
IA&

&' :Watihr7i.!
lnAMIWiAM.

• AP`

N,hi a poca a causa des
furtivisme ,qualque co-
nill ,qualque hebra, i
qualque guatl.lera.Es =
una pena que sa caça
rtiva fassi tant de mal
—Wuina caça ests perme
sa caçar ai nostre po--

—Dia 15 d,Agost,s,ob per
a guatlleres,conills,tor
toles.Dia 28 de Setem--
bre,s,ob tota sa caça en
general,a excepció de sa
llebra,que esta vedat
rant tot 1,any .
—I fins quan dura el pe—
node de caça?.
—Del 15 d,Agost,fins al
darrer dia de Dener.Ons
cinc mesos.
—El món dais caçadors,=
es oiu que és un anecdo
tari.Ens contes qualque
anecdota de qualquó 7.
—Cada dia que un caçador
surt a caçar,hi ha una=
nova anIcdota...Trooar=
un cunill allaçat,tiraz
li i no ferir—lo,matar-
ne dues.. , i tres d,un
tir,etc,etc.
—Wuè fa ICONA per
sa caça i protecció d,A
nimais?
—Icona a Sinissaiem de=
moment no ha fet res.In
tentam acotar es terme,
i esperam que aporti == Iii1113-110S

Per fer—se suscriptor,basta anar a qualsevol
banc dei nostre poole.També,diguent—lo o =
escriguent a la nostra redacci6,Deneral Mo--
ranta,32,rebrI la seva revista a domicili, i
abas del dia 1 de cada mes.Ho repetim.Els =
suscriptora són els primers e n tenir la re-
vista,abans de que surti al carrer.
Recordam que hi ha dos tipus de suscriptor:
—Suscriptor corrent: 350 pts per 6 exemolars

més extres i especials.
—SuscripLor protect: 500 pta.
AJUDAR A RUBINES ES FOMENTAR LA CULTUA DEL
TEU PROPI POoLE • NO L,U8LIOIS AMIC LECTOR ,

PARLEM OE SES ESCOHETES

—Com estan a nivell tec-
nic,ses armes?
—Hj ha un 907 .0,que els =
du correctes.

són les distIn--
cies per ferir un animal:
—De 40 a SO passes.Els =
caçadors,contam en pa---
SS8S.
—wuè vai una escopeta,més
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■•••LA GENT QUE TE GUANYAT

UN NOM EN EL NOSTRO

Da- TERESA GELABERT,VIDUA DE
LLORENÇ VILLALONGA I PONS

Llorenç Villalonga,va=
neixer a Ciutat el 1 =
de Marc de 1897.Als =
20 anys ja té escrita=
la seva primera,i enca
ra més famosa novel.la
"Mort de Oama".Seguei-
xen,a part una mai in-
terrompuda col.labora—
die) a la premsa,"Mada-
me 0illon","L,nereva =
de DonYa Obdúlia";Inta
rrompuda la seva nor--
mal activitat d,escria
tor,no la reanuda fins
una quinzana d,anysrrés
tard amb ra novel.la =
de Palmira.Ja en plena
maduresa,treu a hum ,
les seves peces tea--
trals:"Faust,Fedra,j A
qui leso 1,Impossible.
Un recull de narracios
curtes:"El lladoner de
la clastra",i les se —
yes novel.les7Bearn" ,

d""Desenllaç a Mcntlle

"L,Andel Rebel".I ai--
tres famoses oores,tal
com " Oesbarats",etc..
Llorenç Villalonga ha
estat caiificat,abans=
i després de mort(Rec2
rdarem que va morir 1,
any passat)com el mi--
11or.2 escriptor de la
llengua catalana.Casat
amb 00 Teresa Gel abert
i 0elabert,i binissala,
mer d,adopc16.0a que *
passa gran temps de =
la seva vida al nostre
poble,a1 casal de C,an
Sabater,a1 carrer de =
8onaire,avui,C/Gral ==
Franco .
Com a homenatge a aqug
st graft nome,ja que no
li varem poder fer 	 a
ell directament(entre=
altres coses,perquè no
teniem la nostra revia
ta"Robines",i altre
tiu,peLqu; sols es va-

lora, desgraciadament ,
als homes després de =
morts). Valem avui, ren-
dir un petit homenatge
a la seva vidua.Eterna
companya',i insepara-
ble dei gran escriptor

LES SEVES ESTADES A Si
NISSALEM,

Malta gent es demana
com viu ara Dd Teresa
Deu viure tota solaY.=
Na, OpnyaTeresa,ancara
tfil una segona familia:
el servei .Als 86 anys
amb qu conta,viu rode_
jada de la seva seJ.-v1.
tud:"Dues criades i un
xofer".Ara,derant els=
dos mesos d,estiu,fins
a fins de Setembre,els
passa a ca,n Sabater,
al nostre poble.



Vet aqui una foto d,uns dels racons de la casa de
Llorenç Villalonga.Pertany a la capella que hi ha=
dins la casa,a la cambra que condueix al seu escrI
tori t aill on escrivia.Segons ens digué la seva vi-
dua,e1 seu marit era molt devot i creient.

LA GENT OLJE TE GUANYAT    

UN NOM EN EL NOSTRO             

D.LLORENC TAMBE PINTAVA
DESCRIPCIO DE LA CASA:

Hi ha un jardi molt ga
rrit i gran amb molts=
de pins que 1,enrevol-
ten.Un gran pati amb
na cotxeria t i un gran=
Iladoner que fa ombra=
(precisament el llado-
ner Mina nom al seu ==
llibre"El lladoner de
la clastra".
El menjador és petit ,
per; repli de plats ail
tics que tenen més d,—
un segle.La cuina,en =
canvi,gran,de pedra.L,
entrada de la casa,ta
mbé gran,amb un arc ==
que 1,aguanta.En els =
costats d,aquest arc ,
hi ha dos quadres que=
pint; Don Lloreng.Hem=
descobert que també
ntava 1.S6n dues purr.o
ssimes.E1 seu dormito-
ri és un gran nit de
fusta antiga.Don L10--
reng,no obstant,dormia
a un altre dormitori,=
perqu; a vegades es pg.
sava a escriure a sa =
dematInada,quan tenia=
inspiració .
Destaquen les grans sa
les planes de llibres,
i objectes a.tics.Dues
habitancions que tenen
arcs,amb forma de bova
da...amb uns grans cog,
tinatges també antics.
A dalt hi ha unes gran
sales.Es sotil és pin-
tat.Dins dues d,aques-
tes sales hi, dormen =
ses criades.Els, ints=
tenen balduins.A1 en-
trar a dal,z,ni na Tina
estatua de Oesus,cru--
cificat,amb un parell=
de canelobres davora,i

una biblia escrita
en llati.A dins,a un =
racei d,una sala,un pía
no també antic.Dins 1,

escritori de D.Lloreng
hi ha més de dos mil
lliures.Entre ells del
taquen les seves novel
.les i llibres de tea-
tre:5La novel.la de ==
2almira","Mort de Dama"

Bearn","La marquesa=
de Pax","Un estiu a NA
llorca","L,hereva de =
Dona Obdillia","Andrea
Victrix",etc.' molts =
d,altres llibres, des-
de Martí Lutero,fins a
Oscar Wilde,aixf com a
llibres de medicina i
filosofia.

ENTREVISTA AMB DONYA —
TERESA GELABERT

Ens disposam a entrevia
tar a 1,esposa,v.Ldua ==
del graliescriptor ,Eis=
confessa que és la pii-
mera entrevista que se

li fa en tota la seva =
vida.A1 meu marit ni fa
ien sovint.A jo mai!...
I comengam a demanar—li
—Donya Teresa,on va nej
xer vust; ?.
—En aquesta casa.A ca,n
Sabater t al carrer Bonaj
re del nosLre poble.
—Com era el pobie en ==
temps de la seva infln-

cia I joventut 7.
—No hi ha dubtes que =
molt direrent al d,avui
Tot ha canviat.No hi ha
via cotxea ni res.
—Com va coneixer a Don=
Llorenç?.
—De nins.Erem parents."
de parents,acabarem amb
matrimoni.
—Quina edat tg
—Vuitanta sis anys .
—v e estudiar quan era =
jove?.Va far carrera Y.



CC;
Li lice

Vet aqui dos moments
de la vida de Llore-
nç Villalonga:L,en--
trada de la seva ca-
sa,de Ca,n Sabater
i 1,altre, 1,escrito-
ri aill on seguramnt
escrigué les seves =
fabuloses novel.les=
La cambra on está si
tuat aquest escrito-
ri está repleta de =
llibres de totes caa
tes.Llibres antics
seus,d,altres autors
,perque es nota qua
de llegir 1 legia a-
bastamen,, el nostre=
persunatge ,per mala
-sort desabaregut.Ens
hagués agradat molt=

. poder entrevistar-lo

LA GENT OUE TE GUANYAT
UN NOM EN EL NOSTRO

«86 ANYS D'EDAT
-No vaig fer carrera.No
era gaire estudiosa....
Pere) si mateix sabia la
lliçó quan la,m demana-
yen.
-I a on anava a escola(
-A Binissalem.A ca ses=
monjes de la Caritat.
-I ou; opina del jovent
d,avui en dia 7.
-Ah!, Molt diferent dei
que jo coneixia quan e-
ra nina i anava a esco-
la.Tot ha canviat en M-
desmesura!.
-Parlem de les cases a=
com la seva.4u; opina =
de les destruccions de
les cases senyorials de
Binissalem(.

-S6n molt hermoses.Es =
una llástima que les ea
buquin.No ho haurien de
permetre.
-Troba vosté molt agra-
dable tenirtenir jardins o =
zones verdes dins el pa
Ile?.
-Si,seria molt agrada--
ble tenir-les.Per poder
jugar els nins,anar a =
passejar,seure,etc...
-Ha anat mai a Ca,n Ara
bi 7.
-No.Mogradaria anar-hi
,pero hi ha massa mal =
cam/
-‘74u; opina de la Festa
des Vermar
-Est; molt bg.Em sabria

molt de preu que no es
fes,i que un altre bo--
ble la mos prengus.
-1.j agraden les misses,
que fa ei nostre rector
Don Jaumef.
-No puc resL:ondre aquel
ta pregunta,perqué no =
vaig molt a missa a ai-
nissalem.
-Gràcies Conya Teresa ,
Deu la conservi molts =
d,anys i li doni salud.

-Doana Fiol Dols
-M§Magdalena Carbonell
-Maria Fiol Dols
-Margalida Ramis
Fotos:Joan M.Real
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L,AMO EN PERE COSTITX0 :
oJOVE MALGRAT 52 ANYS DE CASAT »

El padrr que em escollit
aquest mes,és 1,amo en =
Pere de Ca,n Costitx0„L,
amo en Pere,de 82 anys
pe4; que ning0 ho diria=
per lo estirat que cami-
na i per la seva joven-
tut que aparenta al par-
lar amb erl,respón al ==
nom complet de:"Para A--
mangual
grapat d,anys ens diucasat
amb N,Aina de Ca,n Mar-
get...(Ara ens confessa/
que fa 52 anys)...és a /
dir,ja ha passat les bo-
des d,or I...I qui ho 41.
ría d,aquest estornell..
si pareix un jovent,i fa
més que cinquanta anys =
que és 1,amo de caseva .

Del seu matrimoni,vengul
ren dos frlissFill i fi-
lla,en Joan i Na Catali-
na.' ja tenen tres nets
A ca seva( ca son pare),
eren set germans.Son pa-
re nomia Joan i sa mare=
havia nom Catalina.Res ,
que amb 82 anys, i 52 de
casat,en deu haver vis-
tes de coses 1,amo en PA
re.No res,anem a parlar=
amb ell.
I ja hi som.Abans de tot
,l,amo en Pere,ens agra-
daria saber totes les
ines oficis que heu fet
-durant la vid a activa
abans de retirar–vos ?.
–N,ne fetes bastantes.=/
Als vuit anys vaig anar/

a collir oliva a ca,n Ng
gret...Encara era un ni–
net i ja sabia lo que va
lia dir "agafar suades
Ja de més grandet vaig=
fer feina a sa fabrica =
de Ca,n Ferrer durant ==
dos anys.A temporades,a-
nava a cavar soques de =
vinya amb en Joan Xante=
a Cas Agustins...tJuins =
temps Bran aquellsi.Des-
prés me,n anaria amb mon
pare de sabater.' vaig /
fer sabates i més saba-
tes fins als 65 anya en
que vaig "penjar ses sa-
bates" i em vaig retirar
–Durant aquests anys va-
ig trelgallar a Ca,n Ga--

2,4



rriga,a ca,n Figuerola,
de treballs manuals.
—I tut aixa heu fetl.Un
que vos veu,diria que
no heu estat mai malalt
Perqu; vos Sguantau mol
bd.Recordau ses enfermg
tats que heu tingut 7.
—Record dos grips i una
asiltica una vegada.Pel
dem4s,sempre he estat =
sl i fort.No som gaire=
malaltfs.
—I de politIca,endeveu ,

saber un bon rosari.A1
manco haureu vist molts
de tipus de oovernl.
—Sf, desde dictadures
fins a democracies i Ir12

narquies,fotre 1.He viA
cut sa Monarquia d,A1--
fons
tadura de Prima Rivera,
II Repdulica,Fr anco,
ara estic visquent ai--
x; que sa gent diedoma
cracia".
—I quil,ens rebelau gui-
nea ideologies compartj

reu, i compartiu
—Abans ea mds b4 cun--
servador...Ara,un poc =
socialista tirant a new
trai.
—Ens podeu dir el que =
mds us agrada fer 7.
—Ea meu "anhelo"es tru-
iar pel camp i fer es-
port amb sa meva bici--
cieta.
—Per; i a 82 anys enca-
ra anau amb bicicleta Y

—En mancaria d,altral..
Si vaig de part i banda
de poole,i arrib a les
finques.No me la llevin
a sa bicicleta I.
—Qu; trobau si parlasim
d,amors 7.
- Te diati en secret =
unes coses,peaJ no les
apuntis !.Vaig festejar
29 mesas una fadrineta=
draper es Pla de Na Te-
ss, i quan feia dos /1 1
anys i mig li vaig do--
nar"planton".No m,inte-
ressava gaire .Després=

vaig coneixer a N,Aina,
...sabs que 1,encalga-
val...La vaig encalgar/
fins que la vaig agafar
per "mediació" d,una a-
miga seva.' no volia cg
ura sa madonal.
—I de jocs,jugau a car-
tes o a sa loteria 7.
—Molt poc.Qualque qui-
niela i qualque plc un/
decim.Quan em toquin un

caramull de billets dal
xar4 de jugar. ..
—34 1,amo en gere,i com
anau de lletra i de con
tes Y.
—Lo just perqu; no em/
puguin enganyar.Ja 	 ho
va dlr es mestre que m,
enseny;:"A tu ho ten---
dran mal de fer engana..
—te".              



Era un indret...
Com molts indrets...
Com tots els indrets...
Era 1,indret.

Alla hi erem tots:tu t ell
i també jo.Em faltava 1 ,
alé,mentres mirava inmu-
table als que es respire
ven el meu aire,i sentie
com s,ofegava ei cervell
• A les hores,els ganl---
pies,amb els pulmons
plens,estaven en plena =
elació

I eren els nins,aquells=
que no tenen la culpa de
res i paguen les de tuts
els que soportaven el ==
PS d,una atmósfera mal-
sana,d,un aire mal repas.
tit.Els club con6emplaven
desesparats un panorama=
de desigualdats...i mo--
rien poc a poc...
" Et aucune grande persa
nne ne comprendra jama./s
que ça a tellement d,ia
portance"(Le petit Prince)

JO

MALSA DESEQUILIBRIMATINADA
El gene, que ja Eis febrer ,
vidres d,aigua pels racons.
Mai dins les cases de sucre,
renous refredats de plom.

Cridaners al arbre,els gorri-
ons/
sumnien jous de primavera,
i picotejen détils del fesser
un matf de ben pocs culors.

¡erra oanyada,empastissada,
el calçat d e fang embarnissat
les flors ploren gutes de roa-
dai,
i un caragol sols vol voler.

El moix famél.lic d,alt la pa-
red/
mira amb i , nic ull que li =
rest/,
si han tirat les despulles pe/
la finestra/,
del menjar,tut enrevanat 	 de
fred.

Pe, la nit,un vidre ha craxit
i un dibuix de tres ralles =
ha deixat, /
a més d,un triángul i gros fa
rat/
per on el vent trencadissa ==
dins la casa ha afegit/.

Un badail de dins el meu cos
ha florit/
mentres tot aixó mirava de al.a

tinada,/
i per on sol sortir,e1 sol tot
rustit,/
ha començat a passejar la 11u-
made.

JOAN SALINES

FOTO - CINE

SANS
E atu d i : C/P l .Eagl e s ia ,20.

PICAROL
Re p ica picarol,
fes del teu su un vol.
Embolcalla 1,aire de la nit,
sanglot de ferro embrutit .

RepiLa pivarol,
presonei que ets d,un coll.
Tosca guspira,soroll tosc;
submfs batall,dit fosc.

Repica picarol,
i vaga pel camp,sota el sol.
Pregona sovint el teu eixut
Prit/
d,esclavitud; trist repic .

JOAN SALINES

COMPRI "REVISTA RO
BINES".De venda en
-CA,N FAUSTO
-PAPERERIA RUBINES
-PAPERERIA MAPA

-Si desitja
re o dir quelque=
cos l escrioui al=
Carrer Gral Moran.
ta 32.Binissalem.

Fei-vus suscriptor
Lol.labora per po-
der "fer cultura
al nostre poole.
T,aeperam.Coopera.
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ALLA ON EL NIN APREN A VIURE
EN LLIBERTAT...
Quan a 1,any 1,98 0 enca-
ra hi ha qui creu que =
"la letra con sangre
tra",a 1921,neixia a Ail
gleterra,una escola bee
side en la llibertat i
la responsabilitat de =
1,individu:"Summeebill"
Aquf,no podem entendre=
escola com un lloc on
s,hi va per aprendre el
que manen uns programes
sino un lloc on s,aprén
a viure i a deixar de =
viure.E1 seu fundador,
A.S.Neill i la seva es-
posa Enna,intentaren ==
dins les seves possibi-
litats,ajudar a formar=
individus lliures,i no
teresetes al servici d,
una societat.
El fet de ser una esco-
la basada en la lliber-
tatoo suposa un anar--
quisme.Hi ha una série=
de regles fcndamentals .,
que s,han d,acomplir.==

Precisament,no estorbar
la llibel.tat del preocim

Uesdeel moment en que =
es considera una comunj
tat de pe,sones al ma-
teix nivell,la paraula=
d,un professor té el ma
teix valor que la d,un=
alumne,sempre que ague/
ta no vagi en contra d,
una de les lleis de 1,-
escola.Quan un individu
siga la que siga la se-
va condic16(alumne o ==
professor) du a terme =
una conducteantisocial
",és la "reunió general'
,on hi pot participar =
tothom,la que decideix=
el que s,ha de fer.
En quan a les diferèn--
cies socials entre els
distints sexes,s6n nu-
1.1as:els nins no tenen
problemes al hora de ==
fer-se un jersei,ni les
nines al hora d,adobar=
una biclieta.No hi ha =
ningd que els imposi un
modél d,actuaci6 per
cada sexe.Les classes =
s6n voluntéries,peró,en
contra del que pod pa--

reixer,s6n pocs els que
deixen d,anar-hi,i la =
majoria mostren un inta
rés per certs te mes
poc comd dins 1,escola=
tradicional.En Neil,cra
ia que si a un al.lot =
el deixam jugar fins ==
que en té ganes,quan da
cides-que aprendre,ho =
ferá amb molt més inte-
rés que si li fan fer =
les coses que no desit-
ja.Amb aquest cas,la
sca del professor no és
la de posar-se a expli-
car coses com un lloro,
sino la de motivar al
nin a 1,aprenentatge
que sigui el propi alua
ne el que demani al pra
fessor que li expliqui=
una o altra cosa.
Els traumes morals desa
pareixen al poc temps =
de viure a 1,escola.E1=
banyar-se nus a la pis-
cina és molt corrent,de
la mateixa manera que =
sempre en hi ha que ho
fah vestits.A ningd
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molesta el que un com--
pany dugui o no vesti--
menta.En el que coocer-
neix als robatoris, la
caixa fort i la cuina ,
sempre estan a disposi-
ció del"bon lladre".Son
pocs els alumnes que no
haguin anat a robar mez
jar,o a posar ml a la =
caixa fort.Tant en Neil
com la seva esposa no
solen dramatizar.Es li-
miten a investigar qui"
ha estat el lladre,cosa
que no sol ser massa Ill
ficil i afegeixen a la
factura dais pares uns
doblers en concepte de
robatori.D,aquesta man&
ra s,en adonen de que =
no valla pena robar, i
aviat ho deixen fer.
El problema que preocu-
pava més a n,en Neill
era que 1,alumnat pertA
nyés a una classe so---
cial acomodada,quan ell
creia que no hi havia =
d,naver difer;ncies so-
cials.Peró són els pa-
res dels nins pobres ==
els que no volen que ==
els seus fill) hi vegan
,la consideren una es--
cola poc convenient

un"desastre pedag6gic".
I 4s que com sempre,els
que pateixen més direc-
tament les desigualtats
socials,són els primers
que es neguen a rebelaz
se contra la societat.
Després d,aixó,es pot =
pensar que Summerhill no
és més que una escola dj.

ferenta a totes les ai-
tres,digna de coneixer=
o visitar com si es trA
ctas d,un"zoologic",Però
és qualque cosa més,és=
una experiència revolu-
cionlria,una aiternati-
va dins ei món de 1,en-
senyament i de la socia
'tat en general.

JO.

C/. OLMOS, 40
PAUMA DE MALLORCA
TEL. 215969

**it**
.•rits

Baltasar Bibiloni
itibre

sobre cancons i refrany_c,
de Mallorca .

1 nostre amic binissalamer,Ba
asar Bibiloni,fins fa poc
actor 	 de la Massa Coral,ac4
a de publicar el llibre:"Cang
ar de pedagogia musical".Ln =
altasar,en el seu intent d,a-
star la pedagogia musical a

totes les escoles,mostra en
lliure una gran varietat dei c
nçoner popular mallorquI.Cango
amb lletra i musica ,tals com:
"plou i fa sol","Sor Tomasseta"
,"Cang6 dels nevaters","Copeo =
de muntanya","Ses Vermadores",=
"En Pep Gonella té","Vou veri
vou","Ses ninetes,"Cangó de ses
panades",i moltes més ,armonit
zades oel nostre amic Baltasar;

EL NIN IGUAL AL PROFESSOR...
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LLORENÇ REUS,ENS PARLA DEL
CERTAMEN DE PINTURA
" VILA DE BINISSALEM

Aquest mes,ccincidint =
amb les Festes ded Ver
mar,es celebra el II ==

Certamen de Pintura "Vi
la de Binissalem".Tots:
sabem que 1,anomebet ==
Certamen Internacional,
es du a terme grcies a
la iniciativa d,en Llo-
renç Reus,pintor i a la
vegada memebre del Con
sister!. L,hem entrevis
tat.
—Abans de tot,si te pa-
reix,parlarem del que==
va accnteixer,Primer Ce
rtamen de Pintura,e1 de
1,any passat.—Quantes =
s,en varen presentar?.
—Unes 60.Ara b4,d,aques
tes 60,sols s,en varen=
seleccionar 19 .
—1 per aquest any,supo-
sam que espereu més coa
currslncia 7.
—Si.Els Certamens d,a--
quest tipus de cada any
scin més coneguts,i hi =
ha més concurrlincia.Ara
(A, es numero no fa sa
calidad. Particularment,
me contormaria amb ses=
mateixes obres de 1,any
passat,i amb la bona cg
lidad que hi va haver .
Molts de critics 1,han=
cunsioelat el millor Cg
rtamen de 1,any passat=
a les Illes.
—1 varen concorrer pin-
tors binissaiamers al
Certamen de 1,any pasat.
—Si.Tres foren eis pin-
tors del nostre pobie.
—1 d,ells s,en ciassi--
ficar cap 7.
—No.No s,en va selecci2
nar cap d,ells.
—Creus due 1,obra de 1=
guanyador Pomoo,"Comoo-
aición con caballo",ela

la millor que es ve pr.
sent.ar 7.
—No hi va haver dubtes.
Per unanimitat total va
ser la guanyadora.
—Panem dels jurats.Com
són aquests senyors.Qui
saran els d,aquest any?
—Dire que cercam gent
personatges que tenguin
una sensibilitat molt =
gran,i una ampla visió=
de les coses,tot per pa
der captar técniques i
entendre tot tipus d,e21
presions,formes t etc. El
jurat no variara quasi=
en res del de 1,any pa-
ssat .

Es ami dir t si no hi ha=

res de nou,la base sera

la mateixa que 1,any
ssat:Recordem que al I

Certamen hi hagué en k=
Llorenç Moyé Gilabert
poeta,e1 critic Rafel =
Gaume,jo mateix,e1 nos-
tre batle Antoni Amen--
Qual com a president,en
Mari Planells,critic =
d,art de Barcelona,i en

Toni Medina ,ceramista .
Sa base d es jurat será
més o manco la mateixa

,ara boi,pensam
dulr un nou membre d e=
molt de prestigi,encara
que no sigui definitiu.
—Quins estils form eis
que predominaren més qu
rant el I certamen?
—I hagué dos grans te--
mes:hiperrrealisme
abstracte.Avui en dia
s,hiperrealisme és el==
que predomina més.Esper
que n,hi torni haver ==
molt.
—V a acudir molt gent a
visitar 1,exposici6 7 .
—Molta.Tant des poble
com de fora poble.Sobre
tot el dia de Sa Verma-
da.
—Com veu el futur d,a--
quest certamkin del nos-
tre poble?.
—Es mal de dir.De =
moment,pareix que té ==
dos anys més de vida ==
mentres hi hagui ei ma-
teix Ajuntament.Ara, no

21
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SANT JORDI:EXPOSICIO
BINISSALAMERA

sabem si al canviar p,A
junLament d,aqu/ tres =
anys,els nous regidors,
voldran seguir. amb el =
concurs .
-Es ve r que 4a un dells
m4a importants de 8a—
lea
-Crec que despr4s del=
"Ciutat de Palma% el"
"Liutat de Pollenga u ,ve
el nastro .

-86 ,Lloreng,i ja per==
acabar.Creim que ,sincs
rament aquest concurs
es fa grac ies a la te-
va labor.Du molta feina
lorganitzar 7,
-Molta.Trobes- molt poca
col.labora ció.T,has de
moure molt,correr molt,
cercar,i moltes ms prig.
ocupacions.

-Com el feis a saber als
pintors que es fa el ==
Ce,tamen?„
-Tenim direccions de bal
tants de pintors i lis =
enviam les bases.Tamb4 ,
duim ses bases i les ex-
posam per Galerias,prem-
sa,etc,etc.

Llorenç, i que=
1,exit d,aquest any su-
peri encara al de 1,any=
passat.Enhorabona 1.

Equip de Redacció
ROBINLS

Per les festes de Sant
Jordi,la poblaci6 dels
tfpics molins,es va ca
lebrar una exposició =
col.lective:Pedrona ==
Bastard i Joan Segu/ -
Vazquez(aquest darrer,
pintor ciutadellenc ,
molt conegut al nostre
poble),presentaren qua

dros al oli,mentres ==
que el nostre col.la-
borador humoristic, Jo-
an Miguel Llad6,ho fe-
ia amb els seus cone--
guts dibuixos a plow/.
L,exposició fou molt==
visitada i comentada =
favorablement.

DIA 6 SETEMBRE :
VET LADA TEATRE

El nostre grup"Revista Robines,també ha orge

nitzatp pel proper dissabte dia 6,una vetlada
grup de Santamaria,representará la

obra de Joan Mas:"Una dona és per a un rei ".
Es feri un preu especial de 50 pts s,entrada.

-Numero especial de la=

ACTIVITATS DEL nostra revista,dedlcat=,
amb exclusiva a LA FES-
TA DES VERMAR,

• Dia 26 de Betembre:C0n--
feréncia sobre"Vida i 2,
bre al escritor Llorenç
Vialalonga".

Dia 27 de Sete mbre:Homs
natge a Llorenç Villalon
ga.Taula rodona i repro-
sentaci6 de 1,00ra tea—
trai del mateix autor,
"FLSIA MAJOH",representa
da pel famós grup0ALLA-
NICAPUN". Ua esperam ,

NOSTRE GRUP
AQUEST MES
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