
La scenurbo de la XII a K o n reso de la Kai 
Internaciaj 

Palma de Mallorca!.... Nomo kiu elvokas remeniorojn pri estintaj glo-
roj en iu spirito kataluna!.... Via gotika katedralo, kies bel ajnaj turpintoj 
reflektigas en la trankvila akvo de la haveno, diràs al jus alveninta vizitan-
to ion pri la plej prospera epoko de nia historio. 

La re a palaco, fortikajo Templaris, kastelo Bellver kaj centoj da di-
versa) detaloj, prezentas al ni rememoron pri tiu tempo en kiu Katalunujo 
estis unu el la efaj tatoj apud la Mediteranea Maro. 

Sed nomante vin, Palma de Mallorca, estàs ja kvazau oni nomas vian 
tutau insulon, kaj kio plej arma faràs vin estàs la naturbelajoj sidautaj 

irka vi por revigi la matïstojn, kiuj albordi as por ripozado. 
Kiam neniu homa piedo surpa is vian teron, dekoju da jarcentoj an-

òenerala vidajo 



Uuna Esperant is ta Federació, kaj de la XIaJ 

/ loraj Ludoj 

PALMA DE MALLORCA 

ta e, kiani via unua loganto ne estis stariginta ankora la unuan dolmenon, 
jam la naturo izadis en via internajo, en la subtera mallumo, la mirindajn 
lo ejojn de gnomoj kaj feinoj, la senkomparajn grotojn kaj kavernojn Artà 
kaj Monacor. 

Kaj sur via suprajo la ondegoj modelis viajn abruptajn marbordojn, kaj 
formi is viaj armaj valoj parfumitaj de oran ujoj kaj citronarboj. 

Rigardinte vin kaj viajn fratinojn, la ceterajn balearajn insulojn, oritajn 
de la SLino, kronitajn de mara a mo elirinta el la ondoj kvazaíí aro de ra-
vaj sirenoj, la genio - fantazio de nia plej glora poeto, Jacint Verdaguer, 
enkorpigis la spiritan legendon pri via kreado, indan je la klasika mitolo-
gio. 

jjla urbo kaj haveno. 
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Vida o de «Les Illetes», niarboido apud Palma. 

Ekstera o de la Kastelo Bellver. 
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