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EDITORIAL	 SUMAR!
Tots sabem del trAgie accident suc-

ceit a Ortuella, al País riese, victimes
del qual varen esserseixantana
del qual varen esser una seixantena de
nins, que com cada dia, anaven a l'es-
cola, molt lluny de la passibilitat
d'un accident con aquest. S'he sabut,
trtstement ara, que l'Associació de
Pares havia donat compte del perill
que hi havia a l'escola hi havia dema-
nat també, que s'adoptassin mesures
i respostes al respecte. Perl... la
despreocupaci6, la manca de temps, la
manca d'interls... si, han estat cll-
pables de I'accident. No siem tan be-
nAvols al pensar que tan sois és cul-
pa del desti, no, el desti no obra tot-
sol, quasi sempre scim nosaltres que li
feim cami, pensem que la critica i les
discusions no salvaran ja la vida d'a-
quests nins, per, confiem, també, que
la nostra passivitat pot ajudar a qul
nosaltres ens trobem amb les mateixes
condicione del poble d'Ortuella...
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DISSENY I MUNTATGE: GUILLEM FIOL

NOTA: El plag d'emtrega d'articles
per a le REVISTA Nº 13 fina-
litza el die 20 de Nbvembre.

Nota de la Hedacció: Les opinions expressades
en els articles i col.laboracions publicades
dins aquest butlletí, man±festen la forma de
pensar dels seus autors, però no necessaria-
ment la dels que en ell treballem.

Així mateix, feim saber que en equest butl
leti hi ha un ESPAI WERT perqub els lectors
puguincexpressar la seva opinid.

La 'Redacció respectará la llengua en qué
aiguin escrita els articles o colasboracions.

LLORITA EXPRESSA LA TEVA OPINIO III.

COL.LABORADORS HO SON TOTS !II

Tots ela ,que volgueu ajudar econòmicament a
la revista ho podeu fer de la segOent manera:

a) Depósitant els doblers a la ILibreta
d'Estalvi nº 769-41 de "La Caixa de Pensions
por a la Vellosa i Estalvis".

b) depositfint els doblmrs m le Rectórie.
Ceda número costa aproximadament unes 50 pta.
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U.D. LLORET

Bon principi de Temporada el de
la U. D. LLORET, que ja en el primer
partit demostrA les grans possibili-
tes d'aconseguir, enguany, una bona
classificaci6. 1s de destacar la bo-
na preparaci6 física 1 tIonica de
tots els jugadors, aixi com l'inte-
rls d'aquests, el tIcnic i /a Direc-
tiva. Tambá cal dir que la U.D. no-
ret s'ha trobat des d'un principi

dues considerables baixes, degut
el servei militar, ens referim a en
SebastiN Amengual i a M'Andreu Fiol,
als nuels els hi desitjam el millor
possiLle i curt servei militar per
terres estrangeres i que prest tork
nin estar entre nosaltres.

Els resultats, fins ara, (l-X1-80}
són els segnents:

20-IX-00.- ACYD. BIGER, 1; U.O.
LLORET, 3.

Alineació de la U.D. LLoret: Fil;
Amengual, A.Coll, Font, Vanrell;
M. Coll, Fontirroig, Antich; Oliver,
Truyols, Gori. (Jeroni, Moreno),
GOLS: Antich, Gori i Jeroni.

5-X-8G.- U.D. LLORET, 3; CALATRA-
VA, 01

Alin , U.D. LLoret: Fil; Amengual,
A. Cali, Font, Vamrell; M. Coll, Fon-
tirroig, Antich; Oliver, Truyols, Gori.
(P. Munar, Jeroni).
GOLS: A. Oliver(?), Gori.

12-X-00.- P.O.N. TESA, 2; U.O.
LLORET, 2.

Ali. U.D. LLoret. P. Munar; F. Munar,
A. Coll, Font, Vanrell; M. Call o Fon-
tirroig, Antich; Oliver, Truyols, Gori.
(Beltran, Moreno).
GOLS: Antich, Gori.

19-X-80.- U.D. LLORET, 3; SENCEL-
LES, 2.

Ali , U.D. LLoret: P. Munar; Beltran,
A. Coll, Font, F. Munar; M. Coll,
Fontirroig, Antich; Oliver, Truyols,
Jeroni. (Moreno, Costa).
GOLS:Oliver, Truyols (2),

26-X-80.- BAR PRETORIA, 2; U.D.
LLORET, O.

Ah. U.D. LLoret: P. Munar; Beltran,
A. Coll, Font, F. Munar; M. Coll, Mo-
reno, Antich; Oliver, Truyols, Jeroni.
(Fontirroig, Begis).



DYFUNCIO 

Dia 15 d'Octubre:

4» Miguel Coll N'

DESCANSI EN PAU

4

Hermandad de Donantes de Sangre
de la Seguridad Social

UN  POCO DE TU SANGRE
1JUEDE SALVAR UNA VIDA

El próximo dia 11 de Noviembre, se
desplazaéá a esta localidad, la Unidad
Movil de la Hermandad de Donantes de
Sangre de la Seguridad Social.

Se convoca a todos los donantes, y a
cuantos seseen serlo, acudan a esta lla
mada.

Lugar: Religiosas Franciscanas
Hora: 6 de la tarde

FORMA PARTE DE LA HERMANDAD DE DONANTES

Moltes grácies per la col.laboració

BATIAMENT 
Dia 12 d Octubre:

Francesca MI Tugores Fontirroig
Pilla d'Andreu 1 Francesca
Va néixer dia 8 d'Agost

ENHORABONAM

Parròquia
Dia 23 i 26, va tenir lloc la Visita
Yastoral del -13r:-Bisbe.

El Bisbe va estar entre nosaltres
l'horabaixa del 23, visitant les esca-
les, els malalts i majors; va tenir --
contacte amb les monges, retgidors i -
grupa que treballen per la Parròquia,
finalitzant amb una entrevista que li
va fer el "PI OROS".

Dia 26 va celebrar l'Eucaristia de
les 11, repleta de gent a on tots vea-
rem poder escoltar les seves paraules
humanes i evanglliques.

Dia 19: EL DOMUND

La col.lecta va pujar a 12.182 pta.

LES OBRES DE LA PARROQUIA: Donatius
3 4 relació: 48.400 pta.
2 4 relació: 66.100	 "
1 4 relació: 514.000	 "

Total 628.500 ptS.

MATRIMONI 

Dia 19 d'Octubre, a Sant Joan:

Matias Regle Gil
mona errata Nigorra Antich

PELICITATSill

BODES D'OR
Sor Catalina Vidal va cumplir 50
anys de la seva protegió religiosa.
A l'Eucaristia renová els vote de
castetat, obediéncia 1 pobresa.
Els qui la várem acompanyar a n'a-
questa testa, demanàrem a Déu que
sien encara molts els anys que pu-
gui donar testimoni entre nosaltres

NOTES

Des d'aquestes linies la més sin-
zera enhorabona al nostre apreciat a-
mic i col.laborador Rafel Moreno, 1,
e la seva dona,Cati Pons,que varen con-
trar matrimoni el die 5 d'octubre.

Desitjam,també,molta sort al nos-
tre company,TiM Amengual,per terres ca-
cerenyes on ha partit per cumplir el
servei militar.



1979 i de la Camote Munici-
pal d'Administracid del Patri-
moni del 1979.

3.- Trasllat a "Sis Pescateria" del
material contra-incendis
per això canvi del rbtol exis-
tent.

4.- Sol.licitud al Consell Gene-
ral Interinsular per a la co-
locació de r8tols de sTERME
MUNICIPAL DE LLORET" per po-
sar a l'entrada del Terme de
cada carretera.

5.-Facultar al Sr. Gatle perquh,
urgrntement, contrati personal
per tapar d'esfalt els clots
que hi ha a la carretéra LLo-
ret-Ruberts.

6.- Substitucid dels arbres de Sa
Timba de sa Costa des Pou.

7.- LLicAncies per a obres parti-
culars.

8.- Proposta de la Comissid de
Cultura per a reprovacid de
le sol.licitud de cessid dels
terrenys on hi ha el monument
a en Pep Nicolau, oropietat
de Magdalena Real.

O.- Precs i preguntes.

(..MPS AQUEST
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Cárnbra Agrària
MUTUALIDAD AGRARIA
Para conocimiento de los afiliadis a

la Mutualidad Nacional Agraria de la Se-
guridad Sicual, los tipos de cotización
han tenido un aumento con efectos a par-
tir del pasado mes de Junio.

Las cuotas son:

Trabajadores por C/Propia 2.459'-
" C/ajena	 1.975' -

En cuanto a los trabajadores por
cuenta ajena, el 'Impresario o Empleador
tiene que cotizar las jornadas reales de
cada mes a razón de 34 pts. cada una.

Los Empresarios o Empleadores, como
anunciabamos en el número anterior, es-
tan obligados a petición del trabajador
al hacer efectivos los salarios corres-
pondientes a las jornadas trabajadas a
cumplimentar el recuadro correspondien-
te a su Cartilla de Trabajador, con el
nombre y apellidos, D.N.I., domicilio,
fechas, n 2 de jornadas reales y firma.

SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS
AGRARIOS

pone en conocimiento de los agri-
cultores que deseen retirar semilla de -
trigo, pueden hacerlo en los almacenes
del SENPA.

Las variedades disponibles son:TIPO
I Florence Aurora y Cajeme y TIPO III,
Astral. Los precios que regirán duran-
te los próximos meses, son los siguien-
tes:

Florence Aurora Cajeme 

Noviembre	 23154 pts Kg. 22'54 Pts.
Diciembre	 23'68	 "	 22'68
Enero	 23'82	 "	 22'82 "

Esta Címara dispone de RATICIDA IBYS
A PRECIOS DE FABRICA

Ajuntament
El passat día 3 d'Octubre es va

celebrar el Ple Ordinari de la Carpo-
raciá, corresponent a l'esmentat mes.

L'ordre del die fou el segnent:
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1.- Lectura i aprovació de l'acta

. anterior.
2.- Examen i aprovació de la Com-

te del Pressupos Ordinari del



DIADES CULTURALS

El passat die 29, La Ceixa de Pensions
per a la Valiese i d'Estalvis de Catalunya
Balears, "LA CAIXA", va convocar una reunid
el local que té en el nostre poble. A la
reunió hi essistireh unes quinze persones,
representante de les diverses entitats O-
bligues de LLoret. Per part de "LA CAIXA"
hi essistiren D. Domingo Frau Fens, Cap de
l'Obra Social de "LA CAIXA"; Da. Miquela Da-
nós llicenciada 1, six/ mateix, membre de
l'Obra Social de "LA CAIXA"; D. Francesc
Fuster Camps, Delegat dé la Sucursal de 'LA
CAIXA" a LLoret; D. Domingo Ribas Rotger
D. Joan Gibert Riere, Administratius de la
mateixa.

El motiu de la reuni6 fou el presentar
les DIADES CULTURALS de l'Obra Social de "LA
CAIXA", per tal d'establir les actiVitats
que es duran a teme, així com determinar
els dies i les hores.

Després d'una explicació de l'objectiu
de l'Obra Social de "LA CAIXA" a carrec de
D. Domingo Frau Fons, 1 després d'esser exa-
minat el Dossier d'Activitáts, apuestes que-
daren establertes de la següent manera:

PER GENT MAJOR: (dios 14 i 15 de Novembre
Les Activítats  d eren:
e) CANÇO mALLonguINA a clirrec de Francesca
Adrover, Eugeni Canyelles i Bel Cerda. .
b) LA PAGESIA A LA HISTORIA DE MALLORCA.

PELS NINS:
e) EL DIMONI CUCARELL.
b) TALLER DE CARETES.

Els dies seran:
a) Per la gent mejor: els dies 14 i 15 de

Novembre a les 20'30 H.
b) Pels nins: els dies 21 i 22 de Novembre
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ESCOLES

L'Escola del nostre poble equest any ha
estrenat mestres nous; en aquest cas han es-
tat dues mestres a les quals tindrem tot
l'any entre nosaltres. Es tracta de:
Ne Merla Antónis Martí i de Na Margarida Ale-
many; ambduls sdn naturals de Palma i després
d'haver passat per escoles de Manacor i Pal-
ma com a Provisionals, are se'ls ha .deetinat
e LLoret en qualitat de definitivos. Enhora-
bona i que os trobeu bá entre els lloritens.

Per altra part cal donar les gracies els
dos mestres que l'any passat esteren aquí i
que per raons de trasllats se'n han hagut 1
d'anal'. El nostre agraiment, per tant, e En
Gabriel i e N'Arnau.

monturri
Els dres 4 i 5 d'octubre es va fer

una acampada a la Serra de Tramuntana,
Mancor,Possessi6 de Massanella,Canale-
ta,Font de Massanella,Gorg Blau,Escor-
ca,Lluc.Visi+erem les instalacions que
duen l'aigua a Ciutat.L'excursi6 va te-
nir molt d'éxi+.La gent que hi ha parti.
cipat era gent amb suficient experian-
cia i mol+ preparada per fer una excur-
si6 muntanyenca.

El die 12 d'octubre es va fer una
excursi6 a Biniarroi( poble petif,prop
de Mancor).Va esser una excursió fàcil;
hi va poder prendre part geni no prepa-
rada.Tant l'itinerari com l'excursi6 va
esser molt complet ¡molt divertit.

Pel die 19 d'aquest mes tenim una
excursió amb bicicleta pels termes de
Monturri,Porreres i Vila france.Final-
ment visitarem les possessions més im-
portants d'aquests pobles i la murada
talaiatica de Son Mesquida.

El dia 9 de Novembre tenim una alt-
ira excursi6 a Massanella.

I,en projecte,una e la Trapa encara
que no hi hagi fitxada una data.

Al llarg del temps,anirem donant in
formaci6 a +revés de le nostra reviste
"Es Pi Gros".

(41J
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Aquesta vegada el Ilibre es titula
Brosteiar l'ehir,obre de l'autor Jo-
sep Rosselló Munar,nascut a Ince,de
profess16 advocat 1 d'ideologre necio-
nalista-eutonomiste.Malgrat publica
col.laboracions a elguns dieris,equest
és el seu primer Ilibre.E11 presenté
el llibre el certImen 	 Ciutat de
Pelma de Novel.le*,l'any 1979,per5,01
no ajustar-se e les condlcions estebler
-tes per poder esser considerat com a
'novel. lo", no va esser premiet,encere
que, el jurat,aprecIent le seve qualitat,
ve recomer-lar la seva publiceci6.1 equT
esta el Ilibre.Un recull de vivancles de
le seva vida,a l'escenari de la ciutat
d'Ince,on els personatges van donant for-
gel 1 vivesa e le nerreci&L'autor sap
metiser els més diversos aspectes de le
vida quotidiene,amb senzillesa,egllitet 1
sempre errelet e tot ella que sie popu-
ler.Empree un llenguatge viu,concis,de
gran expressivitat.Les notes d'ironie,e1
sarcesme,les pincelledes d'humor venen e
reflectar eis pensaments i els sentiments
dels homes de le postguerra,sempre gravant,
1Tnie e ITnia,les conseciancies de la
repressi6.L'obra,sense dubte,és de gran
qualitat,i,e1 que fa més agradable fe
seve lectura és la postura franca,ober-
te,sense geire ambicions que pren l'autor,
sempre errelet al dléleg directe,a1
Ilenguatge viu	 els sentiments popu-
lars.

Racó per a la poesia

un somriure

(ea. 'troj? troAcut

Ávrt le¿ke vele)

Un somriure costa poc
prpduieix molt.
No empobreix el qui el dóna
enriqueix al qui le reb.
Dura domés un instant

1 perdura dins el record
eternament.
Es la senyal externa

de l'amistat profunda.
Ningd hl ha tan ric
que pugui viure sense ella,
ningd tan pobre

que no el meresqui.
Un somriure

alleuja el cansament,
renova les forces,
és consol dins la tri stesa.
Un somrlurm té valor

des de el començament que es dóna.
Si creus que a tu el somriure

no t'aporta res,
has de ser generds i dóna la teva,
perquè ningd té
tanta necessitat del somriure
com el qui no sao somriure.

FELIP MUNAR MUNAR

Assajava entre cortines	 asseguda e
un nuvol,

sospirant entre un cor confús i una
ánima de nina,

entre ombres llargarudes i paraules
al vent,

la paraula ESTIMAR...
esquinçava mil romanços amb els ulls tencet1
1 les finestres enceses de clarea ....
omb les mans travades	 romántic el cor...
1 avui...sospir tendrement al mmcordar-ho,
tot vestit d'inocéncia,tot pintat de color...

"Si le gente que no sé comprende,a1 me-
C.B.B.	 nos comprendiere que no se comprende,

entonces se comprenderien mejor que cuon-
do,sin comprenderse,ni siguiere compren-
den que no se comprenden los unos con los
otros."(Gusttv Eschheiser).  
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' Vet ací que una altra vegada més surt a
llum, per mediaCi6 des gema major d'en Joan
Curolla, es cant alegre, tranquil, ceremoni6s
i agradable de Sa Cadernera i Es Pins.

JOAN CUROLLA.- Ah, sil, 1d6... Avui els hi
trob. -Ara aprofitaré per demaner-los a on eren
es mes passat, perquè... ell em vaig cansar de

venir aquí per si éls sentiria 1 cap vegada no

els hi vaig trabar!!
Meml... Per qua no vos acostareu de tot es

mes passat per aquests paratges?
ES PINSA.- Tit-tit,... tit-tit,...
SA CADERNERA.- Tit-tirurit,... tit-tirurit.
JOAN CUROLLA.-	 tit-tirurit, jo

vos ha diré de tit,...tit... Per qua no vengue-
reu es mea casset?

ES PINSA I SA CADERNERA.- PerquA es va
abrir sa gaga i de tantes d'escopetades no
ens va quedar altre remei que fugir de per
aquí i &lar a llocs més segurs.

JOAN CURDLIA. - I a on anareu7
ES PINSA. - Jo vaig anar a se vorera de mar,

alla on hi he es Turismo.
SA CADERNERA.- I jo, asa Zona de Reserva

de se Societat de Caçadors.
ES PINSA.- I,... Per qua anares a se Zona

de Reserva?
SA CADERNERA.- Seps que hi fe de bon estar

ella... enguany en Pera Xuto no hi és... és
un cel es viure-hi. I, tu, per qua anares a
sa vorera de mar?

ES PINSA. - Jo t'ho diré... estic cansat
de sentir dir que es picadárs de ILorito das
hi va bé per aquelles zones.

SA CADERNERA. - I, aix8. O t'has fet pica-
dor?

ES PINSA.- De perda... jo no; pera que no
veus que per ella hi ha moltes d'estrengeres,
1 aix8 és el que volen es picadors.

SA CADERNERA. - Si... pera...
ES PINSA.- No hi ha res de si.... pera...

es mal més gros d'enguany és que hi ha hagut
mala anyada pes picadors ja que, almanco, es
temps que jo hi soc estat, no n'hi huvia mes-
sa d'estrengeres.

SA CADERNERA.- Ara que dius de s'anyada...
sa de ses Xirimoies si que va estat bona en-
guany, mira si ho és que fins i tot a norito
n'hi ha tres que cada mes fen un escrit damunt
sa revista.

ES PINSA.- I are que dius...
SA CADERNERA.- Ja ho sens... Sé, i parlem

de tot, quan :tornares de sa vorera de mar?
ES PINSA.- A mitja mes d'Octubre. I, per

cert, quan atravessava es camp de futbol vaig
veure com a una gàbia. Qua saps per qua deu
esser?

SA CADERNERA.- Alerta que no sigui per
posar-t'hi a tu.

ES PINSA.- Si fos per eixa, primer t'hi
tencarien a tu.

SA CADERNERA.- A jo sé ben cert de qua no,
perqua som molt bona cadernera. A más, aixa
és peroua sa Feeeracid de Futbol Balear ho
he ordenat, per protegir e s'arbitre i en es
jugadors de qualque pedrada.

ES PINSA.- I era que parles de jugadors...
Qué tal la U.D. LLoret, enguany?

SA CADERNERA.- Enguany fa molt bon paper,
de cinc partits que fins are ha jugat només
n'ha perdut un.

ES PINSA.- Eh, tu, mire!! que posen ella?
SA CADERNERA.- A on?
ES PINSA.- All... a sa part de ea bemol

del reveli.

SA CADERNERA.- Qua no ho saps...?
ES PINSA.- De qué?



Per fer sombres xines es'han de co-
1.1ocar davant una Ilusa i molt a-
prop d'une pared Ilisa.les roan*
en posicid adequada per a que o le
pared es projectin les ombres.

COL.LABOREN EN AQUESTA EDICIO
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SA CADERNERA.- Tanquen Sa Comuna.
'ES PINSA.- Me'n vaig a mirar-ho.
SA CADERNERA.- Jo també hi veng.
ES PINSA.- Si que hi quedara bé eix.
SA CADERNERA.- Adeu, adeu...
ES PINSA.- I ara que et passa?
SA CADERNERA.- O no l'has conegut en a-

quest cotxe?
ES PINSA.- No. Qui era?
SA CADERNERA.- El Bisbe. Ja ho val això..
ES PINSA.- El Bisbel! I qué fa per aquí?
SA CADERNERA.- Es veu que no ets massa bo

tu... qué vol dir no conbixer El Bisbe?
ES PINSA.- No el conec... que vols que et

digue...?
SA CADERNERA.- No, ida; si el vols conél-

xer ara ve a fer sa Visita Pastoral. Si vas
a 1Lorito podras xerrar amb ell.

ES PINSA.- Saps qué... me'n toril cap en
es Pi Gros.

SA CADERNERA.- Esperem, jo també hi veng.
ES PINGA.- Bé; saps que, no xerris més

que jo ja estic cansat 1 vull descansar una
estoneta, aquí, damunt aquesta brenca.

JOAN CURCLLA.- Descansar.; no, jo vos
vull demanar una cosa abans. Mireu... estic
emprenyat de que pes poble em demanin qui és
Sa Cadernera i Es Pinsé; per aixa vull que
avui m'ho digueu.

SA CADERNERA.- I que te tino de dir... ja
ho veus, jo som Sa Cadernera.

ES PINSA.- I jo som Es Pins.
JOAN CURULLA.- Ell.. , no he aclarit res.

Je tornaré passar un mes bo... Tot es temps
m'ho tornaran demanar.

Foto-Cinema SET-ART. C/ Major, 14 SinéU-
LA PRIMAVERA. Tenda de Robes
Piensos SAN ISIDRO
Piensos HENS. DistribuSdor: Miguel Coll
FARMACIA. Lda. Gaspar LLopis
TOCINERIA Andrés Pol
TALLER MECANICO Rafael Gelabert Ferriol

C/ Zornoza l 9 Sineu

BANCO DE BILBAO	 Ti?. 52 DO 44

BANCA MARCH	 Es Forn de SA PLAÇA

Bar CA NA PERICA Es Forn NOU

Bar CA'N PUXET	 Conestibles JAUME

Bar ES POU	 Comestibles CATALINA MUNAR

S'ESTANC	 Comestibles CA'N DAVIU

MERCERIA JESÚS	 Comestibles FERRER
w,



Qui vulgui ajudar a fer aquesta catequesi, !
pot avisar a la Rectoria o a Ce Ses Monges.I

HORARI: Diumenges, després de la missa del
matí, a partir de dia 12 d'Octubre

-10-
ACTIVITATS DB LA PARRÒQUIA

1980 - 81

L'església estará oberta:

-Cada dematí, menos ele diumenges, de 730 a 8'30

-Mitja hora abans de lee mieses dele diles feiners 1 na hora abans de lee
mieses dele diumenges.

ORACIÓ

-Cada dematí a les 8, menos ele diumenges i festes, Creció comunitária
devocicns própies del temps.

-Cada vespre, rosari i missa..
-Cada diumenge, abans de la missa del vespre, ¡Drenó comunitària de les
vespres.

-Cada darrer dissabte de mes, a les 10 del vespre, Adoració Nocturna.

CATEQUESIS

Catequesis Bleica_

1 2 Grup: 6 i 7 anys

2 2 Grup: 8 i 9 anys
39 Grup: 10 i 11 anys
4 2 Grup: 12 i 13arlYs

del vespre, a partir de dia 17 d'Oc-
tubre.

11. NOTA IMFORTANT: Iota els interessats en seguir qualque catequesis, han de
donar el seu nom a la Rectoria durant els dies 9, 10, 11,
12 i 13 d'Octubre.

Catequesis Confirmació 

-14 Anys

Catequesis Post-confirmació

-15, 16 i 17 anys

Catequesis d'Adults

-A partir dele 18 anys i
matrimonie.

.TEMARI: Matrimoni-Família
Sicologia del Jove
Problemes educatius

HORARI: Dissabtes, a les 6 de l'horabaixa,
a partir de dia 18 d'Octubre.

HORARI: Quinzenal, els divendres a les 9
del vespre, a partir de die 24
d'Octubre.

ORARI: Quinzenal, els diumenges a les 4 de
l'horabaixa, a partir de dia 9 de
Novembre.

Curs Bíblic

i.

-Per a tothom. Dirigit pel HORARI: Quinzenal, els divendres a lee 9
P. Rafel Carbonell.

Oba

SAGRAYETT3 Per rebrer -los és neoesseri que e. tengui .71

Baptiems:

perfirsasil:

Penitbscimu

11.21=1115.:

i"striinlds

Elm diumenges, a la ademe de lee 11.
Preparació: Reunió deis paree i padrina eah el suela

L'any 1982.
Preparació: Dos cursos de catequesis

Mitja hora atans de los mieses.
Celebració cornnitária de la Ponitínoia: Per Wedal 1. Paaqua.

Proparaciév Els dos primero cursos de catequesis.
Data: L3 posará d'aoord amb eleparee.

Pet pta. Smor i per a eempre
Preparaci6: Curset pro-matrimonial a Lloret o a Palma



Com atravessá l'Atlàntic
en Geroni Brines? IX

ESTANCIA EN CARMPANO. VENEZUELA.

Una vez conseguido el permiso

para ir en busca de trabajo, consegtf
trabajar de ayudante de albañil. Es-
te trabajo duró tres meses. Durante
este tiempo trabajé unas cuatro se-
manas alternadas, luego, me salió la
proposición de ir a una finca llama-
da Isabel Maria Terrenos de Ganchun
chtl. Pasados unos días, en esta fin;
ca, conseguí que el señor llamado
Pedro Rafael López respondiere por
mi, y, conseguí la libertad total
unos diez días, después, me propuso
la idea de trabajar en una compañia
de cariaco, no pude, a pesar de mi

agradecimiento, aceptar este trabajo,
ya que, estaba colocado ya. Seguí
trabajando, a pesar de su dureza,
en la finca, haciendo trato particu-
lar con el apoderado. Intentaba tra-
bajar con responsabilidad a fin de
cancelar algunas deudas que tenia

de hacia tiempo. Deudas con mi pro-
pio padre, debido al viaje a Vene-
zuela.

El tiempo me protegió más de lo
que esperaba, a los dos meses de es-
tar trabajando, el apoderado y los
seNores se disgustaron, y tuve la
suerte de pasar yo a ser el apodera-
do. LLegué a conseguir que - la finca
fuera admirada por la maría, cul-
tivada la tierra "a la europea". En
resumen, estuve diez meses y dos
días.

(CONTINUARA)

El dia 26 d'Octubre tingué lloc a Sant Joan una trobada de l'ASSOCIACId de
PREMSA FORANA amb motiu del X Aniversari del "Butlleti Informatiu SANT JOAN..

Fou uns diada totalment dedicada a la Premsa Forana. El demati va haver-hi
una recepció a l'Ajuntament i la presentació del número 100 del Butlletí Sant-
joaner, així com diversos parlaments a cbrrec de Joan Barceló, Batle de Sant
Joan; Santiago Cortés, President de l'Associaci6 de Premsa Forana; de D. LLuis
Alemany, estudiós de la Premsa Mallorquina i dé D. Miguel Gayll I Sitjar, Poeta
santjoaner. Más tard en el Santuari de Consolació va tenir lloc una reunió de
treball de l'esmentada Associació, a la qual es varen admetre com a membres a
dues novas publicacions locals foranes: "Robines» de Binissalem, mensual i
"Diari de Buje", de (ligar, trimestral.

A la tarda, el poble de sant Jipan, dedicA uns quants d'actes festius a l'As-
sociació de Premsa Forana.

JORNADES DE REPLETId ESPIRITUAL

Abans de l'Advent hi haurh aquestea jornadas perquI el cristianismo puTui
arrelar més dins les nostres vides.

NOVA PUBLICACIÓ

Posas' a dispo5ici6 deis fesls el "FDIJI D0MINICA/0 , dues fulleo *ensilles,
emperb plenas d'in:formuló 1 formació per la persona cristiana. 

12_10...RRI DE DES MISSES 
Pina

Dilous: 19
-Dissabtes 20'30
-Diumengs: 10'30 i 18

Illoret de Vista Alegre'
-Vespres: 19'30
-Diumenges i festes dematí: 11

719MZI: `107C71:0 



ENTREVISTA: -12-

EL Sr. BISBE

REDACCI1.- Quina postura té l'Església da-
vant la situaci6 actual de l'Estat Espanyol

concretament, sobre els problemas del Torro-

nene i el Divorci?
SR , BISBE.- Primer hem de comengar per

dir quina és la situaci6 actual de l'Estat
Espanyol. - Vull fer la notaci6 de que impro-
vis, déncs és una conversa improvisada -
Aquesta situaci6 podria definir-se segons unes
guantes coses: crec que ella que califica l'Es
tat Espanyol en aquests moments és la instau--
raci6 d'un plantejament democratic en el fun-
cionament de tot l'Estat per quan hi he una

Constitucié aprovada per la immensa majoria
dala espanyols; per quan hi ha un Parlament
sortit d'unes eleccions lliures 1 que funcio-
na; per quan hi ha unes llibertats. fonamen-

talment considerades i, en bona part, realment,
també aconseguides. Aquesta nava situacié de
Democracia 1s allò que caracteritza l'actual
situaci6 de l'Estat Espanynl.

Una altra cosa que caracteritza l'Estat
Espanyol, en aquests moments, és la participa
ci6 de problemes coauns a d'altres Estats, -
com 1s la Crisi EconOmice i com és el Terra-
risme.

I, finalment, una altra cosa que cree que
caracteritza,en aquests moments, l'Estat Es-
panyol, s6n uns certs problemes específics
com és el problema de la posada en funciona-
ment de les Autonomies, com és el problema
del Divorci i con és el problema, de parti-
cular gravetat, de l'Atur com a conseq0bncia
de la situacid econdmica.

Quina actitud té l'Església davant aques-
ta situació?. Primer parlaria d'un planteja-
ment general respecte respecte de la situaclal
de democracia formalment constitu/da a Espa-
nya. L'Església té una actitud d'acceptacid
d'aquesta democracia perqua reconeix que a..,a
quest és un camí valid per aconseguir una
convivIncia humana i digne i, per tont, l'Es-
glésia vol ajudar des del crear consciAncia
dins els seus.. membres, fins als qui siguin
o no cristiane, per tal que aquesta situacié.
de democracia es consolidi de cada vagado m6.2
sigui cada vegada més real, cada vegada més

justa i s'eliminin les dificultats que té ezi
aquests- moments. Per tant, l'EsgIésia no es-
taria un una actitud nostálgica de temps pas-
eata; l'Església no estaria en una actitud
critica per la novo situaci6, per principi,
sin6 noms d'aquells punta que a(in obscura,
no aconseguits, contradictoris; l'Església
voldria ajudar a algar i completar el desen-
volupament d'aquesta democracia. Aixé seria
allò que l'Església feria respecte de la si-
tuació general.

Respecte de problemes que afecten a l'Es-
tat Espanyol i que sén comuns no només a Es-
panya, sinó a gran part dels páSses del m'in,
especialment d'Europa, com és, per exemple,
el.Terrorisme, La Crisi Económica?.
Respecte del terrorisme l'Església té una
postura rotunda i radical d'absoluta reprova-
cié; L'Església sosté que en cap cas no és
lícit el terrorisme, perqul l'Església té
com e principi fonamental que el primer dele
drets dels homes és el dret a la vida i que
ningd no té dret a trepitjar aquest dret fo-
namental, ningd no té dret, ningú, ni a eac.
tuar damunt la vida dels altres. I aixa, fot
ma,diriem, el gran capítol pel qual l'Esglé:
sia esta en contra del terrorisme i el con-
demna expressament; llavors podriem dir que
hi ha altres capitedle:com elle) 'que hi ha a
vegades darrera determinats plantejaments fi

los3fics, ideològics o de determinats negocia
d'armes, per exemple, que hi ha darrera el ter-
rnrisme o l'agravament que suposa el que morin
persones innoaentes. Aixá serien agravants pels
quals l'Església pren la postura de rotunda
condemnacié absoluta, sense cep paliatiu.

REDACCIC.- Quina seria la resposta davent
el brutal assassinet de l'Arcabisbe Oscar-Be-
mero, en El Salvador, mort per forces pera-mi-
litars, sapiguent que la Junta Militar que go-
veme aquell país Latino-America, digué, en
diverses ocacions que l'Arcablsbe feis terro-
risme? 1s vera realment que Oscar Romero feia
terrorisme?.

SR. BISRE.- Jo estic convençut, no només
per noticies indirectes, sin6 per coneixements
molt profunds, perqul m'ha intresset molt pro-
fundament el cas del'Arcabisbe Romera i he
llegit prActicement tate els escrita seus i he
procurat informar-me molt sariament de tata
l'Esgilsdat del Salvador i, certament, l'Arca-
biaba Romero no feia cap tipus de terrorisme;
era actsat de subversiu, de terrorista, però
a Jesús també el varen acusar de subversiu,
de terrorista i de voler enderrocar el Cbsar
de l'Imperi Roma, no. Les acusacions no volen
dir res. De fet el que feia l'Arcabisbe Romero
era lluitar contra un terrorisme a vegades,
fins i tot, sostingut per Institucions, i exer
dit per Institucions Pébliques.

_ (cnwrirlu.ARAI
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COLLABORACIONS
Xerrant deis nins	 c.e.e.	

-tes que poden perturbar el nin fins
arribar e crear en ell un seri6s trau-

El món deis infants és un mén que	
me.Ell necessita comprendre tot quant
ees pot qualificar de meravell6s,pl¿	 l rodeje,mai s'ha d'anar omplint el

d'inocncia,fentesies	 il.lusions... seu capet de mentides,hem de procurar,I	 i 
un món que necessita el supon de la	 emprant un llenguatge comprensible pert 

tparaula AMOR escrita en Iletres gro- e l'edat de l'al.lo, ejuder-lo	 a

sses.Per,a vegades,moltes vegades,	 assimilar qualsevol fet,mei nem de prob 
-metre coses que,d'abans,sabem ja,nomalgrat estimem als nins "emb tota l'A-

nimen-com es sol dir-som els culpables	 podr8n cumplir-se ...d'aqueixe mane-
de les seves angoixes i les seves frus- re evitarem que el nin es senil inse-

8tracions,perque,des del nostre punt de	 gur	 confús claven+ una srie de fets

vista "aduli" som incepagos de penetrar	 que no comprén,i, l'ajudarem a créixer
endinsar-nos dins el seu m6n,i ells, 	 responsable i felig...No deixem que

dfno poden arribar a comprendre els nos- els nostres eectes repercuteixin sen
tres raonaments, les nostres matisacíons -pre en les persones que més estimam..
davant les coses,no poden assimilar mil
i un complexe que,molt sovint,ens fan
actuar de maneres estronyes...per8,sr,
sén ells els que,quasi sempre,reben la 	 Explicació psico-sociói¿gica
descArrega dels nosires nírvis i del nos-
tre esta d'anim tens.Es per eixa que 	

de l ngicShem d'intentar conjugar la parcula AMOR 	 a re
en tota la seva amplitut i esser cons-	 rer Felip Munar
cients de que els pares són els respon-
sables de la vida i LA FELICITAT dels
seus filis.Al dir aix8,no em referesc	 Raix d'aquest títol sortircn uns tres o

a l'amor de	 'ull cautel6s,preocupet, quatre escreits per esclerificar un punt quel 
está tan lligat a la !lastra vida. Tant queque vigila constantment eis més minu-

ciosos moviments,ni a l'amor de la m8	 és impossible dinsqque5ta sacietat viure to-
sempre oberta que el satisfa de fofs els talment apartat fora l'aspiraci6 espiritual,
seus capritxos materials,no,no em refe-
reixo a aquesta classe "d'amor" que es	 El fet religiós apareix com una constant
serveix només dels media materials per	 al llarg de la histOria humana i a más no
a sustituir un amor intens que no poden apareja baix d'una forma única, més bé baixoferir,no oblidem que sempre és més fa-

una aceptid molt genárica. D'aquí resulta quecil donar coses de l'exterior que d'un
mateix.EI viure nsacrificat dels pares del fet gistáric de la religió no es pot treul."
no és,tampoc,la manera més sinzera de	 reun argument convincent a favor d'una deter-
comprendre la parcula AMOR.	 minada forma o definició de religiá que nosal-

Podem demanar-nos ia,quins s6n,ver-
faderament,els elements capaços de co- tres poguem establir "a priori", i que en tot

municer l'amor,aquest amor que necessi- cas no sería mg que la forma d'entenore la re-
ligi6 que té una institució religiosa concretata el nin i l'ajuda a viure feliç i se-

gur?...	 Més que cardar una explicaci6 de per què
Crec que,en un principi,és necesso- 	 s'ha donat històricament el fet religi6s, es

ri un contacte personal profund amb els tracta de cercar quina és la vertedera signi-el.lots,un contacte que no depen mai de
la quantitat de -l empsque passen es pa- ficació de lo religids dins la vida social il

dins la mateixa existáncia humana. Els soci-res amb ells,no,mes bé, depen de la QUA-
LITAT d'equest temps.Tots els nins ne-	 legs F. Berger, Luckmen, M. Hill, han inten-
cessiten la companyia dels seus pares, 	 tat trobar una redefinició de lo religiás que
una trobada que concentri la mejor e-	 expligui millor, no demés el fet religiós del
tenci6 i el més desitjat interés,i,on passat,	 óel nin no senti la pres¿ncia de l'indi- sina tamb aque.,t altre feu que surtfernc ia.L'al.lot que es trobi amb uns	 a la vista de la "decadáncia religiosa" que,a 
pares sempre concentrats en els seus 	 almenys aparentament, s •estat extenent disR la
assumptes no podrel mai sentir-se velo-	 nostra societat moderna i que es diu secula-
ret.	 rització.

També és important Que el nin es Ocorreix que els qui pi-afeasen una datermi-
senti segur dinsle societatque l'envol-
te eixa es pot econseguir mitjancent un nada fe, confiats eh les rutines religioses,

emb
,

ient on no es visqu en constantes	 perden de vista l'horitz6 ample i fons deli 
étensions,nirvis	 intrenquilitat,espec- que s la religi6.



Es veritat que una consideraci6 externa d 	 veritat i amb la justícia és la d'assuMir una idéde
'la religiá no esgota el seu contingut. L ex- -14- logia desquerres i nacionalista.

Aperi/hcia religiosa té una riquesa que domás 	 Per qu aquesta opci67
é	 eeeltdes de dins es pot percibir en profunditat. 	 El que és cert, s que la veritat no ha

mai amb la dreta d'aix ens ha donat sufucientsDiferentes aonsideracions de la religió:
preves per demostrar-ho: he. negat i reprimit-La condideraci6 essencialista de la religil

s la tradicional per esplicar el fet religios 	 eliminat totes les veus que proclamaven veritatsé 
.	 ".S'apoia en l'essencia mateixa de l'home, en 	 que no fossin la seva veritat"

neghtila naturalesa humana que aspira espontlrement 	 A más de la veritat sha negat seatA

a l'absolut. L'home és un la-"animal religi6s" 	 encara ara, els més elementals drets humans, re..

es diu, i pel mateix sempre manifestara la 	 primint les llibertats d'expressid, les llibertats
seva inquietud religiosa i la setL as4raci6 	 de viure dignamert, les llibertats d'autogovern

als pobles que aixl ho desitaen, fins tot, elcap e .Déu.- I per ser "exigIncia natural", el
&ese elemental dret a la vida, al permetre quefet continuar/ manifestant-se baix d'una o

altra manera.	 dins une constituciá d'un Estat democrAtic per-_ _
maneixi la pena de mort.

FELIP LUNAR MUNAR Per aix 1 moltes d'altres coses cree que la
veritat no pot estar mat amb la dreta.

Per altre part no podem ignorar, tempoc, laItntuatiEzació a les	 veritat de le realitat que ens enrevolta.
No pedem oblidar que la nostra llengua és

el catan i per tent totes les nostres manifes-
tacions haurien d'esser, íntegrament, emb
te llengua (tombé la Revista que tenia nmh les
mans).

No podem oblidar la nostra Histdria. 1s ne-
gar la mostra prApua realitat el que els nins
a l'escola se'ls ensenyin qui eren els *Reyes
Catélicos" i en "Felipe II" i no sApiguen qui
va esser en Jaume I o en Sim6 Tort Sallester.

No podem consentir que la literatura d'au-
tors estrangers trepigi noms de prestigi com
els de Ramon . Llull. Joan Alcover, Costa i LLo-
t'era, etc.

5s inacceptable que molts sapiguen els noms
de moltes muntanyes de quasi bé tot Europa i
no sapiguem quins són els puigs de la nostra
Serra.

Es evident que si volem estar de part de
la veritat hem de començar per conAixer i defer
serle veritat immediata que ens enrevolta i que
tal vegada per estar en contante permanent amb
ella ja hem oblidat.

Es Pi Gros no pot oblidar 1 deixar passar,
també, aquesta immensa i irrefutable veritat
dins la que estam inmersos. S'ha de definir i
prendre una opci6 clera, especialment si vol
afirmar la seva indepIndIncia. Aquesta  opció,
com ja he dit, crec que solament pot esser una:
NACIONALISTA D'ESQUERRES.

Si no és així, consider que el primer que
feim és negar la veritat que ens revolta i pas-
sar a dependre de les veritats que estableixen
els qui tenen el poder.

Es prou hora de que ens definiouem. L'énic
partit que no és capee de definir-se i, malgrat
tot, fa politice de dretes, s la U.C.D. i el
seu govern i ]exemple que déna no crea que si-
gui massa edificant.

xirimoies	 per G.A.LL.

Voldria dirigir-me á l'autor o autors que en el
darrer número d'aquesta Revista publicaren l'ar-

ticle encapçalat Que Tall! " per donar-les la
en hora bona i mostrar la satisfacci6 que em pro-
dueix el veure que, a poc a'poc, es va rompent el
gel i que cada mes apareixen naves col,laboracions
que fan demostrar l'interls que le gent del poble
té per la Revista, incrementant així la sexta di-

fusió.
Per altra part, reconeixo també com a fet al-

tament positiu el que l'article s'hagi escrit en
catela, ja que és així, ni més ni manco, com cal,
per esser aquesta la llengua del nostre país.

Melgrat tot eix11 i retificant una vegada més
la meva satisfacci6 davant l'apariciá d'aquest
article, que esper tingui continuitat (com s'anun-
cia), mostr el meu desacord sobre una afirmació
que fan l'autor o autors respecte a unes declara-
cions del Director d'aquesta Revista.

Es tracta de l'afirmaci6 que Vtes. fan en torn
a la necessaria no-vinculació a una ideologia po-
lítica (dreta o esquerra) si es vol estar de part
de le veritat.

Personalment estic profundament en contra d'a-

questa afirmació i exposaré les meves raons ja que

la meya afirmeci6,no crea ni vull, que sigui de
cap manera oratutta ni tamnoc panfletbria.

Avui i en aquest país no cree que es pugui
estar al costat de la veritat sense prendre una
opci6 política clara. El no voler definir-se és
lônìc recurs que li queda a una persona quan no

sap cap a on ha de prendre. No podem anar passant
els anys intentant nadar 1, al mateix temps, guar-
dar la roba.

Per/ això cree que la única sortida és, com

ja he dit, prendre una opciá riolitica clara i con-
secuent. I tambl, per això consider que avuffi i a
Mallorca la única via possible per estar amb la
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LA 7IGU72A (capítulo 2 2 )        

.Todos los terrenos oue no sean Pantanosos y encharcados convienes a la higue-

ra, cero en los nue da mayores rendimientos es en los calizos, fértiles, y de

subsuelo fresco, Pues necesita absorver en el verano mucha ama para sostener la

evaporación de su abundante follaje, pues de lo contarrio caen sus hojas con per-

juicio del fruto.

Las higuers cuando viven asociadas a otros árboles se benefician del cultivo

de ellos y en muchos casos apenas se abonan. No obstante cuando constituyen.=

cultivo ,Inico deben abonarse emnleando estilrcol de cuadra, cenizas de lela,

escrementos de aves y sustancias minerales. ln los terrenos llanos las hojas cae

caen de las hiEueras benefician el suelo y no necesitan tanto abono como las que

vemetan en terrenos pen4ientes en los nue las hojas no se detienen.

Se . propaEa por semilla, yemas con corteza, estc.quillas, estacas, ramas des-7a-

jadas, troncos, barbados o renuevo, a codo e injerto. El primer sistema es len-

to y la hiEuera de7enera. l de yezas consiste en cortar un trono de corteza

con also de yema en dende haya una o varias de ellas cuano las hi477.1P e7-ir- - r

a brotar; dicho trozo se planta en tierra mullida, remando con 	 frecuencie.

Las esnuillas son porciones de ramitas de ...1no o doS a7os, de 20 a 40 cms. Las

ramas dessajadas se enPlean Para 7randes Plantaciones; han de ser de mediano

vimor_y conservar en la Parte des:ajada un trozo de corteza; su lonmitud será de

50 á 70 cms, y se Planta en.e1 hoyo preparado, cubicado con tierra todas las ra-

zas menos una COA doe yemas, que será la indicada Para constituir el tronco.  :-or

tronco o ranas	 uesas se dividirán en trozos y se enterrarán en hoyos proporcio-

nales. Las estacas se Plantan de Dicieabre a linero en la reión del naranjo; de

Pebrero a nerzo en la del Clivo; y de :arzo a Abril en la de la vid. Los barbadez

o renuevos se obtienen con Plantones de dos a tres abs, llevando el mayor mlner:

de ralees cailares, y se plantan de asiento a fienes de otorio o principios de

Primavera en sitiox que esta acostumbre a ser lluviosa. Los acodos se hacen uti-

lizando ramas de dos a tres aloe, por :arzo 7 Abril en las resiones frías, y en

Febrero O I'arzo en las templadas, es decir, cuando la savia está ya en movimien-

to. Los injertos de e:cadete se emplean en las ramas de uno a tres aloe, y el

de canutillo cara los renuevos, y cuando las ramas cuentan más de tres af'.os van

bien los de púa sacados de ranas de un a7o. 2n los terrenos buenos se plantan

las higueras separatias de ocho a diez metros; en los pendientes y pedregosos,

de seis .a ocho; en bancales de buen fondo de ocho a nueve,y en anchas calados,

laderas, llanuras y valles, consuelo de aluvión, de nueve a diez metros.

Sufren las hisueras las podas de formación, la de conservación y fruc - ifica-

ción y la de restauración. La poda de fornación se a7)lica a las hiítueras cuando

han cumnlido los dos aloe, sin quitarlas ni una sola de sus ramitas. Al tercer

a7lo ,se fija la.altura del tronco en sos metros, en los terrenos de secano, y tre!

los de regadío, elimiendo en ambos casos el brote más vigoroso; se - supriMe la ye-

ma terminal, brotando los laterales que han de ser las ramas madres, dejando es-

tas con tres o cuatro secundarias, constituyendo unas y otras la coca  del árbol.

Las remas que nacen del tronco estando for4lando las principales o ramas naire

se despuntarán y no se suprimirán del todo, sino cuando tengan cuantro o cinco

años. La pode de formación y fructificación es solo un espurEo de hojas secas

41/1131/INVVyv 1-1),,,i, 4 /%1111 Wilm"1 /01111 vm et,"1	 10 vi.td n 1
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y ramas chuponas y mal formadas. Seg(5.n que los palees donde hayan de vegetar las
hieueras, sean meridionales o septentrionales, así se podará mas o.menos fuerte4

la higuera, porque en aquellos el crecimiento es mayor que estos. Influye también

en la poda que las tierra sean de fondo y las variedades de aran desarrollo. La

poda de restauración se lleva a cnho cuando las higueras son viejas y tienen los
troncos carcomidos, o si han llegado a helarse.. Para ello se descalza el tronco,

cortándolo lo más bajo de la superficie posible, quemándo leía sobre él después

se embadurna con alnuitrán mineral; se trabaja y abona la tierra de alrededor y

se vuelva a tapar el hoyo. Cuando aparecen brotes que suelex ser en el mes de

Warzo, se eleise el más robusto y se conduce como si fuera una estaca recién plan-
tada.

La omeración de caprificación que desde muy antisuo viene nracticándose en

las higueras, y que es un procedimiento nara adelantar la =claree de los hicos,

consiste wi suenener entre las ramas, sartas o rosarios de cabrahieos o frutos

de la higuera silveetre. Esta práctica la simen en muchos nueblos de Almería

y sobre ella se han hecho estudios, pues no tod-s las oniniones son favorables

a ella y la cueetión está eón nor resolver, aunque harán bien aauellos a.ricul-

tores en no dejar de precticarla en las variedades que acostum'pran. Lo que está

comnrobado es que los hifeps adelantan su madurez aplicándole en el ojo cuando

está rojo, con un Peino un poco de aceite. Cuando se los pincha con un punzón

fino en la misea Parte, aplie'ndo diversas sustancias, y hasta atravesando el

pezón con une eenine de zarza; nero son nrocedimieetos dae se coenren ,le deede
lueep no son prácticos y si de mera curiosiad, pues los hiaos así madurados
pierden en calidad. -Jeto lo he visto nracticado nor un se1or cae tenía un chalet
y junto a 61 ena higuera de la cual cozia hi - os un mes antes de que madurasen
por vía noraal.

Sucedió en un nrwlio ?ue conozco. _Intr6 un ano; y eunlidos los caatro anos

de arriendo tenía.nue dejar la finca a otro arrendador. Con el ticano suficiente,

el amo y un gnaán, fueron untendo los higos verdes a dos higueras Por día. A los

ocho días iban mndurando los hi7os y los cerdos se los comían. Al legar el nuevo

amo con su piara de cerdos ya no encontró hl -os.

Es saber no ocuna lloc

Lo cae no vols per tu no el vulguis per nin.

.REFRANYS

Poques metzines,no maten.

Mal domunt mal i pedra per capçal.

Berenotsi dejuns no canten junts.

Mal de molts,conhor

Secret de dos és so
no és bo per res.

'Qui renta es cap a
es lleixiu.

t de bAsties.

spitós,secret de tres

s'ase,perd es temps i

Porc e mitges,mai és gros.	 Quan es bé és vinguf,es seny és perdut.

Val més dir "madono mengem" que "senyora Es foc,es betlem i lo mar, sempre tenen
berenem".	 qul mirar,

Pancuit,panxa plena i ventre buit.	 Vent xaloc,molta mar i peix poc.

Comptes vells,baralles noves.	 A cada bogada perdem un Ilengol.

Comptes de cop no en surten lo meitei. Qui molt obrage,poc estreny.
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at,te	 , A.111. TrLon. tn e. ) sfecYft	 b.

ren 911.
El passat dia 23, a les dotze del mig die

una esborronadore noticia recorria, primer
tot l'Estat Espanyel 1, poc després, la resta
del mán: A un Col.legi Nacienal del poble
d'Ortuella, en el País Base, shavia produit
una enorme explosid, resultes de la qual, més
d'un cinquantanar de nins d'una edat compresa
entre els sis i els deu anys havien quedat
totalment destrosats, Una altra vegada més
els companys dr'tstet, del País Base, sofrien
en la carn la violbncia, pera una viollecia
realment particular i especifica; no es tra c

-tava de morts de guArdies civils ni de poli-
cías, eren nins.

En aquest article m'agradaria fer una.
conscienciaci6, no d'aquest desastre passat,
perqua no cal, ja que segurament que tots po-
guerem veure, hi quedarem. Valdría fer un ti-
pus de conscienciació pensant que el peril/
d'un altre desastre com aquest, és . sempre pos
sible.

Primer farl un balanç de la immediata res
posta que el Ministeri d'Educacié, per boca -
del seu ministre - Juan Ortega Y Díaz Ambrona
- fer del desastre; llavors analitzaré la
problematica dels Ldificis Escolars 1, desH
prés faré una exposicié de la situaci6 dese-
trusa en qui es troba la nostra Escola de
LLoret, ja que per la seva particuleritat és
una de les escales qur té moltissimes de pro-
babilitntsde convertir-se amb un cas com el
d'Ortuella.

Començar, déncs, pel primer punt. La pri
mera manifestació del Ministre d'Educació foE
la del condol; pur, quina classe de condal?
ni més ni pus que, decretar un dia de fasta
pels nins i mestres; dic de festa, perqub,
senyores i senyors, tots sabem que els nins
esteren molt contents de no tenir escola. 1s
una mesura totalment inacceptable par part
d'un Ministre d'Edueació; ell tindrà les se-
ves reons per fer-ho així, per jo, personal-
ment, no les eompartesc. Cree que un Ministre
d'Educacié, a més d'esser un bon mestre, he
d'esser, també, un ben pedenoc i, per això
un pedagoc de cap mEnrra hauria decretat un

dia de dol (?) el anunciar un dia no-lectiu.
Cree csile la resposta de qualsevol ciutadA és
el demanar,d'una eenera nolt conscient perA
efectiva i immediate,la dimissi6 del Ministre
PerA, per quI el Ministre decret un dia de
festa? Senzillement, aquest dia bati perquA
hom 1, més concretament, els nins 1. mestres
oblidassim la triste tragAdia d'Ortuella.
QuA calia, dáncs fer, per part del Ministre
davant un cas cem aquest?- us podeu demanar-
La resposta és molt concreta: donar l'ordre
a tots els mestres i nins, que el dia 24 fos
un dia de refiexi6 sobre el desastre del die
abans; comentar les deficients estructures
de les Escales, la problemàtica de la massi-
ficació escolar, l'Edifici Escolar, etc. etc
AJA heuria estat una jornada de dol 1 refle-
xid.

El segon punt és l'analisi de la proble-
màtica dels Edificis Escolars. Realment po-
dem donar gracies a Deu de que desastres com
aquest no es produexin, die a die, a tot
llEstat. I, precisament, els edificis que es
troben en,més precAries condicions, són els
de nava construcci6 (de fa deu o quinze enyE)
M'agradaria estendre'm en aquest punt, pera
comprenc que l'espai limitat de la Reviste
no m'ho deixa fer; de totes maneres us conta-
ré uns quants de fets reals que us podran ser-
vir de punt de referAncia.

a) Quan s'ha de construir un Edifici Es-
colar, la subasta sempre es fa a la baixa,
és a dir, la se'n du el constructor que hi
diu manco, la qual cosa fa que moltes vegades
s'escatimin vertaderes necessitats.

b) Els tècnics del Ministeri no estan
sempre a l'obra i, per tant, no la dirigeixen
*in situ".

c) No hi ha cap escola que tingui sortida
d'emergancia, en cas d'inaendi o d'un desatre

d) Quasi totes les escales que tenen men-
jador, tenen la cuina d., per tant, també les
bombones de gas davall les sales dels nins.

e) Fins a l'any 1973 en els Pressuposts
Generals de l'Estat hi havia hagut una parti-
da destinaea a la Conservació dels Col.legis
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Nacionals, pera a partir d'aquella data no hi
ha tornat figurar, per la qual cosa, s'han de
fer carrec, d'aquest cepitol, les distintes
Corporacions Municipals corresponents, el que
suposa que Ajuntaments que tenen el Pressupost
molt baix no puguen sostenir aquestes despe-
ses i, per tant, vertaderes i urgente refor-
mes es depassen amb el consegnent per111.

e) 9"aqqest punt ebans esmentat, es dedu-
eix que és me que necessaria una immediata
reforma de l'Adninistreci6 Local i la posta
en marxa de l'Autonomia Local, ja que aixl
seria el m.- Iteix Ajuntament el que contratarla
els tIonics de la seva confisma per du a ter
me tan delicades obres. 	

-

g) 9ue es construcixen Edificis Escolars
vora zones d'extrema perillositat com gaseo-
linares, centrals tOrniques, etc.

h) Que es mantenen en funcionament Edifi-
cis Escolars que estan en permanent estat de
ruina.

I encara n'hi podriem afegir una llista
més

El tercer punt a desenvolupar és el refe-
rent a l'Escoda del nostre poble, LLoret. Cree
que si fos una Oestid que anAs expressamert
dirigida al poble de LLoret, sobrerien els
comentarla ja que une persona per molt curta
de vista que sic,	 pot veure clarament.l'es
tat en qua es traba. Ara bé, esperem que aquIst
escrit arribi, també, a les orelles dels qui
tenen una responssabilitat ciutadana i, si
eón coherents i autantios professionals del
quefer ciutada, actuin en conseqnbncia, ja
que, desgraciadament, potser en algun moment
fos masas tard 1 s'hagués de decretar com a

per M.S.

que el qui té muller jove i encara no em basta bé.
a la guerra n'ha d'aner. 	 -Me vols dir tu, porquerola,

Jo que la tenc joveneta, quin seria el teu bever?
¿en a qui la deixaré?	 -Un tassonet d'aigua rotja,

Jo la deixaré a ma mare i encara no em basta bé.

eenyel de dal un altre die de fasta escolar
com l'abans esmentat,

A la pregunta de com es trabe l'escala de
LLoret?; la resposta no pot esser més contun-
dent: Amb un estat totalment de ,RUINES - les
teulades passen, el satil tambá passa, les
parets estan plenes d'humitat - i mentre, din
tre cada die hi conviven més de cinquanta

dues mestres (un aspecte totalment dentesc).
Pera aixa no 6s tot. D'aquest estat ruinós
els organismos competents ja fa un grapat de
mesos que n'estan informats 1, també és vera
que, si no se'ns enganya, el Ministeri ha ac-
ceptat la constucci6 . d'una altre Edifici Es-
colar pel proper any.

PerA, no seria convenient mentre, anar
sol.lucionant els problemes que tá l'actual
edifici, perqua, senyores i senyors, l'actual
edifici no té solament problemes de parets,
teulades i sbtils, no, també en té d'altres
i que sdn tan petillosos com els ebans esmen-
tats; em refereso a la situació de l'emplaça-
ment- de l'escola. Aguaste es troba enrevolta-
da;de carretera 1 via pública i sense que els
nins puguen jugar en el pati, perqul:, senzil-
lement, noen té; on juguen, dórics?a 1"Inic
lloc possible que és el CAMER.

I acab. Des d'aquesta Revista, deman una
autOntica conscienciació del problema per po-
der posar-hi remei, abans que no sigui massa
tard. Reflexionem TOTS, pares, fills, mestrEs,
autoritats locals 1 estatals i pobie, en ge-
neral. No es traste d'atacar e ningn, pera
si de responsabilitzar-nos tots, davant una
situació com aquesta i pensar, només per uns
moments que Crtuella, en possibilitatd de des
gracia, no roman massa enfora de LLoret.

Pensem i reflexionem.
•n••nn••nnn••

(1) La'm cante Mn. Pere Orpi de Capdepera.
La Iletra és a recollída per Mn. Antoni M.  Alcover.

un temps hi solien fer.
A les anques del cavall

el feix oe llenya dugué.
Jo no vull que faci feina,
només cosir i broder.
No li heu de fer treure aigua
amb el càntir del gerrer;
sols amb el poal de.plata
que per ella vaig fer fer.

An el cap de los set dies
se n'anà lo cavaller.

Al cap de les set setmanes
porquerola la va fer.

An el cap de los set anys
va venir lo caballer.

-Dequi són, o porquerola,
els porcs que guardes tan bé?

-De Don Joan del Vilatge.
Oéu lo torn prest, si convé!

-Me vols dir tu, porouerola,

S N
cf

CANÇONS

- LA PORQUEROLk"

i un feix de llenya a fer.
Se destira de l'espasa

i el feix de llenya II fé.
Aplega els porcs, porquerola,
tu que los guardes tan bé.

i la'm guardará molt bé.	 -Me vols dir tu, porquerola,	 -Me vols dir tu, porquerola,quin seria el teu menaeri
-Ma mare, la mia mare, quina feina tens a fer?	 a casa de l'hostaler?	 -Un bocinet de pa d'ordi,

vos encoman ma muller.	 -Set fusades tenc a tasca '	 -Allá a ca la mia sogra
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Qua tul, amics. Ens trobem una altro
vegada i tenim tantes coses que dir, hi

he tonfes i +antes animalades...

Per exemples Vosaltres trobeu que dos
capellans que defensen s'anima d'una senyo-

ro han de demanar deu milions de pessetes

per tres cortons de ferro?. Ho trobeu?.
Trobeu que han de fer Ighantoje" a s'Ajun-

toment?. 1 eix 8 que miren pes bé de s'ani-
meta de so senyora. Pobrets. Ets pares

Soler i Amer s'han equivocat i voldriem
que aquest Ajuntement que, almenys, és
democatic, no donas ni s'ungle d'un dit

a favor d'aquestes persones que tan des-
caradament volen robar en es poble de LLo-
ref. Per si no ho sabeu, us direm que va-
ren oconsellar - sixd sr, consells en do-
nen molts - a s'Ajuntement per comprar
alfres terres i que els deixessin vendre
laques+ tros de f erra COI-MI a trosts, quan
tothom sap que aixa és zona rústica. Po-
brets! una altra vegada més; aquests si
que no salvaran ni sa seva animeta.

El que nosaltres... tres Xirimoies
no comprenem, és que amb un mes i mig es
copella - molt bona persona i tot el que
fe ho fa pre noret, ell se'n anira i que-
dara s'obra feta - repetim, sense voler
fer cap mal, hagi aconseguit quasi sis-cen-
tes mil pessetes. De totes formes és un
bé pes poble. Pera ens demonem: i perquá
e s'Ajuntament que també mire pes bé des
poble, tothom li reclama i nepalés saben
veure ses equivococions i que moltes de
vegades són petifes. No ho comprenem. Sa-
bem que are es batle - una bona persona,
tan t per cagar com per... - esta coix, +al
vegada com s'Ajuntament, pera aixa no és
motiu per comportar-nos com a incivilitzats

devent uns imposts que s<Sn necessaris. Abans
també es pagaven, no ho dubteu, pera d'una
altra manera i ets doblers no arriboven
tots en es seu

Creiem molt necessari qle s'Espai O-
bert d'aquest revista se desvirgas. Pera
aquesta desvirgada ha esto+ un poc forgado.
Trobem que no podem dir que esta equivocat
je que estemo que es tracto és molt comp ili-
cat i tont en Felip com en Tomeu tenen molt
oprendre. En Felip ho mira d'una manera
especial - esta un poc massa influenciat,
sabeu per qui? - i en Tomeu a pesar de top,
ha sentit coses, pera també	 manquen
molts d'anys.

Volem donar ses gracies al Director
per deixar-nos algar so ma dins sa Revis-
ta.Ho havrem de fer perque ja ens ofega-
ve m.

1 ara,per acabar je per aquesta vega-
da-ida pensem sortir més vegades si es temps,
es doblers i es capell	 i es director ens
ho permeten-volem dir-vos una cang6.To-
thom es queixa de s'Ajuntament,tot eren
promeses quan va entrar,moltes s'han fet
realitat,perl,vet agur 'ció:

QUi TAL?

Molts em diven donem es vot
i no hourás d'anar a jornal:
et far é oficial
o des meu vaixell es pilot,
i si aixa ho trobes poc
encara hi afegiré :

et faré es canceller
buxi o maleté,
sols que em donis es vot.

Tres
Xirimoies

ELS ANONIMATS

FELIP MUNAR MUNAR

Tal vegada sia positiu, peró no trob con-
venient tants d'anonims a la Revista. Tot-
hom és lliure d'escriure així com més bé
pareixi, peri un excés d'arelnims produiria
un clima desfavorable pel bé de la Revista.
Podria desembocar dins un gamo de critiques
i ataos persona que a ningli agradaria.
El Director eap tots el anonimats de que

procedeixen i sabrá com cal actuar millar.
Si estam en democracia les raons donades

per exemple per l'anònim "Tres xirimoies"
no tenen sentit; crec que tot es pot resu-
mir en una por infundada i una manera de
voler-se rentar les mans davant les canse-
q0Incies que pot dur.
Esper oue no es multipliquin i que no s'a-

gafi com un costum i que les coses es pu-
guin dir pel seu nom sense haver-se d'ama-
gar baix d'un anonimat.



SE RAPTA A ELL MATEIX I °EMANA RESCAT A
LA SEVA DONA- Agapito Fontainebleau, ei
passat día d'avui, quan se trobava pas-
sejant apaciblement per Sa Comuna fou
raptat por en_ mateix i duit enfora del
poble, a una casa abandonada en la qual
se lligá de mans i emmordassl. La seva
dona va rebre una carta en la que se Se
manava l'elevada qUantitat do 500 1s. -

La concia descobrí
aquesta ditada a la
carta i se descobrí

fffib''A"\I
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UN VELL ES ACUSAT DE DELINQUENT JUVENIL
El senyor Pare Pica Pedradura, de

112 anys d'edat ha estat acusat per un
ciutaCá de delingülncia juvenil. El
senyor Pere aficá el gaiato a l'ull del
ciutadl, mentre reia i cridava "Veo,ved
El senyor Pica, grácies a l'ajuda del
anomenat advocat Manel Notifixis, ha 89.

tat absolt i en el seu lloc ha estat
condemnat,a pagar una multa de 2 as i 3
galtades, el jutge del districte.

que el raptor era
ell mateix. La do-
na no va poder pa-
gar el rescat i
després d'un parell
d 'h ores la policia
va trobar el cadá-
ver del senyor Fon-
tainebleau, assessi-
nat per ell mateix per no
haver-se pagat el rescat.

-22-

PÀGINA D'HUMOR 1.74w.
fefi

Entra un senyor a un pub i demana
un whisky. De sobte la manea que acompa-
nyava al pianista va a la barra i afica
les camas en el tascó de whisky del se-
nyor.

El senyor, empipat, demana un al-
tre whisky, i la monea torna repetir
l'operació.

El senyor, emprenyat, se dirigaix
al pianista i Ji diu:

-Sap vostés per qué la monea anca
les camas en el whisky?

Aleshores el pianista li contesta:
-Dones no, senyor, paró si me la

taral.leja...

Un client d'un bar está fins el
nan del cambrer tannvassildn". Per aixb
intenta escarmentar al cambrer amb la
mateixa moneda.

-Per favor, me posi un matra de vi
El cambrer "vassilón" trau un ma-

tra, l'exten damunt la barra i tira un
tass6 de vi al llarg del matra. Aleshe-
res el client, emprenyadissim, respon a
l'acció del cambrer diguent:

--Ara, embolicatl, que el meen duc.

Un senyor u demana a un altre:
-¿A on está l'acera d'enfront?
-Idl allá enfront, senyor.
-Grácies, per b és que he demanat

allá, i m'han dit que era aquí.

Está un senyor menjant en un bar,
quan se li acosta un cambrer:

-Vostès monja com un camell, sap?
-Si, de vares? Dones ara veurá que

també corr com un llebrer.

Un home que havia estat vint anys
a la presó surt al carrer i diu:

-Lliure, lliure, a la fi lliure
Aleshores se li posa un lloro a la

espatlla i u diu:
-Me dugui a la plaga de Catalunya.

Dues gallinas van passejant pel ca
rrer. Amb aix5 passen per davant una —
tanda que venen ous i una d'elles diu a
l'altra:

-Mira, veus, aquests ous de 2'50 Pts
són els meus; i aquests altres a 2'00 Pts
són els teus.

I l'altra contesta:
-Buah!, dones jo per dos reals NO

ME ROMP EL CUL.

Estan dos amics arreglant el cotxe
i un li diu a l'altre:

-Posa't darrera, a veure si funcio
nen els intermitents.

Les conecta i diu l'altre amic:
-Ara sí, ara no, ara sí, ara no.

Cambrer, me dongui un bistec que no
sigui històric.

-¿Com el vol el senyor?
-Si, home, sí. Sense nirvis.

I Converse entre dos mallorquins:
1 -Seps que m'eceben de dir?
I-Qui sep!
I-Id8 que els mallorquins quen xerrem
Ipereixem une maquine de trencer emel.lesi
I-Que-te-cre-us-que-te-crec?

-



Intenta juntar amb lí-
nies aquestes cases i di
pósits sense creuar les -
línios. De cada dipbsit
ha de sortir una Unía a
cada casa.
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ENGINY:

L'altre dia me xerrava un home vell
i me deia: "Ja no m'anrecord de les xi-
fres exactes, per?) si En PEP no era es
qui tenia manco vaques és que era En RA-
FEL es qui en tenia manco; i si En JOAN
no era et qui en tenia manco, llavors e-
ra En RAFEL es qui en tenia més."

Això po-permet, evidentment, saber
les xifres exactas, perb permet classifi
dar a n'En PEP, En RAFEL i En JOAN, se« -:

gons qui tengui més o manco vaques. P.e:
el primer pot ser qui tengui més vaques,
el tercer el qui en tongui manco i el se
gán el qui quedi sense tenir-ne ni más -
ni manco després de la vostra hábil de-
ducciá. Com les classificaries?

Quants de negres
hi ha en aquest túnel?

Soluci6:
5Tw T seal
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ENGINY:
Ja que el segón intenta seduir a la

rossa (no pot ser rus) xerrant del cotxe
sport (els anglesos i els alemanys nomás
van en taxi) és AMERICA.

El quart és RUS ja que ni l'anglás,
ni l'alemany tunen cotxe.

El primer és ANOLES ja que convida
a beure te a la rossa a les 5, costum tí-
pic dels angleses. El tercer és ALEMANY.

CRUCIGRAMA:
HORITZONTALS: l-d 2-sis 3-solar 4-bol
lona -IrTT77a 6-ona 7-s
VERTICALS: l-b 2-sol 3-solo 4-dilluns
5-saona 6-rna 7-a

A T ADLOS VAN TI

CORELLA OPOPO

A ALOE TBUTIBA

R PF L SNA EG AO A

EE TE TOTSABTR

TLL A IBA RENER

E FUL SE A RENL A

F TEQOUECAPL T

AELMR TORN TA I

C A SCEOGL T A IU

PUNYSAREN A RO

IDAL TOA L AR I V

CERCA EL NOM DELS OBJECTES QUE HI HA
DIBUIXATS AL VOLTANT



L'ediei6 d'aqueet butlletí ha rebut l'aluda de:




