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si jo fos batle...

UN DESENFEINAT

• taparia aquell clot que hi ha

a la carretera de Ruberts, devora

el pinar de 5a Comuna.

• faria esborrar la pintada que

hi ha a l'entrada de la carretera

valla de Sineu que diu "Viva Teje

ro".

• conservaria la filferrada de

Sa Comuna.

• subvencionaria "Es Pi Gros"

parqué és una revista oberta a

tothom.

• arreglaria els esbodrecs que

hi ha al camí de Son Boló.

• Hauria anat a maitines.

▪ faria arreglar els excusats

dels cafls, perqul l'altre dia

vaig anar a un i vaig haver de pi

xar defora.

... els porquers guardarien els

porcs; els pastors, les ovelles;

els mestres farien escola; els

forners farien pa i el capellà fa

ria missa.

• miraria d'eixamplar el cemen-

tiri.

• estaria a l'Ajuntament tot el

dematí i part de l'horabaixa.

• tot el que s'aprova als plens

ho duria a terme.

• faria arreglar les mayas teu-

lades.

• aniria al curset de Llengua i

Cultura de les Balears.

▪ no hauria votat a favor de la

urbanització d'Es Trenc.
• obligaria a treure permisos

d'obra.

• procuraria que el poble esti-

gués content de jo.

• hauria obligat als empleats

de l'Ajuntament a anar al curset

de catan.

• pel meu sant donaria 10.000 Flts

a cada cafl perqub la gent pogués

anar a beure.

• faria tapar les basses que fan

massa pudor.

• censuraria "Es Pi Gros".

▪ regalaria la meya paga a les

monges, i si sobrás res al rector.

... els papers oficials de l'Ajun-

tament estarien escrits en la nos-

tra llengua.

• hauria comprat una fotocopiado

ra en color.2
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Una altra vegada ES PI GROS ha sortit a llum. Aquest

serl el tercer intent que es fa, que esperem sigui per molts

d'anys.

Les persones que ens cuidem de dur—lo a terme ens hem

proposat que aquesta sigui una revista on hi puguin caber

tots, i per aixó, estarh oberta a tothom i a qualsevol opi-

nió. Estl dins el nostre Inim que, a través dels escrits que

es facin, es pugui donar al doble una visió més clara de les

coses que succeeixen, procurant que els escrits siguin el

més objectius possibles i que es respecti la dignitat de les

persones en la mesura que aixb sigui possible.

Ens agradaria trobar una gran participació per part de

tots els lloritans, i que aquesta passas a ser la revista de

tots els que tenen ganes de conlixer el nostre poble i d'a-

quells que els agrada dir el que realment pensen de les coses,

perqub aquestes es facin cada dia millar.
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esports

LA U.E. LLORET 
Enguany anam de disgust en dis

gusti no s'atura. La que pareixia

que havia d'esser una bona tempo-

rada slna convertit en la pitjor

dels darrers anys.

Acabada la primera volta el

Lloret ocupa un dels darrers

llocs de la classificació, amb

moltes esperances de "pujar" a

tercera.

Esperam que d'aquí a final de

temporada l'assumpte hagi millo-

rat.

TORNEIG DE FUTBITO 
Amb molt d'encert la Comissió

d'Esports del nostre ajuntament,

presidida per Arnau Mateu, ha or-

ganitzat el Segon Torneig Local

de Futbito.

És d'esperar que sigui tot un

áxit ja que dins el poble hi ha

malta animació i pareix que seran

molts els equips participants.

Está previst que el torneig co

menci dins la primera quinzena de

febrer.

FUTBITO FEMENÍ 

Pareix esser que les dones no

valen quedar darrera i que també

els hi agrada això de les "pilo-

tes".

Un nombrós grup d'al.lotes del

doble estan formant, amb molta

lusió, un equip de futbito.

Tant de bo que l'any que vé po

guem disfrutar més amb les dones

que enguany amb els homes.'

CAMPIONAT DE TRUC

Organitzat pel Grup d'Esplai

s'ha celebrat aquestes darreres

setmanes el Primer Campionat de

Truc.

Dins els cafás es respirava

l'ambient que havia mogut entre

nombrosos lloritans.

Al final, la parella guanyado

ra fou la formada per Toni "Lle-

ter" i Joan "Bossa", quedant com

a segons classificats en Bernat

"Ferrer" i en Bernat "Fuster".

CURSET DE TENIS 
Pareix esser que la Comissió

d'Esports té en projecte organit

zar un curset de tenis a fi

que tots els afeccionatsa l'es-

mentat esport puguin millorar la

seva tácnica.
Estam segurs que d'aquesta ma

nera les pistes poliesportives

estaran més animades.

CAP 
El passat 22 de gener es tan-

c á la temporada de caga que, se-

gons ens han informat, ha estat

bastant bona, sobretot pel que
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a a conills i tords.

A partir d'ara conills, torsis

i perdius poden dormir tranquils.
JOCS ESCOLARS 

Els nins i nines de la nostra

escola participen, com cada any,

als Jocs Escolars que es dispu-

ten entre els col.legis de la

nostra comarca.

A la primera jornada els nins

guanyaren les dues partidas de

ping-pong que disputaren, perb

per contra les nines perderen

la seva confrontació amb el Col-

legi V. de Montision de Porreres.

També dins els Jocs Escolars

participaren al Cross que es dis

puta el 21 de gener a Sineu, pe-

r() la veritat es que no tengueren

massa sort, essent la seva classi

ficació discreta.

PENYA CICLISTA "JOSEP NICOLAU" 
Amb la intenció de promocionar,

l'esport de les bicicletas, la Co

missió d'Esports té el projecte

de formar un club ciclista en pla

afeccionat per recórrer de cap a

cap la nostra illa, organitzant

excursions i, tal vegada, alguna

carrera de carIcter competitiu.

Llorenç Coll 

druystrt,a aeirt,9fun,

c,ada. dict1/4-

Pau Bibiloni

Moltes vegades paseare de llis sanee ter-

ne cae de les tortélies de vous trémolos dele

nostres padrino. Une ho fan cansate de sen-

tir contar cent vegades la mateixa història;

altres diuen que sén coverbos de gent valla i

altres, enlluernats pel vanguardismo peicodá-

lic, no hi veuen cap atractiu a actuasteis monó

tones . Xerrades on se sent parlar d'un temps

passat amb olor de ranci.

I no ene adonam que entre la monotonia i

els rancie coverbos hi reposa la riquesa del

dialecto mallorquí, amb el qual es desbrinen

páginas i més páginas que s'esfumen invisi-

bles i que, enlairades, fan el vot perpetuu

del silenci.

Aquesta riquesa, que és l'art del bon

parlar mallorquí, no és altra que aquella de

la qual se'n serveixen els nostres padrino

per expresear-se. Parquá ene adonem de tot

aixb agafarem unes determinadas paraules o

mota (que a molts semblaran estranys) i obser-

varem la distinta significació qua poden te-

nir.

En primer lloc, el que farem será cercar

el significat que la gent dona a un mot en con

cret, i llavore comparar-ho amb el que diu el

"Diccionari Catalá- Valencià-Balear", redactat

per Mn. Antoni MO Alcover 1 Francesc de Borja

Moll.
Aquesta vagada agafarem les sagDents pa-

raules: alacei, brándola i calesas.

Segons la gent major consultada, el signi-

ficat és el que seguaix:

ALACAI:
	

Es una persona que va cou-cou da-

rrera les altres i d'aquesta mane

re ho sap tot. 
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BRENDOLA: 1- Són les barres que uneixen la

cuba de la roda d'un carro amb

el cárcol.

2- Persona poc formal.

CALESSA:	 No solen dir a una persona que

no fa cose bona.

Segons el "Diccionari Catall-Valencih-

Balear" ens trobam amb un ampli paradigma de

significats. Aquí veurem el significat que

li donen a la mateixa paraula a Catalunya,

al País Valancih i a les Illes.

ALACAIO, ALACAI (castallh: lacayo)

1- Home desnarit, revellit, de poca preshn

cia.

2- Home poc formal, que no se'n poden fiar.

BRENDOLA

1- Cada una de les yergues o barres relati-

vament primas que formen part d'un apa-

rell o ormeig (del paraigua, d'un ven-

a) Cada un dala balustres d'un balcó o

d'una barana (Empordà).

b) Cada una de les barree que uneixen la

cuba amb la circunferhncia d'una roda

(Mallorca).	 Castellà: Rayo.

c) Cada una de les dues barres del carro

tet de mà o de la civera, que servei-

xen per agafar (Menorca).

d) Cada una de les barres llargues late-

rals de l'ormeig o escalates de garba

jar, que sostenen les garbee (Ferre-

ries).

2- Tirata de roba que cusen en els colla de

camisa de l'home (11ofriu).

3- Home capbuit, que obra sanee seny ni for

malitat (Mallorca).

CALE SSA

1- Carruatge de dues rodea obert per davant

per a dues persones. (Cast. calesa).

2- Home informal i d'escasa moralitat (Ma-

llorca).	 "Es teu fill és un calessa,

no fa tracto bo" (Manacor).

Com hem pogut veure la major part de les

vegades ene trobam que el significat d'una pa

raula varia segons la regió, comarca o fine i

tot, poble.

Si comparam els significats que la gent

done a un mot amb els que ens dona el "Diodo

nari" podem veure que rúa que en fa el poble

és correcta.

Si comparam els significats de brhndola,

alacai i calesas, veurem que referint-se a la

persona tatas tenen el mateix significat, pe-

ra en poden tenir d'altres segons el context

en que les emprem.

La riquesa de la nostra llengua crac que

queda patent en aquest parell de ratlles i

aixb ens ha de donar coratge 1 optimisme per

seguir Iluitant per la restauració de la ideo

titat d'un poble i d'una cultura que mai es

ve0ran esvarts.

* *

Perquè si és ver que antany la nostra

llengua va sesear reprimida tallant-li les

branques i, més encara, la soca a tall de te-

rra; també és ver que va saber treure novas

tanyades i brostaren de lee seves branques

verdes fullee, inici de nova primavera i més

envant esplets de fruits, recollits en tamos

de renaixença.

Tot això va ser poséible perquè l'arbre

de la nostra llengua esteva ben errelat

abeurat amb aigua mediterrània.

* * *

7



Petita historia de b Banda de Música de Lloret
Francesca Niell

Temps virara hi havia a Lloret dues so-

cietats. La més moderna tenia dos conserges,

Gaspar Fontirroig González i Guineo Jaume Ri

bes, ele quals tenien una espècie de club al

lloc on actualment és l'eatany i servien

aiguardent ele socia. Don Bartomeu Vanrell,

mingo fill del poble, va unir les dues socia-

tatsformant la denominada "Societat de Socors

Mutua" l'any 1890 i el coneerge de la nova so

cietat va asear Mateu Gomila Picornell.

Els distinta tresorers que tingué la so-

cietat Paren Joan Nicolau Munar, Sabastiá

Puigserver 3aume, Joan Gomila i Martí Puigeer

ver. Quan ho era en Joan Gomila "Fred", la

societat va formar la Banda de Música de Llo-

rito; era l'any 1918. En un principi alegra-

va les testes populars del poble, però poc a

poc va anar adquirint gran importància per

tots ele voltants 1 oferint borles peces de ce

rácter popular 1 clàssic.

Per començar a organitzar aquesta banda

no hi va llevar gaires problemas ja que lo més

eseencial, els música, varen asear voluntaria

amb multes híleles d'eprendre a tocar algun

instrument.

El primer dirigent de la banda fou mes-

tre Jaume Andreu Pocoví, de Montulri, que a

més de director també va asear el mestre de

solfeig 1 música. L'instrument que ell toca-

ya era el cornetí, segons diuen molt bé.

Abana de sortir públicament per primera

vegada, assajaren més o manco un any, descomE

tant el temps que necessitaren per aprendre a

tocar els instrumenta. La primera actuaci6

da la Banda de Música va asear per la mort

del rector Llull.

ELS FUNDADORS

Els primera música, és a dir ele funda-

dora, Paren:

-Benet Amengual "Senyora" que tocaya el

baix, però de sentit ja que apenes sabia

solfa.

Amengual "Reus", clarinet.

-Mateu Verd "Llofriu", Pare Terrasea "des

forn" (que desprée va ser capellà) 1 Tomeu

Garcies "Serena" tocaven el bombardí. El

darrer també tocaya el sexof6.

- Mateu Tomás "Poleo", Agustí Puigserver 1

Domingo Fontirroig formaven un trio tocant

el trombó.

- Joan Picornell "Beatet" tocaya el redoble.,

- Antoni Niell i Arnau Mateu sonaven els pla

torete. El segon també tocaya el bombo.

- Joan Gorrilla "Recolat" (que va morir • Fran

ge) i Miguel Sastre "Pellueco" tocaven el

cornetí.

-Antoni Martorell "Company" feia sonar el

clarinet.

- Jaume Roig "Negret" tocaya la caixeta i la

trompeta. Aquest no va aprendre solfa i

música juntament amb els altres, sinó que

quan va néixer aguaste banda ell ja havia

tocat amb la de Senselles, però la va

deixar quan es va disoldre.

ELS DIRECTORS DE LA BANDA

Durant ala 48 anya que la Banda de Músi-

ca va animar totes les fastas del poble 1 de

pobles voltants va asear dirigida per nombro-

ses persones a més de mestre Andreu. El as-

gan director fou l'amo Arnau Mateu, que només

feia de suplent mentre no n'hi hagués d'al-

tre. Aguaste vegada va dirigir poc tamos, pe

rb més tard torna asear director.

El segOent dirigent va asear Don Maciá

Noguera, el temps que fou vicari de la Parrò-

quia de Lloret. Quan es va despedir d'aquí i

de la banda, aquesta no clueca' cense director

sinó que ell mateix en va cercar un perquè el

succeís. El nou director fou Don Bartomeu

Oliver, que era brigada de la banda de música

d'un regiment. A Lloret tocaya el cornetí

a la banda de regiment la trompa, instrument

que aquella banda no tenia.

Deeprée de Don Bartomeu Oliver fou quan

va dirigir l'amo Arnau per segona vegada 1 a

la mort d'aqueat,l'amo En Miguel Gili "Llu-

bí" va enser el director fins a l'any 1960

aproximadament. A partir d'aquí la Banda de

Música es va anar desfent, si bé encare al-

guna componente d'ella, ajudats per varíe mú

alce de la de Monturri (que començava a tenir

importáncia), varen actuar un temps onda.
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LA NOVA GENERACId DE MdSICS

Al grup de fundadora s'hi varen agregar

nous música i el mateix tempe seto.: varen reti

rar d'altree. Aguaste segona generaci6 de mú

sic& eran ele que Paren dirigits per l'amo Ar

nau i l'amo En Miguel. Esteva compoeta per:

—Martí Puigserver que tocaya el requint.

—Joan Llabrés i Antoni "Perico" tocaven el

bombardí i el darrer també al trombó. A

l'amo Antoni li va pasear una patita anbc-

dota quan tela el servei militar. Li va-

ren demanar quin era al seu ofici i ell

tot innocent ve contestar que era músic

tocaya el bombardí, però va resultar que

al majar u deien "bombardí" i ho ve pren-

dre com un ineult fent—li pagar pel seu

mal enths.

Els altree música d'equesta etapa eran:

—Bartomeu Amengual que tocaya el fiecorn.

—Miguel "Ranxo" i Bernat Roig "Nagret" toca

ven la trompeta.

—Retal Picornell "Beato", Jeroni Coll "Abri

nes" i una temporada Bartomeu Picornell

"Blanc" (que deeprés ve dirigir el coro pa

rroquial) sonaren el clarinet.

—Joan Picornell "Beato", Miguel Gili, Gui-

llem Jaume "Putxet" i Pera Gili "Lluca" to

caven tate quatre el saxof6.

—Miguel Picornell "Beatet" i Josep Fonti-

rroig "de Ca na Ferrera" tocaven el redo-

ble de caixeta.

Hi havia un parell de joyas que encera

apremien a tocar i ja només varen actuar ale

darrers concerts. Eran en Pare Gili "Torret"

(que tocaya el bombardí), Rafel Verd

friu", Sial Jaume "Sóller" 1 Guillem Marta—

rail "Company".

ACTUACIONS ARREU DE L'ILLA

Le Banda de Música de Lloret actuava per

tot Mallorca. A temporadas va ser molt nom—

brasa (arribà a estar composta par vint—i—dos

música) i durant deu anye formá part de les

mée importante de l'illa. A ma de Lloret

era sol.licitada per altres pobles com Senara-

lles, Costitx, Biniali, Sa Poble, Santa Eugh-

nia, Sant Joan, Llubí, Algaida, etc; normal-

ment per les fastas 1 processons. A Algaida

també hi anaven pele darrere dies.

En váriee ocasione la Banda assistf a ac

tes en representació del poble. Així el die

11 d'octubre de 1929 repreeentb a Lloret a la

Ciutat de Palma amb motiu de la visita a

l'illa del rei Alfons XIII. Cada poble hi en

viava una carrossa amb lo més eignificatiu

d'ell (Binissalem lea vareadores, ele poblea

muntanyencs la oliva...) i nosaltres hi envía

rem la banda.

Una altra vagada, la banda va anar a

Eivissa en representeci6 del nostre poble amb

motiu de la visita a dita ciutat del General

Franco. Això va asear en tempe del Moviment.

A Lloret actuaven per la fasta de Santa

Cecilia (patrona dele música), per lee restes

de Sant Domingo (patró del poble) 1 després

dele dios da fasta per aquest sant, actuaven

cada diumenge a la plaga durant dos mesas men

tres la gent feia el passeig. Tocaven damunt

un cadafal que es col.locava cada any entre

Ca'n Company 1 la rectoria. o

La Banda de Música

de Lloret a la inau

guració de les esco

les de Sencelles.
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FUNCIONAMENT DE LA BANDA

Aquesta banda tocaya moltee i variadas

peces musicals, però una digna de ~ció és

"L'Himne a la Mara de Déu de Loreto" que va

enser estrenada per elle. També destacava la

"Marxa Real" i per les processons  tocaven le

cançó "Cantemos al amor de los amores"; per

Setmana Santa, el "Pange Lingua" i el "Miss-

rere Mel". Després d'haver acabat la funció

tocaven paadobles i altres peces davant la

rectoria mentree la gent es passejava.

Les actuacions més destacadas durant to-

ta la història de la banda varen asear ele

concerts per lea feotes de Sant Domingo i une

quanta anys a la "Festa del pa i el peix", al

quart diumenge, a Sant Joan. Lee altree ac-

tuacions eran a fastas da cerrar i tocaven

canana per poder ballar.

La "Societat de Socore Mutua" que va or-

ganitzar la banda de música no pertenaxia a

cap partit polític, però entre ele socia hi

dominava la ideologia conservadora. Com faja

poc que havia entrat la República i e'havia

creat le Falange a Lloret, no ve ser possible

que la banda actubs al "Ball de lee panadee"

de Pesque perquè al pertanbixer a la Societat

seria considerat com una manifestació políti-

ca. Par aquest motiu, el ball es va haver de

celebrar fora del terma de Lloret, a Ca'n Carn

par de Sensalles, devora Son Cul-enrera (que

era una finca pertanyent a Son Joan Jaume).

Al principi la banda de música era de le

Societat, més endavant es va convertir en mu-

nicipal però, així i tot, va seguir depenent

econbmicdment de la Societat. El preu mhxim

que va pagar aguaste a la banda va ser de 500

Pta. anuals 1 quan actuaven a fora poble co-

braven de 100 a 125 pta. per actuació. En mo

rir algun eoci o mimbre de la familia, la ban

da l'acompanyava graturtament amb marxes fúne

bree fina al cementiri, centre que si no eran

socia 1 volien que la banda els acompanyls ha

vien de pagar una patita quantitat.

Així mateix no hi havia problemas econò-

mica ja que tota els música ea conformaven, i

si havien d'arreglar ele instrumenta aspan-

yate la societat pagaya la meitat del coet.

El lloc d'assaig de la banda era damunt

Caln Company, sala destinada a la Societat,

per?) poc e poc es va perdre l'interès. Ele

múeics antics es retiraven i no sorgien mú-

sica joyas; ale assaigs no acudia ningú i a

les actuacione davant el públic era tot el con

tren, no hi faltava ningú.

Aquesta falta d'interès era deguda en

part a causes econbmiques. Els música havien

canviat 1 exigien més paga. El director

d'aquella època, l'amo En Miguel Gili "Llubí"

va considerar que are millor no seguir actuant

que fer el ridícul i ea va despedir de la ban-

da devers l'any 1960. Aquiete encara va conti

nuar però poc templa; el que va animar a seguir

també va dirigir fou Martí Puigserver.

Aquest petit grup continuador era ajudat per

alguna membree de la Banda de Música de Mon-

tulri.

La darrera actuació de la Banda de Música

de Lloret va asear quan lea congos varen cele-

brar el centenari de la fundació al poble,

l'any 1966.

Aquest any el rector de la noetra parrh-

quia era Don Sebastil Mirellee i després de la

funció va despedir ele música donant-loe a ca-

da un una moneda de 50 15 25 pta.

I això es el que ha estat la Banda de Mú-

sica da Lloret, la gent que l'ha viecuda la

trabe molt en falta ja que animaven totes lee

restes copulare, processons, baile dele da-

rrers dies i de saquera; també acompanyaven

ele "quintosne cantar panades i ele seue baila.

I ale que no l'he* viscuda ene agradaría poder
veure una banda que cobreequi el buit que va

deixar la paseada.

La Banda de Mússica té més història,  però
aquest petit apunt ens pot servir per conèixer

el que va fer i va representar per un petit po

ble com Lloret.

10
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UN POBLE, UNA LLENGUA
"CONGR1S DE CULTURA CATALANA A LES ILLES"

Després da molts anys de man—
ca d'informació i de manipulació,

i després d'una rutina secular

consistent a dir mallorqui, menor

qui, eivissenc a la nostra llengua,

hi ha encara en alguns sectors una

certa confusió respecte al nom i la

naturalesa d'aquesta.

No hi ha cap llengua mallorqui

na, ni menorquina, ni eivissenca,

ni valenciana, com no hi ha cap

llengua andalusa, murciana o astu-

riana. La llengua parlada al Princi

pat de Catalunya, a Andorra, a Cata

lunya—nord, al Pais Valencià i a les

Illes és la mateixa i una sola. El

seu nom és catalá o llengua catalana.

És clar que a cada regió, co-

marca o fins i tot localitat, el ca—

tall adopta unes peculiaritats datar

minadas, i aixi es parla gironi, bar

celoni, lleidatl, valenciá, mallor-

qui, eivissenc i, fins i tot, maonès,

solleric o felanitxer.

Perá per damunt de totes les va-

riants geográfiques hi ha la llengua

comuna o llengua standard, que no és

una modalitat regional concreta, si-

nó la llengua general de tota la co-

munitat: la llengua unificada que

s'aprán a les gramátiques, la llen-

gua que es llegeix als llibres i

diaris, la llengua que s'escolta a

la rádio o a la TV, la llengua que,

per ser model de bon parlar, tendel

xen a utilitzar les persones cultas.

En els Pasos Catalans a causa

de la manca d'lls públic de l'idioma,

no s'ha difós un catalá standard,

que, no obstant aix6, existeix. Ca-

da parlant, tret d'unes minories,

només usa la modalitat de la seva

regi6 o comarca. Aquesta anbmalia

desapareixerá en el moment que la

llengua sigui plenament normalit-

zada; aleshores es difondrá entre

els catalano—parlants una llengua

standard que integrará l'autánti-

ca riquesa de tots els dialectes

i prescindirá de l'excés de formes

supárflues, que no representen més

que dificultats.
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constitució

de 1978
Felip Jaume

Creim que és un dele documents més im-

portants de tota la història de l'Estat Es

panyol o, millor dit, hem de procurar que

arribi a ser—ho. Hem de fer que compleixi

la finalitat per a la qual ha estat feta:

Entendre—nos.

Una Constitució és un compromís per'a

resoldre les nostres diferIncies d'una ma-

nera civilitzada, sense violència, amb toleráncia i noció de la mesura.

Estableix els grans principis que han d'inspirar la convivIncia. Cs

la llei principal que ha de servir de model a totes les altres  lleis.

Per Constitució s'ha d'entendre que el poble decideix per si mateix:

determina un ordre polític, de manera que els que exerceixen el poder

eón servidors del poble i no els seus propietaris.

Fora d'aquest contingut, se li podrá donar qualsevol nom ("Leyes Fun

damentales", "Carta Otorgada"), però mai CONSTITUCIó.

El que s'ha de destacar d'aquesta Norma és que va esser pactada per

totes les forces polítiques que sortiren de les eleccions de 1977.

Tots els partits, tant d'un signe com de l'altre hi varen dir la seva,

cosa que mai havia succeit a l'Estat Espanyol. Sempre havia estat una

determinada classe qui establia el que era o no bo per al país.

A partir del 1978 la Constitució obre uns camins perqub el prendre

decissions no sia cosa exclussiva d'uns pocs, sinó que tots hi partici-

pem.
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"ES PI GROS" VOL ESSER LA REVISTA DE TOTS ELS LLORITANS I

DES D'AQUÍ FEIM UNA CRIDA A TOTS ELS QUE VULGUIN DIR LA

SEVA.

ELS ARTICLES PODEN ESSER ENTREGATS FINS EL PROPER DIA 3
DE MARÇ A FELIP JAUME "MINO" O A MARGALIDA GELABERT. 



el caçador
UN IL.LUSIONAT

Me'n record que quan jo era

més jovenet, fa més o manco uns

quinze anys, hi havia caga per

a tothom que era cegador; i no

només era així, sine) que no hi

havia quasi ningú que estigués

gelás d'allò que realment es po

dia cagar.

Com he dit abans la caga bas

tava, i fins i tot sobrava, per

qul en aquells dies els qui

eren caçadors anaven a matar un

conill, una perdiu, o un parell

de tords; i ho feien principal-

ment per a manjar uns fideus

amb conill, un aguiat Pep, co-

nill amb ceba, tords amb col, o

un arrbs de matances amb un gra

pat d'ocellets.

Per això, quan tenien lo que

havien de menester procuraven

anar-se'n a "retiro".

Record amb enyorança aquells

esbarts de perdius que es vejen

per aquí i per all; aquells

deu, quinze, vint, trenta o in-

chis més conills que sortien a

pasturar en aquelles tenasses.

Avui en dia tot aixb ja no-

más ho tenim en el record del

passat, i lo més greu és que

ens consolam dient que avui hi

ha molts de caçadors i per aixb

hi ha menys caga.

Pot ser sia aquesta una de

les raons, perb jo crec que no

és totalment certa, ja que si

realment hi ha tants de gaga-

dors el que s'hauria d'haver fet

era prendre una slrie de mesures

per evitar que aquesta gran quan

titat de caçadors vagin des-

truint cada dia més i más aguas-

tes coses que en aquells dies

ens va oferir la Naturalesa.

I qub ha passat en lloc

d'aixó? Puix que l'egoisme s'ha

apoderat de nosaltres i pareix

que hem emprès una carrera deses—
perada per a veure qui és el pri

mer en matar la darrera pega. I

he dit matar perqul avui ja no

podem dir "caçadors" a aquells

que van per dins els pinars ti-

rant als animals, sine) "mata-

dors", i encara,més "assassins".

•
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Com atravessá l'Atlàntic.
en Geroni Brines?
(És continuació del número 13,
desembre 1.980)

Teníamos que vivir en aque

lla porquería, la comida poca,

por la mañana un vasito de le-

che, al mediodía una cucharada

de comida, por la noche lo mis-

mo acompañado de un pequeño pe

necillo. Esto fueron los últimos

días en Venezuela después de ha

Per trabajado a más no poder,

con toda legalidad y admirado

por todos cuantos despistaban

por la finca, tanto autoridades

como civiles. Viene la orden de

effioarcar; nos trasladaron hasta

la misma cubierta del barco en

que íbamos a ir, eso como si bu

uiésemos sido criminales, acom-

pañados por policías y guardias

nacionales, con sus revólveres

y ametralladoras; en vista de e-

so una vez en el barco, por ser

españoles nos sentimos con un

valor sobre nosotros, maldicien

do a aquellos policías, dicién-

doles que ya no estáoamos en Ve

nezuela que estábamos en sitio

español, aquellos policías al

ver la burla que hacíamos, ha-

bía alguno que hasta se hacía

mordido, así mismo porque hasta

exigieron bajar algunos a tierra,

pero, se negaron y pudieron em-

bravarse con ellos. rkqui termi-

na la estancia en Venezuela. 

1

A BORDO DEL "MONTE AYALA"

Una vez a bordo lo primero

que hizo el capitán fue que nos

socorrieron en algo de comer,

así lo hicieron, para nosotros

fue una muestra de humanidad,

y sentirnos como en la gloria

una vez salidos de las garras

de aquellos atropelladores, zar

pó el barco a la madrugada, rum

bo a Curaçao, sintiéndonos lle-

nos de alegría todos a pesar de

que no sabíamos el resultado

cual sería. Llegamos a Curaçao

y cosa que no creímos, nos deja-

ron saltar a tierra sin ningún

inconveniente, así lo hicimos,

todos saltamos a reconocer la

ciudad y divertirnos. A la tar-

de proseguimos viaje para Puer-

to Rico, en donde se nos impidió

saltar a tierra a todos los pasa-

jeros en general a menos que lle-

varan visado para territorio ame

ricano y sin poder saltar a tie-

rra pasamos las noches de Navidad.

( Continuará )        
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LpAssatamps
MOTS ENCREUATS 
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HORITZONTALS.-1. Collita
dels raims. 2. (Al revés) afirma-
ció. Femení de sant. 3. 1.a perso-
na singular del present d'indicatiu
del verb tocar. Sinònim de cus. 4.
Femení de nebot. 5. (Al revés)
nom de dona. Terminació d'infi-
nitiu de la 1.a conjugació. 6. Peca
de la indumentària humana dins
la qual posam el peu una vega-
da enfundat el calcetí. 7. En
aquest moment. (Al revés) masculí
de cosina. 8. Nota musical que ve
després del sol. Nom que es dóna

a l'aigua que cau quan plou.
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8 noms de colors. Poden
estar escrits per amunt, per
avall, de dreta a esquerra
d'esquerra a dreta.h, 544 ,_' 6 .,(33
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