
LLORET DE V.A.

butlletí informatiu n2 19
	

desembre 1984



es,
PI

gros
2

EDITORIAL
Després de tot un any de rodatge, de bastante mal

de caps, i de sis números de la nostra revista treta al

barrer i repartits a tatos les famílies lloritanes; -

ens és molt grat per Ia nostra part poder anunciar -

que, a partir da l'any que ve, "Es Pi Gros' sortirà ca

da mes.

Augmentaran les despeses i augmentarà la feina,pe

r5 estam segura que Lloret respondrá. Os fet ja saben

d'alguns lloritans que preparen els seus escrita i, pa

reix, que la gent comença a interessar-se i a col.labo

rar de valent.

Des d'aquí voleo convidar a totes les persones i

a tots els grups del poble que ajudin a fer la revista.

És tracta simplement de donar a conáixer les seves opi

inquietuds o aficiona i fer realitat, d'una ve-

gada per a sempre, allb que hem vengut repetint des del

lluny á N2 O; Lloritá, expressa la tova opinió.

Entre tots ho farem tot. Gràcies.

IMPRIMEIX:

"Apóstol y civilizador"

PETRA

Oiphait Legal: PM 623/79

Els articles publicats en aguas

ta revista expressen únicament

l'opinió dele eeus autora.

CONSELL DE REOACCIó:

Sebastih Amengual

Margalida Gelabert

Pau Jaume

Felip Jaume

MUNTATGE:

Guillem Fiol
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U.E. LLORET

Després d'un principi de higa no gai-

re esperançador on es feia notòria la manca

d'un esquema de joc ablid i la falta de con

junci6 entre els componente de l'equip, pa-

reix esser que, malgrat no jugar masea bé,

lea coses han millorat i ea van sumant

punta partit darrera partit. Així mateix

•'ha de fer constar que es veu millar fut-

bol quan el Lloret juga e fora cama, ja que

a dina ca saya manca sobretot més eaperit

de lluita. Esperara que en el futur ea cor-

regeixin aguaste defectes i que l'equip

doni el rendiment que li toca i que d'ella

!s'espera.

Ele resultats fina ara han estat:

Sant Pare, 3 - Lloret, 2

Lloret, 4 - Son Gotleu, 1

CIDE, 2 - Lloret, 1

Lloret, 2 - Santa Eugènia, 1

Marianas, 1 - Lloret, 1

Lloret, 3 - Felanitx At., 1

Lloret, 1 - Colbnia, 1

S'Horta, 1 - Lloret, 1

Lloret, 2 - Sp. S611er, 1

At. Son Gotleu, 1 - Lloret, 1

Lloret, 3 - Moratalla RTV. 1

A la jornada 11 la classificaci6 és la

segOent:

CALA D'OR	 II II O 0 54 6 2212
Marienw 	II 	8 	2	 23 II 18 *6
San Pedro	 11	 8	 2	 I 25 13 18 *6
Cide 	II 	6	 3	 2 25 16 15 *3
Lloret 	II 	5	 4	 2 21 13 14 *2
Altura	 II 	6	 2	 3 19 18 14 *2
Santa Eugenia	 1 I	 5	 2	 4 21 12 12
S'Ilorta 	II	 4	 3	 4 25 22 11 -1
San Francisco	 II	 3	 5	 3 26 21 11 *I
Colonia	 11	 4	 3	 4 17 35 II --1
Sp. Sóller	 II	 3	 4	 4 26 17 10
Sancellas 	II 	4	 I	 6 34 33	 9 —1
Ariany	 II 	3 3	 5 20 24 9 —I
At. Son Gotleu	 II	 3	 3	 5 13 17	 9 —1
Felanitx At. 	II 	I	 3	 7 14 22	 5 —7
136ger	 11	 2	 1	 8 15 32	 7 —5
Son Gotleu	 II	 1	 I	 9 10 47	 3 —9
Moral:111a	 TI 	0	 2	 9 12 42	 2 —8

PLANTILLA DEFINITIVA DE LA U.E. LLORET

Després d'haver publicat variea llis--

tse de jugadora, la plantilla definitiva de

Jugadors que entrenen i juguen és la que do

nam a continuaci6:

Joan Font
	

Guillem Moreno

Toni Oliver
	

Biel Rodrfguez

Gori Balaguer
	

Carlea Caldas

Toni Beltran
	

Pau Servera

Rafel Servera
	

Miguel Coll

Joan Coll
	

Joan Antich

Miguel Mates
	

Biel Jaume

Joan Bauga
	

Xisco

TOM8U Palou
	

Joan Cladera

Toni Guardia

CAMPANYA DE SOCIS 

La campanya realitzada per la directi-

va del Lloret no ha resultat asear tan bona

com en un principi s'esperava. Els aficio-

nata i el poble en general no han respost a

la crida del Lloret. L'énica entitat espor

tiva que tenim mereix un poc més d'atenci6

per part dele lloritana. 3
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NOUS VESTUARIS 

Gràcies a una subvenci6 d'un miné

dues-centas mil ptas. donada pel C.I.M. a

l'Ajuntament de Lloret, tenim unes casetes

de cinema. Llástima que no hi hagi banqueta

per seure els jugadora.

Des d'aquí volee donar l'enhorabona a

Rafel Ramis "Rigo" per la feina tan ben fe-

ta i el gust que ha tengut.

JOCS ESCOLARS 

El Col.legi P6blic "Antbnia Alzina" par

ticipa un any més ale Jaca Escalare junta--

ment amb altres pobles de la comarca.

La relaci6 d'esports ala quals es tí pre

vist participar és la segUent:

Categ. Alevf. Masculí: Tenis de taula.

Femení: Tenis de taula.

Balontir.

Categ. Infantil.Maaculf: Futbol sala.

Escacs.

Tenis de taula.

Femení:	Cadetes.

Tenis de taula.

Aixf mateix hi ha el projecte d'assis-

tir a unea jornadas esportives on os realit-

zaria un curset de nataci6 iun altre de gim

nhstica rítmica o artística.

TORNEIG DE FUTOOL SALA 

La Mancomunitat del Pla de Mallorca a-

provh al seu darrer ple una proposta presen-

tada par l'Ajuntament de Lloret de V.A., re-

ferent a l'organitzaci6 d'un torneig corear--

cal de futbol sala per a jugadora juvenils.

Está previst que hi participi un equip

per poble dele tretze que integren la Manco-

munitat, és a dir: Algaida, Ariany, Coatitx,

Lloret, Llubí, Maria, Montulri, Petra, Sant

Joan, Santa Eughnia, Sencelles, Sineu, Vila-

franca i, possiblement, el llogaret de Pina.

En principi esta pensat que ea faci pel sis-

tema de lliga a doble volta, amb dos grupa

de set equipa cadascun.

L'inici del torneig, si tot va bé, se-

ria el primer dissabte de febrer de 1.985, i

la final es jugaria a Petra com a capital de

la Mancommnitat.
4

més endavant ja informarem del sorteig

deis equipa i del calendari de partita.

CAMPIONATS DE BALEARS DE CACA 

Setmanes paseados se celebrh al Coll de

Sa Creu de Ciutat el Campionat de Baleare de

caça amb cana de mostra per a Societats de

Caçadora.

La Societat del nostre poble, "Sa Cani-

llera", va estar representada per en Miguel

Ramis Ribes, essent la seva actusci6 poc a-

fortunada. Com a membre del jurat hi era

present el també lloríth Jaume Ferrer Ramis.

Així mateix as va celebrar el Ir. Cam-

pionat de Caga Menor amb canes de mcstra, mo-

dalitat lliure, organitzat per la Comunitai

Autònoma dins la "Setmane de l'esport popu-

lar".

Aquest darrer camoionat tengué lloc

la finca que l'ICONA té a Massanella. Hi pa:

ticiparen els lloritans Miguel Ramis i Ton.

Bauch, amb una actuaci6 acceptable.



EL XORIC
DEL CONVENT

Una persona queda admirada quan vau

tot això que asth paasant al nostre Govern

nalaar. Pene que tal com han dit alguna pe

aiodistes, fins i tot en temps del franquis

me la política s'agafava més seriosament.

Amb els exemples que hem vist aquestes

setmanes podrlem dar que alguna s'han pres

la política eimpleaent com una CU3S par te-

irir facilitats. per arribar oés endavant en

ele negocie, altres per huir (que és l'as-

pacte més dolent, ja que no tenen en cumpte

res con tal que se'le vegi) i multa sanzi-

ilaaent no saben par què.

Parlant de tot. 1 en el noatra poble,

coa ea deuen 'lavar pres la politice? Segons

el que he pogut asure des de dalt del can-

vent, no crec que siguin politics d'aguaste

que ha fan per fer doblare, ni per anar en-

davant en cap tipus de negocia; perb el que

nu puc dir de que no siguin d'aquests a qui

ale agradi simplement lluir-la. Ele haguée

siu vist al dia de l'homenatge a Jusep Nico

lau. Vosaltree la gent de pau no us n'ado-

nbreu, però jo el. Era groa.

Eran prop de les deu i ala corredera

del poble nc eabien on hi haaia la meta.

Llevara vaig vaure el saig que la pintave.

A l'hora de cérrar els convidats de fora po

ble ningd sabia que havien da fer ama ella.

El regidor d'esporte (que segurament era el

qau ho havia de preparar) no sabia on tenia

la mil dreta, però després (sanee caber nin-

gd,com) Os va donar la sortida i ja va es-

tar.

bo no va asear aquí, no. Com que

ele corredora sabien d'abans de partir que

no hi hauria premie, es dedicarso a fer el

que tocaya, que no era altra cose que far

pasear gust al pdblic a base d'eaprinta da-

vant le meta. Pera el que no veia el pd-

blic era que malta de corredora nomás passa

ven cada dues o tres voltee 1 aixl es podien

1

huir a la mata.

Però això anava bé, ancara que hi ha-

guaa el presidant Alberti que ale mirava,

js que tot feia conjunt i tot Això

no de tot, encara hl. haaia a la meta ele

organitzadore que demanaven innocentment

veure qui ere el primer i guantes voltee

duien, etc... Era el leummum" de la mala

organització i as tornava pasar en evidèn-

cia les noquee COSOS que de capaç de fe: a

quest ajuntament que no bias amb doblare.

El que al vaig veure va asear el nos-

tre ajuntament corbata i tacona posate, dal

vant l'eseldaia; aaperant a qui? No se eal

bis. Ah! és el preeident del Conaell Insul

lar. D'aquesta manara tote plegats anaren

a mansa, elgd segurament per les vegadea!

que no hi havia anat darrerament. Això sil

que estigué ben organitzst, no hi feltli

res. ÉS a dir, que el que aegurament ha-I

gués agradat atén a l'homenatjat -lee carral

rea-,va asear el que menas es va tenir an

compte. I én que vaig veura que I'dnica co

se que estava ben preparada era alll que

realment no importava aquell dia, caca ara,
1ter en tete mcments ale honore al presi-

dent, sanee pensar que l'homenatjet era un!

asportieta.

Parb, així i tot, el poble quedh con-

tent que és "lo" que interessava. I és que1

el poble senzillament ~je per la vista,

per aixb oaspréa es va poder veure la fes-1

ta, neobratot el que feia guapos' a tate

ele cafès. 5



Molts s'hi veuran retratats

Acuesta carta al director fou publicada al

diari "Oltima Hora" de Ciutat d'on l'hem

reprodulde.

Sr. Director:

Ja sé que amb aquesta carta no desco-

briré res de nou. La qUesti6 la tenis al

carrer a la vista de tothom, però m'agrada-

ria tenir l'oportunitat de fer algunas con-

sideraciones sobre un tema que sempre resul-

ta sorprenent i que ha alcangat nivells in-

explicables a la nostra illa.

I el tema ée aqueet: Com és possible

que encara hi hagi matrimonie mallorquina,

fills, néts 1 renéts de mallorquines, que

viuen a Mallorca i que parlin el castellà

ale seus nins? Quina bena e'han posat vo-

luntàriament davant dele seus ulla? No. No

cerques una raspaste convincent perqub real

ment no exiateix. Tot allò que és absurd

no té explicació lbgica.

Podem analitzar una mica el fet, perb

sobretot, analitzem quin tipus de personat-

ges eón ale que obren eix, traint la seva

llengua, la llengua que ella mateixos varen

mamar, traint la seva terra, les seves ar-

role i els seus avantpassats.

Són, quasi invariablement, matrimonie

filie de "papás", educats dins un - mbient

de "nuevos ricos" o de gent amb pretensions

d'esser-ho. Educats "a lo cursi" smb una

bona dosi de pomeria. Aguaste matrimonie i

els seus pares arribaren un dia a la conclu

sió que parlar castellà feia més fi. Cum a

més de ciutat. Com a más cult. Perb clar,

dins la seva pròpia chl.lula familiar ja no

hi oren a temps. No hi havien caigut abano

i, pobrete, havien fet la beneitura de xer-

rar sempre la seva pròpia .11engua en Lamí-

ha.

Un bon dia, però, es presenta la sego-

na oportunitat amb el naixament deis netets

o netetes 1 pro u . alerta que varen anar a

travalar amb la mateixa pedra. Ja tenim

els nous pares i padrine a comenger a fer

esforços per xerrar el castell, millar dit

a destrossar el castell, amb una manca ab-

soluta d'espontanertet, de flu/desa i de

correcció, d'altra banda ben natural,tenint

en compte que parlaven -parlen- un idioma

astrany. D'aquesta manera viuen més tran-

quila. Ja han alcangat el coloró distintiu

delseu status social, amb els fillets i fi

listes, metate 1 netetes, tan "monos" ella,

"hablando el castellano".

I continuant amb l'anàlisi d'aquesta

gent: Heu provat d'encetar-los el tema na-

cionalista? Aquí si que ja no hi ha cap car

ta que lligui. Elle eón més mallorquinietes

que ningi 1 estimen Mallorca fine a la mhdu

la, pera opinen que s'ha de xerrar el casta

111. Paró, i el mallorquí? Bé, sí, però

com que realment no serveix per res.., en

canvi, el castell... I a continuació, in-

variablement, surt el tema de l'ensenyança,

mostrant-se com a enemics achrrims de que



ea perca el temps estudiant català a l'asco

la. Encara ensenyeasin el mallorquí... Com

quedam? Ara sí que ja • he perdut. S'ha
d'ensenyar una cosa que no serveix per res.

I no acaben aquí. Llavors comencen a son-

tanciar, encesos com un pinyol de cirera,
que el mallorqui (ara n'hi ha que u diuen

balear) és cosa distinta del català, perquè

a Barcelona diuen "goa" i aquí deim "ce".

No, si est& claríssim. Elle ho saben molt
bé. D'això si que en saben molt (com de

quasi tot naturalment). Per?, resulta que

no han vist mai un llibre de filologia ni

d'una pasea enfora. I do que aquesta gent
té cihncia infosa, endemés de cursileria

pomeria. I té també altres trate molt ca-
racterística i unes formes de pensar bes-

tant ben enquadrades, però no em vull es-
tendre oda detallant-los. Aquesta carta re

sultana maese llarga i no vull abusar de
la seva benevolència, Sr. Director. D'al-

tra banda crac que no fa massa falta, par-

qu& ja ho advertir& per poc que s'entreten-
gui en observar les caves "constante".

Sé que aguaste carta enforiolará a

molts parqub s'hi veuran retratats. Sé que I

em contestaran, com sempre, "oncenos com un 1

pinyol de cirera". M'és igual. Tanmateix

sé, també, que la meya opinió da compartida

per tota ele mallorquina que realment esti-

men Mallorca.

Atentament

UNA MALLORQUINA QUE NO RENIEGA

BON NADAL I
VENTURÓS 1.985



SEBASTIÀ LLABRÉS

CAMPIÓ DE BALEARS DE BOXA

Seguint la trajectòria de recercar la història del noetre pa-

ble, aquesta vegada és l'eeport el protagonista i más concretament

el boxa.

Amb malta alegría i sorpresa per la nostra part,i per circums

thnciee cal:mala d'aquesta vida, ene va arribar la  notícia qua un

llorith, Sebastih Llabréa Beltran "de ea Botiga Nova", havia estat

el primer campió de Baleare de (laxa i un dele introductora d'aquest

eeport a lea noetree Mea.

A fi de conbixer un poc más d'aprop aquest pereonatge tan sin

gular, "Ea Pi Groe" es posa en contacte amb ell perquè ene coritas

un poc la hiethria d'aqueet ret tan poc conegut a Lloret i par co-

nèixer un poc mée la aova personalitat.

Una vegada presentats i conegut el mo-

tiu de le nostra visita vàrem començar una

xerrada informal de la qual n'hem extret la

segUent entrevista:

-,L'amo en Sebastià, quan i on váreu náixer?

-Jo vaig nhixer a Llorito el dia 9 d'octu-

bre de 1898. Ara fa 86 anys. Me varen ba-

tiar i vaig combregar a l'església parro-

quial de Llanto.

-Contad-mos un poc els primers anys de la

vostra vida.

-A ca nostra eran pagesos i per tant una fa

milla humil. Així mateix tenían una botiga-

mercarla a la plaga del poble (l'actual pla

ça Jaume I).

Fins que vaig tenir 10 anys vaig anar

a escola a l'edifici on ara es traba l'Ajun

tament, amb el mestre Don Pere Vidal,de Carn

pos.

-Per què vos n'anáreu de Llorito?

-Quan jo tenia 10 anys, tota la meya famí-

lia decidí anar-se'n a viure a Ciutat. Ve-

nérem la casa que teníem i partírem. Allá

jo vaig començar a fer feina de mosset a

una fonda, per guanyar quatre pessetes.

-I després?

-Des de molt petit havia tengut l'il.lusié

de sortir de Mallorca, conhixer novas ter-

res i, per quh no, fer una mica de fortuna.

I, dit i fet, quan vaig tenir 12 anys vaig

partir juntament amb 4 joyas més i amb l'a-

mo Llorenç Munar (tots lloritans) cap a Bri

sel.les, a Bálgica. I aix5 que només sa-

bíem xerrar el mallorquí.

Allá hi vaig viure 18 mesos, fent fei-

na a un magatzem de fruites. En aquellé

dies cada dia feia més de cent quilbmetre!

en bicicleta.

Quan tenia 14 anys vaig tornar cap

Mallorca per passar una temporadata amb lí

família 1 , quan en vaig tenir quinze, me'r

vaig anar a una ciutat anomenada Troles, é

Franga.

-I per allá quá féreu?

-Allá vaig trobar feina de cambrer a un re!

taurant. Per aquest temps jo ja comengaví

a dominar el franchs, i hi vaig fer feiru

dos anys i mig.

Després, i per seguir aquesta aventuri

me'n vaig anar a Bourges, un poble no mol

llunyà i del qual me n'havien parlat bé. I

quf m'oferiren la mateixa feina d'abans



un altre restaurant en el qual hi vaig fer, 	 Poc a poc vaig anar perfaccionant la

poc més o manco, el mateix temps de feina. 	 meya thcnica 1 main vaig adonar que aquest

esport m'agradava. Després, quan ja duia u

na temporada d'entrenament comenglrem a fer

qualque combat entre els alumnas del gimnàs

entre els quals hi havia alguna campions lo

cale.

-Com aren aguaste primers combata?

-Jo me santia un poc estrany damunt el ring

perquè aix6 de pegar a un altre no ho acaba

va d'entendre, però més tard vaig compren-

dre el sentit d'aquest esport i me'n vaig

donar que servia per practicar-ho.

Els primers combata en "serio" els vaig

dieputar amb varia pogila francesos i ameni

cans, ale quala vaig guanyar sense massa di

ficultats.

4111-

Després d'estar iniciat en l'esport del

boxa, en Sebastià Llabrés torna a Mallorca

l'any 1920 per complir els seus "deures" mi

litars. Estará tres anys fent el servei du

rant els quals tots els horabaixes donará

classes de boxa a un local del Passeig dl

Bonn, cobrant un duro a cada alumna.

11 t/lAt.	 AtAttts.r..4!Aitt:4!?4?:111:4>.!'
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BOXEO INGLÉS :,- . -, -	 Profesor 	L
- Lecciones.de,chico a oa	

,
zo y media nochg''''

, 

-. 7 .	 •	 a res,, .1	 • n•

11;i111.1/FiFIVIVV IVVIVIICIWi l'ililiVg 
Carnet d'un dels alumnas a qui impartia

	Segons ens contà l'amo en Sebastiá, fou
	 classes el nostre protagonista.

en aquesta ciutat on comença la seva afi-

ció al boxa. Li demanam els motius d'aquel 	 Amb això contribuí a la introducció del

ta afició.	 boxa a Mallorca i a augmentar-ne

	

-8é, Bourges era un poble situat a una	 D'aquesta manera es començaren a disputar

zona de molta tradició boxlstica i on la ma 	 els primera combata i campionats.

joria de joyas practicaven aquest esport, i 	 La primera vetlada tengué lloc al Tea-

jo, clar, no podia esser menys. Per això	 tre Victòria de Santa Catalina (a Palma) el

vaig començar a anar a classes amb un pro- 	 dissabte 18 de juliol de 1922. Entre dife-

fessor d'allá que em va iniciar,	 rente combate se'n disputa un a 8 assalts9



entre Sebastih Llabrés (59 Kg) i "Blink-Bla

ke" (62 Kg), essent el resultat de combat

nul.
El primer campionat de Baleare de pes

lleuger es disputh el dia 1 d'octubre d'a-

quell mateix any, disputant-lo en Miguel

Triol, d'Inca, i en Sebastih Llabrés, de

Llanto, guanyant aquest darrer que es mos-

trà molt superior.

Ara deixam que sigui ell qui ens conti

aquestes primeras vetlades.

-Els primers combats oberts al páblic varen

asear molt animats degut a la gran expecta-

ció que hi havia per veure aquest esport a

Mallorca. Vaig disputar diferents combate

contra diversos rivals: Triol, Artal, Gan-

111111 BE TOROS 11E INCA
GRAN MATCH DE BOXEO

M'ara el =Donabas- o	 CDctlabre -192,1

a lar,- «(i	 media tarde

. ORDEN DEL PROGRAMA
1.'1 combate a 6 rouns de dos minutos

( 9 I.) mira 1101,1 (JI I.)
2.° combate a 6 rouns de dos minutos

Ellifildh (08 k.) fflulrfl 111111/11 (761(.)

Gran match a ro rouns de 2 minu-
tos, con la apuesta de L000 pesetas, entre

MiGUEL tR1ÛL .09	 de
SEBRSTIO L1111111E3 (57 u ,'~; K.) [1g Rima
En dicho match se disputarán el campeo-

nato de Baleares del peso ligero.

PRECIOS	 ._

Silla:: da l'ista.	 150

Entrada Gonor.d	 .	 .	 070

	Medias entradal para señoras, boldndos; -•—	 ""c)
cabos y niños menores do 10 años	 040

nv150: 51 por algún contratiempo ineoluisdrio de los orenizado-
res Jr iuniera que modificar algún condmie de los enunciados en el pro-
grdina. el publico 110 ielidra derecho e reclainacion alwuna.

Los upgaliwadores no se 1 aCCI1 responsdhlet, d c,n,no Olql1f11.1, oca-
sionado por 1.2bionca o nucidenle durante la lucha a cualquier ' comba-
tiente dz los que tonwn paule en esta función. •

Pard e ' os hichado,es en ealS0 de deCidt.'111,: lr,nln 1 011 IllédiC0
Olie ir itICJilddli	 •

zhlez, "Blink-Blake", Uillardell, Ferragut,

etc. Vaig guanyar a tots aixf com vaig vo-

lar.
Al llarg de la seva vida en Sebastià

Llabrés disputà més de 20 combate a dife-

rente lince de l'illa: Plaga de Toros de

Ciutat, Plaga de Toros d'Inca, Teatre Ba-

lear, Teatre Victòria de Santa Catalina, Ci

nema Modern de Santa Catalina, Plaga de To-

ros de Felanitx, la Soledat...

Com anhcdota podem dir que a tate els

combate, quan acabaven, oferia 1000 pesseUm

a l'aficionat que volgués boxejar amb ell.

Durant els tres anys que va esser campió de

Baleara no va pujar ningá. Segons ell diu:

"Me tenien malta por".

L'any 1923 torna a França i es retira

del boxa.

-Per qub vos en tornau?

-Una vegada que vaig acabar el servei mili-

tar, me'n torn a treballar a França, a Bel-

fort. Feia feina de gerent a un cafè.

En aquest temps veig conlixer n'Isabel

Campins Amengual, natural de Llorito, que

vivia amb la seva família a un poble proper

L'any 1926 decidírem casar-nos i venguérem

a Llanto, per celebrar les naces al nostre

poble.

Després ens tornárem cap a França a

treballar allà mateix. Més endavant vaig

comprar l'hotel "Modern" de Belfort, el

qual vaig administrar durant tres anys. Lis

vare el vaig vendre, perdent malta de di--

ners i tornant-me posar a fer Peina al ma-

teix cafè d'abans fine l'any 1936 en que

venc definitivament a viure a Mallorca, de-

dicant-me a treballar al "Fronton Balear"

durant 14 anys.

Per acabar aquesta xerrada domanam a

l'amo en Sebastih si té alguna cosa més que

contar-nos i ens contesta amb aguaste:

-Nomás vull afegir que estic molt content

que hagis vingut perqub m'agrada xerrar d'a

quells dies 1 em fa recordar que he estat

un dels tres campions que ha donat Llorito:

en Josep Nicolau, campi6 d'Espanya de Ci-•

Cartell d'una vetlada en la qual participa

Sebastià Llabrés.



BELFORT. En (c a Gare, flodern Hótel, Avenue Vilson chisme; en Miguel Nicolau, campió del món

de marxa a peu; i jo mateix, campió de Ba-

leara de boxa. Ah! ja no hi pensava, també

he disputat combata de lluita lliura.

—L'amo en Sebastiá: Moltes grácies per tot,

salut i molts d'anys.

Entrevista: Llorenç Coll

Redacció: Llorenç Coll i

Guilles Fiol

ASSOCIACIO PREMSA FORANA

DE MALLORCA

PREMIS "ASSOCIACIó PREMSA FORANA DE MALLORCA" 

L' "Associació de Premsa Forana de Mallorca", amb la col.laboració i
patrocini de la Caixa de Balears "Sa Nostra", convoca el Segon Concurs
Periodístic "Associació de Premsa Forana de Mallorca" amb l'objectiu de
premiar els millors treballs sobre temes d'actualitat a Mallorca. El con-
curs es regirá per les següents BASES: •

1 11 Els treballs que hi participin estaran escrits en llengua catalana.
2' Els treballs s'hauran publicat, dins els terminis fixats, a qual-

sevol de les publicacions associades.
3a Podran participar-hi tots els col.laboradors habituals de les

publicacions.
4 4 Per optar al premi, els treballs s'hauran d'haver publicat dins

els segvents terminis: des de dia 1 de maig de 1.984 fins a dia 30 d'abril
de 1.985.

Per optar al premi, l'autor del treball per mitjá del director de
la publicaci6 on hagi sortit a llum enviará el retall del mateix per tri-
plicat a nom de l'Associació de Premsa Forana, Carrer Pincesa, 24. Sant
Joan.

6' El jurat es donará a conIixer en el moment de la concessió dels
premis i el seu veredicte será inapel.lable.

7 11 El veredicte es fará plblic dins el mes de maig de 1.985. El lloc
i el dia seran comunicats oportunament.

8' L'Associació es compromet a editar els treballs premiats.
9' Els premis que s'atorguen són els següents:

Tres premis de 30.000 ptes. cada un.
Un d'ells tendrá un premi d'honor consistent en una esculptura
d'En Pere Pujol.

10' Els participants es comprometen a acceptar aquestes Bases. Els
membres del Jurat resoldran els casos que no hi estiguin prevists.

1 1
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UNA
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r UN POBLE UNA LLENGUA (1)
Felip Munar i Munar
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La nostre llengua aofreix, eleshoree,

una dele més amarga i penosos moments dins

el camí de la saya dilatada normalització.

Se'ls veu el plomer. Ens fan el joc plana

jet 1 ens donen la mal a ditades acompasas

des perqub ens xuclem els llavis i no els

emprem par treure a la llum de tothom la

injustícia benpensada i el crim agbnic en-

vera la nostra maltractada llengua.

¿Com és pot donar un premi a les elle

tres" -així ho reconegué el Ministre de

Cultura- "catalanes" (J.V. Foix) represen-

tatiu de tata la literatura espanyola,quan

aguaste mateixallengua és menyspreada

ultratjada en els mitjans de comunicació,

a la parla quotidiana dins tota els ni-

valle de l'Administració?

-Benvingut sie pel gran poeta Foix el ore-

mi, perh el meatre no podria estuprar aguan-

ta llengua que tant ha glorificat si es di

rigis ale capdavanters política que li han

concedit l'esmentat guardó.

Als india d'Ambrica se'ls té a una re

serva, i se'ls respecta com a un botó de

folklore 1 fasta, i se'ls dediquen homena*

gas per romandre bé ala ulla de la rana.

Aquí ens pasas igual: es vol convertir 1

nostra llengua en una reserva cultural mo

ta; sí, cultura per a minories i per a mo

mente ben determinats. Aixb ás una altr

manera de fer-la deseparbixer, apaivega

ment, quasi "cense volar".

¿Com volem posar la llenqua al lbo

que histhricament, cultural, social, econ

mica i Ltnice ji pertoca, si esta en le

mane políti ques d'une heretges de la ne

tra llengua?

No, no ea normalitza una llengus po

sant els rbtols al cerrar, ni fent campe

nyee amb timidesa i felsetat envera la non

malitzaci6, ni deixant perlar en els mit

jans de comunicació amb les faltes, de to-

ta clesse, que fan; ni exioint la "modeli-

dar da las islas" a l'ensenyança. Això en

punta malaltissos construits oamunt casca-

das de mort.

L'Administració set plena de foras-

tera del "no entiendo al mallorquín, pero

lo voy estudiando", quan ja fa quinze anys

que rosseguen per aquí. L'escala esth ole

na de mestres que han vengut a les Illes

per treure les oposicions cense passer par

cap oroya en la nostra llengua; 1 aquesta

mateixos han pres un lloc a un mentre ma-

llorquí davant la passivitat oels cape del

Ministeri -empesos pel mateix Govern Autò-

nom que no ha astat capaç de prendre les

mesures escaients amb el tema de la

gua.

Cal treballar junta 1 no deixar-nos

dividir amb tantas modalitats 1 política

de calaix i de rentar caras. Es necessari

prendre conscihncia que la llengua susten-

te totes lea altres manifestacions popu-

lara i del nostre país.



uiíi poe tylég de ittegpecte, lo d
Un il.lusionat

Per acabar aquesta comentarie que he

fet sobre l'eaport de la caga m'agradaria

parlar un poc d'una de les causes que també

ajuda a destruir la naturalesa. Aquesta és

la manera com hauríem da cagar i el quan

fer-ho. No em referesc a si un vol cagar

amb ca me, ce eivissenc, amb recias, etc.

sin6 a les manares de dur a termo la "captu

ra".

Seguint un ordre començaré pela aficio

nata a la daga amb ca eivissenc. Si real-

ment el que ele agrada és veure que el ca

encelga un conill, ¿Per quh es reuneixen un

parell de cegadora 1 manen 8, 9, 10 6 més

cana, quan saben que la llei no ho permet?

Tal vegada en realitat no peraegueixen sola

ment la passi6 que provoca aquest tipus de

caça, sin6 que endemés valen agafar tate ele

canilla aoseibles.

Si és quan cagam amb escopeta, el més

normal seria que quan tenis un o dos co-

nills ens dedichesim a passejar pel camp.

Per? noi En volee fine que n'hi hagi.

Si parlas da cagar perdius, ¿quh feim?

Si procurhssim en matar-11e una deixar les

altres tranquilas hi podrías anar moltes

vegades, perb el que feim ée encalger-les i

encalgar-les a fi que no en quedi cap elles

bart. Per quh tot six5?

Si parlas de cagar torda, matarles tots

ele que han vingut durant la temporada. Per

quh? Ah! perquè és un animal de pes. Però

oblidam que també és un animal de pas allá

on cris i que endemée és aquí on el matam.

Si ée quan panjam el recias de perdiu,

¿Qui és que panela quan veu que tot l'esbart

baixa davall el recias que és un eeport que

consisteix en matar el mascle que es bara-

lla 1 nc en exterminar tot l'esbart que qua

si sempre és la vertadera intencid? Si no

es fa aixb darrer és perquh per sort no sea

pro va bé.

D'aquesta manera podríem xerrar de to-

tea les altres manares de cagar i venrfem

qua en tatas s'abusa de la saya vertedera

finalitat. ¿I perquè tot això? Realment no

té contestaci6, ja que si fosaim de veras

cegadora al que aniríem seria a protegir la

caga parqué n'hi haguéa més cada any o, al

manco, a no abusar d'ella.

Per resumir diria que l'únic que expli

ca aquesta postura del caçador és la dita

tan antiga i tan poc justificada que diu:

"Abane que passi un dolent ho faré jo".D'a-

questa manera donant la culpa ala altres,

ho feim malament nosaltres.

Seria necessari que pensessim que és

qualcé el qui ha de començar i no donar la

cúlpa secare als altres.

M'agradaria que aquests tres o quatra

escrita que he fat sobre l'esport de la ca-

la, servissin per a que els caçadors fossim

menys egoistes i aprenguéssim a respectar u

na mica aquestes coses. Perquè hem de tenir

en camote que que feim és privar als

nostres filla de poder-ho disfrutar demà ja

que, d'aquest pas, 1 , 6nic que recordaran se

rh la nostra ambició per destruir el qua

tant deis que ens agrada.



osep Ma jordà Gelabert

(1802-1884)
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EL CONVENT DE LES MONGES FRANCISCANES. (13

L'inspirador i principal collaborador d'aquella fundació va esser
el Rd. D. Josep M.  Jordà, teatí exclaustrat, natural i resident d'aquest
poble. Transcrivim el que diu ell mateix sobre aquesta fundació en la
seva Historia de Llorito:

Al ver lo abandonados que estaban los enfermos de mi pobre pueblo,
sobre todo en el estio, en que se les dejaba solos en malas camas, dándoles
sus deudos un mal socorro, la más veces a deshora, por estarse en el cam-
po lo más del tiempo, no sabiendo en las mejores familias arreglar caldo,
orchata y otras cosas muy necesarias para los enfermos, discurria den-

tro de mí mismo y me preguntaba a menudo, en 1865, si nos entra el có-
lera, que tantos estragos hacía, ¿quién cuidará de los enfermos? Leí por
casualidad (mejor dicho por disposición divina) una carta en que se nu-
meraban los buenos servicios que habían hecho y estaban haciendo las
Monjas de la Caridad en los hospitales y en casas particulares a toda
clase de enfermos, con cuanto celo procuraban la decencia y limpieza
de la iglesia y la instrucción civil y moral de las niñas y doncellas que
acudían a su convento, y no pude dejar de hablar e instar al Sr. Vicario,
para que se informase y viese como podriamos arreglar local y conse-
guir permiso del Ilmo. Sr. Obispo y Gobernador civil, para cuatro o
cinco de estas señoras pobres, que santo bien podrian hacer en este
pueblo, ofreciéndole, para principiar dicha obra 200 libras y algo más,
si fuese necesario.

El Vicari Oliver recollí la suggeréncia i fixà la seva mirada en la no-
vella Congregació de Fines de la Misericòrdia Terciàries Franciscanes,
fundada en el poble veinat de Pina pel M. Rd. D. Gabriel Ribas, l'any
1856. Procurà totes les llicències necessàries, preparà per elles un con-
vent damunt la sagristia de l'església, tot a costes i despeses seves i del
Rd. D. Josep Jordà, i l'Honor Joan Fiol de Paixarí els cedí un corral que
procedia de l'antic convent de Dominics. Estant ja tot a punt, es realit-
zá la inauguració del nou Convent el 25 de novembre de 1866. Per donar
més solemnitat a l'acte, aquell dia anà a Llorito el Fundador de les
Monges Franciscanes, i davant tot el poble, abans de la missa major,
donà l'hàbit de la Congregació a tres joves postulants: Bárbara Ge-
labert Balaguer, natural de Llorito, Antònia Dols Pizá, natural de Sta.
Maria, i Maria Ramis Oliver, de Costitx, les quals prengueren el nom
de Sor Dominga, Sor Maria Lluïsa i Sor Ramona. Aquella era la ves-.

sa	 tició 22, que es feia dins la novella Congregació fundada feia deu anys,



i amb aquestes tres novícies el número dels seus membres arribava
als 104. En el mateix convent de Llorito feren el seu noviciat, i el 29
de desembre de l'any següent feien la seva professió perpetua davant el
mateix Pare Fundador. Les primeres professes Franciscanes destinades a
aquell convent foren Sor Francisca Julia, Superiora, Sor Ivona Bauzá,
Sor Jerónimo, Quetglas, 1 Sor Pereta Vidal.

Posteriorment el Convent s'engrandi i  perfeccionà, construint-se sa-
les espaioses per a costures en la planta baixa, i en el pis una capella
altres dependències necessàries per a les Monges.

Tan prompte instatlades, començaren el seu ministeri d'atendre els
maialts, d'ensenyar les nmes. cuidar l'església 1 de fer be a tothom.
El poble les mostrà de moltes formes la seva gratitud, com ho expressà

el Sr. Jordà amb aquestes senzilles gloses:

No mos n'hem arrepentit
de lo que això ens ha costat,
puix veim el poble ensenyat
i el malalt ben servit.

I les Monges agraïdes
per tan bona servitud,
a Déu preguen li ajud
i II don sants fills i filies,

L'església está més decent
de lo que mai s'era vist;
si Llucifer n'està trist,
el poble n'està content.

que fugint de tot pecat
1 vivint perfectament,
tenguin amb ell juntament
eterna felicitat.

Prova d'això n'és molt clara
lo molt que ha contribuït
el poble, estant oprimit,
perquè res les falt fins ara:

Oli sempre han de comprar,
per fer foc llenya i carbó,
per rentar tot el sabó,
i arròs, si en volen menjar.

Don Joan de Paixarí
donà el ser a tal Convent,
cedint-li gustosament
el corral de l'alambí.

Figues, rems, guixes, ciurons,
faves, pèsols i llenties,
pa les donen alguns dies,
temps de porc, botifarrons.



decideix el trate
feficácia.

Servei per servei

laCaixd
O 	CAIXA DE PENSIONS




