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Es curiás el que sent cada die pel car

rar de que le gent s'intereses més pel nom

del xoric que d'allò que diuen els eeus es

grite. D'aquesta manera ea pose 'en evidán

cia, una altra vegada més, el carácter de

malta d'espanyols. I no és que vulgui dir

amb aixb que aquest sigui dolent, sinó lim

plement que és incapaç d'apreciar l'esperit

dels comunicats.

Aquests escrita no eón, com he sentit

a dir a malta, plens d'enveja cap a ningd

ni a cap cosa; ja que el que si tenc ben

clar com a xoric (degut el meu instint ami

mal) és que només he de tenir enveja d'a-

quelles coses que no sé fer 1 eón bones;

pera tenir enveja d'una cosa que qualsevol

sap fer nomás és "algo" que els altres se

pensen i ho utilitzen com una excusa per

defensar-se del que diuen els meus e9crits

També he sentit algunes xerrades pel

carrer que diuen que he criticat l'actua-

ció de l'ajuntament anomenant coses mal fe

tes, per?, el que no saben aquests que ho

diuen és que a l'ajuntament les persones

que s'hi presenten ho fan per fer el bé

sempre que sigui possible. Per tant els

que veuen altres coses que no estan ben fe
tes tenen l'obligació moral de dir-les i

aixf ho faig, ja que a les bones els nos-

tres regidors ja es preocupen de fer-les

póbliques. I de quina manera!

Ja s6 que els meus escrits encenen

la coa a molts que la tenen de palla, per?)
és que hem de saber que aquesta és la meva
intenció.

Tal vegada aquesta manera d'actuar si

gui deguda a la meva prdpia naturalesa, ja

que sempre he duit implícita (com tots sa-
ben) la fi llibertatn.

Els xorics no volem barreros que pri-
vin el nostre volar, sinó que preferim mo-
rir a que se'ns privi de llibertat. Per
això repetesc que quan vegi qualsevol cosa

que pugui alterar la vertedera llibertat

(d'expressi6, actuació, conviváncia, etc.)

ho denunciaré.

es,
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EDiTORiAL

QUI FA LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA?

De tota la vida, de sempre, de temps Ilunyans, els pobles de Mallorca i de-

más Illes Balears, han estat els qui han servat, amorosament, la llengua que les
nostres mares ens varen ensenyar/ ja des del bressol. De tota la vida, de sem-
pre, de temps llunyans, els pobles de nostres contrades, han estat els qui, calla-

dament, sense fer renou ni espants, han cuidat, han amoixonat i han besat el
nostre bell parlar. De tota la vida, de sempre, de temps Ilunyans, els pobles nos-
tres --«nostres»-- han estat qui, robant temps al temps, i alleugerint la butxaca
de dinerets, han escrit, han publicat Premsa Forana, amb la parla nostrada. Som,
els Forans, els qui hem conservat a través de la Premsa els bells costums, d'es-
criure amb el sonor parlar que  ensenyà, a cada un de nosaltres, nostre poble. La

mal nomenada Premsa Forana, Iluitant cc,;tra vent, contra marejol i contra mil i

una cosa més, ja sia setmanalment, ,uinzenalment o mensualment, escriu la

LLENGUA NORMALITZADA i, desgraciadament, tot partint dels cappares, dels

directors i tècnics, qui mos comanden, mos resulta, ens resulta que, suposam

amb la millor de les intencions, quasi ens neguen el pa i la sal de les ajudes per

espargir cultura popular, emprant la LLENGUA NORMALITZADA.

També és trist que, certa Premsa ciutadana, rebi, amb una frequencia, quasi

ofensiva per nosaltres, noltros, unes bones pagines de propaganda —pagada

naturalment, amb doblers de tots— un día rera l'altre, els, sempre prostituidors,

però necessaris, doblerets. Escriuen, Ilavors, pàgines amb nostra llengua? Fan

culturvi Mallorquina, Balear, emprant el parlar del Fill Major de nostra Raça? O

culturitzen Mallorca i les Balears, ensenyant-nos bells paisatges nostrats, em-

prant, també la bella lengua Castellana? Com quedam! Qui está NORMALIT-

ZANT LA NOSTRA LLENGUA? La Premsa Ciutadana o la Premsa Forana? Les

més de trenta publicacions associades, escriuen part o tot amb Català o Mallor-

quí o Balear. I, ens demanam, quants de milions van destinats a aquestes publi-

cacions? Quantes mils de pessetes ajuden a paliar els grossos gastos, les gros-

. ses despeses d'aquesta Premsa humil, senzilla i nostrada?

Si realment la Premsa de Ciutat NORMALITZA LA LLENGUA, encara que sia
poc, nosaltres no hi tenim res a dir. Tan sols, aixecam la nostra veu, que cada

dia torna més forta, simplement perquè els forans ja no tenim aquella por an-

cestral i ens sentim alliberats de la pressió de la Ciutat de Mallorca.

Demanaríem moltes coses als responsables, però la seva privilegiada intel-

ligéncia els obrirà els ulls, fins ara tancats, a la Ilum, a la nova Ilum d'aquesta
NORMALITZACIÓ LING&STICA nostres publicacions, no estaran discriminades,
arreconades i assustades. I que quedi constància quenosaltres, noltros, amb els
cappares o sense els cappares, farem POBLE, simplement  perquè ho som de
sempre; de tota la vida, d'antany, del primer dia.

I, preguem germans perquè desaparesqui del món la pobresa periodística

qui «pare-nostre» a la boca, demana una  llesca de pa amb oli. Amén.

Editorial: Associació de Premsa Forana
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NOTICIAR! LOCAL

NOVES Pn8LICACIONS

Volea donar l'enhorabona al nostre com

pany Andreu Ramis ("Rosset") per la recent

publicació de dos treballa aeUs.

El primer en veure la llum fou l'arti

cle "Ca'n Malagreva, picadors i repicadors

de llimes i raspes. Estudi etnográfic", es

crit en col.laboració amb Jaume Guasp i pu

blicat al Bollati de la Societat Arqueolò-

gica Luliana (nóm. 834).

L'altre treball publicat ha estat "Els

corders mallorquina. Notes d'etnografia"

al núm. 20 de la revista "Mayurqa" de la

Facultat de Filosofia i Lletres.

FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA

El passat 2 de març féu aturada en el

nostre poble, portada pels Escoltes de Ma-

llorca, la "Flama de la Llengua Catalana".

La torxa entrà a Lloret en mans dels

nins i nines de l'escala i fou rebuda pel

Consistori, que celebra sessió extraordi-

nária amb tal motiu. Aiximateix participà

en l'esdeveniment la Comissió de Música i

Danses que amb els seus balls resaltá el

senzill, però significatiu acte.

AJUDA A LA 1NVESTIGACIO

Grácies a una ajuda ne la Caixa d'Es-

talvis Colonya de Pollença, el nostre pai-

sá Agustí Puigserver ("de Son Boló") s'ha

traslladat, per espai de dues setmanes, a

Madrid.

El seu objectiu és el d'investigar, a

la Biblioteca Nacional,les relacions epis-

tolars que pogueren existir entre Guillem

Cifre de Colonya i Giner de los Ríos, Cos-

sio...

Aquesta investigació forma part d'un

treball més ample que sobre el krausisme

está duent a teme el nostre amic.

AMB EL CONSELLER DE CULTURA

El passat 27 de febrer visitá el nos-

tre poble el Conseller d'Educació i Cultu-

ra de la nostra comunitat, Sr. Francesc Gi

let.
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	 Després d'una reunió de treball amb

Evidentment si tothom tenguée tant d'humor
com l'amo en Tomeu "Fred" les benerdes de

Sant Antoni resultarien molt mée animados.
A veure si entre tots prenim exemple.

(Poto: Pere Rosselló)

els membres del consistori on es tractaren

possibles col.laboracions en matbria cultu—
ral 1 esportiva, es realitzb una reunió in

formativa a l'escola amb les entitats cul-
turals lloretanes que li donaren a conbi-

xer les seves inquietuds, projectes i ne-

cessitats. Veurem que en sortirà de bo.

GERMANDAT DE DONANTS DE SANG

La Germandat fa a sabet a tots els do

nants i Oblic en general que el moviment

hagut durant l'any 1984 fou el segUent:

Nous donants a Palma: 257

Nous donants a pobles: 725

Sang obtinguda a Palma:	 1.178'7 litres.

Sang obtinguda a dobles: 3.367'6 litres.



Racó per a

A la meya á via

	 la poesía
Tu recordes aquella dies

que baix les estrelles somiaves

mirant els ulls de l'eptimat,

• bellas paraulee escoltaves.

Aquell camí per tu tan recorregut

per anar a trobar—te amb ell,

aquelles padres tan trepitjades

a les tevea corregudes desesperades.

I els secrets d'aquell vell pati

on es complien els il.lusos somnis

de dos grana enamorats

que ara són ja "desditxats".

Tu recordes el blau cel

i l'alegria de l'enamorat;

pareixia mai acabar

i un moment sols ha durat.

El perfum dels seus cabells,

la vernor dels seus ulls,

els llavis ben segellats

pel secret del vostre amor.

I era tanta l'alegria

i són tants els records

que mai ho haguessis pensat,

perb ja de tu s'ha allunyat.

Tu recordes aqueil dia

baix la pluja tempestuosa

i aquell altre d'agonia

perqul ell ja no venia.

Sois te queda recordar

d'il.lusions viure,

sols et queda estimar

els teus records d'una vida.

Ara ets vella i no ho pots fer

però, quant ho has desitjat

tornar a tenir el teu estimat

i esser feliç una vegada més.

Pera ara tota sola estás

i també plena d'agonia.

Quan per tu un dia plorar

i flore a la teva cambra dura.

I TU EL MIRARÁS,

I TU RECORDARÁS,

SOMRIENT MORIRÁS,

PERO FELIÇ QUEDARAS:

ELL DE TU NO S'HA OBLIDAT.

cylts
AQUEST BUTLLETÍ HA REBUT

L'AJUDA DE

Ajuntament de Lloret de Vista Alegre

!! 

El termini d'entrega d'ar
,	 ticles per al proper mime

ro del nostre butlletí fi

nalitza el 13 d'abril.

Els escrits es poden entre_
gar a Llorenç Coll o a Guillem

Fiol.



e»
/1 	0e QvcL

c\e	 'ex.e

C e

ce	 r

PPoc (\-e

eGJ-D cte- eL,t	 ,

á ) 	cp_.>e_ry

C\k, iut r_j%_cker, cL çe eE eeti

eo
O--	 1-.C1r	 n_.).-aD 

á-e e'aw-3'' .\O
xL. O \̀ 'er

,	 c\t	 4,,qtyte,

3JD c e	 .

9yr.

eQ

s)ezz..?(P,:,—,,c	 C\

Gus-)á-

e e/) c£--e. 	 c,_Dt_ a

QyciD o_

¿o- (DrIklizteco. de_ L6yeit 

¿lofet	 (--)11eg(e e's VA	 ..k`a, ç,c11e. Gkek 00. Ae neálofeck.	 Vv;
Uno. rmenv„cko. latUtk)kee-Q- Nue Ve.acunts o, / 1z1.`kriko..emenk. .

RCkvesk-a. nO	 og-ol.s.Q. çiet\e, Izie‹ cás VCCS \no.1)1o_nts ck,e. In`;,	 a0<et;

/):15-112* • .)1.‘ 	 s'enc-o.Kceg.	 .5e<	 V"I'xe- Ce-(0 n-;e se'n	 cLc VZI)(4,

eL, cecear	 I.V.6(e	 desItep, z á.e 0,,rvi,nkeazr	 bt\e(x.z.

•

t,



siclAcennerKL Cloutonyve,,.. 	 Á cic Flov't

MKes . qt.e 1111 Vici. Q.	 1A 6kckeuk SO'n de kve-‘505 kecoNe.k-kZ VKI \\Zkles V\ZstZula.

kttexcats,o"?4:c1,Cormtes,trtc•.•1 -0-rnle:	 -tn.5 to,les,unQ rrneTs ajoss4	 W..'.›cátvm

dues e caaues,	 Seure a Uegzí tic-ocv:.\:\c-rmeAt o o_ Iser	 Id"
st 110-A Cle	 urN bebalk.

:So -1.(ob oce	 oosin. Woltobe.Q1 	Izo4bAt	 Ok._	 edorrANI,

s*he 0 Uersr de onemweW0._

DES DE

L'ESCOLA
El passat dia 27 de febrer, juntament

amb ele representante d'altres entitats

culturals de Lloret, várem rebre a l'esco-

la la visita del Sr. Conseller d'Educació

i Cultura de la Comunitat Autónoma de les

Illes Baleare.

Dies abans s'havien reunit ele membres

del Consell de Direcció de la nostra asco-

la per tal de preparar un informe, que li

seria entregat en mà, sobre els darrers es

deveniments de l'escola i les aoves necea-

sitate primordials, amb l'esperança que po

guessin esser ateses per la Conselleria

que ell representa.

Entre aquestes necessitats cal desta-

car:

-Llibres de lectura per a una biblioteca d'au

la, agrupats per cicles.

-Llibres de consu.lta general, molt espacial-

ment una enciclopódia en catalh,com la "Gran

Enciclophdia Catalana".

-Material audiovisual ja que el que tenim és

quasi nul 1 ha quedat antiquat.

-Una subvenció económica per a la creació d'un
gabinet d'orientació escolar, que ens seria

molt t5ti1 per a la recuperació dele alumnes

endarrerits o amb problemas.

-Una subvenció económica per a un lector de

llengua anglesa.

-Material de laboratori de Ciáncies Naturals,

Física i Química.

-Material per a un taller de pretecnologia.

-Material gimnástic i esportiu.

Aquestes eren les nostres peticions.

Ara bé, la resposta del Sr. Conseller va

ser molt clara: les competáncies .d'educa-

ció no ene han estat transferides i mentre

no ho siguin la seva actuació en aquest

camp és molt limitada. Ens va prometre

juda, això sí, en llibres i en material

gimnástic i esportiu paró la resta de peti

cions han de ser ateses pel Ministeri d'E-

ducació i Ciáncia.

Ja ho veurem.
7



(h s 01: 440111
Mallorca.

CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

ENTREVISTA A...

Toni Morlá
Bartomeu Amengual i Gomila

-Nom complet.

-Antoni Morlá Palazon.

-Quina edat tena?

-Trenta-nou anys.

-On vares néixer?

-A s'Hort des Ca, a Ciutat.

-Casat o Fadri?

-Vaig estar casat, ara no ha som.Estic com
un fadrinet.

-Quina estudis tens?

-El certificat d'estudis i a 14 anys a

fer feina com un "loco".

- I estudis musicals?

-Vaig fer 4 cursos de guitarra clásica,

3 ó 4 cursos de solfeig.

-Quin instrument saps sonar?

-Dé! Sonar, sonar, el poc que sé sonar és

la guitarra, un poquet de mandolineta...

Per() prácticament nomás es pot di_ que sé

sonar la guitarra. Els altres instruments

nomás es toquejar.

-Quan començares a tocar?

-Nolt jove.	 Vaig cantar la "Sioil.le" als

vuit anys i Ilavors...

-Et va costar molt esser conegut?

-Home, jo crec que costa un preu que de ve

gades no s'ha de pagar.

-Hi ha molta gent que no et coneix.

-Jo cree que sols som conegut d'un parell

per?) et contaré una cosa: el meu padrí

per part de mon pare era de Malí i feia de
pastor i em contava que si un pastor al

cap de 15 dies el coneixen és un mal as-

sumpte. Per anar bé, per conèixer-lo han

de passar un grapat d'anys.

Jo duc una línea concreta i sé que per
esser conegut he de fer una música asse--
quible a tothom.

-No et pareix que els que et segueixen a

8 tu són més segurs que els que, per exem-

ple, segueixen a en Tomeu Penya que tan

aviat l'han agafat com tan aviat l'amolla

ran?

-Tot és anar a favor de la corrent. Jo em

puc permetre el luxe d'escriure una cançó

a una persona determinada. Per exemple na

Bel, el "tio" Toni...

-Quina va cesar la primera cang6 que feres

en català?

-"Coses des camp".

-Quan començares a viure de la música?

-Encara ho intent.	 T'ho jur.

-No és rendable?

-Home, si tu t'ho fas rendable. 	 Si tu, a

més de fer el que t'agrada, dir al que no

t'agrada i a més a més no fer altra cosa.

-Dins Mallorca, es pot viure de la música?

-En aquest temps en que vivim és un poc di

fícil;perb quan jo tenia 14 anys i guanya

va 40 duros sí que es podia viure b6 de la

música. En aquell temps els doblers que

guanyava un cantant feien por. Avui quasi

no es pot viure.
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-A més d'en Toni Morlá,quin cantant mallor

quí t'agrada més?

-A mi m'agrada molt en Miguel Ingel Rubert

també "Música Nostra", Jaume Sureda, "Sis

Som" i un al.lot que toca amb	 en Sal-

vador, que té uns temes preciosos i vol

editar un disc.

-I cantants estrangers?

-A mi m'agrada en Gilbert Becaud, Charles

Aznavour, n'Andy Williams; de música ita-

liana en Gino Paoli, Marino Marini i en

Renato Carossone.

• A mi sempre m'ha tirat la música me-

diterránia. L'anglosaxona també m'agrada,

pera em sent més identificat amb la medi-

terrània.

- I en Dylan, Llach...?

-També,perb me'n record que jo estava dins

una altra "ona". Jo tocaya amb "Els Ta-

PAmE) soy E CZ7.9

en genern

laiots" i feia música de "Deep Purple","Chi

cago", etc. Tal vegada estava mal feta, pe

rb la feiem.

-A quina llocs de - més Categoria has anat a

tocar?

-He actuat a alguna llocs de molta catego--

ria, però a tots ha estat com a cantautor

• mallorquí.

He tocat al Palau de la Mtleica Catala-

na -que per ceft, no hi toca el qui vol ni

'pagant-. He estat al Palau dels Reis de

Perpinyá a un festival que s'hi va fer, a

les Horas de Canet el 68, etc.

-T'importaria cantar en castell?

-No . hi vull cantar, perquè no puc estimar

una llengua que m'han imposa, no puc can-

tar en una llengua que no estim. (Es posa

"ebrio"). Quan era petit vaig manjar mal-

tea hbsties: "Ese que habla como los pe-

rros, de cara a la pared". La galtada hi

era i un mes sense "recreo".

-Quahts d'elapés has gravat?

-Tres. El primer es deia "Amb sos peus en

terra". El segon "Poesies de Costa i Llo-

bera" i el tercer "Id5".

-Com lis que estás tant de temps per gravar

un elapé?

-Perqub no tenc doblers. Primer has de gua

nyar doblers amb la música per llavors pó

der gravar els discs.

-Com et guanyes la vida?

-Amb la música; fent recitals i	 composant.

Ara vaig fer la música d'una °ora d'en Sha

kespeare que es v. 	 •epresentar al	 :- eatre

Principal. Ara he de ter ia d'una cara

d'en Sartre que es d'u "Les cases tancades

-Practiques algun esport?

-Ara no.	 Fa uns anys practicava el tennis

però em vaig fer un punt de trencadura

ha vaig deixar...

-Si no haguessis estat cantant, que t'hau-

ria agradat esser?

-No ho sé.

-Com veus l'áxit d'en Tomeu Penya?

-Jo el veig pel nivell d'exigáncia, perb

em faig una pregunta: fine quan?

-T'agradaria asear tan conegut com ell?

-D'aqueixa manera no. Si ho hagués volgut

ja ho hauria fet. Ja t'he dit que gua--

nyar doblara és fácil, perb a costa de

fer céaes que no t'agraden. El públic

que va darrera ell no m'interessa, "cons2

midors de so" no en vull cap.

-pub vares trobar de la teva actuació a

Monturri?

-Hi havia un renou permañent que era insu-

portable. Aixb no representa el poble de

Monturri, però a aqueixa gent satis ha
9



d'educar per si algú vol escoltar pugui

escoltar sense renou.

-guantes vegades has anat a cantar a Llo-

ret?

-Dues. Una amb un grup de mtlsica'cubana i

aquest estiu passat, que per cert m'ho

vaig passar molt bé. Hi havia un ambient

molt agradable. Vaig disfrutar com un "lo

co" i em pena que quasi vaig acabar el re

pertori. Va esser una nit que vaig passar

molt de gust.

-Quant cobres per actuació?

-Cent cinquanta mil pessetes.

-Cantant en mallorquí, és fácil sortir de

Mallorca?

-Sí, supós que sí, per?) sols dins la zona

dels Parsos Catalans.

-T'agrada anar a veure les actuacions d'al

-tres cantants?

-Peques vegades vaig a veure un artista can

tar.

-Hi ha feina per a tots els cantants mallor

quins?

-Per a tots els que estan ara en marxa sí.

No está en mal moment la música mallorqui

na.

OTAN: O T'HAN FOTUT O

T'HAN DE FOTRE.

-Quin és el teu "hobby"?

-Col.leccionar instrumente antics, llibres

antics, però per damunt de tot, la música

-Qub trobes del Parc de la Mar?

-Es horrible, és una "merdeta".	 A mi no

m'agrada, me pareix que estic a una fábri

ca de marbs. I si el Parc de la Mar l'ha

gués ideat AP diria doblement que no m'a-

grada.

-Qub opines del pacifisme?

-Som antimilitarista cent per cent; no puc

veure les pistolas.

-Qub penses de les ones lliures?

-És una cosa que m'agrada molt però pene

que n'hi ha poques.

-Qub trobes de l'OTAN?

-Que són uns desgraciats. "O T'HAN FOTUT O

T'HAN DE FOTRE".
10

-Pertanys a algun partit polític?

-No, paró tenc una cultura republicana. Pe

rb aquí hi ha un partit molt maco i de

gent "collonuda". És el PSM. Si no fos

músic m'hi afinarla.

-Ets del GOB?

-No.

-Ets ecologista?

-Sí, un poquet. Perb tenc por que n'hi ha

gi molts; pots passar allò de que si hi

ha molts d'astronautes llavors fan falta

coets.

-Catan o mallorquí?

-Català, catan.

-Llengua o dialecte?

-De dialecte res, el mallorquí és un mo-

disme de la llengua catalana.

-Et pareix bé que TV3 arribi a Mallorca?

-Sí, clar que sí.

-Qub penses del problema de la droga?

-Jo no l'he experimentada, tret de qualque

caladeta de haixís. 	 Crec que la droga és

perillosa. A la vellesa ho entendria, pe

rb a la joventut no ho entenc gens.

-Club trabes dele porros?

-Crac que esta bé. Entenc la filosofía del

porret; no l'aconsellaria perb no crec que

sia perillosa si dus el control.

-Com veus el tau futur com a cantant?

-No el veig.

-Tens algun disc pensat per fer?

-Més d'un, el que pasea és que no puc treu-

re un altre disc perqub no hi ha doblare

per fer-ho. Tampoc no puc treure un disc

cada any perqub no el puc vendre.

En tenc un que es diu "Adéu poeta, adéu

falzia". La portada ja esta feta. El disc

és una història molt maca simbolitzant l'a

mor i la dona.

-Per qub no poses més instruments a les

ves canana?

-Perquè no els puc pagar.

-Et costa molta feina gravar una cançó?

-No, sempre ho faig a la primera i si no

surt bé, ho deix anar.

-Quan composes les cançons?

-Quan ve bé, no tenc moment fix. De vega-

des faig lletra 1 música al mateix temps.

Per exemple, "Coses des camp" per fer-la

vaig estar el temps que dura la cançó.



-Sán reals les teves cançons?

-El 99 % sí.

-T'agrada cantar en directe?

-Es el que més m'agrada.

-Per què dones les grácies abans que la

gent aplaudesqui?

- Perquè no don les grácies pels aplaudi-

ments sinó perquè la gent ha escoltat.

-Club fas després dels recitals?

-Després d'un recital necessit unes horas

d'estar a ca meya, assegut contemplant

la badia fins que,	 de rebentat, vaig a

dorffiir-me. Ho faig perqub no podria des-

preciar un moment tan bo.

-Bé, qub diries com a despedida?

EL QUE "MÉS M'AGRADA ÉS

CANTAR EN DIRECTE.

horas he xerrat molt i possiblement he

dit algun desbarat. Si ho he dit, em sap

greu per tu, perb jo pan l amb el cor, dic

tot el que em sent,

I així, amb aquesta resposta tan cla-

ra i sinzera, donan per acabada aquesta en

trevista que el cantant Toni Morlá tengué

la gentilesa d'aguantar-nos. Moltes grá-

-Sols et diria que avui he parlat com no	 cies a ell per haver contestat i a vosal-

	havia parlat feia anys. Amb aquestes tres	 tres per haver-la Ilegit.
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Rellotge de pagès, de la una fa migdla, de les dues fa les tres.— Es diu per aquella encarregata
que procuren que la gent entri a la feina abans d'hora I en surti després de l'hora deguda.

Aigua de pagès, pela pobres no val res.— Significa que la pluja prima però duradora és bona
per al camp, però dolenta per als pobres que van a Jornal a l'aire Illure.

El pagas a la torra I el militar a la guerra.— Significa que cadascú ha de dedicar-se a allò que
entén I té per mà.

A pagas endarrerlt, cap anyada no II és bona.

Pagés que molt caca, debla cauro la casa.

Está el pagas entre dos advocats com un pagell entre dos gata. — Significa que el pagès que
porta plata, sol ésser víctima, per la seva Ignorància, de la malicia de l'advocat contrarl I del propl.

Més val ésser un tic pagès que un pobre burgas.

Petjada de pagas, no fa mal a res. — Es refereix ala sembrats, que no sofreixen dany si un pagas
hl pasea pel damunt, parqué sap on ha de posar els peus.

El papás sempre ha d'estar prop dele que fa treballar.

Si yola enganyar el pagas, *cimbra les laves clarea I el mlIl espòs.

(Del Diccionari català • valenclá - balear)

1 1



Volea TV
cilla

mira
Ilendua:

la nostra
llengua de
cada día

Aquesta vegada centrarem el nostre es

forg en esbrinar ele distinto significats

que ens ofereix el mot LLUQUET.

Veurem com a diversos 'loca utilitzen

aquest mot adoesant-li sentits -totalment

diferente.

Anem a veure els seus significats:

1- Tija de chnem, de caramuixa o d'eltre vege-

tal poc coneiatent, que, encofrada a un cap

o a tate dos i acostada e una brasa, s'en-

cén en flama. En cestelll ce 1.1 diu "pajue

la, (augusta".

El cançoner popular mallorquf ene diu:

S'amor que tenen sea dones

la campar a un lluquet:

crema molt, fa malta cendra,

perá en un instant de fred.

2- Tras de canya seca de chnem senas la capa

fibrosa que la cobreix (Girona, Empordà, Me

norca). En castell á se 11 diu "agramiza,

carlamiza".

3- Troseet d'escorça de taronja o de llimona

amb quh es cidne gust al vi. En castellà

"luquete".

4- ele ensofrat que es crema dina les bétes

per esvair-ne les emanacions malsanos (Pene

dés, Priarat).

5- Varietat de bolet que es fa en els alzinars

i siempre per a fer esca (Pollença); se'n

diu també bolet d'esca.

6- Pedreta llisa de vorera de mar(Valldemossa)

En castell á	 diuen "guija".

7- En el joc d'ametletes, el quern (1) o amat-

ista que está entre ele queme i el joc (Ma

nacor).

8- Persona insignificant (Aliaré). Es diu prin

cipalment a infants i dones. "Eta una 11u-

quet".

LOCUCIONS

a) "Magre o sec com un lluquet": es diu de per

12	
sona o animal molt magre.

b) "D'un Iluquet en fa tres borles" (2):es diu

de qui déna molta importNncia a coses que

no en tenen.

e) "Poder encendre un lluquet a sa cara" d'al-

gd: estar aquest molt vermell de cara, sia

de vergonya, sis d'irritació (Mallorca).

d) "Encés com un Iluquet", o "Más encgs que un

lluquet": molt irritat o sufocat

I en el "Nuevo Diccionario Mallorquín-Cas-

tellano-latín del doctor en ambos derechos

don Juan 1oeó Amengual; Abogado del Ilus-

tre Colegio de Palma" (volum II), de 1878,

hi trobam la segDent relació:

-11uquet: "Pedazo delgado de catleheja, cuerda,

etc, mojada en alcrebite o azufre

que es usa en las casas para encen-

der prontamente le luz".

"Luquete, sulfurete. me. Pajuela, al

guagulda. Auliquide. fa.

Sulphuratue calamus vel funiculue.

-11uqueter: re: mf. "El que hace o vende peque

las. Pajuelero-re".

Ara passarem a veure el significat

que la gent del nostre poble 11 dána a a--

questa paraula.



Humorísticament també se Ii diu a un

escot d'un vestit de dona (6), un Iluquet.

El cançoner popular també ens fa refe

ráncia a la Iluquetera i d'aguaste manera

ens fa la glosa:

Se li cierna el nom de Iluquet a unes

astelletes petites de fusta que tenien

"mistura" a un cap,i que servien per encen

dre el foc. D'aquesta manera s'economitza-

ven els llumins, ja que aquests eren més

cars degut a que en la seva fabricació por

taven cera. Aixlmateix amb l'estelleta de

fusta la flama aguantava més temps, ja que

el llumí es consumia més aviat.

També se li atribueix el significat a

unes estelletes de fusta de pi que tenia

teja, i que es venien a les carboneries a

manadets.

Si comparas el significat que ens dó-

na de "teia" el Diccionari de l'Enciclopá-

dia Catalana, veurem una clara relació amb

la darrera referáncia de l'esmentat mot.

Diu aixl:

Na Paratocs, cavallers,

ja no fa de Iluquetera;

s'es llogada per oguera

amb l'amo de Son Reinés.

Fau Jaume i Bibiloni

(1) Quarn: Conjunt de quatre coses.

(2) Garla: Part patita d'una cosa, estella.

(3) Alcover—Moll: "Oiccionari Catalá—Valen-

cil—Balear". Tom VII, phgina 87.

(4) Alcover—Moll: Obra citada. Tom VII, Pa -

gina 87.

(5) "Vayreda flbrula", página 419.

(6) Alcover—Moll: Obra citada. Tom VII, pà-

gina 87.

—tela: a) fusta resinhria de pi 1 d'altres ar-

bree, principalment sobretot del cor de

l'arbre, que crema amb molta facilitat.

b) Estalla grossa d'aquesta fusta,empra

da per a fer llum, o bé patita, emprada

per a encendre un foc.

Etimolhicament, pareix que es tracta

d'un diminutiu de Lluc, pera no és així,

sine) que ve de l'brab alyukeld, "ble", "pe

Ileta per a encendre" (4).

No hi ha que confondre "Iluquet" amb

"Iluqueta", ja que aquesta és una planta

de l'esphcie "globularia cordifolia", cone

guda popularment amb el nom d'herba negra

(5). Aquesta planta té tiges ajupides en

rosetes i capítols de flors blaves.

LLIBERTAT D'EXPRESSId 

Davant la sárie d'agressions de que

han estat objecte tant el local social de

la revista "S' -Arenaln,com el cotxe del seu

director, Mateu Joan Florit, la Junta de

l'Associació de Premsa Forana de Mallorca

i totes les revistes que publiquen aquesta

nota fan públic el seu rebuig a la violán-

cia contra els mitjans de comunicació, al-

hora que defensen la llibertat d'expressió

com a única via per a resoldre les diferán

cies de parar.

Amb el lluquet apareix la Iluquetera,

que és una cavitat o recipient on es te-

nien els Iluquets per encendre el foc, En

castell l se u diu "pajuelera". Solia es-

tar tet, aquest enforinyai, prop deis fo-

gons, encara que a vegades també era un es

clop vell aficat-a la paret.

Pareix esser que el nostre poble co-

neix el lluquet baix d'aquests dos aspec-

tes, quedant restants alguns que hem vist

al principi.



El padrí recorda...

A LLUC %S °nades a ffue a pm
(i U)

Bartomeu Amengual i GomilaA PEU
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Els malalts de Lloret anaren a Lluc amb

cotxes i autocars el dia 9 de juny de 1984

La idea d'anar a Lluc em va ,parbixer bé,

però vaig decidir d'anar-hi a la - meva mane

ra (a peu). Vaig partir de matinada.

No tenia cap presea i caminava tira-ti

ra, perb sonso aturar-me. Ja era devers

migdia quan vaig arribar a Lluc. No  m'ha-

via cansat gaire i havia passat un bon ca-

mí. Les dreceres no les vaig fer perquè

totsol no era aconsellable arriscar-me a

cal,,:e o trevalar.

Quan vaig arribar a Lluc, com sempre,

vaig anar a veure la mara de Déu i u vaig

exposar els meus agraiments per haver po-

gut arribar sense cansar-me. Després de

l'oració a la Verga de Lluc em vaig passe-

jar fina l'hora d'anar-me'n amb tots a Lbo

ret.

En el mes d'agost, per tercer any con

secutiu, vaig anar a la marxa popular "Des

GUell a Lluc a peu". Va esser més o menys

com els altres dos anys, Ilevat que aquest

any hi havia més gent encara. El camí era

llarg,perb el meu cosset va saber aguantar

com el de qualsevol jove. Aquest any vaig

tenir més bon caminar que el primer any ja

que l'operació de prbstata ja era llunyana

Una altra vegada que vaig anar a Lluc

va esser el diumenge abans del Ram. Erem

uns 15 lloritans. Partírem devers les 2

de la nit,abans de partir anàrem a l'esglé

sia i el rector ens va donar una bufanda

blanca per aixl diferenciar-nos dels al-

tres pobles que havien d'anar a Lluc. Hi

anávem com a grup de parròquia. S'havien

de reunir un grup de parróquies de Mallorca

Aquest grup va anar a peu fins a Inca

on es va trobar amb els altres lloritans

que hi havien anat amb autocars. Tots

junta anàrem d'Inca cap a Lluc.

"t.

Dia 26 d'agost de 1984 un grup de lbo

ritans partírem a Lluc portant l'escut de

Lloret de V.A. L'havien de deixar al san-

tuari de Lluc. La gent més joya tot d'una

ja va començar a caminar més aviat; darre-

ra va quedar la gent més valla i que tenia

manco forces que nosaltres.

Quan sortírem de Costitx resulth que

tres persones havíem quedat endarrera i e

nhrem per Son Elordils. El camí era molest

parcia' hi havia molías padres. Jo els vaig

dir:

-Si vos voleu esbrevar podeu anar tirant

per envant i jo aniré darrera tot sol al



meu pes.

Perb seguirem cap a Lluc i quan arri-

bárem a Inca els vaig dir que anassin per

un carrer que era més aprop. Una de les

quals em va dir:

-Jo no hi havia passat mai, anem a vol-

tar per un altre cerrar.

Fins a Lluc no tornàrem trobar la

gent de Llorito. Allá hi va haver la con-

centració total. El batle em va sortir a

cerní i em digué:

-L'amo en Tomeu, vós i jo entregarem

-No he demanat res, vosaltres mandau i

en el que sigui bo, serviré.

Hi havia gent que volia entregar l'es

cut, però no es podía fer content tothom.

Férem l'entrega de l'escut. Jo sen-

tia comentaris de la gent:

-Mira aqueix vellet!

-Oh! I encara té forces per poder algar

l'escut.

-No pareix que tengui 55 anys!

* O *

EL LLORET, LLANÇAT

Els darrers resultats aconseguits per

la U.E. Lloret parlen per si mateixos.

10 febrer	 Son Gotleu, O; Lloret, 3.

17 febrer	 Lloret, 4; CIDE, 1.

3 març	 Santá Eughnia, 1; Lloret, 6

10 març	 Lloret, 4; Mariense, 2.

La classificació actual és la segUent:

CALA D'OR
San Pedro
Mariense
Altura
Sp. Sóller
Lloret
San Francisco
S'Horta
Colònia

Sencelles
Santa Eugènia
Cide
Ariany
Búger
At. Son Gotleu
Felanitx
Moratalla
Son Gotleu

22 17 5 0 90 14 39 *19
22 14 5 3 49 29 33 *13
22 II 6 5 47 30 30 *8
22 II 5 6 39 36 27 •7
22 10 6 6 56 29 26 *2
22 10 6 6 50 31 26 *4
22 8 8 6 48 36 24 *2
22 9 6 7 48 34 24 *2
22 8 7 7 46 51 23 —3
22- 9 4 9 62 52 22 —2
22 9 4 9 35 34 22
22 9 4 9 42 43 22 •
22 7 7 8 37 45 21 —I
22 8 3 11 39 48 19 —1
22 6 5 11 29 43 17 —7
22 4 4 14 30 49 12 —10
22 0 5 17 26 88 5 —17
22 I 2 19 19 100 4 -16

3er TORNEIG LOCAL DE FUTBOL-SALA

Al moment de dur a imprimir el pre-

A principis de l'any 1984, 3 dones de

Lloret em digueren que ans amb ellesi les

acompanyás a Lluc perquó elles es trobaven

Insegures del camí.

El cerní va asear molt agradable. A Cos

titx ene trobbrem amb un grup de gent que

també anava a Lluc. Quan forem per lee cos

tea em pegaren ganes de dormir un poc i

vaig fer la tiesta. A Lluc ens vérem ele

quatre i baixàrem amb autocar i,d'Inca a

Llorito amb cotxe.
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SANCIMIX

sent número de la revista es duen disputa-

des dues jornades. Els resultats que hi

ha hagut fins el moment són:

19 jornada 

Protobis SS, 1; Evax, 8.

Pla de Mallorca, 2; Promeses, 4.

No t'hi fixis, O; Ses pássares, 9.

Temps Nous, 2; Quintos 85, 1.

21 jornada 

Ses pássares, 1; Temps Nous, O.

Protobis SS, 3; Quintos 85, 7.

Pla de Mallorca, O; Evax, 3.

No t'hi fixis, 1; Promesas, 5.

Classificació 

Ses pNssares	 2 2 0 0 10	 0	 4
Evax
	

2 2 0 0 11	 1	 4
Promeses	 2 2 0 0	 9	 3	 ' 4
Temps Nous	 2101 	2	 2	 2
Quintos 85
	

2101 	 8	 5	 2
Pla de Mallorca	 2002 	2	 7	 0
Protobis SS
	

2 0 0 2	 4	 15	 0

N0	 fixis
	

2 0 0 2	 1	 14	 0 
1 5

ESPORTS
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CAIXA D PCNSIONS

"la Caixa"




