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De qué anam Miguel?
La història que ens ocupa avui el temps no és el que podríem

denominar un aconteixement nou, ja que el passat consistori ja es

planteja la mateixa qüestió.

El passeig Josep Nicolau és el "carrer" que está situat devo

ra el monument al citat ciclista. Com haureu pogut veure es veu

mancat d'algunes coses tan necessàries com l'asfalt, il.luminació,

etc. i no está en les condicions que li pertoquen: l'Ajuntament

no pot concedir cap permís d'obres per edificar-hi, ni tampoc pot

esser utilitzat per tots els qui ho desitgin.

En el Ple Municipal del dia 30 de juny de 1.985 -ha plogut

molt d'aquell dia encá- es feu la petició de que es nomenás un en

carregat de notificar a la propietària que tenia un termini de 3

mesos per arreglar el carrer. Aquesta es  negà a fer-ho i digué

que l'Ajuntament ho manás arreglar i que els propietaris pagarien

la part proporcional que els pertocás.

Per aquest motiu es nomenà el batle perquè fos ell l'encarre

gat de contractar (o entrar en relacions, no ho sabem cert) amb

una empresa, però sembla esser que a hores d'ara encara no s'ha

començat res i no són dos dies els que han passat, sinó 12 mesos.

Temps més que suficient per realitzar-ho, a no ser que el senyor

batle estigui tan enfeinat que no pugui atendre el que li encoma-

enn els altres membres del consistori.

Això no és per amor a la crítica, sinó per veure si se li re

fresca la memòria i el carrer es neteja, s'adreça, s'asfalta... i

tot això no pel benefici sols d'uns quants, sinó pel benefici de

tots els lloretans que podran fer ús d'un carrer ara en pésimes

condicions.

Podem acabar dient que encara és l'hora que algun regidor sá

piga res nou del tema (també podríem parlar de les famoses	 "Nor

mes Subsidiàries". Quina presa de pél!), perú el que no vol-

dríem és que passassin 12 mesos més i tot seguís igual. Si el dia

que s'encarregà Miguel Coll per realitzar les gestions, ell s'ha

gués negat a fer-ho i n'haguessin nomenat un altre tal volta no

estaríem aix1 com estam, esperant una cosa que sembla que mai ar

ribará.

ES PI GROS
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SOCIETAT
DE

CAÇADORS
Els socis que vulguin recollir el car-

net de la temporada 86/87 ho poden fer a

l'estanc. Els qui no ho són i s'hi volen

fer també hi poden anar.

El termini d'inscripció acaba el dia

15 de juny. El recàrrec será de 500 pta.

La lunta

Els articles publicats en aquesta revis

ta expressen únicament l'opinió dels

seus autors.

municipal
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PLE EXTRAORDINARI 13/MAIG/1.986

Deixen d'assistir, justificant la seva

absénciaj els regidors D. Antoni Niell i D.

Guillem Fiol.

1) Contractació Bar-piscina. 

Essent present l'adjudicatari 	 de la

construcció i explotació del bar del Polies

portiu Municipal, D. Antoni Oliver, es trac

ten alguns punts que convé relacionar com a

cláusula addiccional al caritracte subscrit

i que són els següents:

1. El Sr. Oliver se'n cuidará de netejar la

piscina per a la seva obertura al públic.

2. L'Ajuntament abonará el cost del dossifi

cador que oscil.la sobre unes 300.000 pta.

3. L'adjudicatari podrá considerar la conve

niéncia de cuidar-se'n de les instal.lació

del camp de futbol, per a la qual cosa hau-

rá d'informar l'Ajuntament al final de	 la

temporada futbolística de cada any. Cas de

fer-se'n cárrer rebrà una subvenció de cent

mil pessetes que abans es concedia a la U.

E. Lloret.

4. L'Ajuntament facilitará al Sr. Oliver u-

na relació de preus màxims per a socis i no

socis per a les instal.lacions del Polies-

portiu Municipal.

5. Es concedeix l'exempció de tots els im-

posts municipals que gr¿min l'explotació

del Bar i del Poliesportiu.

2) Sol.licitud Obres Pla d'Obres i Serveis. 

Es decidí, per unanimitat, sol.licitar

les obres següents:

1. Asfaltat Camí de Sa Comuna o del Ras.

Pressupost:. 4.719.103 pta.

2. Mur de contenció Travesia Montuïri-Si

neu.

Pressupost: 4.732.434 pta.

3. Asfaltat Travesia MontuTri-Sirwil.

Pressupost: 2.432.871 pta.

4. Consolidació del Centre Parroquial.

Pressupost: 1.007.256 pta.

L'aportació municipal seria del O% al

10% màxim.

I sense més assumtes que tractar s'al-

xecá la sessió.



Amb el suport de

rI
l'Ajuntament de

Lleret de Vista Alegre

NOTÍCIES LOCALS
GERMANDAT DE DONANTS DE SANG

El passat 23 de maig visità el nostre

poble la Unitat Mòbil de la Germandat. Acu,

diren un total de 49 donants i es recolli

ren 19'6 litres de sang.

CONCERT CORAL

Dia 25 de maig tengué lloc a l'Esglé-

sia Parroquial, amb l'organització de la

Conselleria de Cultura i del nostre Ajunta-

ment un concert a càrrec de la.Coral Polifó

nica de Bunyola.

Aquest acte formava part del programa

"100 concerts arreu de Balears".

CLASSES DE BOLEROS

Els qui vulguin assistir a classes de

boleros ho poden fer cada dijous de les 19

a les 23 hores. El professor és Pere Duran

de Marratxí i les classes estan organitza-

des per la Comissió de Música.

EXCURSIÓ DE LA TERCERA EDAT

Dia 8 de maig tengué lloc una nova ex-

cursió de l'Associació de la Tercera Edat.A

questa vegada visitaren Felanitx, Cala Mura

da, Porto Colom, Cala d'Or, Porto Petro,San

tanyí...

S'ESTANC
tabacs, revistes

i papers

Els qui vulguin adquirir "Es Pi Gros"	 o

fer-se'n subscriptors ho poden fer a S'Es .

tanc o a S'Esqueix.

•
Els Pares Antoni Picornell Gelabert

("Blanc") i Jaume Amengual Real ("Bou")

han vengut, des de Puerto Rico, a passar

uns dies entre nosaltres.

•

NAIXEMENT

12 de juny: Antoni Miguel Vanrell Baugá,

fill de Felip ("Mandau") i de

Bel ("Capellet").

NOCES

24 de maig, a Cura: Agustí Puigserver Mira

Iles ("de Son Bauló") amb Antò-

nia M. Janer Sureda, d'Algaida.

31 de maig: Joan Gili Ramis ("Nina") amb Ca

talina Amengual Coll ("de	 Can

Coll").

El mes passat ens oblidàrem de deixar cons-

tància del casament entre Antoni Oliver Ga-

rau (d'Inca) i Margalida Munar Pirornell

("Filau"), celebrat el dia 26 d'abril.

DEFUNCIONS

24 de maig: Rafel Munar Jaume ("Ferragut"),

casat, de 60 anys.

29 de maig: Miguel Vanrell Arrom ("Mandau")

casat, de 84 anys.

11 de juny: Margalida F. Mayol Ripoll, 	 de

18 mesos.

17 de juny: Gaspar Fontirroig Camps ("Gaspa

net", casat, de 64 anys.

4	 local



Es meu padrí al cel sia per qui jo sen

tia un gran respecte (no perquè fos es meu

padrí, sinó perquè no se solia equivocar

mai. Pareix mentida e seny que tenen ses

persones grans!)sempre me deia -m'estimava

molt es meu padrí-: "Ben Vista, no te fiis

de cap homo mai; alerta an es caçadors, an .

es bevedors i an es jugadors, però tampoc

no te fiis mai de cap capellà", i es posava

a riure es meu padrí. Es capellans li va-

ren entrar per s'ui dolent, ara que es cape

llans d'abans no eren com es d'ara; saps

que s'han modernitzat! Is que si no ho

feien així quedarien sense parroquians... o

només amb uns quants d'afavorits, però ai-

x(5 no és de bons cristians, dividir sa Par-

ròquia.

Es mes passat me trobava xereca i no

tenia humor d'escriure. Ja no som lo que e

ra. Un temps saltava com es llagosts,  robà

vem ses cireres i nesples d'es veInat COM

qui res... sa joveneia que ho és de guapa!

Xerrant de joveneia; no estaria malament -

que qualcú d'es poble organitzás qualque ex

cursió per ells perquè ara tot són excur-

sions per noltros. Jo no sé si això estará

en relació amb els resultats de ses elec-

cions o no però ja veureu com es fil vendrá

tot -a poc a poc-.

CARTES

Feia molts d'anys que no rebia tantes

cartes; vaig trobar-ne la bústia plena

feien un embalum!	 Me va escriure en Roca

-sí, el de "la operación reformista", no sé

a qui llamps havia d'operar-, en Fraga, n'Al

zaga i en Segurado -si, els tres cavaller9

de l'apocalipsi, el quart ja és mort- i en

Felip "Gonsales" -aquest jo el trob més cur

ro, perd a vegades no l'entenc; quan més da

I grada és quan pareix que fa propaganda de

pasta de dents, vaja una boca!-. VOS asse-

igur que me les vaig Ilegir totes i me varen

,confondre perquè jo no vaig saber destriar

cap diferència entre ells. Ja sé que SOM

'un poc curta, però és que ells mos hi volen

i fer tornar a tots, curts.

TELEFONADA

Des que vaig posar telèfon, ca meva pa

reix una casa de repicadors. Sempre sent

"riinnggg". L'altre dia va ser massa. Sent

el telèfon, l'agaf i me diuen: "Buenas tar

des; ¿estaría la señora Bien Vista?" i jo

vaig dir: "Soy jo mateja", tota assustada.

"No, mire -me respongué- soy Felipe Gonzá-

lez, presidente del Gobierno Español, y le

llamo para pedir su voto si está conforme

con nuestra labor". Jo vaig quedar sense a

lé, pera totd'una 11 vaig dir: "Tu eres en

Pedro Ruís, aquell que telefonea por las no

ches, peró no m'engañarás a mí". I va pen-

jar. No he pogut saber qui era.

L'altra cridada fou d'una tal Maria An

tónia Munar, -jo tenc un parent Munar- que

deia que era Consellera de Cultura o qual-

que cosa així -vos heu fixat que tots fan

acte de presència quan han de menester el

vot-. Jo que ja anava mosca amb l'altra te

lefonada 11 vaig dir: "Miri, jo som Na Ben

Vista i mai vos havíeu atrevit ni a salu-

dar-me, ni sabíeu si jo era viva, i ara ve-

niu a fer tota aquesta comèdia? Ala!". Lla

vors vaig saber que havia cridat a altres.

Em va saber com a greu, però n'estava cansa

da de tanta "pilota".

ELECCIONS LOCALS

Ara aviat vendran i N'han dit que	 ja

es treballa a fons 1 en secret. Però per a

GICS
de ixt Ben Vista

latd
local
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6	 local
mi no hi ha secrets que valguin. Hi ha to- :

ta una moguda que fa por. Mirau: En Mi-'

quel -el batle- está cansat de rebre i - jai

ha tirat el capell, ara que donar, no ha do,

nat gaire; però en Toni Niell m'han dit que'

cerca gent per fer una candidatura i que no

perd els ànims. Na Maria Vanrell és la qui

ho té més clar -o ho tenia abans de les e-

leccions generals- però se'n pot dur qual-

que sorpresa de darrera hora. Ara, la can-,

didatura que farà espires per tot será la

dels Independents, sinó fixau-vos-hi:

ler.	 Arnau "Ferrerico".

2on.	 Felip "Pomer".

3er.	 Toni "Estrella".

4art. Joan "Camps".

5é.	 Sebastià "es mestre".

Pel meu gust hi faltaria en Rafel "Rei

però crec que ja está cansat i l'única

lusió que té, ara per ara, és deixar el ce-

mmntiri ben arreglat; però des d'aquí

don coratge per seguir endavant...

¿No vos agrada aquesta candidatura?

N'Arnau posaria l'experiència de vuit

anys, la diplomàcia, l'astúcia. En Felip po

sana ordre, seny, s'encarregaria de cultu-

ra i obres. En Toni, el treball constant,

les idees positives, s'encarregaria dels es

ports. En Joan, l'home reposat, encarregat

de posar els punts allá on toquin, s'encar-

regaria de tots els problemes que afectin

més directament el poble i ho comunicária

als plens. En Sebastià, l'home de cultura,

de l'escola, la rectitud i el bon fer.

M'han dit que ja han fet qualque reu-

nió, en secret, però que tots tenen	 molta

j1.1usió de fer feina i les coses ben 	 fe-

tes; i sobretot, posar una llei per tothom

i una justicia recta, començant per dins

juntament mateix, que pareix que fa falta.

Au idó, endavant!

MESTRA

Parlant de mestres, per mi he sentit a,

dir que ens han enviat una mestra forast(!ra

Bona pardalada! Si jo tengués un al.lot

que anás a escola, no començaria. No tenc

res a dir quantre una mestra forastera, pe-

rò els qui l'han enviada o són beneits o

mengen merda: ¿o no saben que a Lloret els

nins aprenen en la llengua nostra i no amb

la forastera?. Però com que tenen tant de

seny com la meya ungla del dit gros del peu

dret, que l'altre dia vaig pegar a una pe-

dra i es va trencar pel mig, l'ungla no la

pedra. Esperem qué s'arregli, i sinó tots

a Ciutat a dir quatre coses sanes i clares

a tota aqueixa gent.

EL GELAT DE LA CONSELLERA

Jo som massa empegueidora. Quan me do

naren aquell clavell me pensava que llavors

l'havíem de tornar quan sortiríem. Me 	 va

agradar així com va xerrar aquesta Maria An

tónia, al manco l'entenien, perquè d'aquells

fulls escrits no vaig entendre res 	perquè

estaven en foraster. Però llavors me'n

vaig anar i no vaig pensar amb el gelat, i

mira que me'n va saber de greu! Perquè si

no aprofitam quan ho donen sense demanar-ho

quan ho demanem no ens ho donaran. Però va

ja crec que no els va agradar massa perquè

el vot no ha estat com es pensaven.

ACLARACIó DE NA BEN VISTA

Quan sent a dir tantes bajanades me

pos nerviosa. I mira que ho dic ben clar:

Som Na Ben Vista; i quan me varen fer aque-

lles preguntes ho vaig dir ben clar: posa

que som Na Ben Vista. Però pareix que nin-

gú ho va entendre i ara encenen foc. Jo no

som ni n'Arnau, ni en Guiem, ni en Felip,ni

n'Andreu, ni en Toni, ni en Nadal, ni en

Xesc... ni cap mascle. Som femella com jo

tota sola. Pareix mentida aquests que deis

tot això com sou tan dolents: quan érem

PUB SIESQUEIX
Amb el suport de

nlaCabcan
CAIXA DE PENSIONS
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més jovenets, massa que ho sabíeu que jo e-

ra femella, i encara ara no m'he mudat.

PISCINA, Al, Al!

Vaja una cosa ben feta i bonica. Que-

dará preciosa. Però jo vaig anar-hi 1 m'hi

volia tirar sense passar per la dutxa,

sense pagar, i crec que hagués orinat	 de-

dins, perqué, com que jo no entenc es foras

ter i tot hi estava escrit, pobra de mi.

Sembla mentida que una cosa tan ben fe

ta s'hagi d'espenyar per una beneitura. , Es

per que ho arreglin per un bé de tots, bas-

ta un poc de voluntat i estic segura que,a-

quests jovenets tan simpàtics i feiners que

duen la piscina en tenen molta, de volun-

tat. Sort i endavant!

'ELECCIONS
ANÈCDOTES DE LA CAMPANYA ELECTORAL

-El míting del P.S.M. no es pogué celebrar

al Centre Parroquial com estava previst de-

gut a que en aquells moments hi havia clas-

ses de boleros.

-El P.R.D. telefonà a tots els lloretans a

fi de convidar-los a una festa i una xerra-

da de la Consellera de Cultura del C.I.M. i

batlessa de Costitx, Ma Antònia Munar.

-Visità la nostre vila l'autocar de la Coa-

lició Popular. Durant aquesta visita • un

membre del P.D.P. de Lloret s'aturà davant

un pagès lloretá i 11 digué:

-Bon dia, Jaume! Vine i et presentaré un

Senador.

El Senador Ribas de Reyna s'hi acosta

per mirar de guanyar un vot i el pagès, que

anava empipat perquè venia de fer feina

a més arribava tard, li respon:

-Jo també ho som, "sanador". Avui n'he

sanat dos, de porcs.

-Al recompte aparegué una papereta amb la

inscripció "Butragueño presidente". Un al-

tre en lloc de la papereta, aficá dins el

sobre el programa de la Coalició Popular.

	Durant la passada campanya	 electoral

se celebraren al nostre poble quatre 	 mí-

tings. Foren els següents:

2 de juny. Partit: C.D.S.

Parlaren: Carme Barceló i Cli-

ment Garau.

Assistents: 7.

5 de juny. Partit: P.S.M.

' Parlaren: Mateu Morro 	 i Pere

Sampol.

Assisterits: 32.

6 de juny. Partit: P.R.D.

Ma Antònia Munar.

Assistents: 112.

10 de juny. Partit: P.S.O.E.

	

Parlaren: Pere Capó	 i Jaume

Llull.

Assistents: 12.

RESULTATS ELECTORALS

Els resultats de les passades	 Elec-

cions Generals pel que fa al Congrés de Di-

putats foren els següents:

A.P.-P.D.P.-U.L.	 201	 vots 48%

P.R.D.	 95	 22%

P.S.O.E.	 53	 12%

P.S.M.-E.N.	 22	 5%

C.D.S.	 33	 8%

U.C.E.	 3

I.U.	 3

U.P.R.	 2

F.E. J.O.N.S.	 1

Nula	 4

En blanc	 4

Els papers d'aquí,

en la llengua d'aquí



8	 la nostra gent

Aquest mes-treim com a PERSONATGE un.

"FUSTER" del nostre poble, molt conegut per '

tothom: L'AMO EN-GASPAR FONTIRROIG, més co-

negut per hom amb el nom de: L'AMO EN "GAS-

PANET".

R.- Quantes hores de feina feis cada dia?

G.- Les més poques possible.

R.- Quines eines emprau?

G.- Es martell, sa serra, claus, tatxes,11i

ma, etc. 1

R.- Qué guanyau cada mes?

G.- Guany tan sols pels perjudicis, per po- 1

der menjar i viure..

R.- Es molt cansat fer de fuster?

G.- Si no fas feina, no; pera si en fas, sí

R.- Fa molt de temps que feis de fuster?

G.- Fa uns cinquanta anys.
,

R.- Quina és sa feina més difícil i sa mes'

fácil?

G.- Sa més difícil és cobrar. Sa més facil 1

és poder cobrar abans de començar a fer l

feina.

R.- D'al.lot, vàreu poder estudiar?

G.- No, mai no he estudiat.

R.- On aprenguereu a fer de fuster?

Z.- A ca meva.

R.- Teniu qualcú que vos ajudi?

G.- No, perquè costa massa doblers.

R.- Quan aprenguéreu a fer de fuster?

G.- Buuu... ja fa molts d'anys d'això.

R.- Per qué vàreu voler ésser fuster?

G.- Per no haver d'estar en es %sol.

R.- Vos agrada fer de fuster?

G.- Quan es tracta de haver de fer feina no

hi ha res que m'agradi.

R.-Teniu molta feina?

G.- Ni en tenc ni en vull.

R.- Quina classe de feina és sa que vos a-

grada més de ses de fuster?

G.- Si se tracta de feina, res de res.

R.- Li agrada a sa vostra dona que faceu de

fuster?

G.- No ho sé, no li he demanat mai.

R.- Es rentable fer de fuster?

G.- Si cobres, sí. Si no cobres, és perdre

es temps i sa llavor.

R.- Feis feina tots es dies?

G.- No. Només faig feina una hora cada dia

manco ?s dissabtes que en faig tot es

dia, per veure si podré cobrar.

R.- Quan pensau jubilar-vos?

G.- Quan toqui i em paguin.

R.- Quina és sa fusta més cara, i sa més ba

rata?

G.- Sa més cara és es roure o glaner;sa més

barata és sa figuera i es pi mallorquí.

R.- De totes ses feines que un home pot fer

quina és sa que més vos agrada?

G.- No hi ha cap feina que m'agradi. D'allò

que pas més gust és de cagar.

R.- Que me deixaríeu es carnet (D.N.I.)?

G.- No. Qui ets tu per demanar-me'l.

R.- Només és per agafar unes guantes dades.

G.- T'he dit que no, i , a més no tenc es per

què. El duc dins sa butxaca pera no me

fu i de tu i per això no te'l donaré.

R.- Id6... me deixau una foto?

G.- No en tenc cap.

Bé, i a què ve tot aix3. Si no me do-

nau una explicació... Mil llamps! Que

ets un policía? Si no me mostres es car

net per veure què ets no et donaré res

de res, ni fotos,ni carnet, ni un llamp

L'amo

En Gaspanet



opinió

R.- Per acabar, em podríeu dir quants danys

teniu?

G.- Un niés que l'any passat.

Aquest senyor, a més d'esser un bon
fuster, també és un home que té un gran sen
tit de s'humor, i abans que mos tregui es
geni posarem punt finar en aquest espai de
PERSONATGES.

R.- Que molts d'anys l'amo en Gaspar.
G.- Aixa mateix. Aman.

Llorenç Vallcaneras 

(Aquesta entrevista aparegué al N' 7

de la nostra revista ara fa exacta-
ment 6 anys).

Carta oberta i
trista a la senyo
ra Consellera

de Cultura
Arribareu al nostre poble com si vós

fóssiu l'únic portaveu de la veritat,la por

taveu en exclussiva. Primer de tot la cri-

dada per telèfon; va ésser com aquell actor

de teatre -perdó pele actors, vertaders pro

fessionals- que va a demanar que el vagin a
veure ja que no roman segur de les seves
possibilitats. El que no sé és si cridareu
des del Consell o des de ca vostra, un dub-
te que no he pogut esbrinar, pera em sembla
que eren hores d'oficina.

Després vinguéreu amb el clavellet,

tarja i el programa; per l'amor de Déu, se-

nyora Consellera! i quin programa! Si ha-

guéssiu anat a Andalusia o a Madrid us ha-

gués servit igual -a Catalunya no,	perquè
us ho haguessin cremat, i a/ País Base per-

qua no us atreviu a presentar-vos-. Em vaig

quedar de pedra al veure el poc respecte,la

manca de sensibilitat i d'estimació envers

el país.

Jo us vaig fer tres preguntes 	 i	 em

vaig sentir avergonyit... per vós.	 Perquè

vós no sou cap "llumbrera" quant a la dia-

lactica, no sou política, pera política en

el sentit positiu: no teniu una dialèctica

;valida i us falta poder de convicció. Per ò

era el vostre míting i no volia desbaratar-

vosmalgrat que sentia :una profunda triste

j sa. I us diré, senyora Consellera, que no

era contra U.M.; jo no sóc del P.S.M. en el

sentit que no tinc carnet, pera el que no

es pot admetre és el vostre "regionalismo".

Diguéreu que us agradaven els molins

tan vells, restaurats, i donàveu una ajuda;

que els marges s'havien de fer de pedra per

què "això és molt nostro". Pera no són de

,pedra pagesa tots els xalets i hotels que

heu permès que es fessin a Mallorca, des-

truint tot tipus de normativa ambiental; no

I hem vist cap llei urbanística dictada pel

Consell que hagi estat efectiva. Llavors

vós deis que us agraden les "pedres". Re-

gionalisme és aixa: fixar-se en el folklore

en "lo nostro" per mostrar als forasters,pe

ra res de política compromesa amb el país.

Vós no voleu saber res de nacionalisme o de

/a "nació dels mallorquins". Regionalisme

és aixa: una cosa amorfa, cense color, sen-

se cap gana de comprorrtetre's encara que es

parli d'estimació.

I el que més gracia em va fer, fou a-

Illa de "aixa dels polítics, no se'n poden

fia massa d'ells" -dels de Madrid-, i vós,

¿qua sou, sinó un polític -o ho preteneu és

iser- que ha estat quatre anys en el govern

de les Illes?; ¿o - és que Mallorca no ho con

siderau suficient? Per primera vegad a . em

vaig sentir avergonyit de ser mallorquí te-

nint uns governants com aquests i vos asse-

gur que estim el meu país més que vós; si

Il'estimassiu no us presentaríeu a les elec-

cions amb aquests programes, pera, així tal

:regada no sortiríeu i no podríeu pintar-La.

Fa falta moLta feina encara, i vós no

en voleu fer gens, per despertar /a gent

del país. E:s més facíl fer excursions per

als de La tercera edat que no donen cap pro'

blema... si cobren cada mes a un banc que

els poden controlar.

jenycrc, vergonya!"

Felip Munar ( 20/Júny/86)



lo	 escola

EN AQUEST CURS

QUE ARA ACABA
L'estiu ha arribat i el curs acaba. Es

hora de gaudir de les vacances, ben guanya-

des després de la feina de tot el curs. Pe

ró abans de partir volem mirar un poc enre-

ra i des d'aquestes retses que ens ofereix

la revista "Es Pi Gros" fer memòria de les

activitats complementàries, sortides pedagó

giques, visites culturals... duites a terme

a la nostra escola, a part de les activi

tats de classe diàries.

Setembre: Dia 23 férem una visita-estudi

al mercat setmanal del dilluns i a l'exposi

ció d'objectes antics de la "Festa d'es Se-

quer" amb els alumnes dels vyit cursos.

Octubre: Dia 2 els alumnes de 2 4 etapa va-

ren anar fins a Sencelles amb bicicleta i a

llá varen visitar l'exposició "El bosc	 és

vida", l'observatori astronòmic del senyor

Bonet i el talaiot de Son Fred.

Dia 17 tots els alumnes de l'esco

juntament amb els del parvulari de Ca

Ses Monges, varen anar a Sa Comuna a visi-

tar el campament de l'exèrcit.

Desembre: Dia 20 vàrem celebrar un festi-

val de Nadal amb la participació 	 de tots

els nostres alumnes i els de Ca Ses Monges.

Gener: Dia 17 és Sant Antoni: fogueró, tor

rada i ximbombades al pati de l'escola.

Febrer: Dia 11 ens vàrem desfressar tots i

vàrem anar fins a la plaga del poble a bere

nar de coca amb tallades.

Dia 14 el menescal don Lluís Pomar

va fer una xerrada sobre animals domèstics

als alumnes de cicle mitjà i segona etapa.

Dia 21 els alumnes de cicle mitjà

varen anar a Palma a recollir un premi del

concurs "Català amb el C.I.M." i se va apro

fitar per visitar el Museu de Mallorca,l'ex

posició de pintura del Palau Solleric, el

Parc de la Mar, S'Hort del Rei, la Llotja,

la Seu, l'exposició de F.E.V.E. i una expo-

sició de fotografia.

Dia 26: Projecció del vídeo "Races

autòctones de Mallorca", a càrrec de dos mo

nitors del Servei d'Extensió Agrària d'Inca

als alumnes de Cicle Mitjà i de Segona Eta-

pa.

Març: Dia 26, darrer deia de classe d'a-

quest segon trimestre, els alumnes de cicle

inicial varen anar també a Palma a recollir

un altre premi del concurs "Català amb el

C.I.M." i varen visitar el Passeig Marítim

i el Castell de Bellver.

Abril: Dia 11 els alumnes de segona etapa

varen fer un itinerari de natura a 'l'Alzi-

nar de Son Joan Arnau.

Els dies 17 i 18 els mateixos alum-

nes acudiren al Camp d'Aprenentatge de Bini

faldó.

Maig: Dia 23 els alumnes de cicle mitjà va

ren realitzar una excursió, juntament amb

els alumnes de cicle mitjà del C.P. de Con-

sell, per la comarca del Migjorn de Mallor-

ca. Es va visitar l'embotelladora de llet

"Blahi", les Salines de Llevant i Es Salo-

brar. Després varen dinar a la platja d'Es

Trenc.

Juny: Dia 10, nova excursió a Palma per re

collir els premis de final de curs del con-

curs "Català amb el C.I.M.", però abans ens

vàrem aturar a la fábrica de vidre "Guardio

la" de la carretera d'Algaida. Després del

festival i l'entrega dels premis, visita a

la Fira del Llibre i al Parc de la Mar, on

vàrem dinar. Els alumnes eren els dels ci-

-eles inicial i mitjà.

Dies 19, 20 i 21 va tenir lloc el

ja tradicional campament de fi de curs, a-

quest any a La Victòria d'Alcúdia. El pri-

mer d'aquests tres dies, dia 19, es va visi

lar la finca d'experi~tació "Sa Cancva".

• • •



escola	 11

A més d'aquestes activitats se n'han

duit a terme altres amb continultat al larg

del curs:

Gener-Maig: Participació de tots els alum-

nes a les jornades d'esport escolar comar-

cal: futbet, escacs, tenis de taula, balon-

tir i natació. La jornada de balontir va

tenir lloc a Lloret, dins el programa d'ac

tes de la Fira, el dia 9 de maig. Hi parti

ciparen representants de Sineu, Montulri,Ma

ria de la Salut, Porreres, Algaida i Lloret

Novembre-Abril: Classes de gimnástica amb u

na monitora per a tots els alumnes, cada di

vendres de 3 a 5.

Octubre-Maig: Classes de música a carrec

del professor especialista Andreu Bennássar

del Centre de Professors, cada 15 dies.

Octubre-mai: Classes pràctiques de labora-

tori a càrrec del químic Angel Fernández,

del Centre de Professors, un pic cada	 mes

durant tot el matí per als alumnes de sego-

na etapa.

Durant tot el curs, pràctiques i cul-

tius al nostre hivernacle amb l'ajuda i con

sell de Pau Ramis, del Servei d'Extensió A-

grària d'Inca. Hi han participat práctica-

ment tots els alumnes, d'una manera o d'al

tra.

També han participat a una serie de

concursos:

-"Català amb el C.I.M.". La	 participació

dels alumnes de la nostra escola ha 	 estat

massiva i s'han publicat	 molts dels seus

treballs:

Novembre. Tema: "L'estiu passat".

Destacats: Mateu Ramis (4art).

Antolisa Jordà (6é).

Desembre: Tema: "L'hivern".

Gener.	 Tema: Poema sobre un tema lliure.

Premiats: Francesca M Ferrer ('')

Destacat: Miguel Gomila (4art).

Febrcr.	 Tema: "La pintura".

Premiats: Cati Roig (2on).

Destacats: Cati Gili (2on).

Cristina Jordá (2on).

Març.	Tema: "Els esports".

Premiats: Loreto Gomila (ler).

Destacats: Antònia Jaume (5é).

Rosa Jaume (ler).

Abril.	 Tema: "Els menjars tradicionals

mallorquins".

Premiats: Cati Ramis (2on).

Destacats: Francesca Ma Ferrer

(5é).

Maig.	 Tema: "La normalització lingüís-

tica".

A.,13
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Destacats: Antolisa Jordà (6é).

Cati Gili (2on).

Maria Gili (8é).

Antònia Beltran (ler)

Magdalena Regis (8é).

culació i 4 d'ells varen esser premiats: na

Loreto Gomila Garcias i n'Antònia Beltran A

mengual, de ler curs, i en Jaume Martorell

Fontirroig i na Cati Gili Ferrer, de 2on.

-"Concurs de 'primavera". Les bases varen a

parèixer al "Diario de Mallorca" que 	 cada

dimecres arribava a l'escola i els 	 premis

eren concedits per "Sa Nostra". Es tracta-

va de fer un poema sobre la natura o la pri

mavera. Els guanyadors foren en Miguel Go-

mila Garcias, de 4art curs, i na Maria Jau-

me Jaume, també de 4art curs.

-"Concurs de murals sobre el cáncer". Parti

ciparen els alumnes de segona etapa.

I això és tot per ara. Des d'aquí vo-

lem donar les gràcies a totes les persones

que ens han ajudat a dur-les a terme i,espe

rant que n'hàgim tret tots alguns profit,

vos desitjam un bon estiu i fins al proper

curs.

Els mestres de l'escola

-"Concurs d'estiu". Igual que l'anterior,

però en aquesta ocasió es tractava de 	 fer

un dibuix en

la mar. Els

serrat Mateu

blanc 1 negre relacionat 	 amb

guanyadors varen esser en Mont

Puiggròs, de ler, na Cati Ra-

mis Ramis, de 2on, i na MI Antònia Fontir-

roig Calbet, de 5é.

-"II Concurs Nacional d'Educació Vial". Un

grup de 8 alumnes de cicle mitjà va realit-

zar un completíssi, treball relacionat amb

l'educació vial i els problemes circulato-

ris del poble, que va merèixer	el primer

premi de la fase autonómica. A part daquest

els alumnes de cicle inicial feren nnn

Aquest és el grup de

lloritans que assis-

tí a l'excursió a Sa

Costera que organit-

zà "Es Pi Gros".

Ara s'e s tà preparant

una altra sortida al

Torrent de Pareis.Se

rá dins el mes d'a-

gost i ja vos avisa-{
rem en ser l'hora.



da tSla 115

CONSELL INSUIAR
DE MALLORCA
SERPREISAL

Treballant al camp,
mirau prim amb el foc

El foc és una eina molt útil, però també molt perdiese quan es fa servir per cremar
rostolls, batzers i la llenya que sobra en haver podat. Aquesta feino provoca codo
any molts dels incendis forestals de Mallorca. Per això la Ilei prohibeix, durant l'estiu,
encendre gens de foc fins a 400 m. de la vegatació natural.
Amb el fa, hem de mirar prim.

Evitem els incendis forestals

opinió 
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L'Ajuntament:
una empresa pública

Les empreses públiques generalment no

aconsegueixen beneficis degut a l'apatia i

poc interés dels seus capdavanters: l'home

d'empresa amb esperit de funcionari és la

peça més terrible pel bon esdevenir de qual

sevol entitat.

Els Ajuntaments tenen aparença d'empre

sa pública amb funcionaris que quasi mai

compleixen el seu horari i les obligacions

i deures són considerats opcionals, sempre

amb la trista excusa de "que en vengui un

altre i ho faci millor". No és tracta d'ai

xó: tota persona que es presenta voluntà-

riament a un càrrec públic ha de ser perso-

na quan es presenta i quan finalitza el seu

govern.

A l'Ajuntament de Lloret crec que ha

passat una mica de tot això; hi ha bona vo-

luntat, bones paraules, moltes ganes... pe-

re) res més. I les idees quan no tenen un

caire pràctic són massa tedioses.No es trac

ta de fer una crítica destructiva, sinó que

pens que no es pot regir una corporació si

unes persones no contagien l'esperit de tre

ball i sacrifici pel bé de tota la comuni-

tat.

La piscina de Lloret, el camp de fut

boli futbet i tenis són una realitat: enho-

rabona a l'anterior Ajuntament i a aquest

per tot el treball 1 maldecaps -que ningú a

grairá, ben cert-. Pens que Lloret augmen-

tarà la vida, l'entreteniment 1 li quedaran

'uns beneficis... D'això volia parlar; se-

nyors regidors: heu demostrat esser els ti-

pies dirigents d'una - entitat pública. No

dic que hàgiu fet res mal fet, sinó que heu

'deixat de fer una cosa que crec que hagués

estat ben feta: acabar les obres del bar de

la piscina i condicionar els voltants 1 lla

vors llogar-lo. Pens que a la llarga l'A-

juntament -i el poble- hagués vist els bene

ficis, però clar, a llarg termini. Llàstima

que l'excusa sia que "no tenim doblers".

Amb tot això vull donar l'enhorabona

als qui l'han agafat perquè demostren	 que

tenen seny i molta sensibilitat i estic se-

gur del seu èxit. Aixímateix vull felici-

tar una persona per qui sent apreci i admi-

ració; quan jo feia de	 cambrer tothom em

deia que jo i ella érem els millors...	 Em

referesc a na Marisol Amengual: una al.lota

que sap i vol fer les coses ben fetes, que

té allò que deim "psicologia innata".	 Amb

tu, segur que tindreu un èxit	 meravellós:

t'ho mereixes.

Felip Munar i Munar
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XARXA SANITARIA 
DE LES ILLES BALEARS

— • En fase de construcció

LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN

BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A
TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, D'UN CENTRE

SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.

AQUESTA POLITICA DE DOTACIO DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT OPTIM

34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N'HI HAGI

14 A PUNT D'INCORPORAR-SE A LA,XARXA SANITARIA. AIXO IM-

PLICA UNA COBERTURA SANITARIA DEL 60 SI. EVIDENTMENT, EN-

CARA QUEDA CAMI PER RECORRER. NO OBSTANT, A HORES D -ARA

HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIO I S"ESTAN ESTUDIANT

LES PROXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLES.

PERO, SHA DE DIR QUE LES OBRES I L'EQUIPAMENT D"AQUESTS

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

LABORACIO DE TOTS I CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S'ACO-

LLIREN AL PLA D'INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.  

GOVERN BALEAR
Conselleria de Sanitat 1 Seguretat Social



Conocedor de su Interés por 0730-1, reteren

a la explotación de ganado porcino. me complace incluirle un folle-

to referente s la Peste Porcina Africana, que explica todo lo que un

buen ganadero debe conocer sobre esta enfermedad.

Le recomiendo que para cualquier información

que desee ammllar sahre este tema runtacte con su Veterinario, o bit,

con el Nenuctada Oc Lucha contra la Peste Porcins Africana de esta-

C ,nselleria / 411 quienes ron mucho gusto In aten-

derán.

Le salta atentasen 011445     

•
Fd,. Jot Simarro	 PUWV..

ccetsizum DE AGPILIMURA Y 1/›.-5EA 

(DMDKRTAT Atnualm DK
ILLPA KAIKARS mg Perpetro Salada 5410

J U 5 1 0,	 l.9Sh

Estimado lanaderet

ot(13/tlo
Vak

1405
11

reme Vd. probablement

do hace liarlos meces en Baleares, eL Pr

Peste Porcina Africana, basado fundarse

orón de todas la. explotaciones piaren

do. los reproductores para conocer

anti P.P.A., un mayor control solar

Porcino y eapecialmente una Pensil,

gran problema que significa para 1

Porcina Africana.

ta canszIlm

terio de Agricultura, dispone en la

río. trabajando para conocer la arto

nado porcino y la incidencia real de a

Africana, datos estos que nos permitirán

'adecuadas de cara al futuro.

sdLLER: LLuNA.13 - -	 631254

elpc que som de Tramuntana.

es CONSOLAT DES SOLLERICS

oferesc a n'ets amics

que tenc a sa PART FORANA.

I també .a n'es Ciutadans

- que jo som amic de tots-

veniu amb mi a fer rots

d'oli i de pa d'el d'abans.

Vull dir de pa integral

amb quasi tot es segó.

Per sa salut és milloi

ailcó és lo principal.

Es capvespres des dijous

convit a pamboliada.

Tenc també una sobrassada ,

café.ametlles i anous.

maig 1986
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Al veure que encara passen aquestes co

ses ens demanam quin és el concepte de nor-

malització lingüística que tenen els se-

nyors que presideixen la Comunitat Autónoma

de les Illes Balears.

Recentment poguérem comprovar que, en-

tre moltes dificultats, fou aprovada

de Normalització Lingüística; i ara qué? Se

suposa que hauria de servir d'alguna 	 cosa

més que per intentar fer callar als nacipna

listes del Parlament. També suposam que si

s'aprova una llei, els qui primer l'han de

complir són els qui ho fan i, a la 	 nostra

manera de veure, normalitzar seria fer l'ús

normal del català i no situar-lo en inferio

ritat de condicions. Per ara la Comunitat

Autónoma sols coneix el català per escriure

"Govern Balear", "Conselleria de"... i ai-

xí no anam enlloc.

"Normalització" és una paraula massa u

tilitzada i molt poc recapacitada. No creim

que sigui cap aberració que els	 habitants

de les illes Balears intentin que la 	 seva

llengua ocupi el lloc que li pertoca 	 pel

fet d'esser la llengua pròpia del país. No

volem descartar el castellà -quin remei ens

queda?-, però pensam que ja han estat massa

anys de trepitjar altres llengües i cultu-

res (català, basc, gallec).

El passat ja és passat i el que hem de

fer és lluitar perquè el present i el futur

siguin diferents, que hi hagi igualtat en-

tre llengües i cultures, que no n'hi hagi

cap d'oprimida ni cap d'opressora.
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coPlaboració
els nostres carrers (III)

EL CARRER D'ES FUM
Avui dedicarem els nostres moments

un dels vells carrers del poble; encara que

les seves cases no siguin excessivament ve-

lles, entra dins els carrers que antigament

formaven el redult casc urbà de la vila de

Llorito.

Ens referim concretament al Carrer des;

Fum, abans també Calle José Antonio Primo

de Rivera. El seu nom antic u prové d'un

forn que hi havia situat allá on ara és Ca

Mad5 "Boivassa" (Nº I) que feia molt de fum

pel que la gent passà a denominar amb a-

quest nom el citat carrer.

CARRER D'ES FUM

Ca Na "Baita", abans Ca'n Joan "Frare".

2 Ca Na "Boivassa", abans Ca Na Terrassa.

Cd'n Lluc "Dimoni", abans Ca Madó Jeró-

nia "d'es cantó".

Ca Madó Bernardina, abans Ca's Sabater.

Ca'n Rafel "Rei", abans Ca Madó "Xenxis"

o Ca'n Pep "Beato".

Ca Na Jerónia, abans Ca l'amo en 	 Lluc,

"d'es Molí".

Ca Na "Putxeta", abans Ca'n Moix.

8 Ca'n Morret, abans Ca'n Senyora.

9 Ca'n Toni "Estela", abans Ca N'Estela.

10 Ca Na Maria "de Scn Servera", abans Ca'n

Barreta.

11 Ca's Cristo, abans igual.

12 Ca Na "Boivassa", abans Ca'n Calussa.

13 Ca Na "Riga", abans Ca'n Ferreret.

14 Can Biel "Randa", abans Ca l'amo En Gas-,

par "Benet".

15 Ca'n "Xiu", abans igual.

16 Ca'n Guillem "Carter", abans Ca'n Daviu.

17 Ca Na Punterrona, abans Ca'n Bolero.

Cd'n lomeu "Toluquandu", (1rtJ Cut

Pare Munar, Ca'n Sastre i Ca'n Balaguer.

19 Ca N'Antònia "Estrella", abans Ca Na So-

lera.

21 Ca Madb Balaguera, abans Ca'n Balaguer.

23 Ca Na Cataltina "Ruberta", abans Ca l'a-

mo En Pep "Balaguer".

24 Ca'n Joan "de Sa Rota", abans Ca l'amo

En "Vento".

26 Ca Na Maria "Barreta", abans	 Ca's Pa-

drí "Ciurell".

28 Ca'n Ferragut, abans Ca'n Sóller.

29 Can Rafel "de Sa Rota", abans Ca	 l'amo

En Menorc.

31 Ca	 "Renou", abans ¿?.

32 Ca Na Bdrbara "L144//a", abans Ca Na Ma-

ría "Mandau".

33 Ca'n Nieli, abans Ca'n Reí i Ca'n Bello.

34 Ca's Padrí Tomeu "Fred", abans Ca's Saba

ter.

35 Ca'n Pere "Ruberto", abans Ca l'amo

Rafel "Bossa".
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36 Ca N'Apol.lónia "Renou", abans Ca's Pa-

drí Gomila "Renou".

37 Ca N'Andreu "Estrella", abans Ca'n

ranso".

38 Ca's Cristo, abans igual.

39 Ca Macla Maria "Pago", abans Ca l'amo En

Domingo "de s'Hort".

40 Ca Na Margalida "Senyora", abans Can Xim

42 Ca Madb Barbara "Vegili", abans 	 Ca Na

Xenxis.

44 Can Pagés, abans igual.

146 Ca'n Joan "Ruberto", abans Ca's Xibel.li

11 48 Ca Na Coloma "Xoroi", abans Ca'n Xoroi.

1 50 Ca'n Pere "Somereta", abans Ca'n Maiolí.

1 52 Can Joan "Ruberto", abans Ca Na Colome-

Bartomeu Amengual i Gomila

GLOSES
D'UN LLORITÁ.

Jo som estat per Deià,

a Ciutat i - Estellencs;-

jo n'he vist molts de beneits,

però com jo no n'hi ha.

Jo som 'finat un borino

que voltava a s'enrevés;

un homo sense doblers

no pot anar en es "Casino".

Beguem per la santa tassa

que així ho mana la llei;

si a un lloc no hi ha remei

,volta i no hi perdràs massa.

Un homo que seu, reposa,

i si jeu, reposa més.

Un homo sense doblers

onsevulla fa nosa.

I aquesta que ara faré

: será per sa nostra consllerri: -

Inoltros batem damunt s'era,

mos quedam amb sa porguera

ella se'n du tot es graner.

Un lloritá
* * *

D'aigo d'aquesta cisterna

jo no ne beuré mai mé-s;

un homo sense doblers

no pot anar a sa taverna.

De Mallorca fins Alguer

hi ha vint llegos redones;

a sa coya de ses dones

sempre hi ha feina que fer.

En Fraga no sabeu que diu?

"Estic cansat de xerrar".

Ha vengut a predicar

en es poliesportiu.

El senyor Fraga va dir:

"Tenc sa gargamella esquenyada;

m'agrada sa sobrassada

i també es frit mallorquí".

Cada divendres a partir de les 21 h.



Mestre Antoni «Lleó»

en la memória del poble
Comunitat Aiith710Ma)

de les IUesBoJeaiv
Conselkria de Cultura

Assoclació »Yerma Forana
de Mallorca

No crec que ningú

dubti que la confirmació

de l'èxit d'un glosador

popular la constaueix el

fet que el noble, la me-

rnória popular anónima,
conservi vius bescs els
textos de les cancons que

aquell glosador va compon
dre anys cerera.

A Llucmajor, és ben

()ales, molta gent recorda el

nom, anècdotes i can-

cons de mestre " [leo", glo-

sador de soca-rel, nascut

a l'esmentada ciutat el

5 d'octubre de 1.818 i
veí de Llucmajor fins a les

vuit del vespre del dia 27

de marc de 1.908, data del

seu decés. Home del po-

ble, "mosso de margedor",
glosador per damunt de tot..
Un glosador ajustat al]

cent per cent als models
que d'aquesta tipologia

humana n'han indicat els

folkloristes. Protagonista

d'un extens repertori d'a-

nècdotes arrodonides amb

cançons enginyoses com
poques, mestre "Lleó"

fou autor també de diver-

sos "glosats" que varen

ésser publicats.
Es a rel d'una d'a-

questes publicacions ("ple-
guetes"), "Unions i desu-
nions/ de fets moderns i ;

antics/posat en Mies

cancons / d'on poden

prendre llicons/ ets hornos

grans i petits. "(tercera edi-

ció en estampa de Fe-
lip Guasp a Palma, datada

el 1.896), que hem cre-

gut oportú el nostre comen-

tan inicial relatiu a la per-

vivència enen la memòria

col.lectiva com a senyal
d'encert. L'obra de referèn-

cia és un recull de 102

estrofes (majoritàriament
fusió de dues quartetes hep-
tasil.lábiques amb dues
rimes consonants, de dispo-

sició croada) on l'autor re-

flexiona i es reconcentra

en el passat i el present ofe-

rint la seva particular visió

de l'individu que intenta

sobreviure al si d'una socie-

tat injusta. D'aquesta re-

copilació el poble n'ha
assaborit una bona part
incorporant-la al patrimoni
comú.

Tots els estimadors de
la cançó popular mallor-

quina recorden que el pare

Rafel Ginard i Bauça al seu
geganti "Cançoner Po-

pular de Mallorca" només
publica les cançons per ell
recollides de la tradició
oral deixant de banda les
que havien estat prèviament

inpreses. Doncs bé, si llegim

el tom III del C.P.M, a l'a-

pártat "Localitat", l'epígraf
"Espanya en general", hi
trobarem deu cançons. D'a-
questa desena, set són origi-
nals (així ho oroya la publi-
cació citada) de mestre
Antoni "Lleó" (vegi's la
numeració): C.P.M.: nos.
15-18-19-20-21-22-23, "U-
nions...": - 33-38-32-29-30-
35-47.

Anotarem el text d'al-
guns exemples de mestre
"Lleó" (actualitzant-ne
només l'ortografia):
33: "A Espanva hi ha un
lleó/ antic i fort de
barram/ i som molts
qui l'engreixam / amb ses
gotes de suor. / I amb sa
contribució/ de san9 forca
Ii donam, / i si no mos
defensam/ matará sa na-
ció".
29: "Si aquest despotis-

me dura, /que la fe no's
Pos formal, /Espanya pes
natural/ preparà en mala
ventura; /un tira i s'altre
s'atura,/ que això resulta

amb més mal/ que un cap
de vent de mestral/ a ar-
bre oue entA en ~lira"

90: "Espanya duu una

alenta/ i a poc a poc
morira / i qui la podria
curar/ s'enfermedad li

aumenta. /I si ha d'anar
així sempre, /risk s'hi po-

drá viure un ca,/ que sa

bossa d'es pagar/ ja no té

pols an es ventre".
Recollides pel gran fol-

klorista francisca a in-

drets tan diversos com Lluc-

major, Porreres, Sineu,
Arta, Son Carrió, Mana-
cor, Sant Joan o Petra
s'adapten molt fidelment

al text original del Ilucrna-

jorer publicat el 1.896 (si
n'exceptuam la no. 21
del C.P.M , molt canviada,
però amb denotació clara
de l'origen). Cas semblant
succeeix amb la no. 27
de la plagueta ("D'Orient
a Occident/ el món d'ex-

trem a extrem va: /un vol

peix, s'altra vol pa/ i tothom

viu descontent./I si Déu
omnipotent/ prompte ho al-

ca sa mà, /sa sang córrer se
veurà/ semblant d'un
riu o torrent.") a la no.
962 del C.P.M. (tom III,
"Vida Humana").

En resum, doncs, si de
102 cançons que componen
l'aplec del glosador de
Llucmajor tants d'anys
després de la leva publica-
ció i a tants llocs dis-
tints, persones- anònimes
hem rememoret un 10o/o
dels textos no calen dubtes
sobre l'assumpció Per part
del poble de l'obra del mes-
tre de paret seca Antoni
Garau i Vidal.

Miguel Sbert

Llucmajor, gener de 1.986

UNIONS V DESUNIONS
LE FETS MUDISNS Y AN rics

POSAT EN VARIAS CANSONS
13' HON ?OREN PRENDA LLISOMS

ETS titiSloS (.11tANS Y PETI'I'S

ISCRITIS E 	NALI.011tjtil

PER

TONI GARAU
NATUKAI, 1DS 11.W1111.011K

TERCERA EDICIO

PALMA

ESTAMPA DE EELIP CUASI.
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TEMPS ENRERA
Ja han passat més de 40 anys i la ve-

ritat és que molts dels fotografiats resul-

ten fàcilment identificables. Ells són:

Fila de dalt: Pere "Somereta" (?), 	 Rafel

"Jardín", Miguel "Malherba" (?)., Biel "Mu-

ro", Antoni "Estela", Antoni "Vermell", Lb o

renç "Fred", Tomeu "Sastre", Francesc"Fluix:

Guillem "Company", Biel "Sóller".

Fila d'enmig: Llorenç "Fred", Biel "Vermell"

Pep "Rigo", Rafel "Punterró", D. Pere Sam-

pol, Lluc "Moix", Antoni "Niell", Miquel"Pe

Biel "Saranso", Miguel "Fred", Pe-

re "de Paixarí".

Fila de baix: Biel "Bassó", Pere "Moix",Ber

nat "Tuti", Miguel "Lluca", Ignasi "de Na

Curta", Domingo "de Ca Na Llulla", Bernat

"Negret", Bernat "Somereta", Joan "Bolero".

(Fotografia cedida per Llorenç Gomila)

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a: JOCS

1

Barbarisme Forma correcta

ESPORTS1 1 -`-

AJ EDRES
AMATEUR
BALONCESTO
BALONMANO
BOXEO
BR ISCA
CAMPEON
DARDO
DEPORT
GIMNASIA
JINETE
VETERANO

escacs
a tic ionat
bàsquet

handbol
boxa
escambrí
campió
da rd
esport
gimnástica
cavaller
veterà

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

temps enrera
	 19
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última aaaina

UN CONSELL AL TEU SERVEI O

Cada any el Consell Insular de
Mallorca du a terme nous projectes
per garantir millors serveis públics

.o totes les persones que viuen a la
nostra illa. A la vegada manté i in-
crementa els que ja hi ha. I tot això
ho fa a través de les seves árees
d'actuació.

ÁREA ECONÓMICA 
aPromoció del turisme. E Pro-

tecció-de l'entorn amb campanyes
de neteja de platjes i el nostre lloc.
H Impuls de la nostra indústria i co-
merç. E Accions de millora de la ra-
maderia 1 l'agricultura.

ACCIO SOCIAL I SANITAT 
Hospital General. El Hospital

Psiquiàtric. 	Llar de l'Infáncia.
Llar de la Joventud.  LI Llar dels An-
cians. 1. Patronat Verge de la Sa-
lut. E Hospital de Nit.

E Centre de Prevenció de
l'Abús de Drogues. 17 Grup d'Edu-
cació Sanitària a les Escoles.
Elaboració del Mapa de Serveis So-
cials de Mallorca.

ÁREA DE CULTURA I
ESPORT

LI Ordenació d'arxius propis i
d'altres organismes. LI Difusió cul-
tural per mitjà del Teatre Principal
i la Biblioteca Artesana. E Impuls
del coneixement i l'ús de la nostra
!lengua. LI Difusió del nostre folk-
lore. LI Elaboració del Pla d'Ins-
tal.lacions Esportives en els muni-
cipis. LI Foment de l'iniciació i prác-
tica de tot tipus
d'esport.

ÁREA DE COOPERACIÓ I
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI 

Elaboració del Pla d'Obres i
Serveis per dotar els pobles de l'in-
frastructura básica. LI Manteniment
de la xarxa viària pròpia (39% de les
carreteres mallorquines). O Servei
de Prevenció i Extinció d'incendis i
Salvament.

El Consell Insular de Mallorca tre-
balla intensament des de aquestes
quatre àrees perquè a la nostra illa
es pugui viure cada dia millor, amb
totes les comoditats, salut, i un
constant enriquiment cultural.
L'avanç en aquest sentit ha estat
continu durant els vuit anys de fun-
cionament del Consell, i els fruits
obtinguts, molt nombrosos. Per
això, avui ens sentim satisfets de la
feina feta, i a la vegada, plens d'il.lu-
sió per incrementar-la cada any.
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