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NOTICIES LOCALS

1 de març. Celebració a Sineu del "Dia de

les Illes Balears". El nostre

poble, com tots els altres de

la part forana de Mallorca, te-

nia instal.lat el seu "stand"

a la Plaga del Mercat.

3 de març. Va esser el "Darrer Dia", però

a Llorito no hi va haver disfre

sses.

4 de març. "Dimecres de Cendra", comença

ment de la Quaresma. A l'Esglé

sia hi Va haver imposició de

cendra.

5 de març. Mort de Francisca Ramis i Jau-

. me "Borrassa".

7 de març. Casament de Na Margalida "de Sa

Rota".

,15 de març. Excursió de l'Associacio de la

Tercera Edat.

16 de març. Revisió dels al.lots de 8é ni-

vell de la nostra escola a càr-

rec de l'otorrino-laringóleg Dr

Domingo Fernández.

19 de març. "Dia de Sant Josep" i triple -

naixement a Llorito. Dues ni-

nes bessones, filles de Na Cata

lina i En Toni Regis "Tuti", i

una altra nina, filla d'En Joan

i Na Maria Oliver "d'Es Colomer

21 de març. De bon matí, varen partir els

al.lots de 7é i 8é de_ l'escola

per començar el seu viatge d'es

tudis. Durant la setmana que

durará visitaran Galícia.

A les 21 hores i al	 Centre

Parroquial hi va haver la pre-

sentació del PSOE a Lloret.

Aquest dia començà oficial-

ment la primavera.

23 de març. Excursió dels al.lots de l'esco

la. Anaren amb bicicleta 	 al

Torrent de Son Campà de Pina.

28 de març. Es canvià l'horari; adelantárem

una hora els rellotges. 	 Com a

conseqüència d'això, la	 missa

del vespre passà a ser a les 9.

31 de març. Ple de l'Ajuntament.

1 d'abril. Es concedí un premi a Pau Bibi-

loni "Xiu" i al seu company Cel

so Calviño per un treball sobre

Climatologia. El premi era con

cedit per la Conselleria d'Edu-

cació i Cultura del Govern Ba-

lear.

1, 2 d'abril. No hi hagué missa a Llorito.

Per estar en temps quaresmal el

Bisbe donava unes conferències

a Inca.

Amb el suport de

l'Ajuetaseat de

Ueret de Vista Alegre

2
	 local



2 d'abril Es reparteixen per les cases pa

pers de propaganda per al Con-

curs d'Arròs Sec que tendrá loc

dia 26 d'abril, durant el Panca

ritat a Sa Comuna. Col.laboren

l'Ajuntament i el grup "Boira".

5 d'abril. A les 10.30 h. del matí va ha-

ver-hi les confirmacions de 17

joves de Llorito. Llavors,a la

sortida de missa, hi va haver

un refresc i ball de bot (Llás-

tima del vent que no deixava

sentir els micros).

7, 8 d'abril. Va haver-hi vaga dels met-

ges titulars. Per tal motiu

no hi hagué consulta médica.

12 d'abril. "Diada del Ram". Hi hagué be-

nedicció de rams d'olivera da-

vant la Rectoria i processó

des d'allà fins a l'Església.

13 d'abril. Morí n'Antònia Munar "Pomera".

14 d'abril. A les 4 de l'horabaixa hi ha-

gué una funció de teresetes al

Centre Parroquial.

16 d'abril. "Dijous Sant". Va morir a Ciu-

tat madó Francisca Gelabert

"Cartera". -

17 d'abril. A les 11 del matí, hi va haver

un partit de futbol entre fa-

drins i casats. Resultat final'

4 a 4.

GERMANDAT DE DONANTS DE SANG

El passat dia 26 d'abril tengué lloc

la tradicional trobada de zona a Costitx.Du

rant l'acte s'imposaren a dos lloritans les

insígnies de més de 10 donacions. Es trac-

ta de Nadal Real Beltran i de Joan Picor-

nell Picornell.

Per altra banda, el proper dia 15 de

maig tendrá lloc al nostre poble una altra

extracció de sang. L'acte será al Convent

de les Monges Franciscanes, a partir de les

19 hores.

RL1,TRAT-CBOT DEL 2UTUR BATn

ALT, CUR.d0, JOV, RIC, AMB

1,1ÉRnDES, XALET VORERA DE MAR,

AFARTAMENT, DCS CRIATS 1 CUIN.ZRA.
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ILICC
-Pareix que definitivament seran qua-

tre les candidatures que es presentaran al

nostre poble a les eleccions municipals del

mes de juny: Partit Demócrata Popular (POP)

"Partido Socialista Obrero Español" (PSOE),

Unió Mallorquina (UM) i la Candidatura In-

dependent Lloritana (CILL).

Encara que no sabem la composició de-

finitiva de les llistes si que ens 	 podem

fer ressò d'alguns dels components de	 les

diferents candidatures (si bé d'una manera

oficiosa i amb la possibilitat d'equivocar-

nos). Aquests són:

Partit Demócrata Popular (PDP) 

1. Antoni Niell "Niell".

2. Nadal Beltran "de Sa Rota"

"Partido Socialista Obrero Español" (PSOE) 

1. Joan Bonet.

2. Pere Joan Munar "Filau".

Unió Mallorquina (UM).

1. Maria Vanrell "Perica".

2. Joan Pons "de Ca Na Fernanda".

Candidatura Independent Lloritana (CILL) 

1. Arnau Mateu "Ferrerico".

2. Antoni Ramis "Estrella".

ES PI GROS
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-La candidatura que més activitat ha

realitzat fins ara ha estat la del PSOE que

ja du celebrats dos actes cara al públic.

El darrer se celebrà el passat dia 25 d'a-

bril i parlaren Joan Bonet (candidat a la

batlia), Miguel Oliver i Pere Capó (ambdós

candidats al Parlament Balear).

-Sembla esser que el partit "Alianza

Popular" també ha intentat formar candidatu

ra al nostre poble, però a l'hora de tancar

aquesta edició d'"Es Pi Gros" encara no ho

havia aconseguit.

-El passat dia 2 de maig alguns mem-

bres i simpatitzants de la Candidatura In-

dependent es reuniren, a un restaurant de

Montulri, per parlar de les properes elec-

cions i confeccionar la llista que presen

taran. Pareix que no degueren aclarir molt

les coses perquè l'endemà s'hagueren de tor

nar reunir.
• • •

• A la página 6 d'aquest número publicam

una fotografia de fa set o vuit anys quan

s'estava enrajolant , el Centre. Per	 raons

d'espai no podem posar els noms dels foto-

grafiats però segur que els coneixereu.

L'article publicat al número passat del

nostre butlletí i que es titulava "Els pro-

blemes de Na Ben Vista de Llorito" fou pu-

blicat al nº 3 de la revista "El Mirall".

J11P
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LA LLET,
PREOCUPA

El sector lleter de les Illes, a l'i-

gual que la resta de l'Estat Espanyol, está

preocupat degut a l'aplicació del sistema

de quotes.

La fixació de la quota de producció de

llet és obligatòria una vegada produrda la

incorporació d'Espanya a la CEE. La quota

está regulada en el Reglament Base pel que

s'estableix l'Organització Comí de Mercats,

OCM, en el sector lleter (Reglament CEE,

804/68) l'objectiu de la quota és controlar

l'increment de la producció hetera.

La quota que Espanya té assignada en

el tractat d'adhesió a la CEE és de 5'4 mi-

lions de tones. Una vegada establerta la

quota cada Estat membre pot optar per repar

tir-la de dues maneres: a través de les cen

trais lleteres o bé directament als produc-

tors. Espanya ha optat per fer-ho directa-

ment als productors.

Ara bé, en aquests moments el Ministe-

ri d'Agricultura ha procedit a fer 	 omplir

les declaracions de producció de 1985 per

tal d'establir la quantitat de referència,

la que determinará la reducció de producció

a fer, cas que se superi la quantitat de

5 1 4 milions de tones.

Però el conflicte radica en la falta

de concertació amb l'Administració del tema

de les quotes lleteres. L'Administració no

es vol asseure a negociar el tema fins que

no es tengui el total de la producció de

1985.

Ara bé hem de suposar que s'haurá de

reduir la producció i per tant el que hem

de plantejar és de quina manera s'ha d'apli

car aquesta reducció.

Tenint en compte les dues realitats so .

cials i econòmiques existents a foravila,no

es pot plantejar una reducció igual i d'una

manera lineal a totes les explotacions ja

que al aplicar la reducció, l'efecte que a

questes produirien no seria el mateix a to-

tes les ramaderies.

La UPM (Unió de Pagesos de Mallorca)

planteja que aquesta reducció no es produes

qui a les explotacions familiars agráries

ja que aquestes no tenen d'altra font d'in

gressos que no sigui la . pagesia. A més d'ai

xó moltes d'aquestes explotacions han rea-

litzat durant els darrers anys importants

millores estructurals, les quals han anat

cap a un augment progressiu de la producció

cercant una millor rendabilitat de l'explo-

tació. El reduir la producció de 1985 se-

ria el recular i el tornar .cap a la inviabi

litat d'aquestes.

Per altra,part tenim molt clar que en

cas de produir-se aquesta reducció, 	 l'han

d'assumir aquelles explotacions creades 	 a

partir d'uns excedents conómics d'altres

sectors de producció (serveis, hosteleria,

indústria, etc.); és 13gic que qui no viu

directament de la terra i del que aquesta

produeix sigui el que assumesqui aquesta re

ducció, no sols en aquest tema sinó en to-

tes les produccions agrícoles i ramaderes

objecte de reduccions o taxes de correspon-

sabilitat.

Comissió de Llet. 

Unió de Pagesos de Mallorca. 

••••••-•
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Si torna passar
el nom del porc
es coneixerá.   

Feia tant de temps, el meU cap	 tenia

escenes de terror, que només feia

cinc mesos que havien acabat.

La primera que record era una vegada

qUe estava malalta (tenia angines) deu fer

cosa de 2 o 3 anys. Jo estava sola a la ca

sa. Ell em va venir a veure; tenia una sei

xantena d'anys, tot gris, fort encara i amb

aspecte d'home bondadós. Res més lluny de

la realitat.

Va arribar i em va dir que li donás

dues besades. Jo, tota innocent, les hi

vaig donar. Me'n va demanar una altra (a-

bans em va preguntar si l'estimava i jo no

sabia que contestar-li) i jo hi vaig dir

que ja n'hi havia donat dues. Ell llavors

va agafar-me. Duia com sempre el pijama

amb floretes cordat davant, amb el botó de

més amunt que sempre deixava desfermat. Des

fent-me el botó em va ficar la seva aspra

mà dins el pijama, em feia mal, no m'agrada

va, jo u deia que la llevás i ell deia No-

més un poquet. Jo 11 repetia no amb violen

cia, no, no, no. Finalment se'n va anar,pe

ró havia caigut dins les seves mans;no me'n

podia escapar.

A partir d'aquí, cada vegada 	 que la

porta de ca nostra s'obria i jo estava sola

automàticament el meu cor ja tremolava. Les

primeres vegades la por m'impedia reaccio-

nar. Llavors ell ja venia tot convençut de

que em trobaria a ca nostra i em podria fer

el que ell volgués. Vaig aprendre a tenir

sempre tancat, ell tocaya algunes 	 vegades

el timbre i jo l'observava de dalt	 sense

que ell se n'adonás; cansat se n'anava. Mon

pare i ma mare sovint em renyaven perquè te

nia tancat amb clau, ell no s'adonaven de

res.

Quan ell ja se n'havia anat el meu cor

tornava a funcionar. Aquells moments eren

especialment horrorosos, les llàgrimes em

queien sense poder aturar-les i amb ràbia

em repetia a mi mateixa Per què no he aga-

fat un ganivet i Li he clavat? Per qué?. La

cara la tenia molt irritada, a punt de fer-

me sang; la seva barba se'm clavava a l'al -1i

ma, m'amargava la vida i m'ofegava el pensa

ment. Em mirava, -el mirall es movia perquè

tenia els ulls estibats de repugnància. A

poc a poc m'anava calmant, llavors l'únic

sentiment que em cabia al cor era Vengança.

Escenes d'aquestes es repetien sovint.

Un dia record que 'estàvem dins la cuina, jo

duia una bata perquè feia el dinar, era una

mica transparent, era a ple estiu. La temu

da situació tornava. Aquesta vegada no po-

dia cridar les meves germanes (com feia so-

vint) perquè no hi eren.

Tornava estar sola davant ell. Aques-

ta vegada la record amb una extrema repug-

náncia. Duia sostens i em va treure el pit

amb violència, em va fer mal. Jo lluitava

per anar-me'n, ell em tenia ben agafada, u-

na má dins els meus pits i l'altra abraçant

me fort. Entre la lluita tant dura i ell

quasi no podia respirar.

-Si me dones sa llengueta te deixaré.

-No, no.	 Deixau-me!.

Finalment me va obligar a que li do-

nás; tenia rogera. Allò el degué encalen-

tir perquè cada vegada m'agafava més fort i
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em feia notar que estava excitat,	 m'empe-

nyia perquè fregás més els seus òrgans se-

xuals.

Després, una de les meves germanes va

venir. Em deixà automàticament, se'n vá a-

nar posant l'excusa de que era tard. Incons

cientment, abans de pensar res, vaig anar

cap al bany, em vaig rentar la cara i els

pits. Tenia la cara amb rapinyadetes de la

llarga i dura barba, els pits tots plens de

vermellures de les seves mans aspres i du-

res. No gosava mirar-me, tenia por de veu-

re una pobra desgraciada que es deixava tre

pitjar per un cabron, que se devia pensar

que jo era la seva puta particular.

M'atemoritzava que qualque dia em fes

més. Sabia que jo tenia massa por per xer-

rar. Llavors pensava: Però, per què he de

tenir por, sí quan xerri ja no me podré fer

més? Duia massa por dins jo, por de fer

mal a la família, por de que no me cregues-

sin, por de jo mateixa per no fer res.

Sí, ell també devia creure que era una

mena de puteta per a ell perquè quan se n'a

nava em deixava uns doblers (vint duros,'du

es-centes pessetes); joli deia cridant que

no les volia, Jo no vull els teus doblers,

li deia. Aquells doblers em feien oi, em

repugnaven, no eren com els altres, tenien

un significat: silenci.

Ara	 m'he decidit a xerrar, quan ja

ha passat temps i la por ja no m'ofega. El

meu cos i el meu cor estan marcats i he d'a

conseguir llevar-me aquest pes, aquesta ta-

ca que ja fa tants d'anys que duc.

Aloma

Publicam íntegrament a9uest article

que hem rebut a la Redacció", però l'hem

firmat amb un pseudònim a fi de no des-

vetllar la identitat de l'autora. Lamen

tam, per altra banda, que fets com els

descrits encara succeeixen i més a un po

ble com el nostre.

Aigua
absurda Çail
Plou.

L'aigua cau gota a gota, poc a poc.

No vull . que ningú plori.

Sé que demà he de morir

i l'aigua esborraré Les meves petjades.

Plou.

Després de tot el que hem passat,

Qué més és un dia més?

Podem veure els nostres fets

per espais.del temps, vagant.

El sol ja no surt de Llevant.

El temps ens deixa enrera.

Plou.

No tornaré esJilr el que era.

No tornaré sentir aquella antiga cang5.

No tornaré veure aquel,l camí estret.

EL temps ens deixa enrera

i l'aigua esborrarà les nostres petja-

des.

Plou.

DNI: 18232742

(Tant és si ho llegiu d'avall per amunt l

com d'amunt per avall).

Els qui vulguin adquirir "Es Pi Grog"

o subscriure-s'hi ho poden fer a S'Es

tanc

cohlaboració	 9
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LLORET
50 ANYS
DESPRÉS

El padrí recorda...
1

	ì4 ' 	 n-n511.. 1111;1111t	 .

"El padrí recorda" fou el títol que

serví d'encapçalament durant uns mesos a u-

na séria d'articles dedicats a	 apropan-se

un poc més a la figura d'un home	 conegut

per tots, i que desgraciadament haguérem de

suspendre a rel de la seva mort el mes de

setembre de l'any 1985.

Abans de morir em féu coneixedro d'al-

gunes dates que marcaren el seu període de

servei a l'Exèrcit Nacional. Segurament ho

trobareu més pobre i carent d'aquelles anéc

dotes tan característiques seves i que está

vem avesats a sentir; per?) a pesar 	 d'això

consider que aprofitant el 50é	 aniversari

de l'inici de la Guerra Civil Espanyola val

la pena tenir en compte el testimoni d'un

que visqué allò que diuen que ha de tornar

passar.
* * *

"Dia 18 de juliol de 1936 s'inicía 	 la

Guerra Civil Espanyola, en /a qua/ vaig con

siderar que hi devia prendre part activa a

pesar dele meus 37 anys. No és que jo for-

mas part de l'exèrcit ja que m'havia llicen

ciat el dia 13 de novembre de 1923, però

per les meves conviccions i ideologia em

vaig presentar voluntari al bandol nacional

a/ qua/ hi vaig passar destinat amb la gra-

duació de cabo. EL meu primer destí fou al

Regiment de Palma N 2 36 en el qual pertenei

xia a /a primera companyia del segon bata-

lló, essent en la data anteriorment esmenta

da el primer cap del regiment el coronel D.

Miguel Antich Veny.

"Llavors em destinaren a Pollença

m'ascendiren a sergent. A Pollença hi vaig

permanéixer fins que el 16 de maig del ma-

teix any em destinaren a /a tercera compa-

nyia del 10e Batalló Ciclista, acampat	 a

l'Arenal de Palma on hi vaig estar fins que

el 4 de juliol sortírem de Mallorca amb el

citat Bata//6 cap a/ front de Guadalajara a

Les ordres del General Josep Moscardó. Dia

20 de desembre vaig pasear a pertànyer a /a

2 2 Divisió de Cavalleria a les ordres	 del

General Monasterio, on hi vaig estar 	 fine

que el dia 13 de març de 1938 em reclamaren

al Cos d'Automòbils de l'Exèrcit del Centre

Poc temps després vaig esser translladat a

/a 9 2 companyia de Transports que manava el

capita Desiderio iglesias Garrido. Amb ell

recoreguérem els fronts d'Aragó, Osca, l'E-

bre i Catalunya fins que el dia 21 de gener

de 1939 em destinaren a /a 5 2 Companyia Di-

visionaria de /a 5 2 Divisió de Navarra 	 a

les ordres del General Don	 Juan Bautista

Sanchez; junte rerorreguérem la	 resta del

front de Catalunya i tot el front de Toledo

passant com destacat al Quarter General de

la citada Divisió, on hi vaig permanéixer

fins la disolució de La mateixa el dia 15

d'octubre de 1939. Des d'aquell dia 	 vaig

passar a pertanyer a /a 60 2 companyia	 que

es forma a Burgos a les ordres del	 capita

10
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història

L'amo En Tomeu Gomila ("Fred") és el pri

mer per la dreta de la fila dels drets.

11

Don Luis Sierra Almestre. Allà hi vaig es-

tar fins el dia 28 de febrer de 1940 en qué

em destinaren a/ Destacament de Logroño,que

dant-hi com a encarregat del mateix el dia

29 d'abril fins que es disolgué el 10 d'a-

gost. Llavors vaig passar a/ Parc Central

de la C-69 Companyia de Burgos a les or-

dres del capita Don Luis Sierra. Prestava

els meus serveis com sergent encarregat del

destacament de Bilbao del qual em vaig fer

càrrec el dia 17 de setembre de 1940.

EL &xe.7 4a.<4n. Ccup.;.L,.	 .Gzifc~

	y en su nombre el 41.	 Ott,

	

jawr¿La•-- '271,9	 •

-4EV,ILLL 4eLIQ4,C; (Z2-0.L.

CONCEDO LICENCIA ABSOLUTA, por haber perrnanecido dieciocho anos en el aervicio 'nihil', desde la

lecha de su ingrimo en Caja, según lo dispuesto en los articulo, 18 y 33 del Reglamento aprobado por Decreto de 27

Febrero 1925, aY144° . th-'..7J- hijo de 17 ".. • y oir ea,rin

, bagado de p"rimera inslancia de

	, provincia de o3 .11.1.411+%	 , nació el dia 7	 de

d, 119f. u oficio	 .	 , su esiadu	 / 9 -t t0.o. Fue alistado en el reempla

de I 4	 y clasincado corno	 ta.earkna-d..	 habiendo prolado los servicios que

mprewan al dom.

V por haber Celeelplid0 su compromiso en el Ejército, expido la presente en	 a hir

de

"Dia 15 de novembre de 1941 concluía el
meu servei a l'Exércit Nacional ja que	 me
n'havia adonat que la meya aportació	 a la
causa ja havia acabat i el que a mi em per-
tocaya era tornar a Lloret amb /a meya famí
ha i no fer-los patir més a/ veure'm tan
lluny d'ells.	

9
"Per /a meya actuació durant el Movi-

ment Nacional em foren atorgades /a Creu Ro

ja del Mérit Militar i la Medalla de Campa

nya.

Bartomeu Amengual i Gomila

ASWrË. W M.

LI

14Z bk. ni. 1.313
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Dia primer de març tengué lloc,
per quarta vegada, la celebració
commemorativa de l'aprovació del
“Estatut d'Autonomia de Balears».
Aquesta vegada, hem volgut que la
festa tengués lloc a la Part Forana,
al mateix cor de Mallorca, a Sineu.

El fet de triar Sineu cóm a lloc per
a una celebració que hauria d'ésser
entranyable per a tots els illencs, no

d id Lasualitat, sinó que na
:-)stat la cone.q;.encia a J na voluniat
integradora a la qual afegirem una
forta càrrega de simbolisme.

Sineu, vila la primera, és conside-
rada, en efecte, co m . la capital d'a-
questa Part Forana mallorquina que
congria tants de sentiments, que
amaga tantes necessitats insatisfe-
tes i que guarda les arrels preuades
de la més auténtica tradició mallor-
quina. A l'ombr`a amorosida del
Palau del Rei Sanç, ens arreplegà-
rem per recordar, tots junts, que des
de fa quatre anys gaudim de l'atribu-
ció d'autogovernar-nos. Un dret que
no se regala, sinó que l'hem de con-
querir dia a dia, minut a minut.

L'autonomia quan és desitjada
pels intel.lectuals, cantada pels poe-
tes, exigida pels ciutadans, agafa
una forta sentor d'emotivitat. Llavors
es quan pugen onades de calfreds
pel sol fet d'anomenar les ansiades
institucions. Però no ha estat aquest
el nostre cas, i seria per demés voler
enganyar-nos a nosaltres mateixos
atribuint a la gent mallorquina la
possessió d'un sentiment autono-
mista revindicatiu.

El nostre camí, evidentment,
estat un altre, i el fet de reconéixer-
lo, no té per qué implicar l'assump-
ció de cap complexe .d'inférioritat. A
Balears estam ara mateix capficats
dins un procés d'identificació del

poble amb el fet autonòmic que
anirà augmentant a mesura que les
institucions pròpies i el poble vagin
coneixent-se i identificant-se. I el
nostre poble, la nostra gent, ja co-
mença a saber que l'autonomia ens
aporta la possibilitat i la capacitat de
pensar per nosaltres mateixos.

Pens que a mesura que les insti-
tuciones autonòmiques vagin des-
plegant les seves possibilitats, anirá
proouint -se 1 ansiada identificació

poble amo l'autonomia. En
aquest sentit, aquests quatre anys
han estat, a parer meu, molt profito-
sos, encara que no sien, ni d'un bon
tros, suficients per a coronar el pro-
cés. Així com han anat passant,
s'han enfortint les institucions nos-
trades: el Parlament, el Govern Ba-
lear i els distints Consells lnsulars
s'han anat fent més presents dins la
vida quotidiana de les illes.

Es clar pero, que la nostra autono-
mia no será completa fins que hàgim
asumit la totalitat de les competèn-
cies que l'Estatut contempla. I no
seria sincer si escrigués que l'as-
*sumpció d'aquestes competències
ha estat una tasca planera i sense
dificultats. La veritat és que mos ha
costat i mos está costant molt arra-
bassar les competències al govern
central. Però la nostra fita está posa-
da molt enfora, cercant assolir el
major número posible de competèn-
cies que mos permetim esser, de
veritat, un poble auto-governant.

A l'hora il.lusionada d'aquesta
quarta fita d'allò que voldria que fos
un llarg camí, com a President del
primer govern Balear, me'n sent or-
gullós i satisfet, perquè tenc la cer-
tessa d'haver treballat molt per mi-
norar el nivel! i la qualitat de la vida
dels ciutadans d'aqueSres - illes. La
nostra ha estat una tasca tenaç i

perseverant que s'ha realitzada amb
la discreció de qui pensa que qual-
sevol feina governamental i adminis-
trativa és, per ella mateixa, feixuga i
de vegades torbadora pel ciutadá.
Fidels a la nostra ideologia !liberal-
conservadore, hem procurat en tot
moment no ofegar la lliure iniciativa,
masella d'activitat creadora, dels
mallorquins, menorquins, eivissencs
i formenterencs. Només hem vn'hi it
arribar allá on sabíem que ells r"
podien fer.

Però les obres d'un govern, que
qualsevol govern són fugisseres i
alió roman és la societat que els
dóna suport. Per això he estat en tot
moment conscient que la nostra
tasca era doble, ja que havíem de
construir el nucli institucional de l'au-
tonomia al temps que la governà-
vem. Per aixó les dificultats han
estat també, dobles, per bé que en
cap moment m'hagi sentit enfonsat
pel seu pes. Saber que treballaba en
la construcció del país balear, bella
realitat que ara ja comença a brostar
com un fruit d'esperança, m'enfortia
el cor i em donava conhort per tirar
endevant.

Resta, és clar, un llarg camí.
Venim tots junts, d'una il.lusió con-
junta que entre tots hem de fer pos-
sible. Una il.lusió que vosaltres,
premsa petitona de més enllà de
Ciutat, heu assumit des de fa temps,
carregant-vos un feix que per ventu-
ra no havia de ser només per a vo-
saltres. Per això, en aquesta mica
de returada en ocasió del quart ani-
versari d'aquell punt de partida, he
volgut compartir amb vosaltres un
moment de la meya pròpia reflexió.
Més endevant, ens esperen nous
camins per ventura farcits de dificul-
tats. Però tenim la voluntat de resse-
guir la carnada tots junts.

A l'ombra

del Palau de Sineu
GABRIEL CAÑELLAS
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LJoret de Vista Alegre

MALLORCA TÉ
LA PARAULA

Durant/ molts d'anys els governs
s'han desentès de Mallorca. Ens . han
vist can un lloc de turisme i de descans,
com una "província" calmada que no
crea problemes a l'administració.
Els governants de Madrid --que no obliden
que són els que segueixen comandant-
desconeixen la realitat de l'agricultura,
de la indústria, del comerç i del
conjunt de l'economia mallorquina.
Les estadístiques diuen que el nostre
nivell de renda és el més alt, que
san els que tenim més vehicles, aMb
una paraula: som rics. I dels tics
no paga preocupar-se'n.

La inversió pública a Mallorca
hi és ridícula -sobretot si la comparara
aMb el que apartara als ingressos esta-
tals-, i manquen serveis i infraestructu-
res -basta visitar Son Dureta per
comprovar l'abandonament d'un servei
tan important com és el sanitari-.
El foment de . la nostra agricultura
i indústria és inexistent, l'ensenyament
públic és 'insuficient i amb escassos
mitjans, les inversions en el terreny
cultural i espartiu nul.les, etc.
Això és el que denominara centralisme,
que avui segueix ben viu, fins i tot
reforçat.

Aquest govern centralista ha negat
la cessió de competències en matèria
d'educació universitària i no università-
ria, i d'aigües i d'aprofitament hidràu-
lic a la nostra Comunitat Autònoma;
ha provocat gteus dificultats el el
finançament de l'autonomia, que está
en mans de Madrid, sols corregit amb
convenis que ja determinen quina ha
d'esser la inversió -aquest és el
cas de l'autopista Marratxí-Inca acordada
'entre el govern del PSOE i el d'AP),
i redueixen l'autonomia a molt poca
Cosa.

LA.De tota manera, si a Madrid no—
han tengut massa en compte a Mallorca;

111

el Gover Balear no ha quedat gaire
al darrera: escàndols continuats -Torcal
i Zeus, subvencions a familiars i
amics, contractació irregular de perso-
nal, irregularitats administratives
i comptables, etc.- i sobretot una
absoluta incapacitat d'aprofitar els
recursos que tenien en les seves mans
en bé del poble de Mallorca.

Mentrestant, la Ciutat i les urbanit-
zacions de la costa creixen espectacu-
larment i de manera desordenada, i
els pobles moren poc a poc, els pagesos
abandonen les terres, els comerços
tanquen i els joves cerquen feina
a Ciutat. Tan sols creixen els xalets
i les casetes dels ciutadans que els
cape de setmana fugen de la concentració
urbana. Per?) per a l'economia de la
Part Forana ningú planteja solucions.
I n'hi ha, difícils perquè l'abandona-
ment ha estat llarg, per?) n'hi ha.

Apuesta tasca no :a farà la dreta
vinculada als interessos especuladors
i urbanitzadors, que cerque beneficis
ràpids i c5mo1es -almanco no ho ha
fet fins ara-, ni ho faran els partits
centralistes, sempre obedients als
determinis de fora, interessats en
una Mallorca turistificada i productora
de divises. Són les forces mallorquines,
és a dir nacionalistes, compromeses
tan sols amb el poble de Mallorca,
les que poden empényer aquesta visió
de les coses progressista i constructora
d'un futur per totes les zones de
Mallorca. La dreta i el centralisme
ja ha demostrat que poden fer. Es
Mallorca ara qui té la paraula.

Mateu Morro i Márcé
Secretari General del P94-111
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Les primeres referències
a la celebració del Primer de
Maig leQtrobam a l'any 1980,
fruit de l'acord del Congrés
Internacional de Paris de 1889
que estableix aquesta data
amb 'carácter general. Així, la
pròpia convocatòria de- la
diada a Palma fa referència a
la solidaritat amb els treba-
Iladors de la resta del l'Estat:

"Companeros: La comi-
sión organizadora del mee-
ting obrero deseosa de rea-
lizar un acto de simpatía en
pro de nuestros hermanos
de la Península (...) os con-
voca a todos, ya sean traba-
jadores 'intelectuales ya ma-
teriales a esa pública reu-
nión, la que tndrá lugar el
domingo 4 del actual a las
tre de la tarde, en el local
conocido con el nombre de
Circo Balear.

Palma, 1 de Mayo de
1890"

(La Almudaina, 3-5-1890)
L'acte es celebrà amb

prou èxit, amb l'assistència
de unes 2.000 persones. Les
consignes utilitzades i les
resolucions adoptades ens
donen una mostra prou clara
del context de la celebració:
Necessitat de crear asso-
ciacions obreres, voluntat
d'augmentar el nivell
d'inst:— :ió del treballa-
do, s-ci*ea..i l'Ateneo Obre-
ro/iìjlcitar la jornada.. z
lé« '„vurt hores. Aques-
ta darwra reivindicació apa-
reix dé forma constant en to-
tes les convocatòries del

primer de Maig fins gen en-
trats els anys vint.

L'estructura de la cele-
bració en els primers trenta
anys és bastant constant,
modificant-se, en qualsevol
cas, les consignes i reivindi-
cacions que fan referència
en cada moment a les cir-
cumstàncies més relevants
de la seva época. Ja des
dels primers anys els mitins
i manifestacionS són se-
guits de la paralització
generalitzada de les acti-
vitats donan a la ciutat un
"aspecto de día de fiesta".
Només en el any 1901 tro-
bam referències importants
a conflictes que, iniciats du-
rant la manifestació, es per-
Mangaren durant tot el dia i
part de la nit en els barris
amb més presencia obrera
amb forts enfrontaments
amb la força pública.

La festa del ler. de Maig
de 1903 n'es un bon exem-
ple del que trobam en tot
aquest periode: A les sis del
matí diana, per les bandes
de música de les associa-
cions obreres que recorren
els principals carrers de Ciu-
tat i de l'arraval de Santa
Catalina. A les deu gran mi-
tin a la plaça de Toros amb
parlaments deis liders de les
associacions. Tot seguit,
manifestació des de la Porta
de Jesús (avui institutlfins
la plaça de la Llonja. Al rffid
dia dinar al camp a la "ptai
dera del Terreno" (altre
anys és a Bellver, Ca's Cata- -

lá, la Bonanova, etc.) amb
tota la familia. Finalment, a
les vuit de la nit, en el teatre
de la Federació local, fundó
teatral que en aquest any
1903 posa en escena el
drama "Traidor, inconfeso i
martir".

Pel que fa a les consig-
nes i resolucions més signi-
ficatives d'aquest periode
podem destacar les referèn-
cies a la guerra del Marroc, a
l'encariment de les subsis-
tències (sobretot en els anys
de la Primera Guerra Mun-
dial), a l'amnistia pels presos
polítics i socials, i per la seva
singularitat, la sol.licitud d'un
ensenyament neutral. Així
• mateix, és present la reivin-
dicació d'un solar per cons-
truir el local de la Federació
d'Associacions obreres
Amb l'arribada de la dicta-
dura de Primo de Rivera, pa-
ral.lelament a que es redueix
la celebració al mitin, s'in-
clou la reivindicació i de-
manda de "normalidad cons-
titucional".

Es un fes significatiu que
a partir de 1918 la celebració
del 1er. de Maig deixa de ser
unitari i produeixen dues
convocatòries: la de la Fede-
ració de Societats Obreres i
la de la Federació Católica
Obrera, de recent creació i
que celebra un mitin en els
locals del menjador del Pa-
tronato-Obrero, precisamen-
te=lnaugurat en el 1er. de
Maig de 1916. Aquest fet, es
repetirá ja de forma perma-

nent en els següents anys.
En les referències con-

sultades, i pel que fa a les
organitzacions obreres, en
els primer anys són les as-
sociacions obreres i la seva
Federació local les entitats
que signen les crides. La
constitució del Ateneo Obre-
ro Mallorquin a 1891 fa que
sigui aquesta entitat la que
organitzi en els primers mo-
ments els actes de la festa.
Amb posterioritat apareixen
les organitzacions polítiques
d'esquerres que, vinculades
a les organitzacions obreres
participen en els actes y par-
laments. En aquest sentit, és
especialment significatiu
que des dels seus inicis,
la festa del primer de
Maig agafa un clar sentit
socio-polític. Les referèn-
cies als continguts deis par-
laments i a les consignes
que encapçalen les manifes-
tacions deixen prou clar el
carácter revolucionari del
moviment. Els crits d'"abajo
la burguesía" o les afirma-
cions de que "la clase obrera
está ya en ocasión de librar
la batalla contra la burguesía"
apareixen de forma freqüent
en els primera anys del se-
gle XX.

En relació a la cetettració
del primer de Maig-fgy:1 de
Palma poques són les refe-
rències que apareixen en la
premsa de Ciutát. A l'any
1902 es celebra per primera
vegada a Inca una manifes-
tació pacífica de sabaters

Els origens del

ler. DE MAIG
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que pasa per devant les
principals fàbriques del po-
ble. A 1910, es celebren
manifestacions a Manacor i
Marratxí (aleshores impor-
tant nucli industrial). Resta
per fer un estudi sistemàtic
de l'expansió de les cele-
bracions del primer de Maig i
de la seva cronologia a la
resta de l'illa.

Es especialment relevant
les reiterades afirmacions de
defensa de la pròpia llen-
gua en els parlaments dels

principals oradors dels actes,
essent ja significativa la pre-
sència de treballadors en-
migrants.

Finalment, podem recor-
dar el lema que encapçalava
la manifestació del 1er de
Maig de 1910 i que n'és un
bon exemple de la filosofia i
ànim que impu;saba les ce-
lebracions d'aquesta diada:
"¡TRABAJO, TUYO ES EL
MUNDO!".

PERE MASCARO

• • •

(Article publicat al butlletí "Unitat",

Nº 6, corresponent al maig del 1987).

Cabrera és un arxipèlag al
sur de Mallorca. Está format
per l'illa del mateix nom (1.569
Ha.), Sa Conillera (287 Ha.),
Na Redona, Na Plana, No
Pobra, l'Imperial, Na Foradada
i deu ¡fieles menors, sumant
en total 1.836 Ha. L'illa més
propera a Mallorca (Na Fora-
dada) és a 10 Km. del Cap de
Ses Salines; l'arxipèlag está
separat, pel sud, 250 Km. de
la costa argelina.

Es tracta d'un arxipèlag
original, ja que és una de les
poques illes del Mediterrani
d'aquest tamany que no ha
estat colonitzada per l'home.
El seu interés ecológic i pai-
sagistic és extraordinari, es-
pecialment per les colonyes
d'aus marines i la presencia
de sergantanes úniques al
món.

El Grup Balear d'Ornitolo-
gia i Defensa de la Naturaleza
(G.O.B.), entitat ecologista
fündada a dessembre de 1973
i que' actualment té més de
2.500 socis, ha organitzat la
mostra "Expocebrera-87"
amb l'objectiu de divulgar els
valors naturals de l'arxipèlag,
crear un estat d'opinió contra-
ri pt.,rríanteniment de les ma-
nicibres militars periódiques a
tabrera i reivindicar la decla-
ració de Parc Nacional Mari-

tim-Terrestre.
Aquesta mostra tendrá

lloc de dia 19 de maig adia 5
de juny al Claustre de Sant
Antoniet de Palma. L'expo-
sició constará d'una seixante-
na de panells damunt 27 te-
mes diferents (toporiimia, geo-
logia, el Castell de Cabrera i la
pirateria, flora, mamífers, la vi-
da marina, la foca mediterra-
nea, el turisme, els militars,

Hi haurà també 2 ma-
quetas i 4 grans acuaris amb
peixos vius.

Durant aqyests dies es fa-
rán tres conferencies:

-Dr. J.A. Alcover, investi-
gador del CISC. Museu Na-
cional de Ciencies Madrid:
"Cabrera i els mitjans insu-
lars".

-Dr. Cosme Morillo, subdi-
rector general ICONA: 'Cabre-
ra i els parcs nacionals es-
panyols".

-Dr. Andre Manche, direc-
tor del Parc Nacional de
Port-Crós (France): 'La gestió
del Parc Nacional de
Port-Cros".

També es projagaran vi-
deos i diapositives4sRáprera.
El presupost total! Bxpo-
cabrera-87 stipér.1 1 ,. les
1.200.000 pessetel,-1part
de les quals seran aPtItades
per una serie d'empreses pri-
vades mallorquines.

El G.O.B. prepara una gran exposició--

sobre Cabrera

Expocabrera-87
REMEIS

CASOLANS

-Preparar te de fulles de condonyer.

-Menjar pomes durant alguns dies.

-Prendre aigua d'arròs freda.

-Prendre suc de pastanaga.

-Beure te de fulles de nisprer amb una cu-

llerada de mel.

-Beure te de camamil.la.

-Menjar codony.

-Prendre una tassa de xocolata molt espes-

sa.

-Menjar pa torrat mentre es va bevent ai-

gua.

-Prendre gasosa mesclada amb blanc d'ou.

-1~W un tros de pa quasi cremat dins un

rt/g11Ó , diaigua i treure
92(2.31

79--T11.

el pa després duns

beure's l'aigua.

Es Jai de sa Barraqueá,

coPlaboració
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Conversa amb
Francesc Man i Cardona
pescador de Formentera

A Formentera, la figura del pescador-

pescador' és prou rara. En aquesta illa,

el pescador, generalment, no ha viscut no-

més de la pesca, sinó que l'ha anat alter-

nant amb l'agricultura. Però ara que tam-

poc no se viu de l'agricultura, ha sortit

la figura del pescador-botiguer, del pesca-

dor-taxista, del pescador-arrendatari. Fran

cesc Marí i Ferrer, de mal nom Xiquet Bar-

ber, pescador retirat des de fa onze anys,

era un d'aquests pescadors-pescadors. 	 Amb

ell hem parlat de la pesca a la petita	 de

les Pitiüses.

-¿Com era la pesca abans, en	 embarca

cions a vela?

-Hasta el cinquanta la pesca era tota

a vela.	 Era una vida molt penpsa, penosa

perquè així com ara per exeMple, quan deim

"quan es temps no mus agrada fugim a motor"

o fugíem, a lo darrer que pescava, 	 llavó

quan veies un temporal que s'aixecava, i es

tava en calma, havíem d'esperar que es vent

vengués per fugir. Allò era una vida molt

dolenta, molt, però era sa vida que 	 havia

llavó, es qui volia pescar.

Vaig començar a pescar a motor	 l'any

.quaranta-quatre o quaranta-cinc. Llavó n'hi

havia molt pocs, sa gasolina també anava es

cassa... i s'aprofitava es vent, sí.

-¿Quins peixos se pesquen ara i quins

se pescaven abans?

-Buenu, s'únic peix que no es	 pesca

tant coM antes, que és perquè no n'hi ha,és

s'amfós. A un temps hi havia estius que

mus dedicàvem tot s'estiu a pescar s'amfós,

i lro-s-sos d'hivern, però avui no n'hi ha,

d'amfós.	 • •

De tonyines també n'hi ha poques. N'hi

ha que diuen que tanta llum en terra, que

no les desvii. Antigament, aquí, a La Savi

na, a Sa Punta de Sa Pedrera, era una cala

molt bona; calaren es faru i ja no ha set

tan bona mai més. Sa tonyina no vol llum.

Es peix que més s'agafa és, en s'estiu

molls, rages, sepis... i llavò també sa //a

gosta.

Llavò n'hi havia molt més, de peix,sen

trobava més que ara. Ara esta tot molt pes

cat. Ve gent de fora, d'Alacant, de Valèn-

cia, que duen uns ormejos més perfeccionats

i es peix se treu més. De peix n'hi ha poc

ara.

-¿Quins ormejos s'usen, o s'usaven, a

Formenterá?

-S'ormeig d'ara és pràcticament es ma

teix que s'empleava antes, no ha variat, és

sa mateixa tàctica, diríem.

16
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S'ormeig que s'emplea varia per tempo-

rades. Per exemple, en s'hivern es pesca

més es bolitx o artet, per 'gafar gerret.

Sa xarxa que més s'usa és sa xarxa pri

ma, fil prim i malla espessa, és es que més

s'usa. Después, per sa llagosta, s'usa més

sa xarxa de fil més gord, més clara. Se-

gons es peix s'usa un o altre ormeig més a-

propiat.

Llavò també hi ha s'almadravilla, que

diuen es mallorquina, tonyaina li deim a-

quí, per 'gafar tonyines.

També hi ha sa solta, per 'gafar peix

més petit, com es bonitu.

-Saps d'accidents ocorreguts en bar-

ques de pesca a Formentera?

em tebut:

•:;)

Varis autors "Drogas: aspectos jurídicos y mé-

co legales" Facultat de Dret. Palma 1986.

"Normativa sobre l'ensenyament de la llengua ca

talana a les Balears". Conselleria d'Educació i

Cultura. Palma, 1986.

Manuel García Fernández. "Configuración de la

jubilación como contingencia protegida en la Se 

guridad Social (Régimen General)". Conselleria

de Treball i Transports. Palma, 1986.

"III Premis Associació de la Premsa Forana". A.

P.F.M. Petra, 1987.

Camil.la Blanes. "L'Estatut. Procés històric de 

l'autonomia". Consell Insular de Mallorca- Pal-

ma, 1987.

En sé alguns, sí. Un que lí dejen en

Pep Perolai, que pescava vora d'Es Cap, que

tota /a vida havia set un puestu de molt de

peix. Ell i uns altres se n'anaren un dia,

amb un l/aüt, i no varen tornar. Hi va ha-

ver un temporal i degueren morir negats. Ai

xò fa uns setanta anys.

I después també n'Andreuet, de La Savi

na, que va negar-se allí, a La Mola, fa uns

quaranta anys. Anava amb un fill i un cone

gut que pescava amb e//. No s'ha tornat se

bre res d'ells.

I un altre també a Cala Saona, fa cin-

quanta i picu d'anys. Eren, per cert, un

vell i un jove. Sa barca va tombar i es jo

ve, que no sabia nadar, se va salvar agafat

a una madera, i es vell es va negar.

Andreu Salom i Mir

Els escrits publicats en aquesta revista e=

pressen únicament l'opinió dels seus autors

"Guía para la contratación y uso racional de la

Energía Eléctrica". Conselleria de Comerç i In-

dústria. Palma. 1987.

Varis autors. "Canya. Vocabulari bàsic per al 

cicle mitjà". Conselleria d'Educació i Cultura.

Palma, 1987.

Universitat Illes Balears. "Enquesta sociolin-

güística a la població de Mallorca". Consell In

sular de Mallorca. Palma, 1986.



Llibres

comaumn	 AC
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Mary Rodgers. "Quin dia tan bestia!".

Col.lecció L'esparver, N 2 13. Edito-

rial La Magrana. Barcelona, 1986.

Poques coses sabem de l'autora d'aques

ta formidable història, només que a la ma-

teixa col.lecció i editorial ha publicat un

segon llibre titulat "La tele boja". Amb-

dues obres són tan summament divertides que

val' la pena llegir-les.

La trama d'aquest llibre és més simple

encara que la del mes passat i per tant va

recomanat tant per a grans com per a petits

Annabel és una joveneta de 13 anys que, com

totes les de la seva edat passa els 	 dies

protestant de tot. La seva mare, 	 cansada

de les seves protestes, el seu desordre

el seu desvergonyiment, decideix donar-li u

na lliçó: Annabel tindrà per un dia el cos

de la mare i aquesta el cos de l'Annabel,de

tal manera que cadascuna haurà d'interpre-

tar un paper ben diferent del que estan a-

costumades. La dificultat d'aquesta inter-

pretació está en que rúnic que ha canviat

d'elles és el cos, no la manera de 	 pensar

ni d'actuar.

Com vos podeu imaginar totes dues pas-

sen un dia terrible o, com ens diu l'auto-

ra, un dia bestia. Per una banda l'Annabel

ha de fer totes les feines de la casa de

les que no sap fer res, i per altra la mare

ha d'anar a l'escola.

La novel.la reflecteix	 ben clarament

els problemes d'una familia amb una adoles-

cent de 13 anys. Malgrat l'escarment que

la mare vol donar a la seva filla, són to-

tes dues les que queden ben escarmentades.

Vos la recomanam.

M.M.I.A.

El passat 6 de 'flan va
tenir lloc a la seu del Con-
sell de Mallorca, la presen-
tad() de l'opuscle sobre el

"Procés Històric de l'Auto-
nomia", el qual va ser pre-
sentat pel president del
Consell de Mallorca, Sr.
Jeroni Albert i, per la presi-

denta de la Comissió de
Cultura d'aquesta institu-
ció, Sra. M.a Antònia Mu-
nar i per l'autora de l'opus-
ele, Sra. Camilla Blanes.

Cal assenyalar que
aquesta publicació va diri-
gida principalment als es-

tudiants de BUP.

5 ESTANC tabacs, revistes
i papers  

Presentació de ropuscle sobre el "procés
històric de l'Autonomía" al Consell de Mallorca
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passatemps

El nostre dibuixant

ha comes set errors

quan copiava aquest

dibuix.

Sereu capaços de

trobar- los?

puants de cercles

hi ha en aquest di
bu ix?

ANARENSCON

CITROENTXE

E ESTAIFTAG.

MRPTOLTBEA

P SEDECREMW

E RUNOCLONS

SOPA DE LLETRES

• Cerca 9 marques

de cotxe. FOTOGRAFIA DE NA BEN VISTA

QUAN SE'N VA A DONAR-SE UN

BANY.
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