
BUTLLETÍ INFORMATIU N 2 63 SETEMBRE 1989



No importa que es faci una festa "per mostrar'

sinó que la festa ha de ser pels lloretans; no importa

que es vulgui muntar un espectacle grandiós, ni una tor-

rada monumental: senzillament ha de ser la reunió d'un

grup de persones disposades a fer la festa elles matei-

xes, amb un glop de vi, un tros de coca i música a rom-

pre. Res més. La resta ja vendrà més tard i arribara

per si mateix.

Ja som al mes de setembre i des de fa un gra-

pat d'anys -11evat d'aquest passat- Lloret rememorava

una festa que honrava tot el poble: Sa Festa des Sequer.

Precisament madi!, ".Pomera" (que al Cel sial en fou la fi-

gueralera major i amb molt d'encert i orgull va fer, jun

tament amb tots els qui l'organitzaren, que el nom de

Lloret es pas)ejàs per tot Mallorca.

Però és un defecte molt greu el que passa amb

certes coses: quan va malament i hi ha molts de proble-

mes, quan no hi ha subvencions, sempre surt endavant; pe

1-6 quan sembla que tot ha de ser una bassa d'oli, lla-

vors s'espenya tot. La Festa del Sequer no és, ni ningd

no ho ha de pretendre, d'una persona individual o d'un

grup concret; la festa és de tot el poble i qui l'ha de

viure és el poble.

Seria ben necessari que si no hi ha un grup

que voluntàriament ho vulgui compondre, alguna institu-

ció representativa del poble se'n fes càrrec i ho orga-

nitzas. Col.laboració sabem cert que no n'hi mancara.

Au iclò!
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A ca meya hi tenc un moix
que se viu esquena dreta.
S'estima Inés sobrassada
que pebres de cirereta.

.

Noltros tenim un moixet
qui se moria de magre
i li vaig torcar es culet
amb espines d'argelaga.

Es moix de menjar té falta
i ho ha posat en, magror.
Quan surt de dins es fogó,
pega bot i cau dins s'altre.

Els articles publicats a a-

questa revista expressen tani

cament l'opinió dels seus

autors.



Tot i que n'hi va haver per

a tots els gusts, de comentaris

sobre aquestes passades Festes

de Sant Domingo, el nombre d'ac-

tes que es convocaren fou nom-

brós i no tots comptaren amb la

mateixa acceptació.

El caire esportiu serví per

encapçalar un programa d'actes

que va haver de dur endavant l'A

juntament, després de la impossi

bilitat de trobar cap grup inte-

ressat en "dur ses testes". Un

partit de futbol Lloret-Montulri

fora massa resultats imprevists,

servia de pròleg a un dissabte

dia 5 d'agost que veia començar,

entre paperins i coets, les Fes-

•es de Sant Domingo un altre any.

Aquest mateix dissabte la

tirada local al colomí no hi man

ca i com és ja habitual ho orga-

nitzà la Societat de Caçadors.

A la pista de l'Escola i abans

que acabassin de tirar trons els

caçadors, les al.lotes de l'equip

de bàsquet que entrena En Joan

Bonet jugaven un partit contra

les de MontuTri. El nombrós pa-

bilo que s'hi arribà a juntar,

.a la pista poliesportiva de lEs

cola, serví per animar aquestes

nines que milloren de cada vega-

da més en el seu joc.

Una sortida "ocasional" del Dimo

ni Cucarell es disposà a ascua-

tar aquell mateix horabaixa tots

els nins que s'havien arreple-

gat pels carrers del poble baix

del so dels tambors i les corne-

tes.

Com que era el dia del co-

mençament de festes, la visitada

I elogiada Mostra Fotográfica va

esser inaugurada poc temps abans

que comengás el concert que la

Banda de Música de MontuIri rea-

litza cada any. Aquest tradicio

nal acte comptà amb una variació

i que consistí en l'Homenatge que

es feia aquell mateix vespre a

•l'amo En Marti de Sa Farinera. A

Marti Puigserver, músic de la

Banda de Montulrii l'Ajuntament

li va retre un homenatge pels

seus anys de dedicació a la músi

ca i pel treball realitzat pel

poble en aquest camp.

Just abans de la revetla de

!foca artificials, començava una

1 "verbena" a la Plaga Jaume I,que

comptà amb la presència de tres

grups musicals i, sobretot, amb

un nombrós públic assistent que

ballà fins que en tengue ganes.

El so de les xeremies en va

despertar més de dos que, a les

deu i mitja del matí del diumen-

ge, encara romanien dins el llit

Com ja és tradició, la missa fou

a les onze I, just després el

XXII Homenatge a la Vellesa que

des de fa pocs anys organitza

l'Associació de la 3 1 Edat, amb

el patrocini de l'Ajuntament i

la col.laboració del "Banco de

Bilbao".

De la cursa ciclista que

tengué lloc l'horabaixa del diu

menge, poques paraules basten.*

Tant l'animat públic, com tots

els corredors que hi participa-

ren fan presagiar que podem es-

tar segurs que l'any que ve tam-

bé en tornarem tenir, d'aquestes

competicions.

Amb poc públic concluí la

FESTES
PASSADES...
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en honor a Sant Domingo ja esta-

va a punt de comengar. Se'n po-

gueren comptar molts de cape-

llans damunt l'altar de l'esglé-

sia. El pregó va córrer a car-

rec de Mossèn Joan Parets i Ser-

ra, rector de Sineu. N'hi va ha

ver que ballaren l'Oferta.

L'acte que prosseguí a la

Missa comptà amb un nombrós

L'Ajuntament nomenava el

seu primer fill il.lustre i ado2

tiu. Aquests foren Mossèn Agus-

ti Puigserver i el Pare Gaspar

Munar, respectivament. Aixina-

teix, també es varen presentar

els fulletons sobre la "Història

de Llorito" de Josep Mc Jordà, i

"Un poc d'història i colecció de

fallos en La causa de Sa Comuna

de Llorito" de Mn. Agusti Puig

server. Ambdues publicacions han

estat editades per l'Ajuntament.

Les tradicionals joies, cu-

canyes i corregudes, aixi com

també la cursa ciclista contra'

rellotge, eren els darrers espe-

roneigs d'unes festes que ,ja

veien el seu final. Abans de la

tradicional traca final, el gall)

llucmajorer "Flor d'ametller" va

fer ballar jotes i bole-

ros als que s'a-ostaren la nit

del dimarts fins a la Plaça. La

Societat de Cagadors convida

tots els que allà hi havia a cR

ca I vi a voler.s

nit del diumenge. El grup de tea

tre de La Salle d'Inca escenifi-

cà l'obra de Tous i Maroto "Mes-

tre Lou, es Taconer". Les males

llengües deien que se sentia més

l'apuntador que els propis ac-

tors. Amb tot i amb aix6,1es po

tades eí que se sentiren bé.

Pels que no havien d'anar a

fer feina el dilluns demati, día

sabte de Sant Domingo, es torna

a veure el Dimoni Cucarell que

s'amagà més aviat del que alguns

haguessin volgut. Els més menuts

pogueren gaudir dels jocs infan-

tile que s'havien organitzat.Con

tinuant amb la mateixa línia, a

l'horabaixa també hi hagué jocs

pels més petits. Aquesta vegada

actua el Grup d'Animació Infan-

til "Estudi Zero". Abans un nom

brós grup de grans i petits ha-

via anat a fer una passejada en

bicicleta que acabà amb una bere

nada a plaga.

A la nit, Mossèn Santiago

Cortés posà el seu text perquè

els al.lots i al.lotes de l'Esco

la representassin el pas còmic

"Lluita electoral". Moltes ria-

lles i abans de mitjanit es pro-

jectaren vàries pel.lícules a la

plaga.

Altre cop tornaren esser

les xeremies les que despertaren

molts que encara tenien els lien

gols per damunt. Era el dia de

Sant Domingo i la Missa Solemne

Dins la vida d'un poble hi ha fets, hi ha persones, que

van entrunyellant una histeria amb esforç, realitzant unes tas-

ques que moltes vegades no els valoram tal com mereixen i que

ells van fent d'una manera desinteressada i del tot altruista.

L'any 1918 es fundà la Banda de Música de Llorito, avui malaura-

dament desapareguda; aquella banda no sols alegrava, amb les se-

ves sonades, les festes del poble sinó que donava un aire cultu-

ral i una afició a la música a la nostra gent. Es molt difícil

que IS gent pugui calibrar l'esforg i la paciencia del qui es de

dica a la música que mai no pot esser compensat per la sempre pe

tita, si és que arriba, remuneració econòmica.

Avui volem retre homenatge a un home que ha fet de la

música una bona part de la seva vida. L'amo En Martí Puigserver,

per a tots nosaltres, el tio Martí de Sa Farinera.

L'amo En Martí va aprendre solfeig amb un tio seu

als 17 anys va entrar a formar part de la Banda de Llorito, era

l'any 1921. Va tocar: bombo, trombó, clarinet. I amb la seva

banda va anar a tocar a Santa Eugenia, Algaida, Pina...

Durant 10 anys fou músic de la Banda de Sineu on toca-

va el requint. Els darrers vint anys de la seva vida activa els

dedicà a la Banda de MontuFri amb la qual ha anat a quasi b6

tots els pobles de Mallorca i, en alguna ocasió, han anat fora .

de Mallorca, tal ha sigut el cas de les gires per Menorca i Va-

lencia.

• Ara fa dos anys que es retira donat que els anys empe-

yen, per() ell segueix fent sonar el clarinet i també l'ocarina,

instrument al qual té una especial simpatia. Darrera aquesta vi

da hi ha uns esforços i una dedicació constant, privacions, però

tot amb una gran càrrega d'afició i amor a la música.

Per tot això avui en nom del poble vos feim aquest ho-

menatge i volem que accepteu aquesta recordança, homenatge que a

través de vós volem fer a tots els qui al Ilarg dels anys s'han

dedicat al bell art de la música dins Lloret.

L'amo En Marti', molts anys I enhorabona.



Agustí Puigserver
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El passat 15 d'agost es casaren Arnau

Ferragut Pascual i Maria Caldentey Gela-

bert. Enhorabona!

DEFUNCIONS:

Dia 3 d'agost morí Rafel Nicolau Ri-

bas, casat, als 92 anys. Havia nascut el

6 de juny de 1897. Descansi en pau.

El passat 25 d'agost morí Antònia Sas

tre Vanrell, viuda, als 99 anys. Havia nas

cut el 14 de febrer de 1890. En pau des-

cansi.

Dia 10 de setembre morí Ana Florinda

Alomar, casada, als 75 anys. Nasqué el 25

d'abril de 1914. Descansi en pau.

PLA D'OBRES I SERVEIS 

Dins el Pla d'Obres i Serveis correspo

nent a l'any 1989, el CIM ha concedit a l'A

juntament una serie d'obres entre les quals

hi ha les de refermament del Centre, pavi-

mentació asfàltica del Camí de Sa Font, ar-

ranjament de l'Arxiu Municipal, arranjament

de la façana del local de la Tercera Edat,

arranjament de la cotxeria de la Casa de la

Vila per a classes de solfeig, i les d'en-

llumenat de la Plaga Jaume I.

III

bar".

NOVA PUBLICACIO

Amb motiu de la proclamació com a Fill

Il.lustre de Mossen Agustí Puigserver, l'A-

juntament ha fet una reedició de l'opuscle

"Un poc d'història i colecció de fallos en

la causa de Sa Comuna de Llorito" que fa el

Na 3 de la col.lecci6 "Quaderns de Lloret".

L'edici6 original data de 1918 i fou

realitzada a la Tipografia "La Esperanza".

Aquest opuscle serà repartit juntament amb

la "Història de Llorito" de Josep Ma Jordà.

Si qualcú té alguna col.laboració per

al proper número dEs Pi Gros" pot fer-la

arribar a qualsevol dels membres del Con-

sell de Redacció.

Un any mes passaren les festes

de Sant Domingo, i com sempre

foren els nins i nines els que

:les disfrutaren amb més entu-

siasme.  
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Mossèn Agustí Puigserver i el Pare Gaspar

Munar, els primers Fills 11.1ustre i Adoptiu

d'aquesta vila  

No falt à ningú a la cita del

nomenament de Fill Il.lustre a

Mossén Agustí Puigserver. Aques

ta vila que no tenia cap Fill no

menat per les autoritats munici-

pals, ja en té dos. Des d'aques

tes ja acabades festes de Sant

Domingo a la Sala ja hi ha dues

pintures que recorden Mossèn A-

gustí Puigserver, Fill Il.lustre,

i el Pare Gaspar Munar, Fill A-

doptiu.

Tant el que va escriure la

història d'aquest poble com el

que fora un lluitador de la inde

pendéncia de Lloret cap a Sineu

romanen, des de fa unes setmanes,

a les parets de l'Ajuntament,pin

tats per l'artista Angels Gómez.

Aquestes dues personalitats

ja mortes reberen els nomena-

ments en el marc d'un acte orga-

nitzat amb motiu de Sant Domingo

89. La sessió fou oberta pel

Batle, Arnau Mateu, i a continua

ció fou llegit l'acord de la pro

clamació. Una vegada finalitza-

da la lectura, el regidor de Cul

tura, Sebastià Amengual, va asas

nyalar en un breu discurs que el

poble que sap honrar els seus a-

vantpassats s'honra a si mateix':

Aiximateix va assegurar que "1 'A

juntament se va proposar treure

de La memòria histórica unes per-

sones que en el seu moment foren

unes persones exemplars". El re-

gidor de Cultura va passar revis

ta a les vides d'ambdues persona

litats.

Mossèn Agustí Puigserver,

que nasqué l'any 1866, mori el

1927. Va lluitar per impedir que

l'administració dels béns comu-

nals i més tard la propietat res

tas en mans de les autoritats mu

nicipals de la vila de Sineu.

L'any 1916 es va dictar la

sentència favorable a les preten

sions dels habitants d'aquesta

vila. A l'actualitat el poble

conserva la propietat i l'admi-

nistració de Sa Comuna.

Pel que fa referéncia al Pa

re Gaspar Munar, malgrat fou nas

cut a Pina, el seu pare era natu

ral de Llanto. La seva vida es

tigué dedicada a l'estudi i la

investigació. Es autor de mol-

tes obres, entre les quals desta

ca, per ser l'únic que se n'ha

escrit, la "Història de Lloret

de Vista Alegre i del seu con-

vent".

Aquest primer Fill Adoptiu

de Lloret va tenir un destacat

paper en el món de la cultura da

questes Illes. Nasqué el mes de

febrer del darrer any del passat

segle i morí. el setembre de 1987

L'acte de proclamació fou

tancat pel Reverendissim General

dels Sagrats Cors i pel Batle.

Just abans d'aquest acte, a les

glésia parroquial, es va cele-

brar el tradicional ofici en ho-

nor de Sant Domingo. L'acte

túrgic fou concelebrat per vint-

i-sis capellans, una xifra poc

vista damunt l'altar de l'esglé-

sia. Al llarg de la missa es va

bailar, cam és ja habitual, nfer

ta davant un elevat nombre d'as-

sistents.M   
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 Sr. Batle, Reverendíssim Sr., 

Senyores i Senyors:

Un poble que sap 
honrar e/s seus avantpassats 

s'honra a si mateix.

Aquesta 
és una veritat 

que tengué en compte el nostr-e 
Ajuntament quan es pro

posit treure 
de la memória històrica

 unes persones que 
en el seu 

moment foren

exemplars i ens 
donen ara, en recordar 

la seva actuació, 
una mostra del que

hauria de ser el nostre interés 
per les coses 

del nostre poble.

Avui ens hem reunit 
per proclamar Fill

 ¡Ilustre de Lloret 
de Vista

legre Mn. Agustl Puigserver i Jaume que nasqué dia 21 d'agost de 1866.

Els darrers anys 
del segle passat i, els 

primers del segle XX 
foren .

uns anys diffcils per al poble de Llorito. Les autoritats de Sineu, adminis

tradores del nostre poble, intentaren d'aconseguir que 
la Junta, que alesho-

res administrava Sa Comuna, fos abolida i per 
tant que 

l'administració dels

bens comunals i més tard la 
propietat quedhs en 

mans 
de Sineu, moltes veus

s'aixecaren en contra d'aquestes 
intencions; els 

habitants de Llorito no 
es-

taven 
gens d'acord en què una propietat 

del poble, reconeguda ja en el segle

XIII, passás així
 per bones a 

mans estranyes, al 
front d'ells s'hi situà 

Mn.

Agustf Puigserver qui, 
assessorat per 

l'advocat D. Miguel 
Rosselló i Alemany

i pel primer Rector de 
la nostra

 parr òq uia Mn. Bartomeu 
BauçA, no planyé

 es-

forços dé cap
 classe per dur 

la causa envant, 
anant fins i tdt 

a Madrid, i

es pot dir que
 gràcies a 

ell Lloret conserva 
avui /a propietat 

i l'adminis

tració de Sa Comuna, 
dins el que 

permet 
la llei vigent. L 'Ajuntament de 

1935,

dia 31 de maig, per acord del plenari, li
 dedicà un carrer 

en reconeixement

a /a 
seva tasca. Mn. Agustí Puigserver 

havia mort sobtadament 
el dia 16 de

novembre de 
1927 havent tengut 

la satisfacció de 
veure com 

dia 12 de febrer

'de 1916 e/ Governador 
donava compte 

del fallo ernes pel 
Tribunal Suprem de Ma

drid 
el dia 22 de desembre de 

1915 donant 
la red als defensors dels
	 drets

Avui també, i 
per acord del Consistori, 

com hen sentit 
abans, pro-

dels /loritans.

clamarem Fill Adoptiu 

de Lloret al Rvdm. P. Gaspar Munar i Oliver. 
El P. Mu

nar, encara que 
nascut en el veí

 poble
 de Pina, tenia uns lligams 

ben forts

amb el nostre poble ja 
que el seu 

pare i padrins 
eren naturals 

de Lloret. A-

questa ascendència 
lloritana per línia 

paterna féu que 
sempre sentís un gran

amor per totes 
les coses 

que d'una manera o altra fessin 
referència a Llo-

ret. Interès 
i amor que 

el dugueren a 
escriure la "

Història de Lloret de

Vista Alegre i del 
seu 

convent". Un llibre que 
certament 

molt pobles vol-

drien veure escrit 
de la seva

 història. HiStbria 
que, intuint el 

nostre ta-

rannà, volgué 
escriure, ja 

a /'octubre de 1975, 
totalment en cata/5.

El P. Munar dins molts 
de terrenYs és una 

persona prou reconeguda,

	i ho és d'una manera 
molt 

particular en el món de la cultura, ja
 que,	 sens

dubte aquest home, 
senzi/1 de caràcter i 

petit 
d'estatura, és una figura ge-

gantina dins 
el món de la 

cultura balear. Havia nascut el P. Munar el dia

13 de febrer de 1899 
i morí a Sant Honorat 

el dia 10 de setembre de 1987.

L'Ajuntament és 
conscent que dins la 

vida i la història del 
nos-

tre 'poble hi 
ha moltes més

 persones que 
mereixen 

e/ nostre reconeixement 
per

la seva tasca 
en la defensa, lluita i honra del 

ricf,tre poble, però 
avui amb

	la proclamació de Fill 11.1ustre 
a Mn. Agustí Puigserver i Jaume i

	 la	 de

▪ Fill Adoptiu 
al P. Gaspar Munar i Oliver, el 

nosti-e 
Ajuntament ha volgut 	 o-

brir una porta per al 
reconeixement, que és de 

jusricia, de totes 
aquelles

persones de generacions 
passades o presents 

que s'hagin destacat o 
destaquin

en el seu interès pel
	 nostre poble.
	 1 

no tan sois com 
un simpre reconei-

xement, sinó també
 perquè servesquin d'exemple 

per a les generacions pre-

Moltes gràcies.sents i futures. 



PRESENTACIÓ DELS OPUSCLES

Unes de les tasques més in-

teressants d'avui és anar desco-

brint el passer per entendre mi-

llor el nosere present.Diuen que

la història és la mestra de la

vidai és que en ella hi trobam

la raó i l'explicació de molts

de resultats dels nostres dies.

Conèixer la història, aprofundir

dins ella és anar cercant les ar

rels del poble, és descobrir la

lluita per anar construint la so

cietat nostra a través de les ge

neracions fins arribar als nos-

tres dies.

Lloret, com tots els po-

bles, té la seva història; una

histbria que cal anar descobrint

I en aquesta tasca Lloret té la

sort d'haver tengut una serie de

persones que amb el seu treball

ens l'han donada a conèixer. A-

vui she ?ingue el reconeixement

públic al P. Gaspar Munar. Ell

ens deixà escrita i publicada u-

na interessant obra:"Histdria de

Lloret de Vista Alegre i del seu

convent".

Se m'ha encomenat la tasca,

plaent tasca; de presentar-los

dos follet eta:

"Història de Llorito" de Jo

sep MI Jordà. D'antuvi he de

dir que el titol ern sembla del

tot ambiciós, perquè com en el

seu encapçalament indica és una

relació històrica de les esglé-

sies, religiosos i vicaris que

hi hagué a Llorito fins a• l'any

1875. De totes maneres el seu

interès és el mateix ja que és

el primer intent de donar a co-

nèixer una part, molt important,

deis història de Lloret.

El segon folletet, que és u

na reedició, ja que fou publicat

pel seu autor, Mn. Agustle Puig-

server i Jaume, l'any 1918,és la

història de la lluita de tot un

poble per la defensa dels inte-

ressos comuns. En ell hi ha una

breu noticia històrica, però so-

bretot hi trobaran la documenta-

ció que, gràcies a l'esforg, in-

terés i lluita de tot un poble u

nit, emeté el Govern i per la

qual avui podem seguir gaudint

de la plena possessió propie-

tat de Sa Comuna, sa nostra comu

na.

No els parlaré d'aquests dos

folletets, ja que l'Ajuntament

els farà arribar a les seves ca-

ses i així tots els podran haver,

Crec que la seva lectura els do-

narà una idea millor del que ho

farien les meves pobres paraules.

Em permetin dir-los que, a

pesar d'aquestes valuases publi-

cacions, la història completa de

Lloret està per escriure, ague-

Ila història civil que certament

envoltava la vida del convent

de l'església la desconeixem bas

tant. Déu faça que algd amb ga-

nes i dedicació ens la doni a co

néixer.

La tasca dels Munar, Jordà

i Puigserver, és del tot dagrair,

gràcies a ells podem conèixer el

nostre passat, un passat on hi

ha les nostres arrels, on hi ha

els fonaments del nostre present

que alhora és germen del nostre

futur, futur que voldriem enlai-

rat dins l'infinit, i per això

hem de tenir en compte el que

diu aquella cançó, aquell himne

que voldrien esborrar i que és

més nostre que el pa, sap que la

soca mis s'enfila com més endins

pot arrelar. Tenim unes bones

arrels, xupem la saba de la ter-

ra per poder tenir un futur sem-

pre millor.m

El present text fou pronunciat

per Mn. Santiago Cortas amb mo-

tiu de la presentació dels opus-

cles "Història de Llorito" i "Un

poc d'història i coleccid de fa-

llos en la causa de Sa Comuna de

Librito".
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EL BON GEST DE LLORET
Si és de bones persones a-

grair i recordar aquells fills

que amb el seu esforç, la seva

fe i la seva bona actuació en-

vers els altres i la comunitat,

han aconseguit una millor convi-

vència i un progrés positiu per

a tota la col.lectivitat, l'Ajun

tament de Lloret ha demostrat

-tal volta una mica tard, però

benvingut sia el que ha arribat

bé- la sensibilitat idònia per a

captar el sentiment de tot un po

ble que ha ben demostrat les qua

litats abans esmentades.

Crec que amb l'homenatge a

l'amo En Marti es reconeixia tam

bé la tasca de. tots aquells que

portaren el nom de Lloret per

tot Mallorca, i alguns cops fora

d'ella -amb la banda de música-,

sense més al.licients que la il-

lusió, el coratge i l'art. L'amo

En Marti continua amb la música

perquè hi ha trobat un sentit i

una explicació que l'han fet seo

tir-se fort i ferme davant mol-

tes dificultats en qua ha ensope

gat. La filosofia i l'art s'es-

devenen en comptagotes al llarg

d'una vida i poques persones sa-

ben aprofitar-ho quan arriben,

L'amo En Marti, home senzill,sen

se més pretensions que les d'a-

gradar als lloretans i a les per

sones que estimen la música, ha

de servir per a dignificar l'es-

forg de tants de nins de Lloret

que han començat el seu casi

dins aquest camp. Es també per

això que aquest acte fou encara

més emotiu: podem sentir el cla-

rinet i l'ocarina quan volguem

perquè l'amo En Marti és viu, i

que ho sia per molts d'anys,

tants com Déu vulgui.

L'obra del Pare Munar no ne

cessita cap comentari. Tots els

lloretans el recordam quan, ben

emocionat, presentava el llibre

"Història de Lloret de Vista Ale

gre i del, seu convent". Fou un

home que treballà per la Cultu-

ra, amb lletres grosses, i per

I l'esdevenir diari de les coses

I més petites, que també formen

I part de la Història.

Mossèn Agustí Puigserver fou

un home d'un coratge i d'una ca-

parrudesa tan dignes que aconse-

gui d'una vegada per totes aca-

bar amb el litigi sobre Sa Comu-

na. Crec que el llibret que amb

molt d'encert ha reeditat l'Aju^

I tament de Lloret n'és tot una
mostra i hi sobren els comenta-

ris.

Es evident que aquests ac-

tes dignifiquen els veins d'un

poble perquè és de persones

grans reconèixer els bons fets.

Pere) resultaria bastant trist si

aquests actes només fossin un mo

, tiu de relació social quasi com

a obligació: això es demostrarà

quan les petjades que s'han reco
brat i s'han fet actuals servi-

ran per sembrar un present i un

futur enriquidor dins totes les

vessants que comporta l'actuació

de la persona dita humana. Espe

rem que aquest hagi estat l'ob-

jectiu de tot el poble de Llo-

ret: els fets ens ho demostraran

Felip Munar

L'ehtrevista a Xesc Forteza que repro

duTm a les pàgines 14, 15 i 16 fou publica

da originalment a la revista "7 Setmanari"

de Manacor (N 2 121; l7/Març/1989).

CASA MALLORQUINA 
en perfecte estat, enmig del poble (Car-

rer Josep M 2 Jordà, N 2 1) es posa en ven

da. Informes: 64 60 50.

OBRES A LA PLAÇA JAUME I

Pròximament comengaran les obres de re

forma de la Plaga Jaume I. Aquestes obres

havien d'estar ja realitzades, però s'ajor-

naren per poder-les fer conjuntament amb

les de refermament del Centre Parroquial, i

d'aquesta manera no haver d'aixecar nova-

ment el paviment.
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JOAN JAUME

NOU JUTGE DE PAU

Nom i llinatges: Joan Jaume Ramis.

Data de naixement: 24 de juny de 1946.

Edat: 43 anys.

Estat civil: Casat.

Fills:	 Dues filies.

Professió: Agricultor.

Càrrec: Jutge de Pau.

P- Com va decidir presentar-se per Jutge

de Pau?

Quan l'amo En Llorenç "Morret" era el

Jutge vaig esser nomenat 2on Jutge (o su-

plent) i ho he estat fins ara. Fa un parell

de mesos vaig actuar com a Jutge substi-

tuint En Jaume, ell va comentar que n'esta-

va cansat, i jo vaig pensar que em podia

presentar.

P- Quan va saber que l'havien elegit?

Dia 23 de desembre de 1988 es va cele-

brar un Ple ordinari i un dels punts de l'or

dre del dia era la proposta de Jutge de Pau

i Jutge de Pau substitut. Jo vaig esser no

menat Jutge, i En Miguel Pau Ramis Ribas

Jutge substitut.

P- Quina ha estat la primera feina?

Prendre possessori i entregar les cre-

dencials a l'Ajuntament.

P- On es va fer el jurament i co rn es va

fer?

A Inca, dia 1 de juny, davant el Jutge

de Primera Instancia. Jurarem els càrrecs

quasi tots els Jutges de Pau de la comarca

d'Inca.

P- Quines són les funciona d'un Jutge de

Pau dins un poble com el nostre?

Ajudar a la gent a resoldre els seus

problemes o desavenéncies; donar fe o fir-

mar naixements, defuncions i matrimonis; do

mar curs a tot el que vengui del Jutjat...

P- En el cas que hagi d'imposar alguna san

ció, com podria ser aquesta?

Un Jutge de Pau és per ajudar a resol-

dre els problemes, no per imposar sancions.

Per això hi ha altres institucions.

P- Amb què compta a l'hora de desenvolupar

/a seva tasca?

Amb la col.laboració i bona voluntat

de les persones del nostre poble.

P- L'horari de feina com está establert?

Cada dijous, de 12.30 a 13.30, a l'A-

juntament.

P- Pensa que podrá fàcilment compaginar e

seu treball amb el de Jutge?

Si, crec que no hi haurà cap problema.

P- Creu que /a remuneració que rep da su-

ficient per les hores de dedicació que supo

sa aquest cdrrec?

No en rep cap.

Ja per acabar, de quina manera ha in-

f/utit dins la seva vida familiar, laboral,

aquest nomenament com a Jutge de Pau?

No ha influït gaire ja que per tal de

vitar molestis a la meya familia he poslt

un horari a l'Ajuntament.

En la vida laboral perd un poc de

temps, però si puc aportar la meya petita

contribució al benestar del -)stre pone

val la pena.

Gràcies, enhorabona i molta sort en e

nou cdrrec.

Francesca Jaume i Felip Muna' 



I en van cent
-tanmateix- padrina

L'angoixa és un sentiment desesperant,

que t'embauca fins extrems a vegades insu-

portables; expressar-la amb paraules és un

intent condemnat al fracas i solament la

més amarga glopada del record t'alleugera

d'aquest pesar.

Ha coincidit que era a fora -un viatge

que s'havia postposat dues setmanes- quan

la padrina ens ha dit adeu, però vull ex-

pressar en aquest comiat el llampec de ra-

bia i dolor que ens endu a tots els qui la

coneguérem i visquérem devora ella.

Tanmateix, padrina, vos n'heu anat amb

els vostres _cent anys. Fa només dues setma

nes que ens recordàveu: "Vendreu a sa festa

que farem quan faré ets cent anys?". Vivíeu

amb la il.lusió i l'esperança d'arribar-hi.

Sé cart que tot Lloret s'hagués vestit de

festa perquè era un anhel . compartit per tot

horn.

El dia abans d'anar-me'n -dia desset

d'agost- vaig venir a veure-us. Vos vaig

demanar si volíeu venir a fer una volta amb

el cotxe. Anàrem per Lloret i saludàreu va

ríes persones. Vás, però, havíeu dit que

volíeu "anar a ca nostra". Hi anàrem; em

miràveu sé cert recordant aquelles diades

de feina, aquelles escorretjades que qual-

que pic tastaren les meves cames, aquella

infància perduda que, de tant nost6Igica,es

devé borrosa i gairebé paradisíaca; teníeu

el somriure a la boca i els vostres ulls,

vivaretxos pare) ara ja esmorteYts, eren

tot un llibre obert. Volia dir-vos tot a-

llò que una persona vol manifestar però no

troba les paraules adients en el moment.

Dir-vos com els alegries de la vostra vida,

de tan senzilles, tenien esperit;com el vos

tre desig no anà més enllà d'allò que conei

xieu I estimàveu perquè l'existència no fos

complicada: M'haguera agradat *sentir-vos,

com quan, pacientment, ens ensenyàveu les

vostres cangons.

Quan vos vaig deixar a "Falaci" i vos

seguéreu a la cadira i vos vaig dir que me

n'anava em vàreu dir: "Vine aquí". Em vaig

acostar i em cráreu una besada agafant-me

les mans. En aquell moment quantes coses

ens comunicarem en, aquell silenci! Quan

vaig girar-me i m'allunyava de vós una ca-

lentor em va rapinyar les galtes i la garga

mella xuclà la saliva com el crivell d'un

desert.

Vos recordaré així, padrina. Sent molt

no haver-hi estat i haver ajudat amb tot el

que hagués pogut a tots els qui	 quedaven,

però vos assegur que avui, dia vint-i-set

d'agost, he pensat que havia de venir a veu

re-us a "Palaci" per saber corn estàveu

xerrar amb vets. Al cel siau, padrina,i que

tots ens hi poguem veure qualque dia.

Felip Munar i Munar        
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LLURITO ES DIFERENT

I és ben ver. A vegades me diuen co-

ses dets altres pobles: que si tothom és u-

na gallina ponedora que l'han feta surtir

des nieró; que si tothom sap de qué berenes

i amb qui te colgues; que si tothom te fa

es comptes, etc. Penó aquest poble és un

cas ben extravagant, un cas únic.

Això heu dic perquè si fa un parei de

mesos que gairebé tothom me criticava per-

qué. escrivia allò que tots dèieu pes carrer

per ses tavernes, o qualcú a ca seva i jo

el sentia, i me volíeu dur davant es tribu-

nals o no sé qui; idó ara tothom me diu:

"Ben Vis.ta , i que no estàs bé? Com així ja

no xerres com sulies? Com així no criti-

ques més? Ja has perdut es barram de dalt

també?" i coses per l'estil. A vegades pa-

reix que m'eufec, pareix que per viure dins

Llurito has de tenir un cuiro de cavall i

més cara que sa paret des Centro: que si es

capellà està més temps fora poble que dins

es poble; que si ses festes varen esser una

presa de pèl; que si En xutano és un poca-

vergonya i En mengano un que tot heu sap i

és més beneit que una espardenya; que si es

bars fan massa renou i no Ii ha manera de

dormir es Vespres; -que si tc5't va com un bor

dell. Tot això heu sent a dir per bogues

ben verinoses, i lo que fa més graci és_que

heu diuen com d'amagat, per& si te pogues-

sin treure es fetge t'ho traurien. Id6 ai-

x(5 és Llurito, més ben dit: es Liuritans

que encara hi viven (això darrer és perquè

hi ha una mala mar de forasters que han in-

vadit es poble i el s'arribaran a fer seu).

Perquè també hi ha lluritans que no viven a

qui, vénen qualque dia i se pensen que es

poble és seu. De tot hi ha.

Ida perqué jo deia quatre veritats es-

porgades casi me traguéreu des poble -enea

ra ha de néixer aquest o aquesta- i ara per

qué no les dic deis que vaig com una galli-

na caponada. Mai no plou pes gust de tot-

hom!

UNA ALTRA ESCOLA A LLORITO

Idó si. Sabeu aquests casotots que

s'aixequen a Son Roló per qué són? No ho sa

beu? -136, ni l'Ajuntament de Lloret	 ho

sap-. Ida aquí hi faran una "Escuela de

restauración" -Toma ya!-. Ni més ni manco

que uns estrangers ens faran l'escola: tren

ta jovencells podran estudiar com fer el

menjar i hi podran romandre tot el curs. Jo

demanaré plaga per poder-hi anar, per()

jeure no m'hi quedaré cap dia.

RUIS MATEOS

Na en volies tassa? Idó tassa i mit-

ja! Pareix que molts de lloritans senten

pena per aquest home que la justicia havia

condemnat. No sé si és perquè tenen por

que l'Ajuntament faci el mateix amb ells o

perquè han fet les coses tan malament que

es baixen els calçons abans 'd'emmerdar-se.

Vergonya lloritans, vergonya! Ara veurem

si a les properes eleccions seran tan homes

com per presentar-se en aquesta candidatura.

PISCINA PELS EXTERNS

Aquest estiu m'he passejada per Sa Co-

muna -perdó per "S 'a Comuna"- i he vist

ben pocs lloritans per devers la piscina.

Qualque cosa passa perquè no és un fet nor

mal això; amb les ganes que .tenim d'estar

sempre en remull i amb la calor que na fet.

12
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pillen que quan hi ha un corc o bé l'han de

matar o bé es menjarà tota la fusta. No po

den estar amb les mans plegades els respon-

sables d'això.  

INFANTESA
II   LES FESTES I OLt       

L'Ajuntament és allò que ensopega vint

vegades amb la mateixa pedra. Sabien que la

comèdia no va anar bé l'any passat, idò en-

guany igualment: els micros mal col.locats,

l'apUntador que se'l sentia de cinquanta me

tres. Com pot ser fer la Revetla en un dia

que podria ser demà? No toca fer-se el die

sabte de Sant Domingo? Ide, , per allò que

dèiem al principi: Llorito és diferent.

M'agradà però que no pujassin el preu

de l'entrada a la berbena: una enhorabona.

es ella, la petita mort, darrera ele

rosals.- La jove mare traspassada descen-

deix /a graonada.- La calessa del cosí gri

nyola damunt l'arena.- El germanet (és a

le Indies!) attd, davant et ponent,aL prat

de clavells.- Els vells que han enterrat

dempeus a la murada dels viders.

L'eixam de les fulles d'or volta /a ca

sa del general. Eón al migdia.- Cal se-

guir el camí Yermen per a arribar a la po-

sada deserta. El castell es ven; les per-

sianes eón deslligades.- El capella s'hau-

ra endut la calu de l'església.- Al vol-

tant del pare, tes casetes dele guardes es-

tan deshabitades. Les estacades són tan al

tes que només es veuen els cims remorosos.

D'altra banda, no hi ha res a veure allà

dintre.

Els prats tornen a pujar fins ale /Lo-

garete sense galls, sense encluses. La res

dosa és oberta. Oh ele calvaris i els mo-

lins del desert, les illes i les batudes!

Flora màgiques cantussejaven. Ets ta-

lussos et bressaven. Passaven animals dúna

elegancia fabulosa. Eta nuvolats s'amunte-

gaven sobre t'atta mar feta d'una eternitat

de nagrimes cal-entes.  

MADO ANTONINA: QUE MOS VEGEM AL CEL.   

Descansau en pau, made) Antonina. M'ha-

gués agradat que arribAssiu als cent anys

perquè tot Llorito ho desitjava. Vos va fal

tar ben poc- -sis mesos em sembla- però ai

xi se va decidir. Supc5s que jo no hi arri-

baré a la vostra edat i no podré menjar tan

tes ensalmades i botelles de xampany com

vos vàreu menjar.   

UN NOU CORRESPONSAL DEL DIARI DE MALLORCA 

Després d'uns mesos sense corresponsal

En Joan Bonet és el qui escriu al Diari de

Mallorca. Això està molt bé, veus? Mentre

s'informi, se miri pel bé del poble, no es

vulgui posar metzines entre els vens, men-

tre faci això li anirà bé, i pareix que ai-

xi ho vol fer segons els seus primers es-

crits. Endavant amb la tasca!    

Arthur Rimbaud

(Traducció d'Andreu Salom)                                  



Xesc Forteza

«A sa vida real som un conyero»
Si hl ha una persona

amb carisma dins el teatre, a Mallorca, és En Xesc. Nét
d'un gran actor, Mestre Xesc Es Torner, ha treballat
també amb Na Cristina 1 En Juanito Valls; I no hi ha
dubte que va assumir el millor de tots ells. Quan es

parla de la cris i del teatre, En Xesc es permet el luxe de
fer cent vultanta -cent vuitanta!- representaclons de la
seva darrera obra «Quin trutger», 1 encara esperen
Inca, Eivissa 1 Menorca... Afirma que a la vida real Os
similar que damunt l'escenarl 1 es confessa ecologista.

-Creus qué Os encertat aquel l re-
frany mallorqui que diu «Més val
riure que for dure»?

-Jo crec que té mes mèrit fer riure
que riure, encara que es refrany no se
refereix a l'humor.

-Quin as el secret de l'èxit d'En
Xesc?

-Jo he arribat a la conclussió que es
una mescla entre professionalitat i de-
dicació.

-Hl ha gent que dlu que En Xesc,
quan astil . sobre l'escenari, no ne-
cessita argument; que ell totsol
basta per for

-No, no, un bon text es millor que un
bon actor... Som una persona que puc
improvisar, però no ho faig. per siste-
ma. Qui ha vist una obra meya un pa-
rell de vegades veu que sempre surt
igual, tot s'estudia minuciosament.

-T'atreviries, ara matelx, amb un
drama?

-M'hi atreviria, perquè no? Ara be,
no aclaririem res. En primera, perquè
es molt mes fácil for un drama terrible
que una cosa còmica; i Ilavors, estic
segur que no vendria.

Corn autor he estat
perseguit pels
intel.lectuals

-T'ha perjudicat esser mallorciul?
-Jo crec que no. N'hi ha que diuen

que si fós madrileny seria conegut na-
cionalment; però jo he tengut un gran
privilegi, que es viure a Mallorca.

-Se pot viure del teatre a Mallor-
ca?

-Jo, sí. Com actor no es pot viure
del teatre, corn director, tampoc, corn
autor o com productor, tampoc. Pero jo
he fet les quatre coses per poder viure,
i això vol dir molta de feina.

-SI en vers de ser home de teatro
fossis un pintor, series realista o ca-
ricaturista?

-Jo creo que un pintor realista, però
amb un color més aviat estrident.

-La teva companyia funciona amb
subvencions oficials?

-No, mai. A mi me subvenciona es
poble; s'espectador mallorquf me sub-
venciona amb sa seva entrada.

-Tú creus que es teatre ha de fun-
cionar amb subvencions?

-No, jo som completament contrari a
això. Donar subvencions Os perjudicial
per s'actor i per s'autor. Arribará un
moment -a Madrid ja hi roda i a Barce-
lona, també- que els serà igual que hi

vagi gent o no, peque cobra igual. Jo
no dic que s'artista hagi de passar
fam, no. Però quan se va arropat total-
ment es un perjudici per s'inspiraci6.

-I tú corn ets a sa vida real, igual
que damunt s'escenarl?

-Jo som un conyero. Jo som molt
optimista, un humorista nat, que sem-
pro veig es caire humoristic de sa vida,
tenc bon carácter...

-Ets bo de dur, veja.
-No, sa meya, dona diu que no!, puré

SOS dones sempre remuguen i troben
ossos en es lieu.

Me retiraré quan vegi
que som desagradable
damunt s'escenari
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-Creus en Du?

senyaren de petits no el d
nec Pero sempre creus en
que Casa NC som Crelent
sernpre tens ura idea 41

-1 en sos hornos, hi creus?
creure

Qué admires dIrts so 'lda

I qué avorreixes?

M Interessa legir la per

-te definirle, poifticomerit
No4 en 	• 

-Qué és Fo que mes t'aç
de so Vida?

(ié
en*: . odOrqurno

vol
,

es pins
 „.
que tenen

..,....

veure tants de plòŠllcs I
ferfls me preocupa !how:root
rn més de lo que se (on •oorn
tes. .

Tan ecologista que alill
privOr'id•.caa . .d'es bid?

:;00 pot posar er penh

tie-.:r
-lath una dono arret
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; -Quin paper t'agradarla Interpretar
damunt s'escenarl, qualque die?

-Hi ha un paper que m'hagués agra-
dat molt, pert) es difícil muntar una
obra d'aquestes: el de Rómulo el Gran-
de, es darrer emperador romà.

actors o actrius admires o
has admirat?

-Tots!, admir tant es cerebrals corn
aquests més passionals, sobretot quan
se veu que són grzns professionals
damunt s'escenari.

-Quin esdeveniment te pareix es
més important d.'aquest segle a Ma-
llorca?

-Jo crec que sa televisió, .però no
vull dir que sigui es millor... a aquest
segle hi ha hagut grans invents, grans
esdeveniments...

A sa televisió, avui hi
tens bob i demà ets un
extern

-Creus que En Xesc passarà a
s'HIstórla de Mallorca?

-No, no. Mira: es molt trist lo que te
vaig a dit. S'actor dona gust mentres el
dona, Ilavors, tot es qüestió 'de temps.
Com autor he estat perseguit pels
intel.lectuals i crec que se meya obra
tampoc hi passarà; pert) he de dir que
tampoc pretenc passar a s'História.

-Dona s'Impresslá que no t'ho
passes gens malament damunt s'es-
cenarf. Es alxf?

-M'ho pas molt be!
-Has pensat qualque vegada a

quina edat t'agradarla retirar-te?
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Truqui per telèfon 

Si no vol, no necessita despla-

çar-se fins a la nostra oficina

per a resoldre el seu assumpte.

Ens crida al 900 321 321 i laten

drem amb molt de gust. I no ho

oblidi, la cridada és gratuita.

Conéixer el que volem no costa

res!

Vengui a visitar-nos 

Ens complaurà la seva visita. Es

tam a la seva disposició de 8.30

a 14.30 h. tots els dies labora-

bles. Els dissabtes de 9.30 a

13.30 h.

Ens escrigui 

Si vostè no es pot desplaçar

fins a la nostra oficina, 0 no

té telèfon, ens pot escriure una

carta i ben aviat rebrà noticies

sobre la informació sol.licitada

COM POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES?

,No, no, no... som molt optimista,
però me sabria molt de greu for es ridí-
cul damunt s'escenari.

-Crec, per lo que se veu, que
estàs encara enrera de fer es rldf-
cul...

ho crec també jo, pero el qui
ho ha de dir és es públic. Tot d'una
que me'n doni compte que som desa-
gradable damunt s'escenari, voldria
tenir es coneixement suficient per reti-
rar-me. Ara bé, no ho he pensat mai.

D'una dona, m'agrada
tot, arreu

-SI et fessin triar, amb quina de
ses teves obres et quedarles?

-No ho se; tenc actes, personatges,
moments, que els firmaria cent vega-
des; però hi ha actes, moments, esce-
nes, que no m'agraden...

-Però totes són filies teves...

-Clar, i a totes Jes estim molt, lo que
passa és que corn a ses filles, les veus
virtuts i defectes si no ets un home
tancat.

-Than oferlt qualque vegada tre-
ballar a televisió, a més 'd'aquel!
paper que feres amb En Pedro
Ruiz?

-Mira, si no estás ficat dins aquest
gran trui qub és sa televisió... has de
tenir un representant que hi estigui
molt aficat, has de tenir molt de bo... A
televisió, avui hi tens bò i demà ets un
extern, a mes, tampoc m'interessa
massa.

-Perquè creus que ha tengut tant
de ressò aquest romanç entre En

Cortina I Na Chdvarrl?
-Sa gent és molt morbosa, jo no oreo

que tengui cap importància. Jo que
dugui bregues o no en dugui o s'hagui
enamorat d'aquest senyor, ho trob
completament normal, lo que passa es
que -es periodistes teniu necessitat que
passin aquests fets i vos n'aprofitau.

Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau

GUÉ ÉS EL

Horari: Dilluns a divendres 8'30 a 14'30
Dissabtes 9'30 a 13'00

Tel. 900-32 13 21 - , trucada gratuita.
Per altres dies i llores
hi ha un contestador automàtic.

Pça. Drassanas 4 - Baixos
Palma de Mallorca

El S.I.A.C. és un servei d'informació i atenció al ciutadà

adscrit a la Conselleria Adjunta a la Presidencia que té,

entre altes, els objectius següents:

-Informar als ciutadans sobre els actuacions de l'Adminis-

tració de la C.A.I.B. sobre qualsevol altre tema que els

ciutadans sol.licitin en relació als organismes depenents

del Govern Balear.

-Donar a conèixer l'estructura i funcions de les altres Ad

ministracions: Consells Insulars, Ajuntaments i Adminis-

tració Perifèrica de l'Estat, radicades a les Balears.

-Facilitar informació sobre la tramitació d'expedients,

nies d'ajudes de la C.A.I.B., etc.

-Recollir iniciatives i tramitar queixes i reclamacions so

bre el funcionament de les diferents Administracions.



ÉS LESTIU
Fa so/ i a defora no hi bu-

fa el vent. Potser un dia qual-

sevol de juny a setembre. Ulle-

res de sol amb vidre de negre fu

meral creen fesomies gansteres.

Els gorrions sedejants cerquen

venturosos per les beurades, un

vomitós glop d'aigua calenta. Es

l'estiu.

Una capa de boirines asfi-

xia fins i tot les ombres. Punye

cera calor! El Cel ni tan sols

és ce/. Papers de gelats embru-

ten la carrera. L'agost anhelat

trepitja el meridià estiuenc. Co

mença a caure /a fulla d'ametler,

que serveix de porxo a 'largues

coes de formigues que dibuixen

mapes imaginaris. Es l'estiu.

Els horabaixes de fresca el

xafarderisme especula possibles

veritats de dits i fets a les om

bres sobre les aceres. Les nits

estelades harmonitzen amb des-

perts cantars de grins, acompa-

nyats d'intermitents siulets d'6

liba. Mentre el pages a cop de

pregària acaba de recollir l'a-

nyada, la vorera de mar vil: la

fragancia internacional.

S'ensumen les olors de cre-

mes protectores. Raigs de sol

solquen blanques pella. A la nit,

el renou de tacons passejadors o

fega els darrers crits de les o-

nes. Persianes obertes!, que és

l'estiu.

La brisa marina es mescla

amb aires perfumats d'estrange-

res que enamoren l'hivernal

bia mallorquina. L'endemà,	 jo-

ves herois que la nit passada

conqueriren els amors de belles

princeses bavares i vikingues,be

renaran Ve/ fresc record, per a

'després vermouthejant, organitzar

.noves batalles amoroses. Tothom

fa i desfà troca.	 Es l'estiu...

feina, platja, amor i... 	 calor,

molta ca/or.

Miguel Barceló

S'ESTANC
tabacs, revistes

i papers
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SA GLOSA DEN PE-1?t-611
tvisiumi)

S I AU DES NOSTFEE...
Forasters jo vos vull dir

entre moltes altres coses

que si apreneu mallorquí

entendreu ses meves gloses.

Fent un petit sacrifici

tendreu sa compensació:

gaudireu des benefici

de coneixer es meu humor.

Ja ho diu l'amo des Bon Lloc:
"Idc3,si aix(3 vos pareix poc".

l'Ajuntament de

Lloret de Vistalegre
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No podeu creure...
-La quantitat d'estrangers que han comprat

cases i terrenys a Lloret.

-La quantitat de lloretans que han venut

les seves finques a estrangers.

-La dificultat que això suposa per a un

lloreta a l'hora d'intentar comprar una

finca, davant els preus que la demanda es

trangera ha col.locat al mercat.

-El ranxo de l'oest que uns estrangers es-

tan fent al Cami del Ras, i els treballa-

dors estrangers que hi fan feina, ves a

saber 'si amb permis o no.

n••.«,

e"-

-Que hi hagi qualcú que vulgui que Lloret

sia Llorito.

-Que el nom acceptat per la gran majoria

sia el de Lloret.

-L'aigua corrent que molts de lloretans, a

iniciativa privada, estan col.locant a ca

seva.

-Que no hi hagi cap grup que sia capaç de

dur unes bones festes populars.

-Que l'Ajuntament, en aquest aspecte, no-

mes vagi a complir l'expedient.

-Les rabietes dels corredors de bicicleta

de Lloret.

-Que els corredors federats corrin amb el

club de Sineu i no amb nom de Lloret.

-Que el corresponsal del D.M. a Lloret si-

gui un tal J. Bonet.

idò és ben ver



D'aquests dibuixos n'hi

ha dos d'iguals. Quins

són?

SOLUCIONS A LA PAGINA ANTERIOR

SOPA DE LLETRES

COMPLETA

LLEGIU ES PI GROS 4

19

DAI MCABRERAI D
EROLACOASTI RC
1!EMCELACI MACO
ATRRI SLROGSOL
I NVI VESOOTI MO
RENTI WONRACOM
EMRASTEEJ COBI
DROGSRI MOHAKL
YORSARELL I NOC
NFTAGOMAGOSI L

PROBLEMA MATEMATIC

4 - +	 6 .7-: S
x x +

)( Li x __
4-

2 x -	 2 -

-

4- 4 +: 18

Au! A cercar el nom de 10 illes de les

Balears.



20

Servei de Bombers
del Conseil Insular de Mallorca• Parc principal

Parc auxiliar

amb la meitat
de números
l'ajudem
en la meitat
de temps

ACCIDENTS
INUNDACIONS

RESCATS
INCENDIS

7k, CONSELL INSULAR
„ fly DE MALLORCA




