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dosis elevades d e nobles d'intencíons 1 comporta una opciii de respecte
i d'enaltiment del que ens 6s mes familiar i proper i que, paradoxalment,
massa sovint, negligim o Ignoram. $3 intentar actualitzar part del
patrimoni simbiiltc que, any reir any, ens ha configurat com ti comunltat amb les nostres especlficitab ben ConcRkS, fis un werclcl d'incorporacih al corpus cultural general nostru: d'aspectes planers de la rcalitat, 6s reivindicar el que d'exernglar I alliqonadar pot tenir el fct local
quan no cau en el barmer xovlnisme localista, tan estkrll i ridicul.
L'aportacM bibliografica, seozilta I sense p~tensians,que suposa
aquest llibre sobre un glosador de Santa Margalida ve a afegir-se a d'altres ~ontribucionsde diferents indrets de Mallorca -Campanet,
Vilafranca, Montuiri, Llucmajor, Búger, etc.- dutes a krme per investigadors 1 estudiosos de la nostra cultura tradicional, del món dels glosad o r ~en concret. La noticia biogrhflca, I'anecdstari i les canpons, les
gloses, recollides di~ctament.de les fonts orals locals, del glosador
margalldh Guillem Craspí i Cotl es Panderer suposen un excel.lent ajut
al coneixernent dlun dels glosadors mallorquins que, amb tots els
honors, pot ser lnclbs en un ltoc remarcable dins t'lnventari dels seus
col.legues illencs dels dos segles darrers.
El ]libre, amb unes suggerents notes introductbries sobre els nostres poetes orals i sobre aspecks específjcs de la producci6 d'es
Panderer a chrrec de Catallna MoII i Antonf Mas. wspectivament, és una
proposta que sera certament grata per als lectors Iocals perh tarnbe
despertar$ llInter&sdels estudiosos de la poesia de tradici6 oral 1 de les
persones sensibles als temes de la nostra cultura. El treball de recopilació, d10rdenaci6i de redaccf6 dels materials realitzat per Rafe1 Bordog
j Guillem Angel Crespi resulta forqa escaient.
Els comentarls que hom dedica als glosadors en general i a es
Panderer j el seu context en particular resulten suficlents per situar el
tipus de personatge i la seva obra. Aixo no obshnt., voldria fer menci6
d'alguns aspectes que, a criteri meu, sbn particularment remarcables
en aquesta obra.
En primer terme, destacar que el recull d'anGcdoks -com son d'opartunes per comprendre la canpó improvisada en el seu context origlnari- 1 de canquns -gloses- que se'ns ofereix procedeix de ronh no escriLes. Es tracEa d'uns documents orals, conservats en els arxlus volkils
de la membria del poble que, sortosament, han estat salva& de I'obllt.
A d tferencia d'al tres publicaclons paral.leles, el Ilibre dedica t a Guillem

Creupí no itliiuitlueix cap coinposiclí, previament editada en plaguetes o
Pulls solts, corn sol ser habitual en bona part clels glosadors mallorqulns
d'una cerla entL tat.
Derivat de 1'Ús (le les fonts orals, vull Ter notar el carhcter d'atribuciú que pot fei~sea les cancons que horn dbna per orlginals d'es
Pantlerer. Naturalrnent, a la vista de la fiabilitat dels test.imonis que
n'han fet la Iransmissió, ks gairebé segur que bona part (le les gloses
que figuren corn a prbples de Guillem Crespl siin, certament, obra seva.
Aixb no obscant, cal no oblidar aquella afirmacid -cit de membria- del P.
Ginard Bau@ que venla a mordar, aproxlmadament, que "totes les
cancons s6n pertot". 1 que la tradicianalltzacl6 -la incorporacld al patrimoni comú- de les cancons obra d'un individu particular -el glosadorenterboleix amb una boirina espessa I'origen i les cIrcumstRncies concretes de la gesbció de multes canqans. as molt plausible la pakrnitat
del nostm protagonista de la rnailirta de les canqons d'aquest recull,
perii, en determinades ocasions, la prudbncia en I'atribuclo serh una
bona cansellera. De totev maneres, aquests cornptats casos en8 serveixen per copsar el pres1,igl d'es Panderer com a glosadar. Considerem
das fxempleu concrels:

"Adids"flor I mesura
abracada a llintei.es,
a De'u no veurem mal més
a no ser a la sepitltura,
que E11 et don tanta ventril'a
com des& per mi mateh.
Aquesla glosa 6s una versio de la que mossen Alcover recollí amibuYda a en TCa de sa Real, qui I'arlitqh a la seva oslimada quan anava a
casar-se anib un ric -evldentment la jove abandone el ric i es casa amb
el glosador:

"-Adids.flor d'her7niosrir:i.
abracada nmb I'inte~*s!
Ja no mos v m m maí niks,
sinds 8 la scpulturia.

Ddu Le do ~ afa
n ventUiw
cum desjg per mi matt?bt1

(Rondaies mallorqutnee, torn V; Ed. Moll, 1980)
A la phglna $4 llegim: "al cap d'un temps el rector va comprar un
cotxe, i mai no volja dur ningu. Anava sernpre tot sol. La glosa que li va
fer llamo en Guillem dlu aixl:

Es lector ftnt es npu-nyrir
rin Lion cotxo es va compra):
i es qire li varen pagar
són quatre tontos que hi ha:
el1 qr~alcaI ells van a peri.
Considerau les canqans següents que, en un treball ben Inkressant per a I'assignatura Literatura Popular (UIB) reproduí'a Maria
Llompart Vanrell, atribuides a la glosadora de Llubí Jerbnia Cladera
Perelld rnadb Busca (1874-1955) 1 dedicades al w t o r Sebastih
Caldentei, destinat a aquel1 pable -nomes en transcrivlm un fragment-:
Tenim un irectrri1a Lllrbi

que 6s molt orguIl&,
s%a compi>atrin coho hermús
i enlloc: de convid~fimos
mos rliina pol8 pes cami.

Es fictor Fent es nyeri-nyeii
un cotxa se n 'ha comprat.
i sabeu qul l'hs pagat?
Quatre beales que hj ha.
El1 s 'ha cansat de calcar
i ses pputes van a peu.

Tot es puble va p g a f
campanes qrre bqrien fo~a.
i a un uAci de mor1

fler Locar-les wl cflbrbrir.
Aiqa11nauto la té

se veli clar qiie mos engana,
un capella tarambana.
natural felaniher."
Un tercer aspecte que vull comentar de la produccid d'es Pandemr
&S la intencionalitat -o el cornponent ideolbgic- que batega com a rerefons del conjunt de les seves composicions: I'esperit critic i el posicionament politic, oposats al concervadorEsme tradlclonal i, m&s tard -1
com a coml-lari-, als postulats del franqulsme. No s6n gaire abundants
el$ reculls de composlclons orals d'aquesta tendkncia a I'abast a
Mailorca, tot i la profusiú d e canqons que n ' e x i s l l ~ n .Evidentment, la
repressi6 i la prcssl6 dlallb que horn anomena els poders factics feren
una tasca eticaq en el sentlt de depuració, hnt dels papers com de la
membria. En aquest sentit, resulEa gratificador poder tenir a les mans
una bella mostra de gloses que, des d'una perspectiva de dlscrephncia
arnb la norma establerta de fet socialment, posen un puntd'imnla o, en
algun cas, flns i tot de sarcasme en la monotonia monocolor d'un periode oficialment monolitic.
El cas de Guillem Crespi es Pandem, una veu i una capacitat d'expressi6, avui salvades per aIs seus conciutadans I pels seus conciutadans, pot servir bellament d'exernple dlactiLud vital oberta, intel.ligent í
amb aflnat sentit de la Ironla. El llibre que hom 11 dedica, modest quant
als mltjans perb amblciiis en la voluntat (le servel a la llengua 1 a la cultura nostres, pot servir també, bellament, d'exernple de fidelltat i de
compromis amb un pobIe que, dia a dia, llulta per no perdre els seus
t W dlidentItat.
tiflqucl Sbert i Corau

Sant Jgrdi (Mallorca),juliol de 1996

ELS GLOSADORS

A

mb el nom de glosadors s'ha deslgnat a Mallorca i
Menorca, des de fa segles, els versificadors populars que
improvisen les seves gloses o cangoris i que les reciten o
canten amb una tonalia molC característica. Histbricament es
consideren una rerniniscbncla llunyana dels jaglars
medlevals,amb els quals coincideixen en molts aspectes, com el
fet d'esser pmtagonistes d'espectacles populars, en el contingut
Informatlu de moItes gloses, en la presencia d'elements musicals
rnelbdics i de vegades, d'acompanyarnent amb instruments music a l ~com la sirnbomba.
EIs glosadors han estat una peca clau en dekrmlnades Cestes tradicionals, especialment les relacionades amb Sant AnConl.
Componen les seves obres d'una manera improvisada o bé arnb
reflexió i a poc a poc, tot sols o b4 en competencia arnb altres. La
seva obra ha estac sempre rnolt acceptada pel poble i sovint s'ha
tradlcionalitzat, per aixb ha constituit una de les fonts bhsiques
del canqoner popular.
En el segle XIX, el resogiment de I'interes per les tradicions
i un context histiiric que feia possible la crítica social i política,
d'un costat, i la popularització de les arts grhliques, de I'altre, va
fer possible que la poesía popular. fins aleshores de tradici6
exclusivament oral, comenr;As a esser impresa. Gracles a aqumt
dlfusió escrita,les gloses o els glosats, a més del seu vessant festiu i informatiu, van adquirir una nova dimensi6 que les va convertir en una arma de critica i difusi6 ideoliigica,
En aquest context va venir al m6n i va comenqar a glosar
I'amo en Guillem Cmspí, es P a n d e ~ r É. s coneguda la seva amis-

.

"Es boc d'en Bruno", les gloses d'es P a n d e ~ solen
r
esser de quatre mots heptasíl.labs, de rima consonant i de combinació ABBA.
Aquesta ha estat la forma mktrlca mes usada en la madernitat
pels gIosadors mallorquins i I'amo en Guillern I'executava de
manera exemplar. Difícilment tmbam un vers c o k en les seves
glosesi 1 a penes utilitzava el recurs de la manca d'il.laciS2, ans al
contrari, a vegades enrlqula la musicalitat de les paraules amb
recursos fbnics com l'al.literaciÓg, cosa que demostra
1'execeI.lent sentit del ritrne que tenia aquest glosador. D'altra
banda el seu Ilenguatge sempre 6s natural, com una continuacid
de la conversa familiar i quotidiana, mal no hi trobam un rnot
recercat per forqar la rlma. En conjunt les gloses de I'arno en
Gulllern s6n gloses que sonen molt bé i que poden fer un bon
paper cantades.
Des de la perspectiva contempeirhnia, les gloses de I'amo en
GuiIlem, corn Lotes les manlfestacions d e poesia oral, s6n una
espkcle dlinstantAnia en quk hi descobrim aspectes no "historiables" d'iina vida 1 uns costums que a Mallorca, de sempw, havia
girat entorn de la vida en le camp. J, segons el nostre parer,
aquesta fotografia té un negatiu antropulbgic que va molt més
enllh del quadru: de costums o el retrat folkliiric i ens deixa entreveure un m611-anterior a ]"era de la thcnica i Ia televjsi6- en que
la gent vivia directament connectada amb ela clcles naturals,
concebien el temps de manera circular, interlorttzaven la seva
viv&nclade la hfstbria sense conceptualftzar-la i els valors i les
normes col.lectives governaven el comportament social dels
homes. Alxi, en les gloses de I'amo en Gulllern, tot i la seva ideologia esquerrana, hi afloren els prejudlcis i wtereotips mes
comuns d e la societat i la pagesia lllenca tradicional. Alguns
grups, comportaments o actituds hi s6n estigmatitzats. Tots
cablen dins el matelx sac, tots rebien la seva critica o eren exposats a l'embat de la seva ironia: els xuetes, els bravejadors, els
pernetjadors, els bandolers, els Iladres ... etc
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LES GLOSES DE T E ~ T I C ASOCIOPOL~TICA'

1

1 glosador, ea GuIllem Cmgi en aquest cas, sernpre feia que parlava arr nom del poble -i ben sovint era M-,perquh era ben con&
cient que la w a veu hi abtendria resso i que en rebria el xcolzament, total o méilorlV,arl, Per aixb rnateix, I com el matetx poble, la
%va pmitura, la seva percepcid soclal, era ambivalent. Les glosas
podien ser simplsment un mecanisme d~ control social, que atacava i
rfdIculitzava aquella comporhmedts eoridderats cam a censurables,
perb també podIen anar m& enllh: mudar 1 esdeenir dendncia, encomtjar-se i convertir-se en pasicfenament crftic, alqurar-se i cridar a
prendre parLit.
Tot atu8,i mBs, 4s ppilesent a les gIoses dlen Guillem Crespí, unes gloses
que eren fruit d'una epoca ! que tarnbé ho eren, tot I la seva wiluntat crítica, de la rneataIitat rnajoriwia d'aleshores. D'un temps ja p w a t i que
els mks jovm ja no hern megut, 1 en el qual, com encerladament recorda en Rafe1 Bardoy. "La Vila (...) era emlnenrnecrt camperola 1 pagesa,
ela margalidans vivten de la terra I per a la terra, a ella 11 dedicaven els
seus treballs f afanys i en ella posaven [es i l . l u a i o n ~ . ~ ~
Es per mor d'aixh, peque les gloses den Gulllem Cmspi puguin resultar
entenedores per a les prdxlrnes generaclons, que convé descrlu~breumflt quln era el temps que 11 tocl viurs, quina era la con-cepcIS social
Pmdominant aleshms, i a quin$ asdeveniments es referien les seves
gimes.
La Sademt Mrgalidana de la primera meitet de a d e
A Ia primera rneltat d'aquest segle, I des de darrerles del passat, la
~oblaai6de Santa Margatida es mantsnia estancada entcrrn dels 4000
habitants" a canseqübncia de l'emigraci6 motivada per la crlsl econb-

parer, per fer publica la seva positura. Per fer atxii, en Gulllem Cresgi
emprh els recursos, les imatges i les cbmparacions que tradlclonalment
havien usat altres glosador$. Aixb 6s comprensible i seria estrany que
no haguis estat aixi: "esPanderer" fela servir la mateixa dna per parlar d7esdeveniments1 situacions molt semblants, tant fos en temps de la
república corn en temps del franquiame.

Gloses referldes a l'ajun tament
A un poble corn Santa Margalida, que es caracteritzava peel contml
socioeconiimlc que hi exercien el$ cacim des de I'ajuntament. &s ben
lbgic que sovinte]assin les manlfestaclons de protesta contra aquestes
pr~ctfques.Aquestes protestes, pero, no solien arribar a la paperassa
de I'ajuntamedt, sin6 que solien c6rrer de boca en boca, sovint en forma
de gloses. Des de camenqarnente del nostre segle sSn nombrases [es

gloses, sobretot anbnirnes, que critiquen la compra de votsi pels caclcs,
els abusas, els fraus, la corrupcib, 1 I'agmpiació de doblers piiMics que
es dela que sovintejava en la gesti6 municipal. 1 aquests fets no eren
només imaglnacions de la gent de la Vila: el 1931, al comenqament de
la mpCblica, un batle de la Vila, possiblement en FelrcIa Fuster, reconeixia en un discurs que "$es obres que emprenen ets ajuntaments sernpre t8efnansa malldlckncia des poble, sempre vos c ~ i que
s hl ha rohatorum i moltes de vegades & ver, unes perque n'hi ha i slajunUiment no
ho s q p ,ses altres peque monstruosament s'ho parteixen."'
Aixi, no era estrany que els glosador8 rnargalidans envestissen durament la ge~tibmunicipal. 1 algunes gloses d'en Guillern C ~ s p f de
, cmnologla Imprecisa, en s6n un bon exernple:

que no poguessln tvrnar
i que alla hi fmsin sa vida.

Lo que tu dius nu m 'agrada,
qut It?s darja rnenlar?
es mks pM& a pescar
es segonefi a torrar
la resta que quedard
que be@ algua salada.

BieleC, les ho dilds
qul ben servít mala paga,
aqui tathom esth magrr:
perd s'alcalde esa &ras.

k s repartlclons
Els projectes del govern republich de reforma agraria, que havien d'aPectar a les grans propietats -que a Santa Margalida suposaven m6s
d'una tercera part de I'exknsló del terrne- eren interpwtata pels pagesos margalidans corn a la "reparticlB de les terres dels senyors entre la
pagesla. Unes "reparticions" que havien d'acabar amb les posessions,
fins aleshores simbol i mitjh del domini dels grans krratinents sobre el
poble. Aquestes gloses, a les quals hi va intervenir "es Panderer", mostren com molts de pagesos, els glosadors en aquest cas, pensaven que
vertaderament es durien a terme 1, Larnbe, en la victbria dels partlts
d'esquerra("esmodo de governar, enguany sera dife~nt").Esperances
estmncades, al cap i a la fl.

aqueixa perdir& de la sala
mos cerquen fotre es dobJers.l 7

Segons la narracib dc I 'amo cn Jaurnc RIbcs "Vlmcs'', Idamocn Miqucl dc Son
Scrmk, lfamu en ScbastiA dc sEstrct i 'cs Pandcrcii"aninavcn a ccmar llcnya a
Son Rcal, 'Y ainb al.ud varcn vcun! un humc qiic vcnla dc la banda dlnrid, i cs
Pane'Lmq11 va rlli? '?ira vc' iin dcs nostms: qim nu Ii dlu rcs?

A dlns Santa hlargalida
sa genl descontenta esta.
A shjuntament que hi ha
1'haurien de traspassar
a s'altra part de la mar

-EnMiquel de Son Serreta:
"Dirasan en Julia
que me dejxi díns se torienteta
deu curcesades a espera.
i que no pensi w so cobra:

A la Vlla hl ha c a h r s
I se8 cabms que fan tala

i gastos d e nilsser sl en fa
aniran a cobi';ii'a ca-seva. "

-En Sebastih de s 'Estret:
"Ja dld a en Julia,
si no hl té inconveliient
que enlloc de deu siguen cent
i que no miri en so cariar,
que es modo de governar
engumy ser$ dlfemnt"

- Es Panderer:
.niprendds per Son Real
i jo per dlns Son Bauld.
pmt veuras qualque senyur
cercant coi.loca:acid
per ter de Illmpiador
d 'orinais a 1 'hospital."

Gloses del temps del regim banquista
Les gloses de Guillem Crespi revestelxen un clar carickr de denuncia
envers el$ senyors, l1esgI6siai el nou rhglm, el que no deixa de sobur
en una epoca en la qual eIs esquerrans -o simplement, els disconforrnes
amb el rbgim- havlen de parar prou esment si no volten ser objacte de
represAlla. Pot ser en aqueixa questi6 hi va influir I'aritiga amistat dU'es
Panderer"amb el primer batle del rbgim franquista, en Sim6 Genwart.
Les gloses d'en Guillern Cmpí, a més de la denuncia I la queka, transpuen un a!& dlamargOr I dllrnpot&nciadavant el nou estat de coses:
havien guanyat els rica - els capellans i els senyors, deja en Guillem
Crespi-, i havten perdut els seus, els pobres.

"En Franco 6s victarlós
I sa victb~iJaJ
ha guanyada,
sabeu an a qui l'ha dada?
A capellans i senyors
i an es pobies conradors
qui les fa entregar slanyaa'a
a ca ii Mir o penjau-vos !

~ 1 pobres,
s
pensava en Guillem Crespi, hb havien perdut tot. Havien perdut les Ilibertats, el dret a expressar les sevev idees, i de retruc, encara havien empitjorat la seva situaci6. Tanrnateix, perii, Lot i el reconeixement de la derroca, malgrat la xpressid. les pmhibicions i la censura, restava el convenclment de que eren ells, ets pobres, els qui tenien

la ra6:
l l M ~ i &talen¿ i ppoc pa,
molt de fied i poca mba,
I que de pena que passa un pibm.
arnb sa "rradl1que li sobra,
I encara no pot xelrgr. " '!'
Un convenclment que permetia -moralment, alrnanco- el recurs a la
denúncie; a la deniincia de I'escassetat, del raccionament, de la farn:

"S1& entrada SR fam

sense contemplaci6,
i mos donen una isccjd
tres unces de pa amb stigor
u esclatam o no esclatam"
A S"'estany"no hl ha tabac

a Maltoiw es pa curteja
I en Franco que malavela
que a Espanya Lenguin es blat':LU

A s'estany no hi ha Bbac
ian es Porn es pa curtela
ies poc que hl ha ja ne:rtejB
par que 1'haguin soc~rrat "

de les manipulacions de que emn objeck els "cupos" -part prefixada
de les colIites que havien d'entwgar els pagesos- per part dels rlcs, d'aquells que controlavan I'ajuntament:
O

'Mal morissen de malmane
que 6s un mal srnerici.

em volien fer entmgar
deu quilos m68 que a sa Torre""

"Essalg ha fet un p#gd
manat de s'a~toritat:
qui tendrh faves i blat
tocits eomparacjd,
Jo com a bun servidor,
si en tengrids hhi anlrla,
perb les dmanaria
de cada fava un velib.
si en delen pernejador,
cada tm un n 'afauria
Almando ¡levaria,
de dins Santa Margallda
aqueixa IladraclO.

També, a la queixa davant els cailvls introduiis pel rPigim franquism,
tant fos de I'horarl
'En F~ancodu sa camla
i B han posat deu botons,
i $%apassat pes collons
que les deu sien migdia"

cüm de la introducci6 deis billets:
'54I1lnstant fard un any
que aixd se va cornencar
rneem qui se quedar&
am b so paper de 8 'engany.'

L'anticlerIcalisme havia estat un dels temes mes freqüeflts dels glosad o r ~d'esquerres a la Vila. Bona part de I1E$glksiamallorqutna, abans de
la guerra civil, havia pres partit, i decidit, per la dreta; I aixb els valgue
ser durament qtacats pels glosadors, com per exemple. llamo en Miquel
de Son Serret o el matelx "Pandererl'.Durant i despres de la guerra, la
Implicació de I1Esg!kslaamb el rhgim franquista no podia &ser retreta

pfiblicamwt. perb en Guillem Crespi no va debar passar una ocasiP,
especlalment adlent, per dejectar la intromissfó del rector a la vida
publica.
11 mtradzi dc fusc~1,qu2lIl la gcnt tornava cl wspe a la Vil#. cl mctur solla pasm cl nosari pcr Ihl-kaveu dc I'csgIkia. En una umsid. kc PandCncr" 1 altres
margalidaos cmavcn dc B;itE cn cls Scus c~~rtws.
Quan sfacostavcn a la Wla
scntlren c1 icclof: I un dcIs scus crnpanys II w dir: " ~ U Cno C'1 ~cnts.a n'aquclx'?? ci~umstAnclagrrc cn Gullfcm C~~"h'píapmfltA
pcr cnvcstlr-lo amb sfqut.ixa glosa:

"Es vespre mos ne venlm
carfigats de gpa de s'era.
qualcun per sa collonera
du un q ~ l n t a de
f ventlm.
Ja basta la que patim
i encara hl a f g l m
un subjecte que tenim
qui amb S'alteveu mos espera.
No deu sabe sfi caguera
que mos fa qiim el sentim '!
Algunes de les gloses, tot i que el seu tema no 6s est.rictamentel reiglm
franqutsta, hl fan referencia en un to que les autorltats de ll&pocadevlen
considerar ben insolent, perquk deixaven entreveure, de vegades de
forma prou clara, quina era I1op1ní6dU'esPandemP':

"Perun xigarro [aria
qualsevol barbaritat.
SI em donaven Illbertat,
a aquetv gover~lque ha entrat
a cops de pnny el huria."

"EnFranco se fuma es pu~.cis,
I e8 cunyat es carte~wns,
sa falange picadura,
tu et fumarde es collons.
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uiliem Cro~pfi Coll, "fl$ Pmderer",va nsber a Santa Maqelida
el 28 d'alhril dd 1896,al carw Dr. Cmapí, (carrer da Son
Rapirijra),flu 3 . E ~ aflll de GuiItem C r ~ a p 1i Garau i d'Adnia Call
1 Q p 6 que tiangueren tres fills, dos al.lats i una aI.Iota, msant fiuiI1em
18egon. Els sevs @minan$mmien Mana1 I Anthnia,
De ben love, devers els 16 anys, va emigrar a Cuba t allh Guillm
l p mballar
~
de ~ r b o n e rdurant uns vlnt anys, alrerriant aquesu 'feiiia
@rib la de dwt~lrwgadorde vaiirell3 pes a un magQbem,El temps que
a Ter Mrra al magatzem va apcend~ede [ l a r 1 e~crluw.Ao va venir a
Malioma per fe? el semi m1 l 1er i fwi &~laratprhfug.
A Cuba va codixer la que aerfa la seva dána, MarIe ~ v e l l if
Huguet, fiBa tamb4 d'emigrants p ~ m d $ n wde 8anm Margalida. Es
h m n a %tgua]ay. priavirrcla de Santa Clara, en un indret de la mEvB
$gima, mentre Guillem tceballpa de carboner. No tanfrn la data exacde Ies a o w , perjr pcrdem aesegurar que se celebraren devers l'any

G

1%11,
I)el maMrnonI entw Guillern 1 Marfa, v w n diprer qnutre AIls,
d~mtla aeva e s ~ d aa Cuba: AnGnia. Margaliu, hgel Guiilem i

*ara.

Des (le Cuba, la dona des Pano'em1va YiaLjar 8dvint a MaliorCa
a b eh dll8, Bns que, dwcrs I'any 1926, tata la famflla es va traslladar
2 h a Santa Margallda, primer ai cerrer deses Wnyes i despsds a la
Wmkra d'Arti3 (avui asmr Englnyer F4íCih Fusw) 1 aqur vaperr. d6im h resta dels fllis del macrirnwi: Arrdrexr, Manel, Marh 1 Jacrn.
A l'errlbada de Cuba l'amo en Guillern ca comprar cinc qrrartemde brra a Ia punta de San@Eulglia i del seu cultiu vísqueMn el1 1
la @eVahmflia, treballmt la Mrra durant la resta de la sew vida.
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Passaren uns dies I seguia sense ploure, un rnati', p ~ n e n l
csf&dins Ca'n Maco, va dir es Pandert!~
Ll he dit moltes vegades,
el m'hes de vendre, i no ho w!
es mul d'en Pen? Ffol
si esti defora quari pIOu
du se$ orelles banyades.

Madb Antenina 11 dlu:
Vere, que hem de dur sa vela?"
- Per la vera vera quena!
Ves a veure es mul que diu.
Poques coses es recarden de la infantesa des Panderer, perb
hl ha una glosa que defIneix clarament el seu bon sentit de l'hu-

mor 1 la capacitat innata de glosar.
Una vegada. un parell d'homes de Santa Margalida, parlaven
d'anlmals, de bous, etc, que si eren o no eren xirnples. Un que li
deien en Ferragut ( cal fer la obsewacl6 que a la Vila. dir
Ferragut era sinbnim de mentider) va dir:
- Noltms teníem anlmals: una mula, una vaca, vedells, etc.
Per mala sort la vaca e s va morir i el$ vedells cornengaren a
mamar a La mula I la feren arrancar en Ilet. El que 6s mes gms
6s que la mula no es queixava, com si fas normal que una mula
donas mamar a uns uadells.
Llamo en Carabassa que escoltava va dlr:
Gulllem, o no li dius res?,
Es Pan&rt!~*vacontestar:

-

"(luan to& érem bergancells,
que feiern lo que volfem
una mula que teníem
mos va surar dos vadelis.
noltms fiein bravates

qunn sa mula se m u ~ f
perqu& si ho hagu& Pet alxi
'guessem 'ríbat a tenlr
una guardassa de vaques."

A m1 m 'agitaderie& ous
j 110 he fet de cucover,
sa teva que te va ter*
11 Iiaguera verigut m& bd
fei*una guada de bous.

Ouan es Pande~erja estava malalt, que vivia a SIAbeurador,
tenia per veinada Sa Rafalera. quc s'havla casat, ja de granadeta,
amb un pobles. Els horabaixes, quan venien de fora vlla dins el
carro, el seu home li pegava grapadctes i li feia bromes. Es
pmderer, veient el que passava, va fer una glosa:
1 alld que 6s sci Rofalera ?
casada amb en Pan Poblel:
que qrran jeu sempre li tG
sa mB ei sa CartuLwra.

Un dia llamo en Guillem. prenia la fresca, al portal de ca
seva, I veié venir dues de les seves filies, ben mudades. 1 amb una
bossa penjada, quan fomn davant el1 [es digud:
A devers cas Pande~ai~

per íut sún Fil il estidures.
t&ses fllles cusidores
i son pan? un pedacei:
Ses fllles des P a ~ ~ d e x r
Wtes duen una bossa,
una blanca i s'altra russs,
i no hi drien clip dobler."

Anant les seves filles a jornal, deixaren la senalleta pentada
a un ametller I el ca d'un vei'nat es va menja~el seu dinar. ES
Pnndemrva dIr al propietari del ca:
" Toineu. a &
7 ~ e v acussa
mal "empleo"ii has dunat
no pot anar H L'HP vekat
perquG
ho arragitssa.

un huine cvln t u Mateu
iiu mena rates a missri.
Es Boscaner va dur un ruc a vendre al merca2 de Sineu. Perb
no slacabava d'entendre amb els c,umpradors. Anava mercadejant. flns que va arribar a una barrlna, "vend~ees ruc a pes".Aixb
no slhavia fet mai, i per tant va dir que d'aixb no en diguessin res.

Quan hagtié parii, la truja estava m ~ l magra,
t
molt prima, i
porcellets tambk estaven prims. Parlaiit d'aixb, I dirlgint-se a
un pare1 d'homes quc se miraven la porcada, es Panderer va dlr:
els,

Manalo sa pomelleta
tlenvia mults de records,
segofis m 'ha11contat, es purcs.
la c e d v e n per sa pleta.

Es Pandemr ho contava així:
Sa porcella va contestar:

Quan va arribar es Boscaner
les va dir a Lotes tres:
callau i no dlgueu res,
que no ho saplga es Pandemi:

mes& nmeu Boscaner
ha ve~iutes ruc a pes.
Tota sa gent de Sineu
sei romana cwlrra
per veun? que pesarla
es ruc de I'amo'n nrneu.
#

Una aItre glosa mcoIlida, referida a I'amo en Tomeu, dlu:

En 7bmeu Gorrioner
es dematim seinpm frissa

que

Es dernnLiis es poJpuer
que mos manavíj a sa plch,
mos Ilegia sa plcigueta
sempre sa rna¿eLm Iletra,
si fugiu vos matar&".
Mentrc: la truja clormla, els porcellets jiigaven i es varen
amagar, amb aixii que la truja es desperta i dernana:
On són es quatre fillo~~s.
?
"Els he dui& cap a Sori Sen*a",
des sush va caure eri terra,
que val m&smotlír n sa guerra
que anar per aquella tw7t'a
bom bejada d'?~viu~~s.

ala, mlrau-vos Vernlssa
de quina

manera ho td.

En Manuel. un dels seus fills, va estar de porquer a Son
Serra de Marina amb don Joan Massanet. Per aquel1 temps. la
gent es llogava a canvl de menjar, tenir un llit i iin poPc cada any,
perb I'amo li digud que si tenla dues o tres pomelletes, les dugi16s
a Son Serra, i en esser plenes, les seln tornas.
Amb el carm en portaren tres a Son Serra, i al cap de set o
vuit mesos ja se n'havien martes dues, i la que quedava no feia
mes de clnquanta o seixanta quilos. Estava plena, i anaEn a Son
Serra a cercar-la perqub gogués parir a Santa Eulhlla.

Un dia rlan ~ ' ~ I porttell
I I
vaig sen tli' olor de rnenjai.
perque el vaig ailar a ceirar
casj tut in 'ho va deiuar
manco e& ossos i sa pell.

Un vei'nat va dir a I'amo eii Guillem que sa porcclleta de Son
Serra estava prima, i el1 Ii va contesur:

imposicíons va esser I'oi-dre d'e~~:iilregar
el gra perque I'havien (le
repartir, u per alt.res excuses qrre pusziven, peril el fet era que
I'havien d'entwgar. Qiian diguemn al Panderer la qiiantilnt que l i
corrttsponia. la va tmbar magerada. pensava qire era massa, I Iio
va expressar d'aquesta maiiera:
Mal morissln de inalrno~~a,
que 6s un mal aineilicA,
Me h voijen feiut'ritregt~r'
deu qui10s m& que B Sri Tbi~ie.
ES Saig ha fet un pie&
que li ha msriat s'Alcafdl~:
quí faves i blat tenía
~ c h cutnyaltacjb.
s
Ju som d'una upinM.
que si eil tenguks i~i'hiduria
p&
les demana~ia
de cada fava un wlló.
sl em deje11pernetjador
cada Wc un n'ajauric?,
almanco així lIeva19a
de ilins Santa Margalida
B ~ U ~ ~
Ilacliacid.
X B

~'Angei,el 811 major d e s Pa~(lerr?i:era inolt catador. Quan
tenia una vintena d'riiiys va anar a Maria de la Salut i va enlrzir
dins un cafk arnb un amic. Es dona la casualitat que I'arno del
cafh lambd era caqador, i II va propasar canviar una cussa que
tenfa per un ca ericoner. N'hgel conta " Ens va mostrar la cussa
i era una cussa eivissencii molt guapa, que cm va agradar molt.
Férem el tracte per canviar la seva cussa amb el meu ca erigoner. Valg partir de cap a Santa Margsilida, a cercar el rneu ca i
me'n vaig dur la cussa. A casa la knguerein Cermada uns quants
diles, i el dia de la Beata dematf, fa cussa estava pel corral, i cum
que IIavors es cuinava amb foc de Ilenya. es va enmascarar l'esquena, ben negre.
Mon pam, el capvespre, sense dir res, se'n va anar de cap a
Santa Eulalia, una nnca on Iii teníern els animals. Va agarar la

I partí de cal) a Ia " Plcla des Sobater", que era orla pleta
bi llavia tnuil pruli de iii Iiosti7a finis. Vila11 va esser allh, va
b n ~ la
p pamt, pei70 la cussa va quedar damuiit, I el1 la cridava
la cussa no bnirava.
El vespiv. t'slarit Lots rcuiiits. i havcnt acatral de sopar,
l18moen Gutllem. dii'igint-se ols nlls petits, els va dir:

o,,a

- Avul he anat a coqai:

i sabeu lo q ~ i cinhh alit sa

- Que vos ha dil '?. Kcspurigire~vnels Infaiits.

cussa?

- S'ha posat d:irnunt sa paret. i in'ha tliL:
Que nu ho sents, Gliillt:m Civspí?
iii 11a espines per S:) pleM,
ves-te 21 a ter rrna voltcta
I lo t'e!sper7;~r.é'
aqulc

En I7avf:r€ct sw volteta
si no matt:s Cap c!onill,

si no ein Iiwbes ppcr* aquí
jo jii

sere ;i

sa c¿:tise¿,a,

- En sciil.ir a lxb, cm vaig posar nervids i li vaig Contestar:
Ves-lri dcvcrs ss ~*;lseld,
si vinc irri por: eitfkidnl,

amb urr gaivnl cspatgat
et faid s1csquo~1sncla,!
Una glosa wfcrtda al mateix ca, rjiic iio era bsn ca~ador1 els
va prende un pa de dnmunt la taula:

Un a1ti.e que en va manai7
era 1111 fiilcol de A&ir7ia.
es miiills mmli iio aglapi~i
i mos va Ifaiv1i~~c71'
un pa.

A prlincrlcs dc segle, eis camions qud hi camenqaven a
haver, ereil de ruda plciia. Feien 1111 Ieliorr c:ai7acteristic,com si
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Es Panderer: va Fer una glosa coin si el1 hag~iésestal e l
germh del inort:
Es germk era un tranquil,
de vrtr no se feu l l u i ~ ~
perG quan se va rno~'i~*
feu mds mnuu que en X01:uil
Una altre glosa referida a es Boscaner, que segurament
havia fet el Servici de Cabo de Segona, 6s aquesta:
Tomeu et conec fa estolia
sé que ets molt espavllat,
1 Ilad has estudiat
per dins Inca 1 Ciutat
per Madrid i Barcelona.
deu anys en aquella zona
es GUI hi has nussegat;
ara t 'ha11examinat,
t 'han fet cabo de segona.

Conten que un dia, I1esposades Pandemi: va anar a comprar
iin poc de mrn de be, a la carniceria de I'arno en Bruno. Quan
arrlbi a ca seva, I'arno en Guillem va trobar els seus fills qlie
sopaven i tots mastegaven aqiiella carn que era molt fosta, 1 no la
podlen arribar a desfer. Va demanar a Ia seva espusa quina classe de carn era la que havia comprat. pcryuk pawixia carn de boc.
La seva dona Ii va contar. el que havia pasat, i el vespre.
dins el CafS de Ca'n Maca. va entrar I'arno eri Bruno. i es
P a n d e m li va dir:

- Quan va venir el Rei en Jaume 1. va diir unes cahres que
deixh per la muntanya i essent que la seva dcscendkncia encara
é s viva, I1amaen Bruno ha mort un boe descendent d1aqiiel1es
cabws, i quan estava per morir. el boc li va dlr:
Simd, matem aviat
em facjs mala caria,

í no

et; ivetooides sil vegada
gire i i q ~ c l l parlr.ii1~
s
de LíHt perr
d u ~ ~ i ife1
~ ~j v
i li t ~ a g ~ r
a C1$st,0 C ~ ~ ¿ l ~ i f i ~ ~ t . . ?
guc

Men tre supaven. ea petl t va dir a sa mam, per boca del glosador:
'Y, tnu inaie, d'on I't~errduit,;l ?
pe~q~
al.xb
e pwivii~bocot'l.
-Em vil d11' es .icuelot,
I1heu de c u u ~ ea puc ri poc.
Dillrilis posct~i-lao11 ea tbc!
i cs dissalite se15 cuita.

va analqti corhpriir
un poc de carll de C ~ ~ ~ I I U S S ~
hasta ets aI.lots i sci cussa
es prnvaveti a estil'ar.

Mli miii't:

Br Biunu. aqueiw lacra,
no me torntr~*A
enganar.
si carn li anair a c o m p i a r
i &S dd'aquelltiocol d 'Arta,
si & en Eemps de sernBr?ar
sera aiitti en temps de bbatie.
Mrin pare hi siid enseguida
de tue se volgluE enteirir.
hu sap d'rrri fiitm d H ~ ~ t i i ,
ries que du sa llibieria.
tres-cents L>~LWI
ae anys te~lía
des baptjsrne per er?t$.
quan el valen batiar
de veii qire era ~ i oboyuia.

Es boc fela malta veta,
dlns ses mrrnlonyes d'Arta

que es !nodo de govellnaiT
engirariy sefil'Cr cijfeient.

Glnart, 1 es Pandem va dir:
Una guarda de K O ~ W S
aferra& a es rnanlllap
arrlbamn a aplegar
amf&tatamb sos fngirers,

Va acabar es Pantierei., dient:

Contaren que a lnca hi hada un Rector que era una gemona
mlt Perfecta, sols tenia la tara de Mnlr el col1 una mica mrt, i es
Pmdefir els va fer aquesta glosa:

No tenia cap Ilegura
m& que un pac es mil tombet,

sempm m %aviamtrany~t;
Com a0 li haviea pasat
m b 0 d de Perradura,
A I'entrada de la República, la gen2 del poble parlava sobre
un hipotatlc repartirnent de les term deis rics entre els conradors que faria el govern que havia entrat. Un dia parlant d'aquest
tema, es trobaren tres glasadors margalldans: en Miquel de San
Serret, en Tía de s'Eetret i es Pmderier,

m prentlas dj11s Son R e d
i aquel1 a dlns Son BaulU,
p z s t veurds qualque senyur
cemant col.locacló
per ter de 1IilrnpiaUor
de bacins a I 'Hospital.
A un home que era molt lleig, l i va fer la següent glosa:

Hi ha temporades "fees"
i a n'aq~iestaI'hk tenlm.
Es fill d e na Gariwtiin
sembla un ~ntlsclede monees.
Madb Coves tenia una filla casadora, i es Pandemr 1i va fer

aquestes gloses:
Madil Coves torna toma
pes uria fi118 que té,

El primer va dir:
Diras an en Julid,
que em defx' dfns ss tornenkra
deu quarkrades a espera
i no fiissi en so cobra
gastus de mlss&i+sl en fa
'rPiran a cabrar a ca seva.

El segon va respondre:

Jo dir6 an en Julia

si'no hi ha incanvenlent
en Iioc de deu siguln cent
i no es mlri amb so caaiar,
que

es passeja pes carier
" ala liqadinsqul la 'rn co1npr7a.?"
Aqueixa que 8s sa m6s gran
li diven Ybnina Cuves,

li I~emde fer canqons noves.
pes poble les cantai'tin.

Una vegada una guaida dfal.lotes s'aplegaren per anar a
nedar a Ca'n Picafort. Passant per davant la finca des Pandeer,
feien molt de renuii, giscaveii 1 cantaven, pareixia una festa. Es
Pandem11 les va veure, tant contentes dins el carro, acomPanYades de dos homes, i mencrt: passaven les va dir:

88

1

m 'Iio haul'ies de dill be11clal1
pelqque Cs y rie vares poseil
sa pantafelr~ie11 iemull.

Na Gual i na Caminerii,
I sa filla d'en Cap Brut

'gafa~rn
un gat pelut
amli un pam de sabonera.

Ets fllls d'es P-dnde~erjugaveii amb al tres a l . 1ts
~ pel carrer.
i volien formar un conjunt de músics, es barallaven perqiik un
volia tycar e1 piaiio, I'altw un altre instrument, i no s'arribrirein a

Qul ho stip 6s es Pai~lie~e~~
que les va veure passar
Lotes sulien mlular
com $es mmoixes pes gyter.

pasar d'acord. L'arnri en Guillem els digu6:
En Joan es saf vfons.

na M r i a pkrnista,
i na Molf se mcallsk~
I tut ho €¿mper collo~is.

~a te pots cipreparar,

Coisu, de draps í braguetes
per aquestes jovelietes
que varen anar a la inni:

Una veinada de I'arno en Guillein va comprar una pnpcellá, la
qtial no volia menjar, 1 el1 l i va dlr:

En 'Ve112 des camion
que tocava sa bociria,
en GuirrSs deja -Camirra,
vull paupar ara que hi som.

Na Marja b7il compr~l
a mm? pare una po~rcdla
Ii d6na blwu d1escu&1la
p e veme
~
si engreLxar4.

MadO Moll, contava que anava a treballar al camp, i se n'havia de cuidar de moltes coses, cam donar menlar a les gallines,
conills. l d'altres anirnals cavar les llobades de la finca, 1 en esser
a ca seva hávia de cuinar, i molks feines m&. E;s Pandem:
sabent que fefa molta feina li va dir:

Anant cap a sa Pobla, amb ets carnis, una dona demana a
I'amo en Guillem que li fw una glosa, el1 li va dir que ai n'hi fela
una la picarla, i ella respangue que la res:

Dones y ue sdn adesades
suls a la vila una en SR
ddna unil i fa jarsk
llavors cam ses Ilubades.

Na Cuixzi des Culoineil
t6 dues fiiIes garl~li'des
i un mul a ~ n bdues llupies
una 6i cada parE d'ahquer.

Madb M011 i la filla major d'es Pandemr, anaven a sa Pobla
en bicicleta, i , devers la possessi6 de sa Torre, madb Moll va Ilenegar i va caure dins la siquia que passava plena d'aigua,
S'aturaren a sa Torre. i el seu marit li va dur roba eixuta. Quan
contaren el fet a ITamoen Guillem, el1 Ir va dir:

Es Panderer va Ilogar I'mu en Tomeu Colorn, picapedmr,
per Ter un poc d'obsa a Santa EulbIia, i es. veu que alguna casa no
va anar M,i ja va tenir la gIosa arranjada:
L Ciny passat per una pmnt
va& Ihgar' en mmeu Culom
i penaan t fdf-me un forn

Quan la mir de cova d'ull
que mir quina planta fa
I
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No em puc aturar que fris,
no es que em vengui una escona
na Magdalena Ctrpona
se tiny e$ c a b d s de gris
A un home que ariava sernpm arnb la
aquesta glosa:

Ouan arribh a ca seva, la seva esposa li demana d'on venia, I li va
dir que de míssa.L1espusaestranyada. li va demanar:
- Tot sol ?
I el seu fiII va dir que no.
Ell wsponguk a la seva dona:
roba bruta, 15 va fer

A h b que és S 'ase que brama?
ara deu lcrldar en Miguel

per veure sa beixamel
que du per s'amer!cma.

Un día de matannea, va convidar la gent per a l'any vlnent
amb la seguent glosa:
nts ja quedau convida@

a matances I'any que ve
i un camalvt vos d a d
a tots es mds huns al.lo#,
perh engumy n 'hem fe& tan t pous
que tots els hem de mester,

Un pastor guardava unes seixsinta ovelles, 1 un dia @entre@
per Santa EulBUa, amb la rneitat. Aixa era perqiik l'havien agafaf
arnb estraperlo, i havia hagut de vendre la meltat del ramat.
Passaren unes setmanes i comparegu6 arnb la meltat de lea
que li quedaven, i el rnotiu era el rnatelx. Velent aquesta situació
es Panderer va dir:
Cada plc Que e1 gafaran
a sa guairia pegar&
Saps qui 6s que ho pagar&
es pobm P e t ~Joan
avlat sol$ el veuran
amb 80 gairrtu 1 es ca.

Un dla va anar a m i s a a sentir el predicador amb un fiil seu,

-No que no hi he anat tol sol,
hi havia es Sigaló,

en Sjmd Pentinador
i llav6 en Pere Fiol.
Una vegada parlaven nlAntani Moll i en FerraguC. que anirien
a pescar, i de si durien molt de pelx. i brevejaven de saber pescar. S'aturaren a ca'n Carabassa a cercar mistos, i entre la conversa es Pandercir els va sentir i els digue:

Pregau an el Bon Jesm
rringú vos molestara,
q u m en tenguerr un qulnmr
veniu i no pesqueu pus,

Estava dins ca'n Maco, i va entrar en Tomeu Bosco, que
havia comprat una egua, i contava que el diumenge I'havla donada al cavall i el dilluns va dir que havia quedat plena:
EII Tomeu Bosco canvia,
S 'ha posat alnb bestial:
aqui una egua va comprar
es diumenge la don4
I es dillllus j,4 es cunei.xiii.

Es passejaven pe1s carrers, en 'i'bfol Calet, en Tbfol de Son
Serret i es Panderer, fent cancons a les cases que Ceien matances, 1 a una que havia fet coques li va dir:
h l e m coca vulem coca!
va dlr en Melicu grujxat.

R w p o ~ ~ g uS é'altm Melico:

Es camld d'en Manera
t& in#Iki f o ~ y aja, ho S&,
lu que va esbucar primer
es pon t d'en Joan Boter.
sa p a ~ des
t Panderer
i aque1.x pardal de xafer
mai va per sa carretera.
El seu flll Angel Guillem. 1 en Sigal6, eren molt aficionats a
la caga, 1 semprt: cercaven cans bons i molt caqadors. Es
Pandemi- els va dir:

devers ciis Sigald
des que tenen aquest ca
no s'hi poden acostar
tut sdn pues d1e19c6.

A

Jo in 'he canegat un fejx
no $6 sf llanVbai-6
a devers cals Pmderer
Gambé passa lo mateh
A continuació venen un sbrie de gloses que padríem dlr politiqiies referides a I'Ajuntament d'aquell temps.

- La que tu cllus no mlagrida.
qul les dar7iamenjar?
-Es mes petits a pescar.
es segonets a tun1ar,
la resta que quedara
que begui aigua salada.
Bielet Ics ho díitAs
qui be11 servit mala paga,
aquí totlioin esL.4 magrt:
pei6 S 'Alcalde est; gras.

En la despedida d'iin amic, l'amo en Guillein va fer aquest
glosa:
"A di&" tIor i inesutli,
al}~~:icada
a I'intcr*L's,
a DiSir no veurem inai mes
a no seil a la sepulture,
que El1 et don tanta ventura
com desig per mi matej-x.
Amb motiu d'haver-lo aparaulat per una feina devers ArG, la
qual no estava massa segur de cubrar. l i inspira aquesta glosa:

A la Vlla hl ha calirers
i ses c a b i ~ que
s fan tala,
aquei.~spe~duEsde Ia sala
inos cerquen fotre es clobers

Un homu que seu reposa
I si jeu reposa inks,
un horno sense doblers
onsewlla ja fa nosa.

A dins Santa Ma~galjda,

Si dluen que m'he peidut,
per ses muntanyes d Yrt2
i si a m& no he de cobrar
val m6s e s m rjagut.

sa gent descontenta es&
A swuntament que hi ha
I'haurien d e tiwpassar
a slaltra part de la mar
que no poguessi~itornar
1 que allii hi fessin ssa vida.

El fill petit de I'amo en Guillem, en Joan, jugava una vetllada amb una nina veinada seva, i el1 dela que volia ser barber, i
ella perruquera, quan la rnare de la nina va anar a cercar-la per

gavella que sol tlra~'
110 hi ha cap omerlic;j
que dugui tantes bukvaques,
Al cafk de ca'n Carabassa, s'hi jugava a "tuti", 1 en Tomeu
Fraret va perdre molt. es Pandemr li digue:

M1agradamolt s 'albergiflia
avellana i cacavet,
f llamo en Tbmeu F m ~ t
sí juga tant a cuquet
haurA de vendre es Ciavet
o sa finca de sa sínia.

També dins Ca'n Carabassa, s'hi feien vendes de mens, i
aitres; animals. i els bens que volien vendre, tuts estaven wcats
d'alguna cosa, un tenia les carnes molt [largues, un a l t w tenia el$
senyals Inflats, perb tots estaven molt magres. Es Panderer els va
dir:
Es mati' quan he arribat,

estaven Pen L gestlons
mferent R sa cartera
1 en Bossa i en Dragonerri
són es que van m& mdons.

Dues al.lotes que es valen casar ja avanqades d'edat, passaven un dia per davant ca es Pandemr, el saludaren 1 li demanaren que les fes una glosa, el1 de seguida les va dir:
Sa iriba cosida en wsii
15s més forta que es vellut.

qui no brama gua11 és ruc
llavors brama qrian 6s ase.
A en Darnlh, un gendre de I'amo e n Guillern, l i oferien terres
per conrear, perb totes emn dolentes per s e m b r a ~ h i i, demanava bplni6 al seu sogrt: sobre les terrea noves que li aferien, aixi Ii

Al10 és teilla de cucanyii
i hi habiten seliel.lii~s

haiiras de feilets clots endíiis
per anVhar a sa Ilivanya.

Va fer una glosa a
Agustina:

iin

veinat, I'esposa del quaI nomia

A skrci d k s Pandeier

ara Ilj cama

u11 msslnyol

i si ara hi val# tot sol
segur1qtie li iigafaré,
Lln horno S %o Imagi~ia,
rnoltes vegades va errat.,
quan el vnig tenir agafat
era es Buc de n 'Agustina.
N'Andréu Panxek, havia compra t, cinc o sis quarterades, i
tambe va comprar un cavallet. Li va dir amb accent valencih:

No t '"acueidas" c2ivallet
"criando t?~'r'as
pescador"
porque encara ras oloi7
de ses "moscas" des Jarv'ttL,

En Torneu dlInca, un home que tenia molt de nas, f feia iina
siquia devora el Bar de Ca'n Maco, i li va dir:
No ks ric gui tt' buna finca,
iio 8s rric qui mal:! un poirc gfas,

