
 
Gloses de sa neu de 1956 

 
 
 
1 
Si me donàs el bon Déu  
intel·ligència i manera,  
no essent home de carrera  
és de poc pes es cap meu;  
per parlar un poc de sa neu  
que ha fet a Menorca entera,  
que sàpiga el qui considera  
que s’escriure-ho no em sap greu.  
 
2 
Jo no tenc sabiduria  
com té el poeta instruït,  
degut que no he llegit  
ses regles de poesia;  
si un savi s’extravia  
quant i més un cap petit,  
i és perillós que s’escrit  
un poc censurat no sia. 
 
3 
Som un senzill glosador  
d’una edat avançada,  
perquè es glosar m’agrada  
aprofit s’ocasió  
per donar relació  
d’aquesta cruel nevada;  
i si he fet alguna errada  
de cor vos deman perdó. 
 
4 
L’any mil nou-cents cinquanta-sis  
mos féu una grossa nevada,  
part de pedra congelada,  
de fred semblava París  
degut que tengué es trotís  
que va quedar envidriada;  
don sa cosa detallada  
per complir es meu compromís. 
 
5 
Es dia dos de febrer  
es temps comença a nevar,  
pertot arreu a passar  
ses plantes va fer malbé;  

 
 
ja no anava gaire bé,  
com podeu considerar,  
fins i tot van perillar  
persones a l’estranger. 
 
6 
En sa primera nevada  
uns tres dies va durar,  
i degut que es va congelar  
es va quedar envidriada;  
sa gent estava apurada,  
no podien transitar,  
mes que el nord va governar  
fent una grossa ventada. 
 
7 
Dia deu va redoblar  
nevant de nit i de dia,  
sa part de la pagesia  
molta pena va passar  
per sa part des bestiar,  
que per sa tanca sofria  
traginant sa mercancia  
per poder-lo alimentar. 
 
8 
Degut que ja no n’hi havia  
alguns ja no en van trobar,  
creis que feia calquejar  
per veure si ho salvaria,  
poca palla que tenia  
i dalt sa cambra poc gra. 
Estona se’n parlarà,  
d’aquesta fotografia. 
 
9 
Per dins places i carrers,  
per damunt costers i plans,  
si haguéssim passat balanç, 
no sé a on n’hi havia més.  
A Menorca, és un excés,  
segons diuen homes grans, 
que hi ha seixanta-quatre  
anys va fer part de lo mateix. 



 
10 
Som natural de Menorca,  
setanta-tres anys d’edat,  
i mai n’havia vist cap  
jo, de nevada tan forta;  
la teníem a sa porta,  
ningú estava preparat.  
Llevat de s’ordi i es blat,  
s’ha enduit tota sa recolta. 
 
11 
Menorca fort ha rebut,  
estona hi podrem pensar,  
arxivades podran quedar  
ses pèrdues que haurem tingut: 
ses verdures s’han perdut  
i altres castes de menjar,  
a sa plaça res hi ha  
i tot lo verd s’ha corromput. 
 
12 
D’això ningú està content,  
sa gent viu atribolada,  
entre neu i sa ventada 
s’han enduit part de s’aliment;  
molts tendran compte corrent.  
Menorca quedà desgraciada,  
haurem perdut s’anyada,  
potser, un seixanta per cent. 
 
13 
Després que ha fet molt de mal  
a ses plantes cavallers,  
també hi ha tot el demés,  
sa part de s’arbre fruital,  
ses ametles dets ametlers,  
això val un dineral;  
i també es pobres jornalers  
qui han perdut es seu jornal. 
 
14 
Bons pares, mares i fills  
vos suplic que m’escolteu  
i que aquest paper no oblideu,  
per això, vos don avís,  
dins l’Europa a tot país  
ha passat pertot arreu,  
i recordança tindreu  
del nou-cents cinquanta-sis. 

 
15 
Moltes coses va matar,  
va paralitzar sa soca;  
a bona part de l’Europa  
va ser cosa d’admirar,  
es governs van consultar  
haver de fer sortir sa tropa,  
llevant neu allò que pertoca  
sols poguessin transitar. 
 
16 
Van esser uns temporals tan forts,  
per la terra i la mar,  
les ràdios van donar  
que es corrien males sorts,  
ni personal ni transports  
no podien transitar.  
Fins i tot va ocasionar  
vuit-cents i pico de morts. 
 
17 
Dins ses aigües embassades  
pertot podies passar  
i anaves pertot peu pla  
quedant ses peuades marcades:  
per dins torrent i beurades  
envidriat va quedar,  
sols per beure es bestiar  
el van rompre a picassades. 
 
18 
Sa part d’electricitat  
tengué moltes avaries,  
vam estar un grapat de dies  
sense tenir claredat.  
Era un cas molt delicat,  
bastant si ho reconeixies,  
i més si treball tenies  
de grossa necessitat. 
 
19 
De sa gran neu i es vent  
no ho podien arreglar,  
mos havíem de conformar  
en aquell acte present,  
haguera estat molt diferent  
si haguéssim pogut transitar;  
i a Menorca va causar  
entre tot gran sentiment. 



 
20 
Es vent pertot va passar,  
pes racons de més endins, 
no respectava vesins;  
ets arbres va destrossar,  
conforme he sentit parlar  
va endur-se alzines i pins.  
Ha fet prou mal, menorquins,  
que afecta tot ser humà. 
 
21 
Ara jo vos he explicat  
lo de ses dues nevades,  
de sa pedra i ses ventades  
i part de lo que va destrossar,  
i crec que quedarà arxivat  
mentres existesquin anyades; 
i si he fet algunes errades  
desitj d’esser perdonat. 
 
22 
Mentres no sigui difunt  
voldria poder fer bé,  
i sempre recordaré  
des mal que ha fet, punt per punt;  
igual que amb aquest conjunt  
aquí a on visc vos diré,  
dins es districte Torreter  
de casa es cinquanta-un. 
 
23 
Sempre he tingut es trotís  
glosant, passar mar i món,  
a ses gloses final don  
i amb aquesta vos avís,  
Llorenç Pons i Sintes som,  
natural de Sant Lluís,  
per servir-vos en el món  
si vos veis en cap compromís. 
 
 
Llorenç Pons Sintes 
Sant Lluís 
 


