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MESTRE
ANTONI LLEO,

GLOSADOR
LLUCMAJORER

(II)

INTERES PER

LA UNIO DELS
DOS COL.LEGIS

RELIGIOSOS
"Per part de les dues ordres religioses

hi ha un gran interés per dur-la a terme i

així fer un sol col.legi d'esglèsia", diu En

Miquel Bal.le, director del Col.legi Sant

Bonaventura, si bé aquest projecte no es-

tarà realitzat per al curs que ve.

LA MAÇONERIA, UNA
TENEBROSA INSTITUCIO
AL DESCOBERT
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*Comestibles Clar
*Ultramarins S. Francisco"
*Comestibles loan Pou
*Comestibles lerónima Vich
*Bar Gran Vía
*Bar Can Tofolet
*Bar Stop
*Bar Mundial
*Bar- Music Can Tano

Garrover -	 Trasimeno, 18 - EL ARENAL

LLUCMAJOR
OBERT TOTS ELS DILLUNS

FORN

Arco



-

LLUCNAJOR JUNY 82
	

PAG. 3

Circula pels pobles ver-
nats la insistent afirmació
que els Ilucmajorers som
estufats. L'afany d'aparen-
tar, la dèria de posseir més
que l'altre... serien les nos-
tres característiques perso-
nals. Alhora, a nivell col.lec-
tiu, també ens hauria pujat
la sang al cap i ens sentirien
ufanosos habitants de la mi-
llor ciutat de Mallorca. Dit
en bon mallorquí: "Mos
tapam es cul amb set flassa-
des".

No sabem jutjar amb
certesa quin grau de distor-
sió apassionada pot haver-
hi en aquestes afirmacions
(sempre i en tot lloc, entre
els pobles vei .nats, s'han pro-
duit mútues tensions: "bre-
gues de campanar", en
diuen). Ara bé, hem de reco-
nèixer amb tristor que no
van del tot desencaminades:
per uns motius o altres, al
manco un sector de Ilucma-
jorers ha creat una catefa
de tòpics entorn del nos-
tre poble que objectiva-
ment son falsos i que és
necessari combatre.

De fet, les classes do-
minants Ilucmajoreres han
generat una ideologia que,
ens ha immobilitzat en glò-
ries passades, o bé ens ha
presentat una realitat false-
jada. Pensam si no serà
una de les causes que a
menat a l'enfebliment de
la consciència de poble i a
l'esmorteïrnent de I:espe-
rit comunitari.

	

Però	 si	 voleu unes

	

mostres	 d'aquesta	 falsa

mitologia creada entorn

de Llucmajor, no són di-
fícils de trobar: el poble
industrial i econòmica-
ment fort esdevengut cap-
çalera de comarca, l'acen-
drada tradició cultural, el
"Llum Major" (!), l'exímia
poetessa que mai no s'ha
parit en el món, el terme
municipal més gran de Ma-
llorca, l'església catedralícia,
etc., etc., etc.

En conjunt una imatge
de flors i violes, el naixe-
ment de la qual no sabem
9sbrinar ben bé (caldria un
profund estudi sociològic),
però que sí hem pogut veu-
re insistentment propagada
per les instàncies oficials,
especialment pels consistoris
del franquisme, fidels a la
propaganda triunfalista del
"Caudillo".

Si en voleu un tast, re-
llegiu les inefables "Crónica
de un afNo de labor muni-
cipal", farcides de retòrica
.buida i enganadora. Més en-
cara: recordau les enfaristo-
lades presentacions de la
"Historia de Llucmajor"
sota la presidència del Bisbe,
Governador Civil i altre car-
roportal de "gent princi-
pal". I d'aixd en deien cul-

tura!.
Darrerament, dins

l'Ajuntament potser s'han
rebaixat els fums (per ven-
tura perquè no fan quasi
res, que això és un altre
mal). Així i tot, entre cer-
ta genteta, encara sura el
perill: en acabar un con-
cert de la Banda de Música,
una dona felicitava el batle
perquè l'acte no havia estat
"una festa de poble".

Vista l'evidència
d'aquestes pretencions
triumfalistes creim n , cessari
pegar un crit d'atenció. S'ha
de dir basta, perquè no me-
nen més que a l'absurd i a la
rialla. Creim arribada l'hora
de l'exercici de l'autocrítica.
Aixe, entra perfectament en
les intencions d'aquesta re-

vista: la nostra opció és
analitzar la realitat sense
mistificacions. Tan sols així
detectarem les necessitats
del poble i trobarem les
vies de solució que necessi-

ta.
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Garantitza la continuïtat de l'actual

línia política

Nova executiva de
l'Agrupació Socialista
de Llucmajor

Dies passats, l'Agrupa-
ció Socialista de Llucma-
jor procedí a la renovació
de la seva comissió execu-
tiva. No hi hagué sorpreses,
per tant, els nous responsa-

bles representen la eonti-
nuïtat en la línia política
que, a la vegada, segueixen
fent costat al sector "uge-
tista" que encapçala la
FSB-PSOE.

Després dels dits comi-
cis, l'executiva socialista
queda composta així: Pre-
sident, Damià Fullana; Se-
cretari, Maties Stela; i vo-
cals: Tomàs Garcias, Joan
Caldés, Antoni Mas, Llo-
renç Mascaró, Fany Garau,
Jethnia Vich i Guillem
Taberner.

Seguint antb les notí-
cies polítiques del mes, hem
de ressenyar la celebració
a la nostra ciutat del con-
grés de la Unió Soeialista
de Mallorea, on s'elegí els
representants insulars del
Comité Interinsular que
substitueix el desaparegut
Comitè de Nacionalitat.

Assistiren al congrés
més de setanta delegats que
votaren majoritàriament
l'única candidatura pre-
sentada i que quedà presi-
dida per "ugetista" Sebas-
tià Gallardo i Josep Ruiz
Carlos Aguilar i Faustí Gor-
goso, com a secretaris d'or-
ganització.

Quatre de les polèmi-
ques foren elaborades per
l'agrupació de Ciutat i pre-
sentades pel sector mino-
ritari o "moderat" i preci-
sament sols foren Bèrnat
Rotger i el senador Gori
Mir els únies "moderats"
que estaren presents a Lluc-
major.

En quant als socialis-
tes llucmajorers, hem
de destacar la presència
de Maties Mut i Maties
Stela al comité insular així
com Tomàs Garcias com a
responsable de la política
municipal i Toni Garcias,
amb idèntic lloc, però a ni-
vell insular. Càrrecs que són
demostratius del pes assolit
per l'agrupació llucmajorera
dins l'actual FSB-PSOE.

Francesc.
Mut Fotos.



JOSEP M. LLOMPART
Premi d'Honor de les
Lletres catalanes.

Tots ens n'alegram
d'aquest extraordinari Pre-
mi que Omnium Cultural
de Catalunya ha atorgat al
bon mestre de Literatura,
poeta, assagista d'histúria
literària i bon amic que
mai ha regatejat esforços
per revifar la nostra llen-
gua catalana i que sempre ha
correspost a les indicacions
que la Delegació de O.C.B.
en la nostra ciutat li ha fet.

Amb dita distinció, ben

merescuda, donada a un ma-
llorquí, queda evident que
Catalunya no està deslligada
de la Cultura Mallorquina i
que sap guardonar els tre-
balls que nosaltres, aquí, a
Mallorca realitzam.

Senym Llompart, Vós
teniu el Premi i ben gua-
nyat, i nosaltres tenim una
satisfacció ben abundosa.

Molts d'anys i enhora-
bona.

Llucmajor-Maig 82.

Aquest apartat que
hem afegit a la nostra revis-
ta no vol suplir de cap ma-
nera la funció del metge.
al contrari, cl que pretén
és ampliar una mica la cul-
tura sanitària que tenim.

Es fa d'una manera
molt elemental perquè arri-
bi a tots. Però el que volem
recalcar és que davant qual-
sevol malaltia comptem
sempre amb el metge i tu)
prenguem cap medicament
sense la seva ordre.

Hem començat amb la
rosa perquè actualment hi
ha hagut una petita epidè-
mia al nostre poble i hein
trobat que podíem comen-
çar per aquí i generalment
parlarem de malalties que
afectin de qualque manera a
Llucmajor.

SA
ROSA

Malaltia produïda per
virus i es contagia per go-
tes invisibles que expulsam
quan tossim, parlam, etc.
Se presenta de forma epi-
dèmica generalment durant
la primavera i la tardor.

Quan el virus entra dins
l'organisme està uns vuit
dies sense donar cap tipus
de símptoma, passat aquest
temps la malaltia comença
com un costipat (febre, ulls
plorosos, calfreds, etc.) i és
llavors quan apareixen unes
taques rosades per darrera
les orelles, coll i es propa-
guen després per tot el cos.

TRACTAMENT:  Aillar
el malalt per evitar contagi:
fer els ulls nets amb aira
salada; si té picor va be el
talco; procurar que el malalt
i la roba del llit estigui lo
més neta possible; evitar
que la Ilum molesti al ma-
lalt; evitar els corrents d'ai-
re.

El tractament a base de
medicaments l'ha de fer el
metge però cal conèixer la
Gamma-Globulina, que, ad-
ministrada correctament fa-
rà una rosa més benigna i
sense complicacions.

VACUNA: Es posarà
segons l'opinió del pediatra.
Si diu que s'ha de posar. es
farà quan el nin té nou rne-
sos.

LLUCM.NJOR JUNY 82
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NOTICIES LOCALS
El passat dia 6 en els

locals de la "Cooperativa
Agrícola y Ganadera de
Llucmajor" es va realit-
zar un agradable acte de
germanor en commemora-
ció del primer aniversari de
la seva fundació.

El president de la Coo-
perativa, Senyor Jaume Au-
let, en nom de la junta rec-
tora, es va dirigir als socis
i al públic en generai, amb
un curt i emotiu discurs
en el que va expressar el
seu agraïment a tots els so-
cis i simpatitzants gràcies
a la col.laboració desinte-
ressada dels quals ha estat
possible el bon funciona-
ment de l'esmentada enti-
tat.

L'acte, que estava anun-
ciat per a les 9, no va
començar fins passades les
9,30. Segons ens informaren
després s'esperava la primera
autoritat local, a la qual
s'havia convidat i assegurà
la seva assistència. No va
venir. Però malgrat aquesta
desatenció per part del bat-
le de "tots" els Ilucrnajo-
rers, cosa que comentaven
tots els assistents, la festa
va esser un vertader èxit.

Els locals de la Coo-
perativa quedaren plens,
hi havia unes 300 perso-
nes. En la preparacio dels
entrepans i begudes es mos-
trà una vegada més l'espe-
rit cooperativista i de
participació activa en les
tasques de l'entitat, no tan
sols dels afiliats, sinó tam-
bé de les seves esposes.

Aquesta participació,
aquest esforç col.lectiu de
tots els seus socis, que de
vegades es manifesta en
coses tan senzilles com
aquest acte, es el que creim
que farà que aquesta socie-
tat seguesqui creixent i do-
nant cada dia més i millors
seveis als pagesos Ilucmajo-
rers.

Ignasi Barceló.

MUNICIPALS D'ESTIU

L'Ajuntament ha valo-
rat positivatnent l'experièn-
cia de contractar temporal-
ment uns guàrdies munici-
pals que prestin servei du-
rant la temporada d'estiu
per tal de reforçar la plan-
tilla habitual.

En vistes d'això en-
guany seran quatre els mu-
nicipals contractats per a la
temporada alta, dos homes i
dues dones: Catalina Marí
Rigo, Catalina Servera Pou,
Clemente Manzano Zapata
i Miquel Guerrero Martín.

ELS TAXIS

Per tal de trobar una
solució a l'actual proble-
ma que enfronta els taxis-
tes de Llucmajor amb els de
Palma a la zona de s'Arenal,
l'Ajuntament ha encarregat
un estudi sobre el tema al
misser Bernat Garcias Vidal.

Una altra decisió muni-
cipal respecte als taxis és

la conversió dels actuals
autoturismes en autotaxis
i la corresponent instal.la-
ció de taxímetre, mesura
amb la qual hi estan d'acord
79 dels 90 titulars de Ili-
cències.

La instal.lació de ta-
xímetre —per a la qual hi
ha un plaç màxim d'un
any— comporta l'entrada en
vigor de les següents tarifes:
davallada de bandera, 75
pts. Km recorrert, 40 pts
sense retorn. Nocturnitat,
10 o/o increment. Dies
festius, 10 o/o suplement.

Hora d'espera, 700 pts.
Equipatge: 15 pts. per cada
maleta o paquet.

**************

El passat dia 2 de Maig,
en el Temple Parroquial de
Petra es va fer entrega dels
premis del certamen de di-
buix, convocat sota el lema:

"Parròquia de Sant Pe-
re de Petra", concurs de di-
buix amb ploma o amb lla-
pis. Es presentaren 37 dibui-
xos i es concediren 3
premis D. Ma. Antònia No-
guera i Barceló, de Llucma-
jor, va guanyar el 3er.
premi. Des de les planes
d'aquesta revista, li donam
l'enhorabona.

GELATERIA CONSUE
ESPECIALITAT EN GELATS I

GRANISSATS CASOLANS

C/. M. Antònia Salvà, 6
Telèfono 26 54 28
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Per Tomeu Sbert.

Tingué lloc una Assem-
blea de directors thotei en

la nostra zona. Presicli, des-

plaçat •expressarnent des de

Madrid, el rnarei‘ oresiden*,

nacionai Feiipe C;allego iunt

al de Baiears. Bartomeu
Marti. Tanca l'acte el conse-

ller de turisme Pedro Morey.

Al llarg de les conver-

sacions tingudes podem dir

que reina una greu inquie-

tud amb referència al futur

de la professió de director

d'hotel, amb tota la seva

problemàtica. Podem dir

que els professionals del tu-

risme, amb el càrrec anome-

nat, s'estan organitzant de

cada dia més j mes.

Espanya te un total de

2.000 associats i les illes

Balears en tenen 3.21, lo

qual significa una prova que
la riuus:ria notelera va

endavant amb un bon por-

centatge amb referencia al

totai d'associats.

FOMENT DEL TURISME

Aixi mateix volem in-

formar que han tingut lloc

les eleccions per nombrar

un representant, un delegat

del Foment del Turisme a la
Platja de Palma (Palma i
Llucmajor). La votació donà

com a guanyador a Tito
Robles, director de l'hotei

Olimpo i home molt cone-

gut dins el nión de l'hostele-

lia.
Com a ub-delegat i en

el inateix moment de l'elec-

clo democi..itica que es tin-

gue, es va nomblar sub-de-

legat a Tomeu Sbert. Es tin-

dran unes reunions periòdi-

ques de treball, formant-se

un grup de persones conei-

xedores de la problemàtica

de S'Arenal per 'isprés dur

a efecte el pla de treball que

es te pensat. El delegat i

el sub-delegat, Robles i

Sbert, han tingut repetides

entrevistes amb el president

de Mallorca, Pauli Buchens

i altres membres de la junta

directiva.

MEDALLA D'OR AL
TREBALL

L'hi fou concedida la

Medalla d'Or al treball al

conegut hoteler Lu•s Riu

un home que diri-

geix la coneguda "Cadena

Riu flotels". l iu Masinitjà

ha tieballat amb exemplari-
tat durant tota la seva vida.
Noltros hem intentat fer-li

contestai el questionari de

les 40 preguntes i la seva

contesta ha estat la següent:

"agreesc de cor la intenció

de vostè, però jo no som un

home de cultura. El que he

fet ha estat treballar com un

punyetero tota la meva vi-

da". Així de senzill i clar és

el senyor Riu Masmitjà.

La Medalla d'Or al tre-

ball possiblement 11 sia im-

posta pel Ministre Santiago

Rodríguez Miranda, en una

prompta visita a Mallorca.

Enhorabona a Lluís Riu

Masmitjà per aquesta dis-

tinció.

S'Arenal

Notícies diverses

FUTBOL

Poques notícies tenim

de futbol. El s'Arenal ha

acabat la competició en un

dels llocs baixos de la clas-

sificació general. S'està a

l'espera de no baixar de

categoria, cosa que pareix

bastant esperançadora. Si el

s'Arenal aconsegueix salvar,
tinguent en compte els

resultats d'altres equips, sal-
var la Regional Preferent

serà arribada l'hora de co-

mençar a fer feina tots

units, directiva i aficionats

per aconseguir que en la

venidera temporada no sola-

ment es salvi la categoria

sinó inclús arribar entre els

primers classificats sense

descartar-se un possible as-

cens a l I l Nacional. i0 no?
¿Què feim?.

Unió Esportiva S'Arenal.

CERRAJERIA

FERROS ARTISTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

Gr11~114 1/)r1 G11"1-1415)

de Madrid, 4
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Miquel Bal.le, director del
"Sant Bonaventura"

Durant molts d'anys el
col.legi de Sant Bonaventi.-
ra ha tingut com a direcuir
al pare Baltasar Cloquell.
En principi la gent n'esta-
va molt contenta perquè
els alumnes sortien ben pre-
parats, però des de fa un
parell d'anys els comentaris
ja no són tan positius; n'hi
ha que se queixen que el
col.legi queda endarrerit,
que no evoluciona al rit-
me de la cultura actual.
Ara, amb l'arribada del
nou director tothom està
a l'espectativa esperant que
solucioni els problemes
d'aquest centre d'ensenyan-
ça, pel qual han passat tants
de Ilucmajorers. Per conèi-
xer la situació un poc més
a fons hem entrevistat En
Miquel Bal.le, principal res-
ponsable d'aquest centre.

-Per donar-te a conèi-
xer, podries contar-nos un
poc de la teva vida?

-Vaig néixer a Bunyo-
la l'any 53, tenc 28 anys.
Des dels 10 anys i fins els
23 estic a la Porciúncula,
on estuthi el Batxiller i el
Preu i els estudis eclesiàs-
tics. Després vaig a Madrid,
on faig el noviciat i una
experiència de vida comu-
nitària de quatre anys. Al
mateix temps treballava a
una associació cultural on
l'activitat principal era
el teatre, fins a l'estiu
passat que me destinaren a
Llucmajor per treballar al
col.legi.

-Quin criteri varen se-
guir per triar-te com a direc-
tor?

-L'ordre franciscana ca-
da quatre anys té Capítol i
fa els nombraments i des-
tins. L'estiu passat en ten-
gueren i, com ja h dit,
m'enviaren aquí. No conec
els criteris que seguiren.

-Amb el poc temps que
fa que ets a Llucmajor, qui-
na opinió t'has formada de
la gent i del poble en gene-
ral.

-Crec que la gent és
bastant treballadora, li cos-
ta fer feina en comú, i com
passa a molts de pobles, la
crítica negativa és freqüent.

-Com has trobat el col-
legi?

-Encara que havia treba-
llat a col.legis, per a mi va
esser una sorpresa el que me
destinassin a Llucmajor, he
estat uns quants de mesos
mirant, llegint i demanant
com haurien de funcionar
les coses. La cosa que més
em va sorprendre va esser
l'edat del professorat, que
hem va parèixer un poc al-
ta.

-Quines coses s'haurien
de millorar?

-Un dels aspectes, al
qual hem de dedicar més
temps, és a la programa-
ció i al treball col.lectiu.
De cada dia s'imposa més
una feina de grup dins la
tasca educativa.

-Podries explicar-nos
la situació del centre en
quant a professorat, aules...
etc?

-Tenim dues aules de
pre-escolar i vuit unitats
d'EGB, dues de les
quals són de l'antic pa-
tronat i sis subvencionades
al cent per cent. En total
hi ha 330 al.lots. Per part
del professorat som quin-
ze persones que participam
en les tasques educatives.

-Un dels comentaris
més generalitzats és la man-
ca de professors joves, què
creus tu?

-A primera vista pot
paréixer que el professorat
està anquilosat. He trobat
un interés gros de posar-se
al dia adaptar-se al temps
d'ara.

-Per tu com a profes-
sor, quin és el principal
objectiu?

-Pens que en el
91 "lo" important ha des-
ser l'al.lot en totes les se-
ves dimensions. Hem de
treballar per una educa-
ció integral de la perso-
na i no només per uns co-
neixements	 intel.lectuals;
d'aquí que cregui necessa-
ri tot tipus d'activitats que
ajudin a fer crèixer la perso-
nalitat de cada nin.

-Quina opinió te me-
reix l'associació de pares?

-De cada dia té més

importància. La d'aquest
col.legi fa un treball molt
bo de cara a les activitats
extra-escolars. Enguany, en
concret, ha posat en marxa
sessions de cinema per als
al.lots cada dos diumenges,
i la seva col.laboració en to-
tes les activitats ha estat
molt positiva.

-En quant a la normalit-
zació lingüística, quin us se
fa del català dins l'escola?

-Hi ha una dificultat
que són els llibres que estan
publicats en castellà. Ara
bé a l'escola es parla quasi
sempre en català, i a més a
més cada curs té tres hores
setmanals d'ensenyança de
la nostra llengua.

-Abans de passar a una
altra qüestió, que afegiries
a tot quant has dit?

-Per les opinions que
he sentit, del col.legi de
Sant Bonaventura han sor-
tit dels millors estudiants
de Llucmajor. Ara no sé si
el nivell el podem catalogar
de baix o alt, però puc ga-
rantir que treballam i tre-
ballarem perquè els alum-
nes surtin amb la millor pre-
paració possible.

-Davant els remors de
la possible unió dels col.le-
gis Sant Bonaventura i Nos-
tra Senyora de Gràcia, què
en pots dir?

-Per part de les dues or-

dres reiigioses hi ha un gran
interès per dur-la a terme
i així fer un sol col.legi
d'església.

-Com han rebut la idea
els professors d'aquest cen-
tre?

-No s'ha trobat ni un
sí ni un no rotund. Crec
que davant un canvi tenen
una mica de por que la cosa
no pugui anar bé.

-Creus que aquest pro-
jecte ja el podrem veure
realitzat per al curs que
ve?

-No, les coses s'han de
fer poc a poc si volen que
surtin bé.

-Saben que en el col.le-
gi Nostra Senyora de Gràcia
s'ha fet una enquesta on se
demana als pares la seva opi-
nió sobre el tema, com així
aquí no s'ha fet?

-Crec que encara no és
moment de demanar opinió
perquè no hi ha res fet; més
endavant si de cas ja se con-
sultarà però hem de tenir
en compte que la darrera pa-
raula la tenen les ordres.

, Un pare pot dur-se'n el
seu fill demà mateix del col-
legi sense cap responsabili-
tat, els frares han de conti-
nuar amb la seva tasca, per
això si volem aquesta unió
es perquè trobam que serà
una millora per a tothom.

F.M.
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U.C.D. respon a Joan Salvà i Caldés
La present anàlisi té

per finalitat clarificar cer-
tes opinions que s'han ex-
pressat dins alguns mitjans
de comunicació per perso-
nes que no pertanyen a
Unió de Centre Democrà-
tic i poden esser ocasió de
certa confusió, especial-
ment dins la nostra ciutat
de Llucmajor.

Raonarem al Sr. Salvà

i Caldés, un per un, els
seus punts d'exposició dins
el desenvolupament de les
seves gratu•tes manifesta-
cions.

Diu que el seu grup va
néixer "espontàniament";
per generació espontània hi
neixen els bolets. Tothom
ho sap, i això no és l seu
cas. Nosaltres pensam que
el que volsaltres perseguíeu

era qualque cosa més que
un senzill rònec canvi d'im-
pressions en el desenvolupa-
ment dels sopars pol ítics,
per moltes coincidències de
criteris que poguessin tenir.

En un altre n -,oment de
la seva inicial exposició, vos-
tè indica que aquest grup
s'escindí com a conseqüèn-
cia que dins el Comité de
U.C.D. no s'hi podia fer

res. Estic ben d'acord amb
vostè, si partim de la base
que, vostè, Sr. Salvà Caldés,
només va assistir, en el
temps de setze mesos, a qua-
tre reunions del Comité a
les quals se'l convocà per
escrit; entenem idò que si
en setze mesos només tre-
balla quatre vegades..., no
sabem quin índex de rendi-
ment podria tenir.

LA DEMOCRACIA I EL
RESPECTE MUTU

Segueix amb lacònica
exposició que la ideologia
de U.C.D. els va • bé —do-
nem gràcies a Déu— per a
corre-cuita indica que es fa
mal ús d'ella a tots els ni-
vells, nacional, regional,
local, etc i l'emplaçam en
dos aspectes: primer: Ileges-
qui el que va publicar el
Partit en l'edició del pri-
mer bolletí i concretament
el que exposava l'Editorial,
quan es desenvolupava la de-
finició de "democràcia".
Concretament deia: "La De-
mocràcia es practicada per-
sones que no se consideren
"amo i madona" del patri-
moni de la veritat i de la
raó" i segon aspecte, potser
molt més efectiu que el pri-
mer, és una pròpia defini-
ció, seva, plasmada en el se-
gon bolletí de U.C.D. quan
vostè tenia la sort de militar
en aquest Partit. Concreta-
ment vostè va dir: "LA DE-
MOCRACIA CONSISTEIX
EN EL RESPECTE MUTU"
i vostè, ni com practicant
en política, ni com simple
ESPECTADOR ha demos-
trat tenir aquest respecte
mutu a que al.ludeix.

Lapidària frase, el sen-
tit i significat real i lògic
de la qual vosaltres no sa-
beu o no voleun assolir,
ja que acusau d'antidemo-
cràtícs uns resultats que són
ratificats per una Assem-
blea. La soberania cau de
ple en la decisió majorità-
ria dels qui la manifesten i
no d'aquells qui amb pres-
sions o amenaces volen im-
posar uns postulats que, ni
són democràtics ni a prop
fer-hi viables dins les ac-
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tuals circumstàncies de de-
senvolupament socio-econò-
mic de la nostra societat i
també a tot nivell.

LA DEMAGOGIA DE
MITJA DOTZENA
D'INDIVIDUS".

Dins l'aspecte que
assenyala de mala admi-
nistració política del grup
majoritari dins el Partit,
hem de participar-los que
sempre ha estat completa-
ment obert al diàleg i en
conseqüència a les realit-
zacions que d'ell se'n tre-
guessin, però aquest can-
vi de criteris per part se-
va, només ha existit en
quatre ocasions. ¿Com vol
que els seus punts de vista
sien presos en consideració
si mai els manifestà? I ara
punteja la més completa
demagògia per exposar que
hi ha hagut mala adminis-
tració política. Vosté, se-
nyor, on era? On eren els
altres cinc que falten a la
mitja dotzena? Nosaltres
hem hagut de resoldre els
problemes de cada dia, els
que s'exposaven i desenvo-
lupaven en les reunions de
Comité, com a conseqüèn-
cia del compromís de ges-
tió que un dia vam contreu-
re amb el nostre poble i
davant ell nosaltres i nin-
yú més som i serem els res-
ponsables; hem estat sempre
conscient que les solucions
aplicades han estat les més
conseqüents i efectives, com
ha pogut demostrar-se. Cal
esser seriosos i dir les
coses pel seu nom; el grup
majoritari ho és per propi
dret i com tal desenvolupa
i aplica les solucions que
més idòniament convenen
als interessos del nostre
poble, mai confonent l'opi-
nió pública amb manifesta-
cions gratui•es i faltes
de lògica.

I girant fulla, cal parti-
cipar-los que tots hem des-
ser conseqüents amb nostres
propis principis o convic-
cions; l'acord de gestió que
es va desenvolupar en
l'Ajuntament, es va fer úni-
cament i exclusivament
pensant en la viabilitat de
la gestió en bé del nostre
municipi; ells, (la mitja
dotzena) criticaren, fins a
estar farts, la feliç decisió;

avui encara atien, intoxi-
quen, fan demagògia amb
una actuació que la majoria
ha qualificat d'acertada i
democràtica.

UNA LABOR CULTURAL
POSITIVA

I prova de tot allò és
el seu parcial criteri quan
asseguren que ha existit
una decadència cultural en-
vers el desenvolupament de
la competència de dita co-
missió dins el nostre consis-
tori. Mai, mai ha estat tan
llunyà aquest criteri de
l'autèntica realitat, ja
que, amb la seva manifesta-
ció confessen el seu absurd
desconeixement del que
realment s'ha fet per
un conjunt de persones que
han treballat i esmerçat
temps i temps en profit de
la cultura i ells ni tan sols
han aportat la més petita
suggerència a l'equip que ha
deixat profitosos exemples.

Senyors de la mitja dot-
zena: La parsimònia de què
ens acusau té per causa una
realitat i és que el treball
que s'ha realitzat fins ara,
s'ha fet sense presses però
sense pausa. I ningú pot ig-
norar que les realitzacions
de gestió s'han duit a terme
dins els terminis lògics que,
per dependre d'altres orga-
nismes, ens han condicionat
desenvolupar la nostra
política de gestió municipal.

ELS SEUS SOPARS I LA
POLITICA

Esperam que les reu-
nions que d'avui endavant
projectir ien tan construc-
tives com desitgin, però ten-
guin en compte una petita
qüestió, i és que ells sols
(comptau fins a sis) poc
podem fer si no aconse-
gueixen que els seus postu-
lats siguin compartits per
qualcun altre, si més no,
que la gestió futura que de-
sitgin dur a bon fi no la di-
rigesquin solament a la pro-
jecció que es tengui davant
una taulada ben assortida
per a un bon sopar. La ges-
tió d'un municipi es fa
des d'altres llocs menys opu-
lents i més o manco men-
g ívols.

I com a final d'aquesta

anàlisi, ens plau d'indicar-los
que ja hi hagué un canvi i
una laboriosa i àrdua refle-
xió, en relació a la seva total
i conseqüent integració,
però vosaltres exigíreu llocs,
no demanàreu treball ni ofe-
ríreu aportacions de criteris,
reclamàreu poder detentar
una futura distribució de
càrrecs, com si les institu-
cions fossin tendes de mo-
bles on es repartissin cadires
o armaris.

I per acabar, si la pos-

sibilitat inclou allò que és
probable, allò que és facti-
ble de consicusió, no ente-
nem, i creim que no ho en-
tén persona nada, que des-
prés de la vostra demagògica
exposició de les afirmacions
que manifestau, ara vulgueu
arribar a una integració dins
el Partit, partit que deixàreu
voluntàriament i que
ara criticau i acusau d'anti-
democràtic i dictatorial.

Comité de U.C.D.
Llucmajor.        
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Cartes del lector

Una nueva auxiliar • Polieía Municipal. . •

una nueva injustiela
Hemos visto, de nuevo,

los tres auxiliares de la Poli-
cía Municipal incorporados
a sus puestos. Tres plazas
(dos varones y una fémina)
que en su día se solicitaron
públicamente y que fueron
cubiertas interinamente con,

a la postre, un mas o menos
buen resultado.

Pero falta una. Sí, una
ntieva municipala-auxiliar,
según nuestras noticias, se
incorporara pronto a los
demas. i,Y por qué no lo
hizo al mismo tiempo que

los tres anteriores renova-
ban el contrato. Bueno, re-
sulta que la chica no tiene
los 18 afios y se le reserva
el puesto hasta cut , cumpla
la mayoría de edad. Tam-
bién, suponemos, que se le
tendra que reservar un tra-

bajo especial hasta que ten-
ga el carnet de conducir de
la clase B y pueda patrullar
nuestras calles con un vehí-
culo oficial. Pero todo llega-
ra, a su tiempo, ya que esto
ni otras cosas mas son pro-
blema cuando tienes una
plaza asegurada.

Sefiores mandatarios
de esta impopular idea;
han parado a pensar cuantas
madres de familia, mujeres
necesitadas, viudas, separa-
das o divorciadas de Lluc-
major y El Arenal tienen
menester de este empleo y
de este sueldo para mante-
ner a los suyos? Y esto, si
se quería poner una mujer.
Porque de hombres no ha-
blemos, ya que la lista de
parados, en nuestro munici-
pio, es de las mas extensas
de la isla.

é,Dónde se ha puesto
esta vez la clasica pizarra
que se colgaba, solicitando
la plaza, en las afueras de
la Casa Consistorial?

No había necesidad de
ello: la cosa ya estaba apa-
fiada y bien apatiada, como
hemos dicho. Esto sí, la
nueva muchacha es guapa,
elegante, tiene tipo y figu-
ra cosa que al parecer im-
porta mas que nada a
nuestros ediles. Ah! y es de
suponer que tiene buenos
padrinos.

Queremos aclarar que
no tenemos nada en contra,
ni mucho menos, de esta
chica, a la que ni siquiera
conocemos personalmente.
Nuestras protestas van con-
tra el Ayuntamiento y sus
regidores en cuanto a su ma-
nera de proceder. iSeflor
Alcalde y demas miembros
responsables de esta "idea"!
Esta vez se cs ha vuelto a
ver el plumero, cometiendo
una injusticia en pleno.

Parece ser que lo único
que funcionó bien en este
Ayuntamiento es el dedo
de ciertos "Sefiores".

Un grupo de llucmajorers
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Mestre Antoni "Lleó",
glosador Lluemalorer (II)

Després d'encetar alguns
aspectes i aportar algunes da-
des per a una biografia mínima
de mestre Antoni "Lleó", és
convenient, com apuntàvem
al final de l'escrit del mes pas-
sat, intentar apropar-nos a la
seva obra per a aprofundir
aix( en el coneixement del pen-
sament d'un dels fills més pe-
culiars de la nostra vila.

I si ens atracam a la seva
obra, com a la de tants de glo-
sadors, ens enfrontarem amb
la necessitat de separar dos cai-
res ben definits: un primer, el
de les informacions sobre anèc-
dotes i cançons que la tradició
cral atribueix a tals personat-
ges i en segon lloc el caire de
l'obra publicada, i, per tant, in-
discutiblement fruit de la imagi-
nació creadora de l'autor estu-
diat. Aquí tractarem d'esboçar
algunes notes relatives al primer
dels aspectes deixant per més
envant la consideració del se-
gon.

Entre parèntesi, i abans de
l'inici del tema, que quedi clar
que tot el que segueix —o la
quasi totalitat— és documental-
ment indemostrable i per tant
discutible. L'única prova de
veracitat de les informacions
que segueixen és la fiabilitat
dels testimonis orals que ens
han fet arribar aquestes anècdo-
tes i cançons. Crec, però, que
si bé pot haver-hi alguna ques-
tió marginal inexacta el perfil
humà que configuren pot esser
acceptat com a bo sense gaire
problemes.

Dèiem, el mes passat, que
poques coses coneixiem de la
vida i miracles d'un home com
ell, d'escàs relleu social. Ara bé,
les anècdotes i sobretot les glo-
ses en les quals la veu popular
el posa com a protagonista
aquelles que més envant veu-
rem que publicà— ens poden
donar una idea del demble de
mestre Lleó.

Quan el P. Ginard Bauçà
al seu llibret "El Cançoner Po-
pular de Mallorca" (Illes d'Or,
núm. 76, pg. 89 iss.) fa una
aproximació al caràcter i per-
sonalitat dels glosadors sembla
que les seves paraules estiguin
dedicades una a una al nostre
mestre Antoni. Vegem-ho:

Diu el P. Ginard que el glo-
sadors eren "homos il.letrats,
però vius de potències", do-
tats d'un enorme poder d'obser-

vació dels fenòmens naturals.
Aquest sembla esser el cas de
"Lleó". Segons els indicis orals
que ens han arribat ell no sabia
"de lletra " (ara bé en paraules
de mestre "Matarino" el que
sí sabia era "el dlmoni on se
congava") i al respecte ja và-
rem transcriure la glosa sobre
l'enteniment i la lletra. De la
seva vivo "de potències" en
pot esser mostra el diàleg
suposadament mantingut amb
un altre glosador nostre, mestre
"Carreter":

Carreter, (fent-li un cop a
l'esquena):
-Vos venc a tocar es "resorte"
que duis a dalt es golès.
Vós qui sou un homo entès,
meiam, si'm direu quin és,
del món, s'animal més "torpe"?

Lleó:
-Cada qual té el seu merèixer
i el seu modo de pensar,
animal cristià,
per (a) mi, es més "torpe" serà
aquell qui se'n va a cercar
cosa qui no es pot conèixer,
merescut i a merèixer,
ara ja pots reconèixer
lo que em vares demanar.

(El verb del darrer mot
està en passat degut a que la res-
posta fou donada suposadament
un dia després de la pregunta).

Més envant el P. Ginard
fa unes consideracions relatives
al coneixement "de la vida i del
llenguatge " que tenien els glosa-
dors. Vegem la següent conversa
entre "Lleó" i una glosadora
(segons el nostre comunicant
la Ilucmajorera madò "Panere-
ra"). Abans de Ilegirla recordem
que mestre Antoni, va esser viud
tres vegades, i sembla esser que
ella ho era aleshores:

Ella:
-Tenc una rota amb aritges
i ningú mai l'ha conrada,
tu com (a) bon conrador,
hi posaries sa Ilevor
i colliríem s'anyada a mitges.

Lleó:
-El món d'extrem a extrem va,
un menja i s'altre dejuna,
si em pensàs trobar-ne una
amb so pinyol dins sa pruna,
me tornaria casar.

Forçós és també fer refe-
rència a l'humorisme que es des-
prèn de les glosses de mestre
Lleó i que naturalment ens fan
pensar en la seva bonhomia ria-
llera. En aquest sentit recordem
una de les anècdotes, per ell

protagonitzades, més conegudes
a Llucmajor: molt tard, el seu
fill no havia tornat a casa seva.
El glosador, inquiet, va a cer-
car-lo a la taverna on le troba
jugant a cartes. Entre pare i fill
té lloc el següent diàleg:

Lleó:
-A les tres me som temut
que un poll faltava a sa lloca,

per no fer-lo cosa poca,
a cercar-lo som vingut.
Se diu que a sa jovintut,
obrant bé, ningú la toca.

Fill:
-Des jovent surt cosa bona,
si es vells donen bon camí.
Mirau la gent que ha de dir:
tan vell i sou per aquí
en lloc de guardar sa dona?

Lleó:
-De sa dona tenc Ilecència
per vetlar tota sa nit,
perquè en estar dins es llit,
no li duc conveniència.

El seu tarannà humo-
rístic, sempre amb un to d'ele-
gància i amb un punt d'estoï-
cisme, poques vegades és atret
pels temes "verdosos" o gro-
llers. Aix( hem trobat poques
cançons de caire eròtic, i a les
trobades sempre domina d'engi-
ny sobre la sensualitat. Com a
exemples recordem la cançó de
resposta a madò "Panerera" i la
que segueix que, segons conten,
va compondre un horabaixa
quan després d'un llarg dia de
treball anava a pujar al carro i
les forces li mancabaren:
-En'tracar-se an es setanta
un homo s'ha de retirar,
perquè arriba que allà on va
tanmateix ja no fa planta,
i si triba una berganta,
es canari ja no canta
i no el pot engabiar.

El mateix succeieix amb
els temes escatològics, dels quals
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no n'hem sabut recollir cap mos-
tra a ell atribuïda. Unicament
tenim una paraula barroera a
una cançó, interessantíssima per
altra banda, la paternitat de la
qual és de mestre Lleó per a la
majoria de les persones que ens
l'han contada però algun entre-
vista l'ha atribuïda a mestre
Bernat "Misser" (Bernat Vidal
i Gar(, 1844-1930, segons ano-
ta B. Coll al llibre ja esmentat)
també "paredador" com ell. El
glosador feia paret seca a Ca
s'Hereu i el senyor de la posses-
sió mogué la pretxa amb ell.
El provocà a fer-li una cançó en
la que havia d'aconseguir posar
"dos forats dins un", prome-
tent-li una quartera de blat si
ho resolia. El glosador al.legava
inseguretat, por d'agraviar al
senyor, en definitiva feia el des-
menjat amb talent —situació
aquesta, el diàleg d'estira i amo-
lla molt típica en l'anecdotari
de molt de glosadors. A la fi
mestre Lleó (o en Misser, segons
alguns) es despenjà:
Per fer foc han de fer fum,
a n'això no ho han de demanar,
vostè me poria posar
es seu nas dins es meu cul,

són dos forats dins un.
Vaja, anem a mesurar,
també lo que me pot deixar,
és per dur-me'n es blat, un mul.

Mostra mestre Antoni tam-
bé la seva vena humorística amb
un xic de picardia irònica a unes
cançons de tipus pilític i religiós
recollides de la tradició oral.
Aquí però hem d'anotar que
aquesta ironia suau i de joguina
donarà pas a la plagueta
"Unions i Desunions..." a una
reflexió seriosa i fins i tot an-
goixada.

Amb tot i que sembla que
ell no fou un glosador satírico-
polític ens ha arribat la cançó
que segueix: treballava a Sa To-
rre i menrres tant passaven gents
que venien de la vila i alguns
comentaren que aquell dia el go-
vern havia "caigut", l'home can-
sat de sentir les mateixes coman-
des un pic i altre respongué a
un:
Ja m'ho han dit suara
que es govern via caigut:
ha caigut per treure un ruc
i posar-hi un altre ase.

En quant a la questió reli-
giosa, sembla esser que tampoc
no fou tema per a la sàtira bur-
lesca, Ell, posseïdor d'una cultu-
ra religiosa adquirida (com tants
d'altres glosadors) escoltant
sermons i conversant amb ecle-
siàstics —recordem la cançó del
"coremer"— era respectuós amb
aquests temes. Ara bé, en tot
cas com que era home d'esperit
crític sembla que sabia passar .

pel sedàs aquelles questions que
considerava injustes o ridícules.

No hem trobat cap cançó que
cerqui la comicitat per la via de
la irreverència però sí una on
es palesa l'actitud de que venim
parlant:
Ses beates van de resos
seguint pes seu carrerany,
cerquen sa clau pes seu pany,
i domés van tres pics en s'any
i else dura quatre mesos.

Resumint, doncs, diríem
que la veu popular !a parula,
viva de mestre Antoni Lleó ens
el mostren com un home sà de
salut i de intel.ligència, humil i
amb una bondat d'aquella que
Machado s'autoatribuia ("soy,
en el buen sentido de la palabra,
bueno"), home d'enteniment
despert i de paraula fàcil i pre-
cisa:
Si qualque lleó "t'apreta",
escapet si pots fugir,
està lleig haver de dir:
En Parreta ja l'ha feta.

Un personatge, en definiti-
va, que liarticipa de totes les vir-
tuts que caracteritzen el verta-
der glosador mallorquí.

Marginalment, vull fer re-
ferència, a corre-cuita, d'una
cançó molt coneguda a Llucma-
jor que al.ludeix a mestre Lleó.
Es tracta d'un diàleg d'una filla

seva amb un provocador:
-Tu què no ets sa fia
de mestre Antoni Lleó,
aquell que té tremolor,
i quan dorm sempre somia?
-S(, que som sa seva fia,
per defensar-lo si perd,
està més clar quan dorm i somia
que quan vós estau despert.

Aquesta cançó figura al
"Cançoner Popular de Mallorca"
(ja ressenyat el mes passat) al
tom II, apartat "Arts i oficis"
amb el núm. 351, fou recollida
pel P. Ginard a Inca, és un dià-
leg entre una filla de l'amo En
Jordi "Corró" i un desconegut.
En la variant recollida a Galilea
hi figura el nom de Guiem "Ta-
maró" i el professor Moll, al
pròleg, assenyala que a Menorca
es troben les dues quartetes refe-
rides a mestre Josep Vivó, glosa-
dor de la segona meitat del segle
XVIII.

Aixe, ens posa de manifest
el que apuntàvem al comença-
ment de l'article sobre la inse-
guretat del que tracta temes re-
collits oralment, si a l'ensems
és una mostra de la vivència del
record d'una persona a la qual
el poble en certa manera
mitifIca i el fa protagonista de
fets que si no han succeït ben bé
haguessin pogut succeïr.

Miquel Sbert i Garau,
Maig, 1.982
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CAPOCORPS?

-Què passa amb s'urba-
nització de Capocorp Nou?

-Homo...! Lo que passa
amb aquesta urbanització.
jo no ho sé.

-Es que diuen...
-Ah...! lo que diuen ja

és una altra cosa. Diuen tan-
tes coses que un no sap qui-
nes són ses veres o ses falses.

-I s'Ajuntament, què
diu?

-Ui...! Si amb aquest as-
sumpto, com amb altres, es-
peràssim informació des
nostro consistori, anam ben
calçats per aigo...

-Diuen que aquesta ur-
banització està "mangonea-
da" per moros, i que conver-
tiran aquella part de marina
llucmajorera en un suburbi
capaç per viure-hi 10.000
persones.

-I aquestes que seran
mores o cristianes?

-Això encara no se sap,
ni tampoc si serà un bé per
sa nostra ciutat.

-Si han de fer xalets, su-
pós que es mestres d'obres
llucmajorers arribaran a
qualque cosa.

-Jo també, perquè no
crec que duguin mà d'obra
aràbiga. Són molt vagos es
moros...

-Bé, però es rebumbori
més gros que du aquesta
urbanització pareix que surt
des solars o "petrodòlars"

que de forma legal toca
dur-se'n es nostro ajunta-
ment.

.Si, diuen que és d'un
deu per cent des total de
metres de s'urbanització.

-I que es moros mos ho
paguen en doblers, i que
això representa, més o man-
co, uns quaranta milions de
pessetes.

-Crec que has fet curt,
que són seixanta milions,
a més d'uns altres metres
que donen a s'Ajuntament
dins aquella urbanització.

-Bé, lo que se diu per
tot es poble, o per persones
un poc informades —no
molt perquè es nostro
Ajuntament no diu res—, és
que amb aquests quaranta
o seixanta milions, compra-
ran uns terrenys d'unes
tres quarterades per cons-
truir es necessari Ambula-
tori per a sa Seguretat So-
cial.

-Sí, ho he sentit a dir,
com també mtha arribat a
ses orelles que en aquest
lloc on es pensa comprar
aquests terrenys, no val
tant.

-Tu què saps, a lo millor
hi ha petroli en aquesta fin-

-Bromes a part. te
pareix que aquesta mateixa
extensió de terreny, a una
distància del poble com se
que està s'Institut hagués
valgut molt manco i hagués

fet es mateix servici, amb
sa diferència de preu s'ha-
gués pogut fer s'Ambulato-
ri?

-Això fa olor de soca-
rrim...!

-Me pareix molt bé que
s'aprofitin es milions des
moros, o des que siguin,
per comprar es necessaris
terrenys per construir
s'Ambulatori, però sempre
pensant que es doblers són
des poble, i no està bé
tirar-los.

-Aquí està precisa-
ment es perill. Que són des
poble. Que si fossin des
batle, o de qualque regidor,
ja procurarien no pagar
més de lo que valen totes
ses coses que compren.

-Diuen, emperò, que
s'Ajuntament, no en veu-
rà cap de milió. Que lo
que se farà, serà, que es

promotors de Capocorp
en lloc de donar es metres
a s'urbanització los dona-
ran a prop de sa nostra
ciutat perquè poguem
construir s'Ambulatori.

-Una monada...! 0
una gran jugada, perquè
si aquests metres a Capo-
corp valen seixanta milions,
a Llucmajor no en valen
més de quinze, tirant per
llarg.

-Però si ells volen donar
es valor en terrenys...?

-Idò que mos ho donin
a Capocorp, que noltros ja
ho vendrem.

-Saps què pens? que
aquí, tots ets implicats,
estan fent honor an es nom
de s'Urbanització.

-Sí, pareix un festí de
Corbs...

Un que escoltava

RESTAURANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEJOS

Informació: 66 03 17
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EPILEG

No és freqüent començar un article amb un epíleg que
aparentment hauria d'anar al final, però voldria dir que efec-
tivament aquest eplleg l'he escrit al final, ara per raons sen-
timentals l'he d'incloure en aquest primer article.

Aquests articles m'han costat una feinada en informació i
en confecció; també la m'hauría costat la realització d'ardcles
que parlassín de la: teoria quantica, els forats negres o el visi-
gots al terme de Llucmajor, però m'hagués informat, hagués
confeccionat un borrador, l'hagués refet quatre fotos
bonanit si et colgués!... Podria haver-hi mil set-cents errors
científics i ningú no s'escandalitzaría sols se'n riurien o se'n

fotrien.
Però en el tema de la Francmaçoneria les coses "se com-

pliquen " i tot perquè els maçons, que se defineixen que no són
secrets, però que són discrets, empren la discreció en grau su-
perlatiu i no ja en la seva filosofia sinó també en el comporta-
ment, certes activitats, fins i tot en el Ilenguatge. I si en llen-
guatge col.loquial poden usar certes paraules, com a maçons
no les poden utilitzar. Però encara hi ha un altre punt més
conflictiu que és que hi pot haver qualcú que és andmaçó
empedernit que Ilegesqui l'ardcle i podria, amb mala sang
(expressió que un maçó no podria emprar), atacar la Maçone-
ria i això encara seria pitjor base per a una més grossa discre-
ció profunda. Pensem que han estat són perseguits en molts
de llocs. Per tant el lector, la Maçoneria I, l'andmaçoneria po-
den comprendre la dificultat que he tangut per il.lustrar un
tema com aquest, del qual en sé molt poc (RES), per això
vos demanaria que fòssiu seriosos i si teniu qualque cosa a cri-
ticar feis-ho a l'autor que dins la seva ígnorància s'ha ficat en
un món tan distant al nostre estant precisament en el nostre.

JOAN SOCIES I SOCIES.

A tots noltros ens agra-
da discutir sobre els més
variats temes.

Idò d'aquesta manera
tan senzilla em vaig posar
a fer-ho amb un amic d'un
tema tan poc conegut per
noltros com és la maçoneria.
Però prest em vaig témer
que no en sabia res i que el
que feia era el ridícul com
totes les vegades que xerram
de temes totalment descone-
guts per noltros i desgracia-
dament tenim davant com a
interlocutor un expert en la
matèria.

Però per a mi no fou
una desgracia, sino una sort,
i així podria coneixer i
donar a conèixer (a través
de LLUCMAJOR) un món
que mos han presentat com
a misteriós, malvers, tene-
brós per ments autoprocla-
mades preclares, però aques-
tes no han fet res per con-
cretar, per explicar-nos en
què consisteix aquesta do-
lentia (com tampoc ho fe-
ren en coses tan humanes
i naturals com és el sexe,
per posar un exemple).

Per aquest motiu i amb
afany d'ensenyar i no escan-
dalitzar és per lo que escri-
vim aquest article (que pot-
ser sien més d'un) i amb co-
neixement del tema i amb
el seny que l'edat ens ha do-
nat podrem jutjar si és aix(
com ens han volgut fer
creure o bé és al contrari
i no cal passar ànsia per la
Maçoneria. I REPETIM,
NOLTROS NO PRENEM
PART, NOLTROS INFOR-
MAM!.

-I demanam:	 ¿Com

començam?
-La Maçoneria té molts

d'anys i està estesa arreu
del món. Ho deis molt bé

gent no sap bé
quines són les nostres fina-
litats i quins mitjans em-
pram per aconseguir-los.

Alguns han volgut sebre
i s'han informat malament.
Ens tenen com a màfia te-
nebrosa que se dedica a in-
corporar a la seves files
oportunistes, cismàtics, po-
liticastres sense escrúpols
per fer conspiracions secre-
tes. Això ho hem d'agrair,
entre altre, a la literatura
sectària del règim anterior.

-A noltros no ens assus-
tau!.

-Perquè t'has donat
compte que molts dels
membres de la Institució
són com jo, gent inofensiva
i fins i tot ingenua, que ens
reunim regularment no com
fan qualcuns, al cafè o en el
cassino per "arreglar el
món", sinó per tractar de
resoldre els problemes que
estan més aprop de nosal-
tres; ("Nos quitamos la chi-
nita que nos molesta en el
zapato para caminar me-
jor")... No oblidem que ens
consideram abans de tot
com a persones amb tots
els seus problemes i en to-
tes les virtuts.

-Hem parlat de finalitat
¿quina és la de la maçone-
ria?

-Bé! Anem per parts
per no embullar-nos. La
Maçoneria és una Institu-
ció formada per maçons.

-Idb ¿què significa es-
ser maçó?

LA FRANC31

PUIG
SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 66 02 57

LLUCMAJOR (MALLORCA)
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4ÇONERIA

-Maçó significa picape-
drer, constructor, avui en
dia arquitecte, però com
vós sabeu en aquell temps
no hi havia l'escola d'ar-
quitectura, En Sagrera era
constructor (no era Maçó)
i no s'estudiava arquitectu-
ra, s'estudiava la pedra, idb
noltros d'aquella professió
primitiva hem passat a l'es-
tudi de la persona i podríem
dir què son o ens sentim
"constructors del temple
simbòlic de la ciència i de la
virtut, que constitueix la
pròpia personalitat".

-Això em sona a: Tu ets
pedra i dalt d'aquesta pedra
edificaré l'església.

-A mi em sona més bé

a: Tu ets individu i sobre
l'individu edificarem la sa-
viesa, i si és l'home l'ésser
superior de la creació no
edificarem la saviesa en cans
i moixos!.

p'En Joan Socies

-Es a dir que la maçone-
ria té com a finalitat el per-
feccionament de les perso-
nes?

-La Maçoneria o més
concretament la Francmaço-
neria té per finalitat prin-
cipal la de constituir-se com
a mitjà del qui cerca i desit-
ja perfeccionar-se, i així es
va estudiant d'una en una
totes i cadascuna de les sà-
vies ensenyances, en dosis
segons la capacitat de cada
individu.

-Això més bé sembla
una escola filosòfica?

-No!... Noltros no te-
nim exàmens, ni llibres de
text, ni matèries específi-
ques, no s'ensenyen aquests

o aquests altres postulats,
fomentam la imaginació, la
creativitat, la discussió rao-
nada i el treure conclusions
lògiques i fins i tot l'afir-
mació categòrica de les con-

clusions, usam els símbols
i al.legories però no d'una
manera dogmàtica, sinó per
desenrrotIlar les facultats
deductives, desxifrar-los i
aprendre per noltros matei-
xos, les profitoses lliçons
que tenen.

-I tot això per a què
serveix?

-Noltros creim que per
a molt, precisam del dubte
filosòfic, del problema irre-
solt més que del dogma
inamovible, perquè cercam,
repetesc, la resolució d'a-
quest problema, o d'aquest
dubte i aix( ho feren i ho
fan homes de gran vàlua
amb la facultat meravellosa
que és la imaginació crea-
dora.

(I pegam una xupada al
xigarro... i segueix).

I pensau, que ha estat
la maçoneria l'única insti-
tució que ha fomentat la
imaginació creadora i ha
aplicat un mètode simple i
eficaç per a desenrrotllar-la
i així dedicam els nostres
esforços a la justícia social,
equitat, llibertat, autèntica
democràcia i progrés mate-
rial i espiritual i espiritual de
tota la Humanitat.

-Creis en déu?
-La m'esperava, a aques-

ta!. Noltros hi creim, però

la maçoneria és universal i
creim en TOTS els déus,
segons la religió i per simpli-
car-ho se va decidir adop-
tar un nom genèric i aquest
és el de "Gran Arquitecte
de l'Univers".

-En tots el déus?
-M'explicaré, cada per-

sona té dret a creure, i
tots els déus poden esser
bons, si les persones ho són.
Per tant si un membre és
catòlic no té perquè haver
de canviar. Noltros els
acceptam, els futurs mem-
bres, sols si són creents.

-Quins són els dos prin-
cipis bàsics de la maçoneria?

-Per concretar són dos:
llibertat i democràcia.

-Fins aquí la primera
xerrada que hem tengut
amb un —segons hem pogut
deduir— 3er. Grau Simbòlic,
i jo vos demanaria si sou
maçons o rosacreus? perquè
jo vaig conèixer un rosacreu
que tenia idees més desen-
rotllades que un grau primer
ara amb el temps potser que
arribin a esser igual. Men-
trestant nosaltres acabam i
si aquest document ha inte-
ressat potser seguirem el
mes que ve amb el tema,
perquè queda molta tinta
dins el tinter.
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Gent de la Vila

Bartomeu Jaume Bauca,
un gran concertista

No cal presentar en
Tomeu Jaume a Llucma-
jor perquè tots el coneixem
prou així mateix direm que
fou el seu pare qui el va
iniciar a lestud dt, la mú-
sica; després es desplaça a
Ciutat per treballar amb el
Sr. Miquel Segura i el Sr.
Joan Moll; ingressa més tard
al Conservatori Superior de
València on estudia de lla-
vors ençà amb el catedràtic
Sr. Perfecto García Chor-
net. Ha assistit al Xlle Curs
Internacional "Manuel de
Falla", de Granada, treba-
llant amb Dona Rosa Saba-
ter. Ha guanyat el premi
"Unió Musical". Ha estat
becari de la Diputació Pro-
vincial de Balears, C.G.I,
Fundació Santiago Lope,
de València i del Ministeri
de Cultura.

Ha actuat com a solis-
ta de l'Orquestra Ciutat de

Palma,	 sota	 la direcció
de Julio Ribelles.

Fa sis dies va venir a
Mallorca per donar un con-
cert de piano a Felanitx i
un a l'Audithrium amb
l'Orquestra Ciutat de Pal-
ma on hem pogut par-
lar amb ell:

-Tomeu, quin temps fa
que deixares Mallorca i més
concretament Llucmajor?

-Llucmajor, per l'octu-
bre de 1.976, Mallorca, pel
gener del 80.

-Endemés dels concerts,
quina feina fas a València?

-Som	 professor	 de
piano del Conservatori
Superior de Música.

-Tens més concerts pre-
parats per donar dins poc
temps?

-Sí, dia 27 de maig toc
amb una flautista, Joana
Guillén, que és solista de
l'Orquestra Nacional d'Es-

panya. Feim un concert de
flauta i piano.

Pràcticament tots els
mesos tenc concerts, ende-
més he d'assitir a uns
cursos de perfeccionament
que fan a Espanya i defora
d'Espanya, sobretot
durant l'estiu.

-A Mallorca hi has do-
nat molts de concerts: A
Felanitx hi has tocat cinc
vegades, una amb l'Orques-
tra Ciutat de Palma i quatre
tu tot sol; a
un parell de vegades; per
Joventuts Musicals, a l'Es-
tudi General Lul.lià, al Ca-
sal Balaguer, etc. A Lluc-
major només has vengut
un pic. Com és que si va-
res néixer i viure aquí
molt de temps no has ven-
gut més? 0 és que no t'han

dit res?
-No sé les raons perquè

no he vengut, el que passa
és que per jo tocar necessit
un piano de coa, a Llucma-
jor no n'hi ha i l'han de dur
de fora, el que suposa que
també són necessaris doblers
i sobretot gent que es preo-
cupi per organitzar aquestes
coses; i això a Llucmajor,
hi fa molta falta.

-Suposam que les teves
aspiracions musicals són
moltes, però conta'ns qui-
nes són les més importants
per a tu.

-L'aspiració musical no
és més que satisfer la vo-
cació. No hi ha un objec-
tiu concret; el que jo vull
és cada dia fer música de la
millor manera possible.

-Es molt difícil arri-
bar a aquestes aspiracions?

-Com més forta sia la
vocació més difícil és. La
meva és forta, tenc ganes
de fer coses.

-Hi ha possibilitats de
tornar viure a Mallorca?

-De moment, no, però
pens venir de tant en tant.

Tots desitjam molta
sort al nostre amic To-
meu i esperam que ens
vengui a veure i de pas ens
pugui deleitar amb les
seves interpretacions mu-
sicals.

C. Serra.
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Es dinar de cas Busso
("quintos" de l'any 1963)

Jaume Oliver.

Ja tenc dins la meva
butxaca el "ticket" del di-
nar organitzat pels "quin-
tos" de l'any 1.963 que,
si no hi ha res de nou, ens
reunirà a Cas Busso dia 29
de maig (quan aquesta col-
laboració es faci pública,
ja ens haurem empassolat
l'arrbs i la porcella de rigor
i tenc la impressió que el vi
i altres begudes semblants
hauran omplit els tassons
a rompre).

Aquest dinar me fa
molta il.lusió. Ens veurem
un bon grapat d'al.lots de
quaranta anys (quina bro-
ma!!), nascuts, la majoria
a Llucmajor, l'any 1.942.
Sempre me digueren de pe-
tit que aquell any fou
"s'any de sa fam", però en
realitat, d'anys de sa fam
n'hi hagué, per desgràcia,
més d'un. Tots haurem
perdut un poc de pèl da-
munt el cap (i alguns un
poc molt), tendrem • més
panxa i a les nostres cares
hi hauran deixat petjades
els aconteixements viscuts
durant mitja vida. M'agrada-
ria tenir la relació completa
de tots nosaltres i la faria
constar, però no la tenc
i no me voldria oblidar
de ningú.

Aquest dinar, d'altra
banda, me suggereix re-
cords i reflexions que

confidencialment	 exprés
en veu alta.

He de reconèixer,
d'entrada, que la meva
experiència militar no és
d'allb més brillant, que
diguem. Tots els qui
han fet el servei militar po-
den parlar del quarter on es-
taven; de tal comandant o
cabo; si foren "cabo fur-
riel" o si a uns exercicis de
tir quasi es carregaren
l'apuntador. Jo no puc dir
res de tot això: no vaig fer
el servei militar. l no el vaig
fer per ésser curt de vista,
tal com sona.

Efectivament, informat
pel Sr. Nicolau Roca, com-
petent funcionari de l'Ajun-
tament, avui ja jubilat i
aleshores encarregat de to-
ta la paperassa dels "Quin-
tos", vaig saber que els qui
tenien a cada ull de cinc
a set dioptries de miopia,
estaven inclosos dins els
"aptos para servicios auxi-
liares" i aquest era el meu
cas. Però aquest grup de mig
inútils havien de fer un ser-
vei militar "rebaixat", però
n'havien de fer. Jo cada any
demanava "prórroga por ra-
zón de estudios", fins que
no sé quin any els "aptos
para servicios auxiliares" fo-
ren inclosos dins el grup
d'inútils totals, en el sentit
que no havien d'anar ni un
dia al quarter.

Record que a la Caixa

de reclutes de Ciutat (tot
d'una a les Avingudes, en
arribar) ens feren una pri-
mera revisió. Com a anèc-
dota puc contar que un
"quinto" Ilucmajorer volia
alliberar-se del servei per
peus plans. Quan el varen
haver vist i sortí, els altres
demanarem: "i.faràs el ser-
vei, sí o no?", ell contestà:
"no ho sé, només m'ha dit
aquell metge això: mucha-
cho tienes un arco estupen-
do", i ja ho crec si el va fer.
Jo vaig haver d'anar un pa-
rell de vegades a l'Hospital
Militar i ésser revisat per tres
oculistes militars: el coronel
Lon, En Yarza jove i no
sé quin altre. Digueren
que efectivament era prou
curt de vista com per és-
ser inclòs dins els mig
útils i a la fi me donaren
la cartilla militar. Allà
posava que havia estat des-
tinat al quarter d'automo-
bilisme i la veritat és que
fins uns anys després no
vaig descobrir que estava
a la carretera de Valldemos-
sa (per cert ben aprop de
l'Escola de Magisteri on
faig feina).

Quan escric aquests re-
cords tenc davant meu la
cartilla militar núm.
3433170. A la portada hi
consta: "Ejército espariol.
Catilla Militar de Tropa y
Libreta de Movilización" i

a la pàgina cinc hi ha les
meves dades personals, amb
data de dia 1 de setembre de
1.963 i signades pel batle
Sr. Mateu Monserrat Cala-
fat. A la pàgina set s'hi pot
llegir "No se concentró en
Caja. Fue destinado el dia
1 de marzo de 1.966 al Gru-
po Automovilismo Baleares
sin haber y en uso de licen-
cia ilimitada". Això de "Ii-
cencia ilimitada" m'ho vaig
agafar massa en sèrie, ja que
les meves revistes no eren
gens puntuals. He d'adme-
tre que el meu curriculum
militar posterior als anys
del servei no fou gens
exemplar. Vaig passar re-
vista l'any 1.968 al quarter
de la Guàrdia Civil de Lluc-
major; l'any 1.969 no la
vaig passar i me multaren
(qualsevol hi pensa, aquell
any me vaig casar); l'any
1.970 la vaig tornar passar i
l'any 1.974 hi consta com
a "sancionado" tampoc hi
vaig pensar.

No hi ha dubte que a
mi, que m'he examinat tan-
tes vegades durant la me-
va vida i he aprovat tantes
assignatures, tot allò que
està relacionat amb els deu-
res militars constitueix
per a mi una assignatura
pendent.

Però, malgrat el meu
curriculum com a soldat,
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admir els auténtics valors
militars (no la seva falsa
imatge ni l'esperit bèl.lic
que podria derivar-se'n),
però la vida ha fet que fos
absolutament civil la me-
va aportació a la pàtria.
Crec sincerament que la
dedicació a l'ensenya-
ment és un bon servei ci-
vil i Patriòtic.

Es parlava, fa uns
anys (la veritat és que no
sé com ha acabat això)
de que es presentaria al
Congrés de Diputats un
projecte de llei sobre el
servei militar, per tal de
trobar una solució pels
objectors de consciència
i oferir a tothom la pos-
sibilitat de fer o bé un ser-
vei militar o bé un servei
civil (i s'hi podria afegir
tan homes com dones.
Des que estam dins un rè-
gim democràtic ja no es
parla ni es fa el "Servicio
Social" que feien les dones
organitzat per la "Sección
Femenina", i les dones tam-
bé haurien de fer qualque

cosa pel país com a servei
organitzat).

Tot això no vol dir que
com a autopia, molt llunya-
na avui per avui, no es pu-
gui pensar en un temps fu-
tur on ningú hagués d'aga-
far un fusell per matar, i
les coses es poguessin arre-
glar d'una altra forma... La
pel.lícula "Y Johnny cogió
el fusil" fa pensar tot
això i molt més...

Deixem les refle-
xions i tornem al di-
nar de Cas Busso. En Ju-
lià Pacheco, Ilucmajorer
d'adopció, ha organitzat
tot aquest "cotarro". Se-
gons les meves informa-
cions, ha calculat el preu
total de la bauxa, 1.000
pts., afegint al preu dels
sòlids (arròs i porcella),
600 pts., altres 400 pts.
per a líquids, i no precisa-
ment herba Iluisa ni cama-
mil.la . Tot això per barba.
Menys mal que els talaiots
de Capocorp són aprop i si
qualque quinto li fan
massa efecte aquestes 400
pts. de líquids, es podrà

fer espassar l'emoció
actuant dins la tanca dels
talaiots com si fos un foner
ben valent. I si encara li que-
den forces podrà pujar da-
munt la torre de Cala Pi i
.mirar si tornen els moros
per dur-se'n les donzelles
de les possessions de la ma-
rina Ilucmajorera...

Bé, això no serà així.
Però sí que el dinar cons-
tituirà un acte c'?.uténtica
germanor i de sana alegria.

Crec que si hi convi-
davem la senyora Margaret
Tatcher i qualque peix gros
més i els fèiem veure el goig
que tenim de veure'ns els
quintos de l'any 1.963,
quan en cemplim quaranta,
per ventura comprendien
que no té cap sentit el pri-
var a un parell de cents de
soldats anglesos o argentins
o d'allà on siguin de cele-
brar un dinar dels seus qua-
ranta anys. He dit un pa-
rell de cents i Déu vulgui
que no hagim de dir
un parell de mils, perquè es
brou de "Ses Berlines" enca-
ra no ha acabar (el meu bar-

ber no diu "Ses Malvines"
sinó "Ses Berlines". Per cert
que la darrera vegada que
me vaig anar a arreglar els
cabells despotricava molt
contra "Na Tatxa" i deia
que ens fotria tot el negoci
dels mundials...).

Jo crec que si d'aquí
a un parell d'anys ens arri-
ba un missil nuclear damunt
Mallorca (que vés a saber
qui l'haurà tirat, si els bons
o els dolents —crec que un
bo mai tira una "nespla"
d'aquest "calibre"—) i tot fa
un tro, de Llucmajor s'hau-
rien de salvar dues coses fins
al darrer moment.

La primera, Cas Busso,
per allò de "morir màrtir,
morir fàrtir", al menys ens
moririem després d'una bo-
na panxada.

La segona, Gràcia. Al
menys pegaríem l'esclafit
una mica protegits.

Amics "quintos" de
l'any 1.963, que molts d'a-
nys ens poguem tornar a
veure, una forta abraçada
i fins sempre!!
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Ja ha vengut s'estiu!.
Sa cosa va començar a enca-
lentir-se sa darrera quinze-
na de maig i així es pagesos
varen poder segar, secar i
embalar se ferratges sense
massa corregudes i també
més d'un s'arenaler ha
cobrat es colors perquè ses
estrangeres ja se torren sa
panxa damunt s'arena.

xerrant de s'Arenal
m'han contat que es nou
pla urbanistic li donarà una
nova calificació: No serà
zona tur•stica ni tampoc
urbana. què serà?.
Aferra't fort!. D'aquí enda-
vant serà zona rural. Es "do-
nut" meravellós tocarà
aquells disforjos caramulls
de ciment i tot quedarà con-
vertit en un paisatge bucòlic
de casetetes i pins.

-Que no faràs llarg! res-
pongué es mussol que parei-
xia que dormia dins un forat
de sa penya.

-Si no ho creus, mira
ets acords de ses permanents
municipals i veuràs sa con-
testa des Consistori a una
determinada	 petició.
sobretot. i.A què no endevi-
nes de quin partit és es fir-
mant de sa petició?

U...
-Viva Déu si que ets

llest mussolet!. Des d'ara
te faig es meu secretari.

****

Dies passats me
vaig acostar an es poble i
vaig veure com una colla
d'homos de GESA posa-
ven uns grossos i negres ca-
bles a sa façana de l'Esglé-
sia com una gran taca que
feia mal an ets ulls.

Després pareix què se'n
temeren i s'ha arreglat mit-
jo-mitjo, pintan-los des ma-
teix color de sa façana. Lo
trist és que si qualque res-
ponsable hagués fet una sug-
gerencia es cables s'haurien
posat enterrats davall terra
i ara no tendríem sa xerxa
de filots allà dalt.

****

Seguint sa volta pes
contorns de la vila i arri-
bant a ses escoles, recent

llamps quin esglai!. Casi
vaig quedar acubat enmig
d'una fumassa negra.

Volant més amunt
vaig poder destriar que
passava: era un fogatera
de gomes velles de cotxo
dins un solar que, de mo-
ment està a càrrec de s'A-
juntament ja que era o és
de sa Cooperativa.

Es fum negre envaïa tot
aquell redol amb una forta
olor de cremat. Convendria
evitar aquests cremadors,
sobretot si estan dins es
poble; i si tenim en
compte que han estat
prohibits a altres punts des
nostro terme, un solar mu-
nicipal no pot tenir bul.la .

****

Diuen ses males Ilen•
gües que sa coral ha perdut
sa veu. Jo crec que només
està un poc escanyada o mi-
llor dit pareix que ses co-
ses no van tan bé com to-
caria.

Ses circumstàncies po-
drien haver condicionat una
mala temporada per s'agru-
pació musical Ilucmajorera
quan pareixia que anava a
convertir-se en mixta. Crec
que tot s'arreglarà i torna-
rem a tenir coral per molts
d'anys.

Es Garriguer Xisco.
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ARA: LES CASETES: HI ESTAM D'ACORD SI...

Vé i me diu: és que voltros estàu en contra de tot i també
de les casetes.

1 ara potser en sorprendré més d'un .perquè noltros NO
ESTAM VISCERALMENT EN CONTRA de les casetes.

Noltros ACCEPTAM les casetes si:
a) no signifiquen una moda.
b) no signifiquen una plus valorització (llegiu especulació)
c) no signifiquen una minfunditzación irrecuperable.
Però sobretot no acceptarem les casetes si aquestes repre-

senten la degradació de la Natura.
1 la degradació més grossa que es pot fer a un trosset de

terra és intentar convertir-lo en un trosset de Ciutat.
Si noltros a un cortó de terra feim una caseta, amb aigua

corrent, llum, televisió, teléfon, tocadiscos, o gramola, carre-
tera asfaltada, paret de bloquets, valla metàl.lica, piscina, gale-
ra, rentadora, planxa, un "prohibido el paso", jardí de captus,
barbacoa, aire acondicionat, etc..., no m'atreviria a dir jo que
pretenim estar en cOntacte amb la Natura, l'únic que feim és
convei -tir el camp en Ciutat i convertir el camp en ciutat és un
mode desagradable sense dubte de DESTRUIR. Noltros això si
estam en contra de les xavoles perquè representen la degrada-

ió del paisatge i de la persona que "viu" dins ella.
Noltros estam en contra dels grans palaus perquè represen-

ten un "gasto" superflu que sense cap dubte mai no serà sufi-
cientment amortitzat.

Estam en contra de les parets :Jerquè està demostrat que
les altes, com són les dels Caputxins també, son botades amb
molta facilitat per aquell individu que s'entossudeix, ara les
tortugues, els conills, les genetes, culebres, i altres animalons
que l'únic que fan és cercar l'aliment, aquests no poden. Es
per això que estam en contra que se quadriculi sa Natura amb
parets, s'estandaritzin les bardisses (escorxessis), arbres fores-
ters (pi gallec, eucaliptus) i plantes ornamentals (cactus, ges-
pa...) com si de cortines ombrel.les o catifes es tractàs.

Estam en CONTRA, li vaig dir, solament a això, cuidant-
se aquests petits detallets noltros estam a favor i és que en tots
els jocs hi ha unes regles i com amant de la Natura crec que
és lo mínim que es pot demanar perqué: "és curiós com vi-
vint dins el camp es visqui d'espatles a la Natura perquè
no la sabem o no volen veure-la i molt menys la comprenem
o volem comprendre".

F.B.

En el mes de juny podem sembrar:

HORTALISSES

Espècie	 sembra	 recol.lecció.

Bledes
	

en terra
	

novembre-abril.
Apit
	

en terra
	

octubre-desembre
Carbassó
	

en terra
	

primavera
Col-i-flor
	

en terra
	

setembre-novembre
Espinacs
	

en terra
	

juliol-agost
Pésols
	

en terra
	

setembre-octubre
Mongetes
	

en terra
	

juliol-aybst
Lletuga
	

en terra	 agost-setembre
Julivert
	

en terra
	

agost-desembre
Cogombres
	

en terra	 agost-octubre
Rave
	

en terra
	

juliol
Pastanagues
	

en terra	 setembre-octubre

PLANTES DE FLOR

També aquest mes podem sembrar plantes anuals com:
Begònies, les roselles de Califòrnia, les petúnies...

Moltes de plantes de cabeça floriran aviat, per això, i de-
gut al sol necessiten molta d'aigua: gladiols, dàlies, gloxínies,

nards...

ARBRES

Es la millor època per empeltar els arbres i arbuts, tant

fruitals com ornamentals.

CONSELLS PRACTICS

-Cal trepitjar o doblegar les fulles de les cebes, per acce-
lerar l'engrossiment de les cabeces, i collir les que tenen .1a ti-
ja que comença a tornar groga; però les hem de deixar assecar
durant uns quants dies abans de guardar-les.

Sa Teulera.

CRISTALERIA
LLUCMAJOR

ENVIDRAT D'OBRES
	

MIRALLS DECORATS
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LI OFERIM UN SERVEI BO I RAPID

Ronda Migjorn, 105
Tel. 66 14 93

LLUCMAJOR (Mallorca)



riallayAW•S
F1C.1-11-ZCO111	 N	 ItZja1 "24 -pAIT	 1-32 13,01 1

PARA DECORAR SU PISO,
PIDA PRESUPUESTO GRATIS

—ELECTRODOMESTICS

COMERCIAL
BORN

EL VISITAREM
EN

BREVETAT
Carrer des Born, 23

Tel. 66 06 36 LLUCMAJOR

LLUCMAJOR JUNY 82
	

PAG. 21

I Reglonal Preferent

C.D. Espalla

PEL CAMI
DE L'ASCENS

Acabada la la. volta de
la "Lliguilla" d'ascens a
II la. Divisió, el panorama no
pot ser més alentador. Si bé
el començament no fou
brillant ja que a lilla ger-
mana d'Eivissa es va pedre
de 2-0 contra "L'Hospitalet
Illa Blanca" i a Campos sols-
ment s'aconseguí empatar a
0 gols sense poder foradar
en aquests dos partits cap
vegada les xerxes contrà-
ries, al darrer dissabte, dia
22 de Maig, al Camp Muni-
cipal d'Esports de Llucma-

jor, s'obriren les portes a
l'esperança amb un resultat
contundent, com ho demos-
tren aquests 3 gols; tots
tres meravellosos, que encai-
xà l'Atc. de Balears per me-
diació d'en Mas Sastre, Ma-
gana i Pons.

El camp era una bulla,
els crits d'ànim i les
mambelletes dels aficionats
enrodoniren aquest viu es-
pectacle i premiaren l'es-
forç dels jugadors enmig
d'un terreny de joc en im-
millorables condicions, per-
què no hi faltàs res, també
hi hagué coets i totes les
efusions i enhorabones que
ens omplen de satisfacció.
Són dies que els aficionats
i socis obliden els cèntims
que han deixat a la taquilla
a l'hora d'entrar.

Però la causa de la fes-

ta foren els gols, tres gols
per recordar, i no foren
més perquè així és el futbol;
un penalti que aturà el por-
ter, un xut al pal, un remat
de cap un pam alt, una pi-
lota que ja entrava i el por-
ter tengué la sort de seure-
s'hi damunt, i altres clares

ocasions que val més no es-
mentar per no fer tan des-
honrosa la derrota de l'Atc.
Balears.

Aquest triomf sense
dubte ha estat una injec-
ció de moral i ens ha duit

pel camí de la Illa. Divi-
sió, però que ningú no to-
qui campanes de glòria;
si és ver que s'ha guanyat
un partit important, en-
cara queden 270 minuts de
joc, a l'hora d'escriure
aquestes línies, que són
decisius per coronar una
campanya. Aprofitam
aquest comentari per desit-
jar al nostre amic i entre-
nador Miquel Jaume un rà-
pida recuperació i ens agra-
daria poder-li oferir entre
tots noltros, l'ascens.

J. Manresa.

Des d'aquesta revista,
testimoniam a en Jaume
Adrover, president del C.D.
"ESPAÑA" i als seus fami-
liars, el nostre condol per la
pèrdua el seu pare. Que en
pau descansi.

Jaume Adrover, President
de IEsparia".



Juvenils C. D. Esparia.

Juvenlls del C.D. España

S'HA PERDUT EL TREN
DE L'ASCENS

I Regional

GUANYANT AL CAMPANET,
SALVATS

Volem començar dient
que a s'hora de fer aquest
comentari desconeixem es
resultats de sa darrera jor-
nada des càrn - >ionat de la.
Regional. Sa campanya del
C.F. Llucmajor no ha estat
brillant, però a això ja ho
comentarem en una altra
ocasió. Ara només importa
lo més immediat que és
vèncer a ca nostra al Campa-
net. Salvats! S'haurà aconse-
guit un any més, mantenir
sa categoria. Es penúltim
partit que s'havia de cele-
brar contra IArenas" no se
va jugar perquè s'equip local
es va presentar amb 6 juga-
dors (la F.E.E. estableix que
hi ha d'haver un mínim de
8 jugadors) i es va donar per

uanyat aquest partit per
0-i. En es mateix temps a
Consell es titular d'aquell
poble vencia al Son Roca de
4-2 i que daven palmessans
i Ilucmajorers empatats a 23
punts amb l'avantatge pel
Llucmajor, per golaveratge
directe ja que dins ca nostra,
es va vèncer de 1-0, i empa-
taren a Son Roca per 1-1.

Si se guanya al Campa-
net, com ja hem dit, el Lluc-

Marc Vidal, C. F. Llucmajor,
el jugador més regular de
la temporada 1.981- 1.982.

major haurà quedat es quart
de sa coa i així aludim a un
possible descens que hagués
estat possible al quedar
avantpenúltím, ja que es
tres darrers classificats
d'aquesta categoria sempre
estan pendents de lo que fa-
cin en grups superiors. En es
pròxim número analitzarem
més a fons sa temporada, ja
concluida, i vos donarem
tots es resultats del C.F.
Llucmajor i sa classificació
final d'aquesta la. Regional.

J.Q.C.
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Vertaderament sa cam-
panya dets Juvenils ha estat
bona però en es final ha dei-
xat un mal gust de boca en
deixar perdre es tren d'un
ascens no aconseguit per
mala sort i errors propis.
Noltros ho definiríem dient:
"S'ascens no l'han guanyat
ni l'Escolar ni el Gesa-Alcú-
dia, i l'ha perdutlEspaba"
en prejuici propi i benefi-
ci d'aquells dos equips".
Ets juvenils d'en Toni Vi-
dal quedaren màxims gole-
jadors (99 gols). Però això
no ha estat suficient. Que-

den, finalment, en tercer
lloc, empatats amb el Gesa.
Parlàvem d'errors propis
i en part és així ja que en
es darrer partit de lliga el
Gesa perdia a Santanyí
(2-0) però l'Esparia que ne-
cessitava la victòria, només
empatava a Vilafranca (0-0)
Però també hem apuntat sa

mala sort i es que en es

poble des melons es quadre
blau meresqué sortir victo-
riós per més d'un gol però
sa sort els va anar en con-
tra. Bé, serà un altre any,
per ventura l'any qui ve.

IvicincmoR
MATERIALS DE
CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI 
Tel. 66 06 88



Infantils C.D. Espatia.

Copa Primavera Infantils

PER ENVANT FINS QUE MOS
VA TOCAR EL MALLORCA

Alevins C.D. "Esparia".

CICLISME

El Club Ciclista Lluc-

major organitza una carre-

ra en circuit urbà pel dia

13 de Juny a les 11,30 h.

Està reservada per la cate-

goria de cadetes en la qual

participen uns quants de

corredors de la localitat. La

meta estarà situada enfront

del Bar "España, pels car-

rers Bisbe Taixaquet, Plaça
"España, Font, Jaume I.

Convent, Nicolau Taverner,
Antoni Maura. La directiva

del Club ciclista agraeix a

tots els aficionats que han

eis nn15'
contribuït a facilitar ia cele-

bracio de la carrera i espe-

ram Ia col.laboració de tots.
***

Cada	 diumenge,	 un

grup d'amants de la bicicle-

ta, es congreguen a les

8,30 h. en el Club Ciclis-

ta, per recOrrer una Darti-

da de quilometres er bon

companyerisme. Des

dagui la nostra enhorabo-
na i que el arub augmenti
de cada dia mes.

T. Trobat.
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Una vegada acabada la

lliga, en un brillant tercer

lloc, va començar s'anome-

nada "Copa Primavera" i ets

infantils del C.D. "España"

superaren dues eliminatòries
i venceren a dos grans ri-

vals però no pogueren con-

tinuar endavant ja que el
Mallorca va ser molt equip

i passà a la seguent ronda

amb tota justícia.
Aquests són es resul-

C.D.Espafia, 10 -
Badia C.M.S.S.,

Badía, 0- España, 1

Ets alevins, com ets In-
fantils han aconseguit un
brillant tercer lloc a sa la.

tats: España, 1 - Patronat, 0

Patronat, 1 - España, 0.

Vencedor: LEspaha" per

penaltis.

San Cayetano, 1 - Espa-

ña, 0; España, 0 - S. Caye-

tam, 0; 1espaha" passa a
la ronda segúent per penal-

tis.

Mallorca, 5 - España, 0;

España, 1 - Mallorca, 1. Ara

fins sa pròxima temporada.

J.Q.

Regional. Ha començat sa

Copa Primavera. Es primer

partit se jugà en es Camp
Municipal i I — Espaha"

vencé al Badia de 10 a 0.

Gols aconseguits per Salom
(4), Cz.- ) (2), Magarla (2),

Fuentes (1) i Pascual (1).

Set dies després es ju-

gava dins Cala Millor s'aca-

bà es partit amb un

altre triomf: 0-1, gol fet

per n'Antoni Agulló. Es
pròxim rival sera el Mallor-

ca (a s'hora de fer aquest

resum).	 Esperem	 que

aauesta vegaaa el Mallor-

ca no sigui attra vegada

sa "bestia negra" com ho
va ser pets Infantils t aue

aquest puguin continuar per

envant.

Joan Quintana C.

AlevIns

ACABADA SA LLIGA,
VISCA SA COPA

,•,eAkd~ CA5, ‘,Widttd)
fl",,c)(

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAIIIPANAS

C/. S. Francisco, s/n - Tel. 66 01 78 - LLUCMAJOR (Mallorca)
EDHICIO DERESA



NOTICIES DES NOSTRO
BASKET

A n'es torneig "Jordi
Juan" ha resultat ven-
cedor des seu grup, s'Equip
Juvenil Masculí de sa nostra

ciutat. Encara que figuràs
com a clar favorit s'equip
de Sa Pobla, as ual es va
vèncer dins es nostro camp
per una diferència de 17
punts, i dins Sa Pobla se

perdia per 15 punts, lo
que el situava en primer
lloc. Dins aquesta categoria
s'havien fet tres grups, per
tant, es vencedors de cada
grup hauran de lluitar entre
sí per aconseguir es trofeu.
Els desitjam tota sa sort.

****

Continuam amb tor-
neigs, però ara, locals. Com
vàrem dir a sa passada edi-
ció, se celebra un torneig
de jugadors actuals (Se-
niors), veterans, aficionats i
s'equip des juvenils. S'han
format 6 equips intentant
que fossin lo més anivellats
possible, i sa classificació
actual és sa següent, a falta
de dues jornades (a s'hora
d'escriure aquestes línies):
TRAMUNTANA: 6 punts
amb 3 partits jugats.
LLEVANT: 4 punts amb 3
partits jugats.
XALOC: 4 punts amb 3 ju-
gats.
SA TEULERA: 2 punts
amb 3 jugats.
PONENT: 2 punts amb 3

jugats.
MESTRAL: 0 punts amb 3

jugats.
—Ses formacions dets

equips són ses següents:
TRAMUNTANA: B.

Miralles, D. Noguera, T.
Martí, M. Gual, G. Bosca-
na, F. Fiol, P. Canet i M.
Quetglas.

LLEVANT: M.A. Gi-
ménez, M. Ginard, J. Nogue-
ra, A. Giménez, Rebassa,
J. Garau, A. Muñoz, M. Be-

zares i D. Duran.
XALOC: D. Coll, A.

Puigserver, J. Lara, J. Oli-
ver, Socies, F. Bagur, i J.M.

Garc ía.
SA REULERA: D. To-

màs, A. Cantallops, E.
Moragues, J. Llompart, G.
Sorell, F. Forteza, L. For-
teza i M. Albertí.

PONENT: B. Comas,

T. Cantallops, M. Soler,
B. Puigserver, J. Jaume,
J.M. Tomàs i J. Alorda.

MESTRAL: M. Martí,
F. Monserrat, A. Mora-
gues, M. Martín, J. Calden-
tey, R. Nadal, R. Coll i
M. Batle.

Quant a n'es torneigs
escolars de Balears, sa nos-
tra ciutat està fent una bona
campanya. S'equip de Sant
Bonaventura va resultar
vencedor de sa nostra zona
i en segon lloc, s'equip des
Col.legi Nacional Mixte de
Llucmajor. Després varen
competir amb sos vencedors
de ses zones de Montui . ri i
Manacor i s'aconsegui un
gran avantatge de punts. I
ara només li resta Iluitar
contra s'equip de Sant Bo-
naventura d'Artà per jugar
sa final contra un equip
que es suposa palmessà.
Anim al.lotets que així
s'aconsegueix arribar enfo-
ra!.

Dia 27 de Maig s'ha ce-

lebrat an es local de sa
Joventut Seràfica una pro-
jecció de video d'un partit
de sa lliga americana entre
ets equips "Philadelphiz" i
"Boston" dins de ses Jor-
nades MIRET que es cele-
bren a ses nostres Illes, amb
entrada gratuïta i que va
resultar molt animat de pú-
blic interessat en aquest
esport.

F. FELIU.

MOTOR DIESEL •
Y GASOLINA

TALLER

erton  
Cé'r , tera Campos, s/n
Tk, ;no 66 08 92 LLUCMAJOR ( MALLORCA)

A tit MENJAR CASOLA

0,4bA NarlOt>
le4A1	 PLATS

TEL.66 01 63
LLUCHMAYOR	 DUR-SE'N

PAELLES D'ENCARREC

PREPARAM

PER
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COPA "ESPANA
MEDITERRANEO

NORTE" DE CREUERS
Va acabar la copa Es-

paña de creuers Jasses I a
V, 1.0.R. organitzat pel
club nàutic s'Arenal.

Participaren 32 iots re-
partits entre les classes es-
mentades. El nostre iot
(yate) "Scorpio" de
Toni Jordi no va poder
participar per problemes
a darrera hora amb la seva
tripu lació.

La regata es va dis-
putar en quatre proves.
La la.: Barcelona - S'Are-
nal. La S'Arenal, Illot
El Cec, Cala Gamba, S'Are-
nal, aquesta prova . fou la
més espectacular pel fort
ver i que va arribat a força
7 i a consequüència tingue-
ren problemes, especialment
els iots "Iria" i "Flying" i
en general tota la flota. La
3a. prova, la més llarga, de
187 milles entre s'Arenal,
Eivissa, Formentera, S'Are-
nal es va disputar amb poc
vent. I la 4a. entre s'Arenal,

illot El Cec, Cabrera, S'Are-
nal.

DON JOAN CARLES NO
POGIJE PARTICIPAR.

El rei Joan Carles I
que havia confirmat la seva
assistència per participar
a bord del "Bribon III" o
bé del "Mig Nich Sun" no
pogué participar, a causa
d'uns problemes tècnics

clé darrera hora. Fou una
llàstima, ja que la seva pre-
sència dóna color i qualitat
a les proves on participa.

CLASSIFICACIO PER

CLASSES:
Els guanyadors de les

diferents classes foren:
Classe I: lot "Garuda"

de Victor Sagi del R.C.N.
Barcelona.

Classe II: lot "Atre-
vit" del Sr. González del
R.C.N. Barcelona.

Classe III: lot "Bru-
cent" del Sr. Carreras del
R.C.N. Barcelona.

Classe IV: lot "Flavia"
de Llorenç Galmés del
R.C.N. Palma.

Classe V: lot "Omi II"
de Francesc Llompart del
R.C.N. Palma.

L'organització fou ex-
cei.lent i per això felicitam
al Club Nàutic s'Arenal i
esperam poder tornar a dis-
putar de regates d'aquest
nivell.

TROFEU PRIMAVERA.

El Club Nàutic de "Sa
Ràpita" organitzà el tro-
feu primavera de creuers
que va, consistir en dues
proves. Cal destacar que el
nostre iot "Connus" de Jau-
me Clar va quedar classifi-
cat en 3er. lloc de la general.



AUTO ESCUELA

LLUCMAJOR: Pescadors, 19 - Tel. 66 02 46
S'ARENAL: Pl. dels Nins, 3 -	 Tel. 26 43 51
PISTA DE PRACTIQUES: Telèfon 66 17 25

FOTO CLAR
Perfumería

REPORTATGES, FOTOS
D'ESTUDI, CARNETS...

C/. Nou, 8 - Tel. 66 06 32 (LLUCMAJOR)
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Entre noltros
NAIXEMENTS

*Catalina Roca Barceló filla d'Antoni i Margalida, nasqué dia 9-4
*Vanesa Marín Sanchez filla de Joan i Joana, dia 20 -4
*Bartomeu Gelabert Monser , a fill re Bartomeu Antònia Ma,
dia 26 - 4.
*Jaume Pou Amengual fill de Jaume i Antònia.
*Maties Bonet Fullana fill de Jaume i Bàrbara, dia 29 - 4.
*Catalina Manresa Mayol filla de Josep i Antònia, dia 17-5.

BENVINGUTS AL MON!

CASAN1ENTS

*Miquel Barceló Garau i Esperança Tomàs Oliver es
casaren al Santuari de Gràcia el dia 7-3.

*Domingo Saiz Ortega i Antònia Iniesta Navarro contra-
gueren matrimoni a S'Arenal el dia 3-4.

*Francesc Garau Garau i Ma. de Gràcia Aulet Caldés es
casaren a Gràcia el dia 27-3.

*Ramon Muriel Delgado amb Isabel Expósito Montes
s'uniren en matrimoni a la Parròquia de S'Arenal el dia 27-3.

*Carles Doamo Fernàndez y Melany Rolshoven es casa-
ren al Jutjat de Pau de Llucmajor.

*Manuel Pozo Martínez i Dolores Serrano Garcia, al Jut-
jat de Pau, es casaren el dia 11-5.

*Josep Antoni Travé Velasco amb Ma. del Pilar Colorado
Moreno s'uniren en matrimoni a la parróquia . de S'Arenal el
dia 15-5.

*Joan Martínez Barnés i Cornelia Cortina Rollshofen, a
la parròquia de Sant Miquel, es casaren el 22-5.

QUE SIA ENHORABONA!

DEFUNCIONS

*Margalida Noguera Taberner, morí el dia 20-4.
*Guillem Julià Stela morí el 20-4.
*Gaspar Monserrat Sastre, el 25-4.
*Francisca Mateu Tortella, morí el dia 25-4.
*Antònia Oliver San Martí, el dia 28-4.
*Antbnia-Aina Salvà Barceló, el dia 29-4.
*Damià Gelabert Clar, el 3-5.
*Sebastià Ramis Mut, el 7-5.
*Magdalena Morlà Ballester, el 9-5.
*Francisca Gelabert Tomàs, morí el 9-5.
*Miquel Nicolau Vicens, dia 9-5.
*Jerbnia Jaume Clar, dia 11-5.
*Jerónia Grau Fullana, el 17-5.
*Llorenç Salvà Gallard morí el dia 24-5.

QUE DESCANSIN EN PAU.

METGES DE TORN

Dies 5-6: Dr. J.E. Carrero.
NOTA: Amb motiu de les vacances estivals, encara no

s'han fet les reunions corresponents als torns de visita dels
metges. Per tant, de moment només vos oferim aquestes dates.

APOTECARIES

Dies:
1-2-3-4-5-6-: D. Joan Mir.
7-8-9-10-11-12: D. Miquel Cirera.
14-15-16-17-18-19-20: D. Sebastià Gamundí.
21-22-23-24-25-26-27: D. Monserrat Pons.
28-29-30: D. Joan Mir.

Temperatures

Maxima absoluta: 22 graus, dia 24.
Mínima absoluta: 6 graus, dia 16.

PRECIPITACIONS:
Dia 13.... 141/m2.
Dia 24.... 4 1/m2.
Dia 30.... 1 1/m2.
TOTAL..171/m2.



madona!
si no vos agrada
el Fu t boOOL
comprau
un ViÉe0
I enviau slhOMO
al CAF 1E

TENIM:
LÀ. SERLE DAL

ARR1BA Y ABAAAAJO

Pes forat des moix
iNova urbanització rústica a Son Delabau!

El negoci de l'especulació del terreny segueix

l les mesures que diu prendre l'Ajuntament?
L'Ajuntament? "Ca que lladra no mossega"
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Sopa de lletres
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12 NOMS D'HERBES MEDICINALS

Soluelons al núm. anterlor

Sopa de
Lletres



UNA EMPRESA MODERNA
AL SERVEI DE LA CONSTRUCCIO

Convento, 157 - Tel. 66 04 60
LLUCMAJOR

Distribuidor autoritzak
per:

ITT, JVC 1
SIEMENS

Carrer Sant Miquel, 51 Tel. 66 09 92	 LLUCMAJOR

EMPRESES



La superficie texturIzada de
cada celula solar reduce la
pérdida de energia por re-
flexiOn.

15tERCIRL
IIRCINS

— Ronda de Migjorn, 206
	

T•léfono (971) 66 09 26
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INSTALACIONES SOLARES

FOTOVOLTAI CAS

GARANTIA DE CALIDAD
ASI 16-2.000

La célula solar —de 10 cm.	 Los contactos multIrredundan-
aproximadamente de diame-	 tes proveen mas flabilidad, de•
tro— representa la tecnologia	 bido a sus 34 conexiones con

de “estado del arte». Fabrica.	 estarto.

da por ARCO solar especIfica-

mente para uso fotovoltaico.

Los neles laterales de aluminio
anonlzado extrusionado de pe-
so liviano permiten el montale

de la célula con rapidez y

crlidad

El crlatal templado de color
agua provee alta robustez, ca•
racterlshcas superiores de

transmisión de la luz y una

superlicie suave que resiste el
desgaste causado por la su-

ciedad y polvo La superficie
del cristal esta graneada para
aumentar su Area y memar su
adhesIón

El materlal lamlnado PVB une
el cristal. las células y la su.
perficie trasera de a chapa

metalica entre si mediante un

proceso cuya eficacla se ha
demostrado en la fabricación

de cristal de segundad para
automóviles.

El bastidor entrelazado en las
esquinas asegura una estruc-
tura sOluta y duradera alrede.
dor del mOdulo.

INSTALACIONES COMPLETAS DE
ALUMBRADO A 12 V.

FLUORESCENTES, LAMPARAS, ETC.

PIDA PRESUPUESTO GRATIS
Y SIN COMPROMISO




