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UNA EMPRESA MODERNA
AL SERVEI DE LA CONSTRUCCIO

Convento, 157- Tel 66 04 60

L L LICMAJOR

EL SERVEI DEL RESTAURANT
ESTA OBERT AL PUBLIC

EN GENERAL

*ESPECIALITATS EN ARROSSOS
I PEIX FRESC

*EL MENU DEL DIA ES
ABUNDANT I SELECTE

*ADMETEM TOTA CLASSE
D'ENCARRECS

Roses, s/n. Tel. 26 91 67

(S'ARENA

SABEU QUE US OFEREIX
"VIATGES XALOKI"?

*BitIlets d'avió i vaixell
*Reserves d'hotels

*Lloguer de cotxes
*Viatges de negocis i vacances

TOTS AQUESTS SERVEIS ELS TROBAREU A
"VIATGES XALOKI", SENSE CAP TIPUS DE

SUPLEMENT SOBRE EL PREU OFICIAL
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Un dret que hem d'usar

La característica essencial d'un règim democràtic és l'ampliació i profundització
dels drets personals i col.lectius dels ciutadans. A partir d'ara els Ilucmajorers podrem fer
ús d'un nou dret, negat des de fa molts d'anys als ciutadans d'aquest país. Es evident
ciLe ens referim a l'ús oficial de la nostra pròpia llengua en les relacions amb l'admi-
nistració municipal i viceversa.

A algú li semblarà una banalitat o futilesa sense irnportància, però, com hem repetit
insistentment des d'aquestes pàgines, la llengua és un fonament bàsic del nostre país,
i cle la nostra personalitat col.lectiva. Per això, .sense un reconeixement legal de la llengua
pròpia de cada territori no castellano-parlant i sense l'ús normal —és a dir, a tots els nivells
i per a totes les funcions, públiques i privades— d'aquestes llengües, no hi haurà a Espanya
autèntica justícia ni autèntica democràcia.

Certament, d'ençà de la promulgació de la Constitució Espanyola i amb l'entrada
en vigor --tan tard!— de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la situació legal ha mi-
llorat molt respecte de l'època franquista i de l'espanyolisme uniforrnista sorgit des del
Decret de Nova Planta.

No vol dir això que hàgim arribat a la situació òptima des del punt de vista lingüístic.
Per començar, ja de per sí, la Constitució dóna preeminència a a llengua castellana en
convertir-la en idiorna oficial de tot l'Estat, mentre que les altres llengües no assoleixen
MÓS que un rang de segona categoria. Tan sols la plena aplicació dels Estatus d'Autonomia
pot compensar aquest desequilibri.

Hi ha, però una altra qüestió que sobrepasa les disposicions legals: la situa c real
de la llengua. Tots sahem que el català el gallec i el basc— han estat perseguits i , llavors,
reclosos a llengües farniliars o, en tot cas, a exponents de cultures minoritàries i elitistes.
La inèrcia de tants anys juga a favor del castellà.

Confiarn que la capacitat d'autogovern que proclamen les autonomies polítiques
duran un ple recobrament dels idiomes autòctons. En el cas de les Balears voldríem que
s'arribàs al màxim d'equiparació, legal i real, del castellà i el català.

Per aquest motiu creim que serà precís intensificar al màxim el procés general ano-
menat de normalitiació lingüística que haurà d'implicar tota la societat.

Tots som responsables del nostre idioma. Per això és positiu que l'Ajuntarnent
doni caràcter oficial. Confiam que les disposicions presentades pel Sr.Aulet i aprovades
per tot el Consistori no quedaran en paper banyat, sinó que es duran a la practica i fins
i tot que s'ampliaran fins arribar a la mateixa mesura que les disposicions que va aprovar
amb més generositat l'Ajuntament de Palma l'any 1981.

De totes maneres, ara que tenim el dret d'usar la nostra llengua, és necessari aprofi-
tar-lo al màxim. Arnpliar l'ús de l'idioma no és qüestió exclusiva dels pol ítics, sinó de tots
nosaltres com a ciutadans.
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NOTICIES LOCALS
que no és apropiat per a
berbena sinó per escoltar-lo
a recitals.

El diumenge, al mig-
dia, visitaren oficialment
la ciutat el president
Ilas i els polítics Ilucmajo-
rers Antoni Cirerol, presi-
dent del Parlament, Jaume
Llompart, conseller d'Inte-
rior; Gaspar Oliver, conse-
ller d'Indústria i Comerç i
el senador Antoni Ramis.

Un acte Ilamèntable
que hem de remarcar és l'ac-
titud del Club Joves que no
tengué miraments a l'hora
de perjudicar la festa que
es feia a plaça amb els seus
potents altaveus. Tant el re-
cital de "Jarcha" com el ball
de bot hagueren de sofrir les
impertinències d'una músi-.
ca massa estrident.

GUARDERIA INFANTIL.

FESTES PASSADES,
COQUES MENJADES.

• La festa de Sant;L Càn-
dida d'enguany ja ha passat,
amb uns actes practiciment

consemblants als de cada
any.

Com a novetats, s'ofre-
na floral i la festa del di-
lluns on es va demostrat
una vegada més que cada dia

hi ha -més afició al ball de
bot.

La berbena va comptar
amb l'assistència del grup
andalús "JARCHA", que és
un grup de qualitat, però

El curs vinent la guar-
deria infantil municipal
obrirà per primera vegada
les portes. Per aquest motiu
des del 22 d'agost al 22 de



nuncien a la seva propie-
tat els participants que no
ho fessin en aquest termi-
ni.

14.- El jurat podrà de-
clarar desert el premi.

Llucmajor, agost de 1.983.

ha eumplit dos anys
Aquest mes de Setem-

bre fa dos anys que veié la
llum per primera vegada el
núm. 1 de la nostra revis-
ta, si bé durant l'Agost ja
havíem posat fil a l'agulla.

A més de ser una re-
vista d'informació local i
d'opinió hem intentat dur
a terme una sèrie d'activi-
tats lligades a temes que
ens preocupen com és ara la
taula rodona, debat so-
bre "Una zona industrial i
un port a s'Estalella" i la
corresponent al 25è aniver-
sari de la mort de la poetes-
sa Ilucmajorera Maria A. Sal-
và.

Cada mes, surt una tira-
da de 800 exemplars que es
distribueixen entre els subs-
criptors i en la venda a bo-
tigues especialitzades i lo-
cals comercials (botigues de
queviures, cafeteries...) i
es compta amb una balanç
econòmic favorable gràcies
a la publicitat dels nostres
incondicionals anunciants,
ja que encara que l'exemplar
es ven a 60 pessetes el seu
cost real és de 90.

La vintena de col.labo-
radors que treballen assidua•
ment per a la revista fa pos-
sible l'intercanvi de papers
i cada any es celebra una
sopar de companyonia per
evitar el distanciament que
les tasques personals de ca-
dascun ocasiona.

Cada any, pel mes de

setembre, es realitza la reno-
vació de subscripcions
aix( que si el subscriptor no
expressa el seu desig contra-
ri, se li renovarà la tarja
anualment. També volem
puntualitzar que si hi ha
algú que té interés en uns

números determinats que
per causes externes a nosal-
tres no li han arribat, que es
dirigeixi a la nostra adreça i
se li remetran el més aviat
possible.

Mantenim, mensual-
ment, contactes amb altres
revistes a través de conti-
nuats intercanvis per millo-
rar el nostre treball i per
això, el passat mes de maig,
entràrem dins l'Associació
de Premsa Forana que in-
clou gairebé totes les revis-
tes que s'editen a Mallorca,
i es celebren reunions amb
els seus representants. El
mes de juliol, convidats pel
president del Consell de Ma-
llorca Sr. Jeroni Albertí, và-
rem assistir a un sopar al
Puig de Santa Magdalena
juntament amb altres revisj
tes que pertanyen a l'es-
mentada Associació.

Si dos anys són poca
cosa per fer un judici so-
bre el nostre treball, desit-
jam fermement que puguin
ser molts més per demos-
trar-ho. Creis-me que és una
tasca atractiva, dura, de ve-
gades ingrata i no sempre
reconescuda.

••••••n• •nn•

Cristaleria Llucmajor
. Envidrat d'obres - Miralls • Vidres de Color - Decorats -

Vidres en general

Ronda Migjorn, 105 - Teléf. 66 14 93 - LLUCMAJOR )Mallorca)
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setembre hi haurà obert el
termini definitiu de matrí-
cula. Mesos enrera, quan es
va realitzar la preinscrip-
ció, sol.licitaren una tren-
tena de places quan en rea-
litat hi ha lloc per a més de
cent infants... S'espera que
amb la inscripció definitiva
augmentin els matriculats.
En una reunió mantenguda
entre representants de
l'Ajuntament i dels pares
preinscrits s'acordà pagar
una matrícula de 2.000 pts
i altres tantes cada mes en
concepte de manteniment
dels servicis prestats. Igual-
ment els pares manifestaren
el desig de formar una as-
sociació i de posar en mar-
xa un menjador.

Per altra banda podem
informar que s'estan fent
gestions perquè la Caixa
d'Estalvis es faci càrrec
de l'adquisició del mobilia-
ri adequat.

Una altra qüestió a
resoldre és la contractació
de personal docent i no do-
cent que farà falta a la guar-
deria. Per aquesta circums-
tància s'hauran de convocar
oposicions ben aviat.

CONCURS PROVINCIAL
DE CARTELLS
FIRA I MOSTRA 83.

BASES.

1.- TEMA LLIURE. (La
participació serà totalment
lliure per a totes les perso-
nes a les qui pugui interes-
sar).

2.- Format 45x65 a tres
o quatre colors.

3.- Técnica lliure a
elegir pel concursant, si bé
es valoraran més els cartells
amb al.legories relacionades
de manera especial amb el fi

objecte d'aquest concurs.
4.- Darrer dia d'admisió

dels treballs serà el 10 de
seten-ibre de 1.983.

5.- El veredicte del ju-
rat es donarà a conèixer

dins els tres dies següents
al termini final de la recep-
ció de les obres.

6.- El cartell durà
obligatòriament la següent
inscripció:
FIRA i IV MOSTRA -
LLUCMAJOR. 16 d'octubre
de 1.983.

7.-Es donarà un sol pre-
mi de 40.000 pts pel cartell
que resulti guanyador.

8.- Les obres duran a
darrera un lema, i en un so-
bre tancat el nom i l'adreça
del concursant.

9.- Es nomenarà un ju-
rat que estarà compost per
un representant de l'Ajunta-
ment, un altre de les dife-
rents comissions mixtes de
fires i vàries personalitats de
l'art cle la publicitat.

10.- Les obres se entre-
garan a seran enviades a la
secrelaria de l'Ajuntament
de Llucmajor. Plaça Espa-
nya, 11

11.- L'obra premiada
quedarà en propietat de
l'Ajuntament, i podrà fer-
ne ús sense previ avís al gua-
nyador, perb es ferà cons-
tar nom i llinatges de l'au-
tor.

12,- El veredicte del ju-
rat serà inapel.lable, i, els ca-
sos no prevists en aquestes
bases, seran resolts a judi-
ci dels organitzadors i ju-
rat.

13.- Les obres no pre-
miades, poran esser retira-
des pels seus autors en el
termini de trenta dies a par-
tir del dia en que es faci
públic el veredicte del ju-
rat, entenguent-se que re-

RESTAU RANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEJOS

Informació: 66 03 17
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NOTICIES DE S'ARENAL
(Tomeu Sbert).

TURISME.

La temporada turística
ha estat enguany un poc
irregular. Mentres en els me-
sos de juny i juliol hi havia
places buides, en el rnes
d'agost, tot ha estat ocupat.
Molta gent, molta animació,
sa platja replena de turis-

tes, molta gent però poc op-
timisme entre l'hosteleria.
Preocupació entre els co-
merciants, un futur que es
veu bastant incert.

Bartomeu Xamena i
Simonet, president de
l'Agrupació d'hotels, ha rno-
gut tota la premsa escrila i
d'altres mitjans de comuni-
cació parlant de problernes
d'infraestructura i d'al tra
mena. Resulta que el batle
de Ciutat, Ramon Aguiló
feu unes promeses que en-
cara no ha complit. l això
ja fa estona. No podem dir
que ja ha plogut perquè

ara plou molt poc, però si
que era molt abans de ses
darreres eleccions. Per al-
tra part en Tarabini Caste-
Ilani va dir a una reunió
amb els hotelers que ven-
dria sovint a tenir unes en-
trevistes cada setmana o
cada quinze dies. l resul-
ta que no ha tornat. Per
quins motius?

A la part de Llucma-
jor sembla que hi ha més
bona disposició. Parlarem
amb el senyor Xamena i
veurem què diu al respecte.

FESTES A "BAHIA
GRANDE" i "BAHIA
AZUL".

Hi va haver festes popu-
lars a Bah (a Grande" i "Ba-
hía Azul". Coordinador, el
delegat de l'alcaldia, Manuel
Santolaria. Ambient agra-
dable, molt de bon humor,
alegria i desitjos de supera-
ció. Es celebrà berbena,
concursos, exposició de re-

trats de Josep Lluís Vila,
tennis, proves per a senyo-
res, balls mallorquins, mara-
thon, actes religiosos, actua-
ció del grup "Cop d'Esco-
dra", exhibició d'acrobàcia,
campionat de truc i d'es-
cacs, natació i actuació de
l'artista Bonet de "San Pe-
dro".

El darrer dia de festa,
sopar i ball amb entrega de
trofeus, distincions, etc.
Allò que no comprenem
és com ho feren coincidir
amb la diada de Santa Càn-

dida.

OBRES.

S'estan fent unes obres
a càrrec de l'Ajuntament
de Llucmajor, per millorar
l'assumpte de les aigües re-
siduals. Es tracta de donar
més força a les bombes im-
pulsores i fer alguns canvis
dins les instal.lacions de la
mateixa depuradora.

De totes maneres l'as-
sumpte de les aigües brutes
és un problema greu.

CAN MATIES
BAR - RESTAURANT

TAPES VARIADES
BERENARS

C/. Campos, 1 - LLUCMAJOR

MATERIALS DE
CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI 
Tel. 66 06 88
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PSOE Lluemajorer:
Guanyador y perdedor

Sense cap dubte, el PSOE a Llucmajor era el partit
que anava a guanyar les passades eleccions municipals.
Pareixia, fins i tot, que seria el guanyador absolut, i no ha
estat així. La inèrcia d'un partit guanyador a nivell nacio-
nal no va ser suficient per aconseguir la victòria absoluta.

Perquè ens doni la seva opinió referent a aquest fet
perquè ens digui quina serà la política del partit de
ció al Consistori, ens hem entrevistat amb el que encapço-
lava la llista i portaveu del PSOE, Sr. Tomàs Garclas.

-Quins creis que foren
els motius que feren que no
aconseguíssiu la victòria es-
perada?

-Mirant els resultats del
28-0 i comparant-los amb
els del 8 de maig, la seva
opinió i la que va sortir de
l'anàlisi del partit és que a
les eleccions d'octubre,
UCD, tengué 600 vots i el
PSOE 4.035. A les de maig,
AP en tengué 2.458, UM
1.505 i el PSOE 2.825. UM
va prendre més vots al
PSOE, i els 600 vots d'UCD
anterior es compten com a
abstencions. També hem de
comptar amb l'absenció de
s'Arenal en un 45 o/o, i
aquesta va ser la que més
ens va afectar.

-No creis que pot haver
influit el fet del pacte
amb UCD i el desgastament
polític que sempre suposa
estar en el poder?

-Creim que no. Fins a
les eleccions del 28-0 và-
rem tenir 1.000 vots més
que a les eleccions del
79.

-Les diferències d'opi-
nió que hi havia a l'hora de
presentar candidatura en-
tre els que podria anomenar
membres del PSOE històric
i els novells, no podria ha-
ver estat motiu de la pèr-
dua de vots?

-Tots aquests que quali-
ficau de PSOE històric, vull
creure que són socialistes
i la dinàmica del partit dins
de la seva històrica ha es-
tat que en cas de discre-
pància es resol a través de
l'assemblea i aquesta donà
suport a la candidatura en
un 85 o/o.

D'aquests, que podríem
dir-ne històrics hi ha hagut
tres baixes, que personal-
ment crec que són degudes
a discrepàncies amb l'execu-

tiva de l'agrupació.
-Es diu pel poble que

oferíreu donar suport a UM
per fer batle el seu candi-
dat. Es veritat, això?

-Efectivament. Nosal-
tres vàrem tenir una reu-
nió arnb UM i li vàrem fer
dues propostes: 1 a. —No
que ens donassin suport a

nosaltres sinó què s'absten-
guessin o que se votassin
ells mateixos i nosaltres els
donaríem competències en
el govern del poble. Aques-
ta proposta fou denegada,
ja de tot d'una, pel porta-
veu del grup, Sr. Miquel
Clar, dient que mai no con-

sentirien que hi hagués un

batle socialista a l'Ajunta-
ment de Llucmajor. La 2a.
va ser donar suport al Sr.
Manresa com a batle i a
canvi de la la. tinentia de
batle la pedania de S'Are-
nal, les comissions d'Ur-
banisme, Govern i Hisen-
da, i per a ells, les de
Cultura i Esports, i Sani-
tat i Serveis socials. Dos
dies després, la contesta a
la proposta fou també ne-
gativa.

-Referent a urbanisme,
com creis que marxarà el
nou Pla, tenint en compte
els que l'han de dur a terme
i la seva actuació davant els
problemes i infraccions ac-
tuals?

-Som molt escèptic
referent al nou Pla d'urba-
nisme, tenint en compte
l'actuació, fins avui, del nou
Ajuntament. Hi ha una total
tolerància. No vull anome-
nar casos concrets perquè el
partit dins poc temps farà
una moció al Pla presentant
una relació de les il.legalitats
que s'estan desenvolupant.
Fins i tot m'atrevesc a dir
que l'Ajuntament funciona
dins la il.legalitat.

-Quina línia pensa se-
guir el vostro partit per vet-
llar pels interessos del po-
ble?

-La línia de l'oposició.
Estar al lloc on ens ha po-
sat el pacte AP-UM. Inten-
tarem fer una oposició cons-
tructiva presentant alterna-
tives, la qual cosa pensam
que serà dificil, ja que les
nostres propostes no són
tan sols estudiades. Creim
que pel bé del poble hau-
rfem d'arribar a fer propos-
tes dolentes i aix( es deci-
dirien per les bones. Si
proposam lo millor, aixe,
és automàticament desesti-
mat.

l. Barceló.
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AL, NINETES
"Ninets i ninetes, si vo-

leu anar tranquils pel car-
rer, votau apé" repetia una
veu angelical d'indefensa
criatura manipulada per la
megafonia propagandística
de la coalició que actual-
mente té el poder munici-
pal.

Vos ne recordau, de les
inacabables pallisses músico-
vocals que ens pegaven des
dels altaveus fixes a placa o
a aquell cotxe verd que pa-
reixia que no s'havia d'atu-
rar mai de passar per davall
les nostres finestres? Vo!. ne
recordau, de
volum que feia distorsionar
els altaveus i emmalaltir els
cucs de moltes d'orelles :iu-
tadanes?

Per sort, ja fa temps
que la campanya electoral
va passar (parl d'orelles, no
de resultats) i amb ella va
fugir la febrer discotequera
dels politiquets locals.

Mirau si no: un hora-
baixa d'estiu, a plaça hi
feia fresqueta, un comerç,
situat quasi a veinat del
lloc des d'on els altaveus ens
havien bombardejat; tenia
posada música que escolta-
ven alguns dels qui seien per
allà. Vos puc garantir que la
música era molt millor, es-
tava més ben reprodu•ia
tècnicament i sonava molt
més fluix que les lletanies
electorals. Però amb
aquest Don Toni (Zano-
guera, clar) va enviar un

municipal per fer baixar el
volum de l'aparell, perquè
molestava la gent.

vaig pensar jo,
és gran meravella com pot
canviar en pocs dies l'acti-
tud d'una persona, i de cop
fer-li veure que els sons ex-
cessius poden molestar.
Llàstima que no hi hagues-
sin pensat abans de fer-nos
passar aquells 15 dies de
trista memòria. Ara que pot
ser bé que hi pensassin, pe-
re, posassin per davant del
respecte als ciutadans, la ne-
cessitat d'aconseguir vots,
mal fos a força d'esquei-
nar nit i dia.

Aix( i tot va bé, medi-
tava jo, reconfortat; aques-
ta nova preocupació pel
benestar de les nostres ore-
lles, caps i nervis en gene-
ral ens pot salvar de molts
de moments desagradables.

Però els dies no s'han
aturat de passar, i les me-
ves esperances no han tro-
bat resposta: nit i dia, una
guarda de pocavergonyes,
armats amb motos i cot-
xes a "escape" lliure seguei-
xen fent carreres i exhibi-
cions renoueres pels nos-
tres carrers sense que nin-
gú no faci res per impedir-
ho.

Ai, ninetes, ni pel car-
rer ni dins ca nostra podem
estar tranquil.lets, si el se-
nyor batle i tot el consisto-
ri no fan res per evitar que
aquesta colla de terroris-
tes sbnics ferin les nostres
orelles, interrompin es nos-
tre sb, ametrallin el nostre
sistema nerviós. I no sols
són els que dèiem ara. Tam-
bé deveu haver sentit els
saraus que organitza el
personal que recolleix els
fems si per mala sort tro-
ben un cotxe que no deixa
passar el camió. Primer un
bon concert de bocina, i
quan surt l'amo del cotxet
en qüestió, una bona in-
sultada. Crec que trac-
tant-se de gent que, al cap i
a la fi, fa feina per a la co-
munitat, haurien d'anar més
alerta en tractar amb la
gent. El respecte mínim
ha d'esser inel.ludible.

No fa un mes vaig veu-
re com el camió del fems
feia un cop a un cotxe,

rompida l'intermitent de
darrera (el de l'esquerra per
més senyes, i el cotxe era
un R-7 vermell fosc, apar-
cat al carrer del Convent).
Després, el camió se n'ana-
va sense cercar l'amo, ni dei-
xar cap nota. I algú pagarà
la reparació. I aix( anam.

I més encara, com pu-
nyetes podem anar tran-
quils pel carrer, nirietes en
cotxe o ninetes a peu, si
al moment menys pensat
ens pot envestir una bicicle-
ta o un motoret en direc-
ció prohibida? Tots aquests
problemes, amb els mesos
que duu format el consis-
tori, ja es podrien haver
començar a solucionar. Tots
aquests i molts d'altres.
Perquè per això són ele-
gits els Ajuntaments, i per
això es manté una
ca municipal.

UN PRINCIPI
TRANQU I L ITZADOR.

Vos haureu fixat que,
un poc més amunt, he es-
crit Don Toni i no D.
Antonio. El motiu d'aquest
canvi és l'aprovació de la
"normalització I ngü ísti-
ca municipal". Les mesu-
res sobre els noms de car-
rers, documents de l'Ajun-
tament, publicacions, con-
sultes als "entesos", em pa-
reixien bé en principi, mal-
dament les trobi un poc
massa tímides i no esti-
gui massa segur daixò dels
plaços prudencials i "així
com sigui possible".

Un altre dia en parla-
rem més amplament, però
mentres tant, de manera
provisional (que estaria
molt content que pogués
estar definitiva) direm el
nom del Batle en la nostra
llengua, en Català. I el
d'Unió Mallorquina també,
maldament al seu programa
diguessin mentides, a nivell
d Illa; perquè el "xiste"
aquell del programa que
prometia protecció per als
espais naturals, i duia pin-
tat un Iletreret que posava
"Parc des Trenc" ha resul-
tat esser una mentida tris-
ta i feresta.

v i,	 i
.cori Fura

(Siquieres,puedes)
-

En la Red Seat sabemos que te 	 no puedes, que esta por encima de
gusta el Seat Fura. Porque la verdad 	 tus posibilida.des... es que todavta no
es que no hay otro coche como él. Con	 conoces las facilidades que te ofrece
tanta fuerza. MtraJo bien y veras que	 la Resi Seat. Financiación a largo
lo tiene todo (el mejor eqtapado de su 	 plazo, mas por tu coche usado, todo lo
clase). 'Ihdo lo que tü le pideo a un 	 que te haga falta. Ven a la Red Seat y
coche para ir por la vida concbmprate un Seat Fura.
empuje, con ganas, a tu aire. 	 Es un valor en

Venga, atrévete.	 alza...que cada
Acereate a cualquier	 dia va a rnas
Concesionario de la

pR:deÍe a›t' r'nura ... '''r
Entra y veras eomo
es un coche especial-
mente para ti. iAh! y si
crees que . mucho, que

,

SEAT FURA

• Red SeaL La garantia rnite fuerk

5 EAT <1> $.1,

is
1.= al.

irrin ii

Rubí Automóviles Llucmajor, S.A.

Carretera s'Arenal s/n. Tel. 66 02 34
LLUCMAJOR

Exposició a C. Terral, 4
S'ARENAL



SOPAR DE
COMPANYONIA

El passat dia 19 d'A-
gost, es va celebrar la
XIXa. edició del sopar de
companyonia dels alumnes
del Col.legi de Sant Bona-
ventura de Llucmajor que
cursaren el batxillerat entre
els cursos 1959-60 i el
64-65.

Assistiren els següents
companys: Gori Andreu,
Francesc Bonnin, Jaume
Bonet, Celso Calviño, Da-
mià Font, Miquel Pascual,
Miquel Puig, Toni Rafal,

Climent Ramis, dels rievuit
que formaven el curs.

Durant el cafè i copa,
es va decidir que la prò-
xima edició, la XXena
tengui caire excepcional,
com una prova de l'ex-
traordinari que se vol cele-
brar en fer anys.

La possibilitat d'una
aproximació al Col.legi altre
vegada, fou també tractada.

Existeix a Llucmajor un
altre grup de co-alumnes
que mantenguin un contac-
te semblant?

Molt cordialment.
Climent Ramis
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SANTA CANDIDA
PATRONA.

Ja han tornat passar les
festes de la patrona de Lluc-
major. Ja fa un any que, al
so de les xeremies, com un
nanet impacientador i fes-
tiu, vaig comparèixer dis-
posat a donar la murga.

Enguany, com que el
dilluns era el dia de la Ma-
re de Déu d'Agost, les fes-
tes han durat un dia més.
Això va permetre intro-
duir al programa una nove-
tat que consider significa-
tiva: parl de la vetlada de
ball mallorquí. Ball, aquest
pic, de veres, vull dir ballar
i no de mirar ballar.

Clar que no tothom ho
va entendre així. Parl, per
una part, d'alguns grupets
que a algun moment va sem-
blar que volien convertir la
festa en allò que no era ni
havia d'esser: una competi-
ció. Però, sobretot, em re-

feresc a la invasió del lloc
que el balladors necessita-
ven per a moure's sense no-
ses. Els espectadors oblida-
ren que, a aquestes mani-
festacions, com a jugar a
cartes, els de defora són de
cartró, es a dir, el seu dret
a mirar està subordinat al
dret a ballar dels que així
ho volen fer.

El resultat va esser la
incomoditat i les molès-
ties que hagueren de sofrir
els que volien ballar. Trepi-
jades, colzades, sempentes
i estretors que s'haurien
pogut evitar amb un poc de
respecte per part de sec-
tors del públic, o si l'Ajun-
tament s'hagués preocupat
de fer compondre les cadi-
res adequadament, com ho
havia fet la nit abans per a la
berbena. 0 és que hi ha ac-
tes de primera i actes de se-
gona?

Per a acabar amb aques-
ta vetlada: un aucellet rn'ha
contat que les oronelles ana-

ven ben emprenyades per-
què la Casa Consistorial te-
nia les portes tancades.
Aquest pic tenien tota la
raó. Ara falta veure si piu-
laren tant contra l'Ajunta-
ment de dretes com piula-
ren contra el de centre es-
querra. I ja que xerràvem
de cadires, un altre show
ben llastimós va esser el que
es va organitzar el temps del
concert de la Banda Muni-
cipal al Passeig. (No comen-
taré ara l'actuació de la
Banda, perquè no som cr(-
tic musical, i tots ja sabeu
que pas un guster de sentir-
la, que quan toquen coses
d'En Gerswin estic a punt
de tornar boiet de gust que
pas i que trob que es merei-
xen un bon enfilai d'elogis).

Idò resulta que els or-
ganitzadors Fiavien calculat
molt malament la gent que
aniria al Concert, i quan
aquest va començar n'hi ha-

. via més de drets que d'as-
seguts. Amb aquestes arri-

ba un camió municipal
carregat de cadires i la Ban-
da va haver de tocar la se-
gona acompanyada per unes
completes de pataplim pata-
plam que feien empegueir.

Renyada tant per a els
organitzadors com als que
no pogueren esperar a dava-
llar les cadires a que la ban-
da no tocàs.

I sa darrera: donat
l'èxit de "JARCHA" i la
manera que animaren i fe-
ren ballar la gent, a les ber-
benes de l'any que ve, ven-
drà l'escolania dels Blavets
de Lluc.

Ara ja acab: la inversió
feta per als mundials de
bàsquet Junior a Llucmajor
ha estat un "exitasso": el
nom del nostre poble és co-
negudíssim per la Xina i
Angola. Però lo que es
per als mitjans de comuni-
cació... (Quins rid(cul, quin
rid ícul).

En Pau dels Cans.

Us oficial del català dins l'AJuntament
Mentre enllest(em el

número corresponent al mes
d'agost, l'Ajuntament apro-
vava per unanimitat els prin-
cipis i normes generals que
determinaran la cooficialitat
del català i el castellà dins
el Consistori.

Aquests principis gene-
rals iniciaran el procés de
normalització i ngü (stica
dins l'esfera oficial del nos-
tre Ajuntament. Per
aquest motiu s'ha establit
que:

1) El català i el cas-
tellà són les llengües ofi-
cials del Consistori.

2) Tot ciutadà té
dret a usar la seva llen-
gua en les relacions, orals o
escrites, amb l'administra-
ció. També té dret a esser
informat i servit per l'ad-
ministració en la llengua
oficial de la seva elecció.

3) Els rètols dels servi-
cis municipals, negociats,
delegacions, arxius, fitxers,
cartells, etc. s'escriuran en
català, sempre que la ver-
sió catalana sia semblant
a la castellana. Exemples:
Secretaria, informació, ur-
banisme, etc.

4) La documentació re-
mesa als ciutadans se realit-

zarà en català i en castellà.
5) Els escrits que els

ciutadans adrecin als orga-
nismes municipals, podran
ser en català o en castellà.

6) Tots els topònims
del terme de Llucmajor ten-
dran com a única forma ofi-
cial la tradicional.

7) La rotulació dels car-
rers es farà en la llengua de
Mallorca i les formes escri-
tes incorrectament seran
corregides.

8) Finalment, l'Ajun-
tament crearà un servei
d'assessorament	 lingüís-
tic per ajudar als funciona-
ris a utilitzar correctament
el català i traduir o corre-
gir els textes de l'adminis-
tració municipal.

Les bases legals
d'aquesta disposició mu-
nicipal són la Constitució
Espanyola, l'Estatut d'Au-
tonomia de les Illes Ba-
lears, el Reial Decret de 10
de maig de 1.979 sobre l'ús
de les llengües no castellanes
dins les Corporacions locals.

La base tècnica és el
"Programa de Normalitza-
ció Lingüística" presentat
pel PSM i aprovat per
l'Ajuntament de Palma
l'any 1.981. De totes ma-

neres les disposicions de
l'Ajuntament ciutadà so-
brepassen les aprovades pel
nostre Consistori, tant en
l'especificació dels objec-
tius a aconseguir com en els
mitjans posats a l'abast per

fer-lo possible. El mes que
ve farem una anàlisi més de-
tinguda d'aquests projectes
i de les bases legals amb què
se sustenten.

M. Garcias,



VENDA DE PISOS,

DUPLEX I APARCAMENTS

151LECA
Entrada: Carrer Campos
Superfície pisos: 111 a 124 mts. 2
Superfície duplex: 120 a 130 mts. 2
i terrasses
Dormitoris: 3 a 4
Banys complets: 2
Trespols de Ceràmica
Fusta de Nord
Façana de mars amb doble tabic
Terrassa comú a primera planta,
350 mts. 2
sobre-terrat, 300 mts. 2
Ascensor
Aparcaments subterranis

PROMOCIO I VENDA:
Ca 'n Tià Tajeca - Tel. 66 02 79
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ELS OUS EN TERRA
Després d'haver llegit

detingudament l'article
"Piulant i criticant" de la
revista "Sa Veu de Llucma-
jor", al no. 31, no puc
més que rebatre l'au "Phoe-
nix en alguns punts per
tal de tractar-nos de cre-
guts i ignorants. I dic
tractar-nos, ja que corn a
membre de 'LOCB a Lluc-
major em sent al.ludida.

1.-La finalitat de l'Au-
tonomia és bé una altra
(i ho deveu saber) que no
la de recobrar ancestrals
costums i festes de l'avior,
si bé és prendre seriosa
consciència del significat de
POBLE, que tenim,

2.-Com a secretària de
L'OCB a Llucmajor puc
assegurar sense por d'equi-
vocar-me que l'esmentada

entitat no tan sols no és
ni de prop fer-hi una filial
del Partit Socialista de
Mallorca sinó que no té
res a veure amb aquest,
ja que el PSM és ben clar
un partit polític mentre
que l'Obra (supós que tam-
bé està prou clar) és una
entitat cultural (i sense con-
siderar-se toixarruda). De
totes maneres estic ben sor-
presa que algú gosi fer una
afirmació tan contundent
quan és totalment errò-
nia.

Si que és veritat que
molts de simpatitzants del
PSM són socis de L'OCB
però dins aquesta tenim
gran quantitat de socis que
pertanyen a diferents par-
tits(la gran majoria no per-
tany a cap): des del PSOE,
UM, fins a la dreta més
conservadora, com és el vos-
tre cas.

Quant al fet que el PSM
i l'OCB s'havien cregut
tenir l'exclusiva cultural és
un gran disbarat In'hi ha
hagut d'altres, de grups, que

que s'ho havien cregut
i sabeu ben bé qui són).
Simplement i malaurament,
eren les dues úniques que
semblaven tenir interés pel
que en deis "lo nostro".
Benvingudes sien totes aque-
lles agrupacions que en nom
de la cultural treballen per
recobrar la nostra identitat
cultural i històrica.

3.-Les festes populars,
contràriament al que supo-
sau, no tenen el fonament
religiós al qual vos refe-
riu, sinó ben pagà, i, fins
i tot, algunes es remun-
ten molt abans de l'era de
Cr ist. La festa de Sant
Antoni , per exemple, era
la festa de l'hivern com ho
era també la de Nadal,
i la d'estiu, per a Sant
Joan Baptista. Totes aques-
tes festes tenien a veure
amb la fertilitat de la

terra i sovint plagades de
símbols sexuals. El que va
fer L'Església fou adaptar-
les ja que no podia llevar-
les d'enmig. I si no, llegiu:
"L'arrelament que aquestes
cerimònies varen tenir a
l'antiguitat fou tan consi-
derable que, l'Església, da-
vant la impossibilitat de
fer-les desaparèixer, va op-
tar, hàbilment, per integrar-
les, trasmudant el seu sentit
(...)No fou, emperò, una co-
mesa massa fàcil. Més aviat
va ser un procés llarg i tre-
ballós, doncs, davant de-
terminades situaciones crí-
tiques, fins i tot els propis
ministres feien ressorgir els
vells ritus pagans"(1).

4.-Les cançons de picat
o de tema sexual són pre-
sents en totes les civilit-
zacions. No són les úni-
ques per defensar ni se'ls
vol donar més ni menys
valor del que tenen.
Senzillament, hi són, i des-
prés d'una llarga època de
censura, on vos hi devíeu
trobar d'alló més bé, feliç-
ment han pogut veure la
llum i formen part, en la
mateixa dosi de les de
qualsevol altre temàtica, de
la nostra cultura popular,
malgrat vos sàpiga tant de
greu.

5.-Si l'anterior Consis-
tori va fer un desbarat
eliminant l'ordre clàssic de
la nostra festa, aquest, llevat
de la restitució del Cada-
fal no s'ha vist altra dife-
rència.

L'únic que aconseguei-
xen aquestes orenelles amb
el seu escainar (això no pot
dir-se piular) és pensant-se
fer la Seu plena d'ous,
fer tots els ous en terra.

C. Font
1.-G.Genovart, "Psicoa-

nalisi de la festa de Sant
Anton/ L Luc , gener-
febrer, 82 no. 701 -p. 6.

CAIXA DE PENSIONS
•	 99' la Cana
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El müsie Joan Xamena (II)
(Arnau Tomàs).

Durant molts d'anys de
la meva joventut, vaig fer
feina com a impressor, els
primers, com aprenent a la
imprempta d'Alfonso Pablo,
després a la de Jaume Sal-
và, i darrerament, a la
Impremta Moderna de M-
quel Barceló. Com que a to-
tes aquestes impremtes tre-
ballava com a mestre
imprescindible, en Joan Xa-
mena, vaig poder aprofitar
aquesta circumstància, tan
per aprendre l'art de caixis-
ta, com per conèixer la per-
sonalitat d'en Xamena, amb
totes les seves virtuts i els
seus defectes, d'una vida vis-
cuda intensament, plena
d'anècdotes inoblidables,
moltes d'elles ocasionades
per la irresistible tendència
que tenia mestre Xamena de
corregir qualsevol falta, tant
ortogràfica, com de caire li-
terari, vengués d'on vengués,
tant si l'autor era el Supe-
rior del Convent com el Re-
verend Mn. Bernat Tro-
bat (E.P.D.)

L'època de la sortida
del nou Setmanari local,
"La Semana", l'any 1.936,
publicació deguda a la
iniciativa de Jaume Salvà
(Es Capser) que tenia els
tallers al carrer del Born, va
esser molt propícia per les
inquietuds literàries i cultu-
rals del mestre Xamena, a
més de les professionals, ja
que, redactava a mà els Edi-
torials i altres notícies i
notes periodístiques i era
també el qui componia mol-
tes de les seves paraules amb

lletres de plom, compagi-
nant finalment totes les pà-
gines de "La Semana", i la
consegüent correcció de tot
el periòdic, abans
mir tots els exemplars.

Però "La Semana" va
tenir la desgràcia de néixer
a un temps on la tensió
política que acabaria amb
una guerra civil, dificultava
tota acció periodística de
caire independent. Així, Xa-
mena, per molt que als seus
Editorials demanàs sereni-
tat, no ho pogué aconseguir,
ans al contrari, no va servir
més que per produir les
ires i l'inconformisme d'un
sector, que no hi va estar
d'acord, ni molt manco,
amb el que deia Xamena,
dels incidents que es produï-
ren en aquells dies pròxims
a l'esclat del Moviment.
no podien esser més conci-
liadores les paraules de Joan
Xamena:

"Quisiéramos que nues-

tros lectores supieran com-
prender el motivo de abste-
nernos de hacer un comen-
tario directo sobre los suce-
sos acaecidos el 14 de Abril.
Solo podemos decir que los
lamentamos y que nuestro
mas noble deseo es que no
vuelvan a repetirse..." No
debemos olvidar que hay
cosas que se sabe como
empiezan, pero no como
acaban..."

"La chulería debe desa-
parecer de nuestras costum-
bres políticas, y debe impo-
nerse la urbanidad y el buen
sentido en el desarrollo de
todas nuestras contien-
das..." Es un prurito ridí
culo y criminal el de em-
plear el nombre de España
para menesteres de baja po-
lítica y los que tal hacen
demuestran que lo que me-
nos les importa es, precisa-
mente, España".

Allà on no tenia molts
de miraments Xamena era

amb els temes relacionats
amb la música, la seva gran
passió. Per allò mateix les
seves crítiques al moment
musical de la ciutat no te-
nien pietat. Aix( a un Edi-
torial sobre "Cultura musi-
cal" deia les paraules se-
güents:

"Las agrupaciones mu-
sicales de nuestra ciudad son
producto casi exclusivo de
la improvisación, y sus ele-
mentos ejecutantes, general-
mente, no han tenido la pre-
educación indispensable pa-
ra figurar como tales. No es
extrario, por lo tanto, que
dichas Agrupaciones, al eje-
cutar composiciones de
acentuado matíz expresivo,
den un resultado absoluta-
mente nulo y cuntraprodu-
cente. Y cuando se trata de
música clasica, de grandes
autores, el hecho de poner-
las en programa constituye
una insensatez..."

"El Torbellino",
banda cómico-
tourina musical,
fundada
dirigida
per Mestre
I. Xamena

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPANAS

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



La Casa

FURGONETA SH ERPA DIESEL
6 velocitats

6 litres per 100 Km.
motor de 1800 c.c.

41C.
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L'altre dia de pEges
regirant uns fulls, pol-
sosos i groguencs de dies,
que s'amuntegaven a un
cornaló de "La Raconera"
tapats per un caramull de
llibres vells i per una te-
ranyina tan antiga com ells
em va caure a les mans una
quartilla arnada i amb
senyals més que evidEnts
del pas del temps que no
perdona.

Com que sé que a
la nostra "Raconera", tal-
ment com si d'un antic
caixó de sabater es trac-
tàs, a vegades s'hi troben
les coses més inesperades
o estrambótiques, per
exemple: paraules que el
gota a gota de la castellanit-
zació (lenta, segura, eficaç
i televisiva) hi han arrece-
rat, vaig pegar-li una LlIa-
da.

A la quartilleta terrosa
hi figurava una llista de
mots distribuits en dues
columnes i encapçalats der
un títol: "La casa" seçuit
d'un sots-títols on es Ile-
gia:"Relació mínima de
certs mots que no hauríem
de fer servir".

Aquell repertori, que
vos transcriuré al final, con-
tenia unes dotzenes de bar-
barismes relatius a la casa
amb les corresponents for-
mes catalanes aconsellables.
Pel que he pogut compro-
var, l'anónim autor
d'aquella fulleta, confeccio-
nada amb una cal.ligrafia
molt presentable per cert,
va tenir ben presents, entre
altres, al menys dos lli-
brets altament recomana-
bles pel qui estigui inte-
ressat en tot això tan ex-
travagant de parlar, i/o es-
criure, la nostra llengua
amb pulcritud i correcció.
un era el "Nou vocabulari
de barbarismes" de E. Fi-
gueras i R.Poch (Manuals
Lingüístics Barcino,8,Bar-
celona, 1.973) i l'altre, "Vo-
cabulari de barbarismes del
català de Mallorca", de
Jaume Corbera i Pou (Pro-
motora Mallorquina de Mit-
jans de Comunicació, S.A.
Palma, 1.983). Aquests ma-
nuals ocupen (com es po-

drà veure) un lloc de pri-
vilegi en els prestatges de
la nostra "raconera".

Davant l'enorme quan-

titat de barbarimes que
podem detectar en el lè-
xic habitual (i la llista
de mots relacionats amb
"La casa" n'és un exem-
ple excel.lent, i descorat-
jador a l'ensems) quina
ha d'esser la nostra ac-
titud?Crec que un poc d'a-
tenció ens ajudarà a
descobrir aquests elements
indesitjables i llavors un
petit esforç possibilitarà el
seu rebuig i la conseqüent
substitució per la paraula
mallorquina )catalana)
corresponent. La nostra ha
d'ésser per tant una
actitud activa. Sense exa-
geracions ridícules, però
ulls vius i orelles dretes!
I a anomenar les coses
pel seu nom. Sense vacil.la-
cions. Pensem que el mal
s'ha introduit fins molt
endins i si no hi posam
remei en pagarem les con-
seqüències.

Per a conèixer els cas-
tellanismes hi ha possibi-
litats d'establir un cert mè-
tode al qual a "La Raco-
nera" (de manera infor-
mal) ens anirem referint.
Sense córrer però sense
aturall. Començarem del
més senzill i elemental,
si algú opina que vulga-
ritzam massa, millor per a
ell (senyal de ja en sap i
no ha mester perdre el
temps furgant per raconeres:
pot envestir pel camí d'en-
mig).

Els barbarismes més
fàcils de descobrir són aque-
lles paraules que es dis-
tingeixen del castellà tan
sols en la manera de pro-
nunciar-les i que conviuen
amb la forma catalana, la
qual encara és totalment vi-
va, i de fet, molt més em-
prada que la castellana:

"ESCALERA" per "es-
cala", o tal volta "BIS-
SAGRA" per frontissa"
(això per a algun autor •
són"barbaritats" en lloc
de "barbarismes") De pas-
sada direm que a "La Ra-
conera "feim esment sobre-
tot els castellanismes dins
el conjunt més ampli dels
barabarismes per raons evi-
dents.

Molt més perillósos
(perquè el seu nivell de fi-
xació és molt més impor-
tant) són uns castellanismes
(clars des del punt de vista
de la forma) que el costum
o l'hàbit (mal hàbit) han
introduit i que han estat
tan ben assimilats que costa
grans esforços eliminar-los
dels nostres registres léxics
habituals. Els exemples clàs-
sics d'aquesta mena són
mots com:"BUEN0("bé"),
"ADIOS" (adéu)," HAS-
TA" (fins)...A la llista tro-
bada a "La Raconera" n'hi
ha una catefa:"ADE LAN-
TE!"(qui de nosaltres gosa-
ra dir: "Jo sec "delante"
d'en Jaumel,"CARPIN-
TERIA"(ja estaríem ben
arreglats si haguéssim de
mester un "Carpinter"!),
"LAVADORA"(pensau
amb la cara d'un "amo"
de fa una setantena d'anys
quan sa "madona" un dia
de bugada li digués:"Avui
estic cansada i no podré
"Lavar" es Ilençols i),... i
així successivament.

Aquests tipus d'incor-
reccions constitueixen un
vici lingüstic contra el qual
ens hem de "vacunar" si
volem dur a terme la nos-
tra normalització indivi-
dual.

Abans de passar a la llis-
ta no puc estar sense de-
dicar uns mots a una de
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les paraules que hi sur-
ten. Es una d'aquestes "bar-
baritats" excelses amb
que amb creixent freqüèn-
cia som obsequiats pels
"fino-parlants" de mèrit.
Em referesc naturalment a
"MADERA". Paraula que
"normalment" sentireu al
costat de "moble"("moble
de madera") o "cuina"
(en el sentit de "mobles
de cuina:"cuina de made-
ra") per enfrontarlos
als mobles i "cuines" de ma-
terial "sintetic". No hi notau
en aquesta denominació una
certa "categoria"? Una
subtil relació entre el preu,
o la qualitat, de l'objec-
te de "madera" allà que
tota la vida ha estat "fus-
ta", noble o grossera però
fusta"i foris?

Passem perà al vermell
de l'ou de la nos-
tra xerrameca: la cinquan-
tena de paraules que
qualque brusquer desenfeinat
va copiar a una fulleta in-
significant • qui sap quant,
com i perquè. Que ens
faci bon profit!

Barbarisme Forma correcta

Adelante 	 endavant
Adorno . .ornament,adorna-
ment, adorn
Alambre, -ada ..fil de ferro,
filferro (tancat de...)
Alfombra. . . . catifa, estora
Almacén 	 magatzem
Alquiler 	  lloguer
Aplic, aplique. .1Ium aplica-
ble, llum de paret
Aposento .cambra, habitació

Aseo 	 lavabo, lligador,
• alberjó
Banyo(quarto de...) 	
bany, cambra de banys
Barandilla 	  barana
Biombo 	  mampara
Bissagra 	 frontissa
Botiquín 	 farmaciola
Bóveda 	  volta
Bovedilla . . bigada, corbada
Buhardilla 	 porxo
Carpinteria 	 fusteria
Ebano 	 banús, èben
Enxufe . .enxufador, endoll
Fontaner..IIanterner, llauner
Grifo 	 aixeta
Hormigón 	  formigó
Lampara 	 llum,
Lavadora . . rentadora, mà-
quina de	 rentar roba
Lavaplatos
Lavavajillas. . . m. de rentar
plats, reniar plats, rentaplats
Llavero 	 clauer
Madera 	  fusta
Manguera 	 mànega
Marco 	 marc, vasa
Marmol marbre ("mabre")
Mimbre . .vímet, virna (fem)
Palacio   palau
Passillo passadís, corredor
Rascacielos  gratacel
Recibidero
Recibidor 	  rebedor
Rejilla . . . .retxadet, reixeta
Salón 	  saló
Sillería .	 . .jocs de cadires,
cad iratge
Tabic, tabique. . mitjanada
Texto . . . . sòtil, treginacla,
sostre
Toldo	 vela
Tubo 	  tub
Tuberia 	  canonada
Vivienda 	 habitacle

M. Sbert 1.983

Campionat del món de
bàsquet a Llucmajor.

-Què no has anat an es
partits de bàsquet mundial
que s'han jugat an es nos-
tro pavelló?

-No, perquè a més de sa
meva poca afició en aquest
esport, amb aquesta calor,
es temps que tenc lliure
l'aprofit per a prendre
"baííos" i fer horeta.

-Es partits se jugaren es
vespre...

-Es vespre prenia la fres-
ca a ca nostra llegint sIn-
terviu".

-Veig que, com tu, n'hi
ha molts, perquè s'aspecte
des Pavelló, en es partits
que s'han jugat a Llucmajor,
ha estat molt pobre. No hi
havia quasi ningú...

-No em ve de nou.
Tots sabem, i es que no hi
saben és perquè tenen ets
uis clucs, se poca afició
que hi ha a Llucmajor, an
es bàsquet.

-Però es tractava d'uns
Campionats del món...

-De bàsquet Junior. I
maldament haguessin estat
per sa màxima categoria, es
resultat seria es mateix de
manca d'assistència. Sa gent,
en s'estiu, no es mou des
seu lloc de vacances, i man-
co per un esport com es
bàsquet. Es futbol encara
crida més gent.

-També és ver que fer
coincidir aquest Campionat
mundial amb el torneig de
futbol Ciutat de Palma, és
de poca vista p'ets orga-
nitzadors.

-Homo!... Si són com
es de Llucmajor, que no han
de pagar ells...

-Així i tot, es una llàs-
tima, perquè es veren uns
partits de bàsquet, real-
ment bons.

-Sols mancava que ha-
guessin estat dolents. Saps
que costarà an es nostro
Ajuntament, sa broma
d'àquests mundials?

-No, Rerò em figur que

valdra io seu.
-I lo nostro, perquè se-

rem noltros que pagarem
aquests tres milions que
diuen que costarà.

-No serà tant.
-0 tal vegada més...
-Si sa gent hagués

correspost com s'esperava
d'un esdeveniment esportiu
com aquest, ses pèrdues no
haguessin estat tan gros-
ses. Passa que es Ilucmajo-
rers són de via estreta i no
sabem correspondre com
pertoca quan es tracta de
posar mà a sa cartera.

-Tampoc no vengueren
es forans, i eren ells que ha-
vien de venir. Només man-
caria que es nostro Ajunta-
ment, a més de posar es Pa-
velló, sa propaganda i tota
la resta, esperàs que es Iluc-
majorers li cobrissin es pres-
supost. Aixe, seria pagar
un impost esportiu de bàs-
quet, per partida doble.

-De totes maneres, jo
crec que han vengut més,
pocs Ilucmajorers des que
esperaven.

-Idò per aquest caire
també s'han errat ets orga-
nitzadors. Perquè era d'espe-
rar. A Palma i tot, celebrant
es partits més importants,
ses tribunes estaven deser-
tes...

-Crec que no en torna-
ran tenir ganes es responsa-
bles de Llucmajor perquè
després de treballar tant
perquè tot sortís bé, des-
prés de tenir tant poc
públic i tantes pèrdues...

-No ho diguis tan con-
vençut. Et record que no pa-
guen des seus, i això no
els afecta tant. I sempre po-
den argumentar que han
contribuït a alçar es nivell
esportiu i cultural des
poble, i tots contents.

-Tots contents?
-Homo...! Almanco es

que entraren de franc. Que,
diuen, eren es cinquanta per
cent des públic...

UN QUE ESCOLTAVA.
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Als 30 anys de la mort de Fra Miquel Caldentey a Llucmajor

Cel, amor i estrelles en la seva
inspiració poètica franciscana

La mort d'una persona
estimada és, a més de Iris-
ta, molt dolorosa ja que
sempre es pensa que les de-
mostracions de l'afecte,
quan aquella vivia, foren po-
ques per les moltes que es
mereixia. Si per a Unamdno
el sentiment tràgic de l. vi-
da és el traspàs, per a no-
saltres és la buidor i la so-
litud pregonament sent des
enfront de l'esdevenidor.
Aquest és, crec el sentit
existencial verament cris-
tià amb el desig d'abraçar
tots els dies la creu.

No ben complits 17
anys de la meva vida, vin-
gué destinat al nostre Con-
vent de Sant Bonaventura
Fra Miquel Caldentey --era
el setembre de 1.949- fra-
ret franciscà, el més humil
i el més savi que, amb joia
sempre exultant, omplí els
millors anys jovenívol!, ja
com amic ja com a professor
modèlic. La Comunitat fran-
ciscana de Llucmajor era la
següent: PP. Miquel Tous i
Gaià, Rafel Ginard i Bauçà,
Antoni Rigo i Mestre, Joan
i Miquel Caldentey i Vidal
i els germans Ilecs FF Jordi
Riutort i Pere Miralles El
primer d'ells era el supe-
rior; va esser professor de
Religió del nostre Col.legi
de Can Jaqueta, escriptu-
rista notable i especialis-
ta del Nou Testament, llati-
nista -a ell devem les ins-
cripcions de la creu corrme-

morativa de Jaume II al
Camp de Batalla-- i final-
ment lul.lista insigne. El
segon, P. Ginard Bauçà, de-
dicat plenament als seus
grans amors del ministeri sa-
cerdotal i al Cançoner Po-
pular -que s'agradava de re-
córrer les nostres posses-
sions a la recerca de la poe-
sia viva entre els pagesos so-
lament preocupats per les
quotidianes feines i les pro-
blemes de la manca d'aigües
i dels sembrats que patien
set i no arribaven a granar.
El tercer, P. Rigo Mestre,
d'Ariany, dedicat durant
cert temps a l'ensenyament
de les primeres lletres i des-
prés de Director espiritual a
través del Sagrament de la
Penitència que administrava
a la capella de Santa Rosa de
Viterbo. El quart P. Joan
Caldentey, vertader home
de combat, modelant caràc-
ters, formant voluntats,
afermant les virtuts ms he-
thiques, defensor c e la
Cultura Superior r erq uè
arribàs fins als joves i jove-
netes més humils i n cessi-
tats del nostre poble -que
ara ho demostren ev dent-
ment les seves grans )bres
socials del Col.legi de Sant
Bonaventura, Patrona So-
cial Femení, Ateneu R •mon
Llull i fins i tot La
si-, com autèntic Ilucmajo-
rer pels seus sentiments i per
la llarga permanència a la
nostra ciutat, des del 1.928

fins el 1.951. El cinquè,
P. Miquel Caldentey, germà
no sols de sang sinó d'espe-
rit de l'anteriorment esmen-
tat, sacerdot exemplar, dig-
níssim mestre que enalt(
tots els Ilucmajorers que el
tractàrem, deixant entre ells
un record inesborrable.

Els quatre anys que vis-
qué entre nosaltres -des del
41 fins els 45 de la seva
edat, els darrers de la seva
vida- foren els de la seva
eclosió religiosa i literària,
ja que dedicava no sols gran
part del dia, sinó també ho-

res de la nit, enfebrit per
plasmar les seves idees al pa-
per, fruit de la seva madu-
resa intel.lectual tant a l'He-
raldo de Cristo com a la
premsa diària de l'Almudai-
na i El Baleares, sens comp-
tar els quaderns de les re-
vistes mariológiques i lul.lia-
nes que eren la seva especia-
lització. Recordem que tam-
bé dedicà intenses investi-
gacions a glossar l'obra de
Fra Junípero Serra -ell se
sentia lligat a Petra per part
de la seva mare, Maria Vi-
dal i Magraner que era na-
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El poema de "Guiamarenet"
A. G. Aulet Vidal

OH, GUIAMARENET bell,
mig cosol i mig costell,

amb lo torre gegonlesco,
terror de l'hordo morescol

Guiomorenet preclor,
mig sementé i mig pinor,

terra prima i terrp grasso,
lloc de conreu i de ccçal

Terro de promissi6,
beneida del Senyor:

porcells, gallines, ovelles,
ir.diots, cunills, abelles,

perdius i tords i arissons,
endemés, la mor pee fons...

Veis ollà una barca amb velo,
breu, lleu, com una mostelo?

- Mariner, bon mariner,
Déu vos doni" vent Ileugerl-

Oh, masio riallera,
pogeseta i marinera,

que" tant vos escou donar
po, com peix, per a menjarl

Masiajde cara blanca,
com una met oberta i franca

en l'augusta soletat.
Oh, bella hospitalitatl

Oh, gustosa berenada,
de pq blanc i sobressada,

ron l'oljub, al ull del sol.
-Qui •n vol mési Qui més en

- no tostou el formatge,-
-Donou•ne, tombé, al mistatge,-

i ol postor. Tallau, lollau,
mengem tots en sonto pau.

-L'amo En Jaume, oixei és mosso
-Menjou fins que us satisfoça-.

-Encetou el camoiot
Grócies.-No en sou devot?-

-Preniu, tombé, una toronja,
i un doIcet -Congret de monjal

-Beveu vi, si teniu sed,
sP. Ximénes., un vinet

que és la flor de
Qui els llavis no es Ileparid

Oh, la bella gormanor
--deia el salmisto mojer- s

és com un ungOent de festa
qui degota de la testa

a les borbes de Aor6n1 .
Oh, rosada de l'Herrtionl

-Sents, Aulett, i Fontl-Que mona?
-En Ripoll, que noté gand

- On és el gentil pubil,
on serà el pubil geotill-

- Vetla o dins una Moto
les perdiusl-El caçet eingota.

Du una perdiu per r•clom - .
Plomi-Un tir.-Veiam, velam,

les perdius que houret caçades.
si no ha vetlat dabades.

Ell és un ,oçador brou,
mes el bon cavoller cou.-

- Un cunill en la felderal
Aulet, corr : li a dorterol

-Plom.-Sona o Guiamerà -
-Has fet bionc, Manreso#-Jal

Un lladruc. Tres cunills s'olcon
i les cusses .is rincalcen.

- Un cunill pet
no titeul Ai, ja ho voll

Podrieu ferir les cusses
Oh, belles •scaromusses1

-S ho amagot dins un claper-.
-Trev la fural-Oh, ja eitél-

-Que és un cunill o una Ilebrai
Oh, el caçar, oh, quina febrol

Un altrts cunill plomisl
Això és un paradisl

-Au, o cases1 No més feina.
Coçador, embeinou l'eina-.

Ve un canot. Oh, quin 11•61
-.Foros, jau-te en un rec61-

Clara i venturoso tardal
Merces, àngel de lo guordal

Oh, Guiomorenet bell,
sou talment un conastrell

d'abundor:i poesie.
Déu vos guord, gentil masia!

Déu vos do so santo poul
Guiomarenet, adéu siaul

M. Co/dentey Vidal, T O. R.
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diva	 d'aquella	 volguda
vila--; des de Llucmajor sen-
tí com ningú l'obra de re-
construcció de l'Estudi Ge-
neral Lul.lià del qual va for-
mar part com a vocal del seu
Consell Rector i impartint
I 'assignatura de Religió
entre els seus alumnes. El
2 de novembre de l'any
1.950 va assistir a Roma
com a membre de la Majori-
censis Scola Lullística quan
Pius XII • va proclamar el
dogma de I 'Assumpt,a,
acompanyat pels nostres
amics i paisans, Antoni Ri-
poll i Matias Quart.

Sabíem que Fra Mi-
quel Caldentey —ben digne
d'aquell Fra Miquel d'Esplu-
gues, autor de La vera afí-
gie del Poverello— venia a
Llucmajor precedit d'una fa-
ma notòria especialment
per les seves obres profun-
des amb el seu penetrant
olor de romanins de Ran-
da, com "LAS FLORECI-
LLAS LULIANAS" i "RE-
MINISCENCIAS LULIA-
NAS" en la obra reforma-
dora del Concilio de Tren-
to", ambdues publicades
a la ciutat de Mallorca l'any
1.946 i l'edició preparada
i anotada juntament amb
el P. Miquel BatIlori i
"Obras literarias de Rai-
mundo Lulio", Bac, Madrid
1.948. Les seves col.labora-
cions de "Glosas Evangéli-
cas" tots els diumenges de
l'any a les columnes de
l'Almudaina i després els
treballs literaris de la sec-
ció "Vivir y filosofar" del
periòdic Baleares eren lle-
gides per un públic nom-
brós, coneixedor i simpatit-
zant de l'autor. Però els que
més ens alegram de la topo-
nímia de la vida de la page-
sia que és el propi món nos-
trat fruíem més de les poe-
sies de Fra Miquel Calden-
tey. Si era gran la seva ins-
piració, també ho era la se-
va fecunditat quan tractava
amb equilibri perfecte de
fons i de forma el paisatge
de la Marina i de la Munta-
nya. De les dues es demos-
trà admirador i coneixedor
fins al punt de tractar-les in-
distintament amb la seva va-
riada mètrica. Tenim aque-
lla inefable Alfàbia la Bella,
publicada a "Heraldo de
Cristo" l'agost de 1.949, de
la qual són bona prova
aquests versos:
Amic, vine amb mi

a un lloc mig diví
on podràs fruir
d'una vida nova:
serena la ment,
viuràs dolçament
com un penitent
al fons d'una cova.

Vingueren, com caiguts
del cel, per l'encant defini-
tori de l'amistat i la poesia
de la nostra Marina, els poe-
mes de Guiamarenet, Son
Cardell i Son Boscana, de-
dicats respectivament als
amics Guillem Aulet i Vidal
i Joan Mir i Serra. El to col-
loquial, els elements de la
flora i de la fauna, els cos-
tums, el paisatge i la carac-
terística essència i el to fran-
ciscà emprat per a cada un
dels esmentats poemes, han
esdevingut clàssics i insusti-
tuibles pel tractament poè-
tic de la Marina seca, però
pletbrica de bellesa amb la
seva rustiquesa francisca-
na. Reeditam els dos pri-
mers poemes, el de Guia-
marenet del març de 1.950
i el de Son Cardell de l'abril
següent, ambdós a l'Almu-
daina; el tercer, el de Son

Boscana fou publicat més
tard a la premsa diària. Es
el nostre interès oterir-lo
en una altra ocasió.

Del 27 d'agost del
1.950 són les estrofes de
Son Bosc, de Les Cadenes,
que dedicà a Bartomeu Mer-
cadal, familia molt unida
per I 'amistat compartida
amb la seva germana Apolò-
nia. Els versos inicials de
l'Almudaina són aquests:
J o he escoltat la canço de

l'aigua humil
en la pau reposada del

boscatge.
Jo he sentit dels aucells la

veu gentil,
fent tremolar de goig tot el

fullatge.
El 24 de febrer de

1.951, Baleares donà a co-
nèixer la poesia inspirada al
paratge de El Guix de Lluc,
dedicada a Maties Quart i a
Antoni Ripoll a la qual per-
tanyen els versos següents:
Al Salt de la Bella Dona,
vorejant el camí antic,
al Salt de la Bella Dona,
on el picarol ressona,
veuríeu un mas amic.

I què en diré jo, de la
meravellosa entrega desinte-
ressada de l'amistat de
l'il.lustre fraret de figura
estil.litzada amb el som-
riure sempre a flor de lla-
vis oferint la riquesa esplèn-
dida de la seva ànima de
nin?. Al cap i a la fi eren
proverbials en els seus tre-
balls literaris els sants i els
nins. Ell m'aconsellà i m'en-
coratjà en la incipiència de
les meves inquietuds intel-
lectuals que es desvetlaren
aquells anys tan recordats
de la seva estada a Llucma-
jor. Aixe, es notava en la me-
va tasca de Corresponsal in-
formatiu del "Correo de Ma-
llorca" i de col.laborador de
la columna "Díganos Ud. al-
go" del diari "Baleares". A
vegades el vaig acompa-
nyar a Ciutat de Mallorca,
quan a més de portar a ter-
me els seus deures al Con-
vent i a les redaccions dels
diaris, visitava les seves amis-
tats com el Sr. Josep Quint
Zaforteza —el descendent de
dona Inès de Quint que tant
va ajudar a la Càtedra de
Ramon Llull— el professor
Josep Font i Trias, catedrà-
tic de l'Institut Ramon
Llull, el professor Francesc
de Borja Moll, filòleg, el Sr.
Gerard Ma. Tomàs, Rector
de l'Estudi General Lul.lià i
tants altres.

Aquí a Llucmajor, Fra
Miquel Caldentey amb com-
panyia de fra Rafel Ginard
m'assabentaren de la rique-
sa cultural i lingüística, ver-
tader tresor del poble que
es trobava en la memòria de
la gent del camp i aix( més
d'una vegada els vaig acom-
panyar a visitar els nostres
camps; a voltes la madona
i altres els fills en recitar-los
cançons populars d'amor i
de guerrers, humorístiques
o de picat, sortien dins
el seu cervell de manera ins-
tantànea les recitacions amb
les seves desconegudes va-
riants, apreuadíssimes per
aquells dos esperits selectes,
embadelits com uns infants.

La sobtada mort de fra
Miquel Caldentey, el dia 20
d'agost del 1.953, es va di-
fondre ràpidament per tot

arreu. Era la diada de Sant
Bernat, l'Abat de Clara-
val al qual fra Miquel es-
timava profundament per
haver begut llet de la grà-



EL POEMA DE SON CARDELL
A B. FONT OBRADOR, de Son Cardell

SON CARDELL, masio omiga,
dins el cor de la garrigal

Masia de Son Cardell,
cant d•ocell i bel d'anyelll

Tot és bell o la mosio,
tot és bell, que és vulla sia:

la coreta del pagès
amb tot son r,istic adrès,

els p•drissos a deforo,
vermells de so! a toto hora;

lo cisterna monacol
que amb son pool musical

aboca, de mica en mica,
belles trobes en la pica,

fent chor omb el pícarol
d'ovelles i el flaviol

del paslet i les rioneres
cançons de les jornaleres

que entrecoven el favor,
soto un cel de pluja avar.

Tot es una simfonia
en la flairoso mosia.

Oh, suou i blanc perfum,
oh, suou i blanca llum,

que ha deixot to Condelera
en la virginal faveral

S'apaga romatlerar?
Mes s'il lumino el favorl

Oh, ruixim d'estrelles ales
sobre les faveres balbell

Tot somriu a Son . Cardell;
tot el camp semblo un

Tot és bell i intcomparablet
la portassa i l'estoble,

els sestodors i els graners
i les solls i els golliners

i aquella clasta ton vosta,
—quonts porells d'egües abastal-

i oquell moll vell de sang.
Ian vell que ha perdut el tronc

de moldre i de fer forina,
ili dol com una

fins i tot oquell pollós,
tan immens i lon fal laç...

I oquella caseta blonco,
recullido o dins lo tonca,

corn una lloca d'omors?
' La cosa és dels coçadors.

Son •ordell its !toc de róço:.
perdiut i cunills de roçal

En vent el temps de coçor,
fot és un peregrinar

de coçodors a la finco,
de lluchmajor, Ciutot, Inca,

escopetes en les mons, .
amb llarg ressegoll de cons...

Son Cardell samblo una firo.
I lot hom fira qua tiro...

I lot hom mato qui mata...
—Vetlau bé das de lo

millor, el coul-
-Collou tots; callau, calloul-

-0h, quina petdiu més bella;
duest el vell i la vellal-

-Atseml—Déu te fossa sontl-
-Tot perdut en un instontl —

I oquell poratge suprem
del torrent? Un viu belleml

Verdet ufana, verdor nova.
Una coval Una altro covol

Un pessebrel Dos pessebres1
I lluint en les tenebres

Pestel dels Reis d'Orient,
vull dl: un broll d'aigua d'orgent..

—Beveu aiguat Qui la tasto?-
Germana oiguo humil i casta,

binaila sies de Déu,
qui ton bona i fresco et féul

En sortir; com qui us tomriga
la flor de romonl, amiga.

Quan possou, us diu adéu
dats olbons l'albo flor lleu,

i us soluden en fileres
pins i moles Ilentiscleres...

—Oh, quins esperecs més
no fossen mossa amorgs..,—

—Culliu-los, que sen ben tendres,
per menjor omb ous dtvendres.—

Possen un esbort de corps,
en vol 901, com d'orells otbs...

Vola, volo uno milano...
Sona a lluny una componal...

Cou el jorn. Sobre un rovell
diu l'Ave l'últim ocell,

mentre un picarol d'ovello
desperto una blanca estrella...

Mosia de Son Cardell,
cant d'ocell i bal d'anyoll,

sies beneito del Pare
qui rojudo i t'amporo;

sies beneito del Fill
qui te guardo chs perill,

i d• rolt Esperit Sant...
•n tot instant!

M. CALDENTEY, T. O. R.

rtf9rnoe

Ploço Esporiya, 46 - LLUCMAJOR iMollorco)
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PRENDES ESPORTIVES
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S'Estrella, 21
Tel. 66 05 78
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cia de la Verge tal com el
presentaven els artistes dels
nostres retaules al segle
XVè. Jo mateix a la pàgina
tercera del diari Baleares,
aquell 21 d'agost següent,
comentava aquella mort
d'aquesta manera: "Precisa-
mente en la hora en que se
van recogiendo los frutos
de tantos miles de almen-
dros en el Ilano Ilucmajo-
rer, as( también ha queri-
do Dios recoger el fruto de
este hijo de Patriarca de
Asís en el mismo .rbol del
Convento de San Buena-
ventura de Llucmajor tan
frondoso y fructífero sobre

todo para la gran familia
franciscana de la Tercera
Orden Regular".

Fra Miquel Caldentey
va esser cridat al cel a un
moment importantíssim de
la seva vida, deixant molts
treballs inacabats i encara
molts més solament projec-
tats. Podríem dir que enca-
ra que la seva obra ens pa-
reixi i és una realització gran
va esser un home de desigs
i els clàssics dirien que era
estimat predilecte dels déus,
perquè moren joves.

El seu germà fra Joan,
l'any 1.953, a Quintanar de
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la Orden, li endreçà una sen-
tidíssima poesia prbpia del
ple sentit orfe del desapa-
regut. Recordam l'estrofa
següent:
De mi hogar fuiste el tierno

Benjam ín...
De cuerpo enjuto —igual

que el Serafín
de Asís, a quien quisiste con

delirio—,
te erguías como en fleve

tallo de lirio,
ya que a Dios tu alma cual

lirio albo abriste.
No és molt el que

demanam: una oració que
encara que humil, serà prou
estimada per arribar d'una
terra Ilucmajorera, eixuta
com la del seu cos, les des-
pulles del qual descansen
al nostre cementiri.

Bartomeu Font i Obrador.

Nota: Respectam l'ortogra-
fia original amb què foren
publicats els poemes.

BAR - music
CAN TANO

SI CERQUES UN AMBIENT
AGRADABLE, AMB LA

COMPANYIA DE LA MILLOR
MUSICA D'AVUI,
T'ESPERAM AL
Cl. D'I:s Vall, 2
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Gent de la vila

Don Gori Ruld, Interventor de
s'Aluntament

Don Gori Rubí i Ca-
tany té 70 anys i, després
de 21 anys d'exercir com a
interventor a la Sala de
Llucmajor, s'ha jubilat re-
centment.

A més d'interventor té
es títol de Pèrit Mercantil,
Mestre d'escola i llicenciat
en Dret per sa Universitat
de València.

Hem anat a parlar amb
ell perquè mos explicàs sa
seva trajectòria.

-Guants d'anys heu ocu-
pat aquest càrrec d'interven-
tor?

-A Ilucmajor 21 anys i
8 mesos justs. Abans havia
estat d'interventor a Sa Po-
bla, del 1.944 al 1.961, però
entre aquests anys hi va ha-
ver un "interregno" perquè
vaig voler concursar als tras-
llats de mestre. Era l'any
1.956 i vaig exercir fins al
59 i part del 60. Llavors
vaig tornar a Sa Pobla un
any més. Em va costar;
m`havia acostumat a estar a
Llucmajor on tenia sa famí-
lia. A més, s'estat de ses car-
reteres era dolent, caaa!, es
tros d'Algaida a Sencelles es-
tava molt malament. Jo te-
nia s'esperança d'un dia po-
der ocupar sa plaça de Cam-
pos, però sa meva sort va
ser quan s'interventor de
Llucmajor, En Sebastià Mas,
el 1.961, se'n va anar desti-
nat a sa Diputació de Ciutat.

-Com és que essent mes-
tre d'escola vos va interessar
més aquest ofici?

-Un des primers motius
va ser que agafava afonia
amb molta freqüència. Jo
tenc es vici de xerrar un poc
fort. Es rector passat, don
Miquel Siquier m'ho deia:
"no ha de cridar tant, el
sent de ca meva" Vaig ha-
ver d'anar de metges. Pen-
tura es meu punt fluix es
sa laringe. En definitiva
vaig exercir devers 7 anys
de mestre, comptant es d'in-
terí, unes setmanes a Deià,
on em destinaren per Con-
curs de trasllat, es curs
56-57, però era molt enfo-
ra i vaig cercar un substitut,
en Joan Quetgles, per la res-
ta des curs. Llavors vaig en-

trar per oposició an es Col-
legi de Sant Miquel a Lluc-
major i hi vaig exercir 2 cur-
sos i pico.

-Amb què consistia fer
d'interventor?

-Interventor és, bàsica-
ment, ser responsable de sa
part econòmica, Assesor en
lo econòmic de ses Corpora-
cions i sa funció bàsica és
preparar es pressupost i fer-
ne sa liquidació.

Es que fa es manaments
d'ingrés o de pagament és
Intervenció.

-Quins canvis heu vist
dins s'Ajuntament de llavors
fins ara?

-Quant a quantitat es
canvi és fabulós; l'any 39
que hi vaig esser d'interí,
teníem 380.000 pts. de
pressupost per a tot l'any.

Quan vaig tornar a
1.961 es pressupost ja va
esser de 2.450.000 pessetes i
ara són 235 milions; això és
fruit de sa devoluació de sa
moneda. Es es temps mateix
que ho duu.

5 MILIONS PER ALS
REGIDORS.

-I respecte an es sous
des regidors n'heu vist de
canvi?

-Es clar que sí; es regi-
dors ara cobren i això afec-
ta directament an es pres-
supost.

L'any 79 se varen dis-
tribuir 3 milions i ara ja són
més de 5; enguany crec que
passaran des 2 per cent es-
tipulat sobre es pressupost
general.

-Vos preocupàveu molt
quan ses despeses de
s'Ajuntament eren elevades?

-No, no és per sa quan-
tia que preocupen ses coses;
es problema ve per tenir
molt de gasto sense consig-
nació o crèdit. Si hi ha
crèdit no hi ha preocupació.

•Com a interventor, vos
trobàreu amb qualque pro-
blema mal de resoldre?

-Me pens que amb això
no he duit molt mala sort.
Hem passat èpoques de difi-
cultats econòmiques. De ve-
gades ets ingressos se retras-

sen perquè es recaudador de
tasses municipals les cobra
una vegada cada any, per
octubre, i llevat de s'import
de circulació que a aquest
sí que el cobram abans, hi
ha uns quants mesos que
mos duen pocs doblers i
això se reflecteix dins sa
liquidació.

Quan hi va haver aques-
ta temporada de dificultats
vàrem recórrer a ses dues
Caixes; férem un expedient
que se diu per operacions
de tresoreria i són prèstecs
d'emergència, a curt plaç.
Llavors se va fer una revis-
sió, ets empleats mateixos
de s'Ajuntament varen anar
a captar elements tributa-
ris nous, perquè són pocs es
particulars que vénen pes
seu compte; també hi ha
quantitat d'hostalers que
deuen anys i anys d'imposts
municipals de fems...

ELS POLITICS VOLEN
ANAR DEPRESSA.

-Heu vist mai malversa-
cions (despilfarros) a
s'Ajuntament?

-Jo no m'hi fix molt,
perquè es polítics són es
representants des poble i
són ells es qui saben com
han de gastar es doblers.
Allò que mos preocupa a
noltros és que gastin i no
hi hagi crèdit.

De vegades ses despe-
ses superen sa quantitat pre-
vista, com ha passat amb
s'escorxador. Això passa per
voler anar depressa. An ets
Ajuntaments quan la pensen
ja la voldrien tenir
Es quatre anys passen aviat
i hi ha ganes de fer coses i
llavors per acabar s'obra hi
ha problemes.

-Com ocupareu es
temps a partir d'ara?

-Encara no ho he pen-
sat i és una preocupació.
M'agrada llegir, però tot
lo dia no pot ser. Es s'es-
tiu en tendré, de feina, però
en s'hivern... Per paga no
tenc cap "hobbie" massa
clar. I això ara em farà fal-
ta.

Feines, és ben segur que
en trobarà, perquè és un ho-
mo tan actiu com inquiet i
durant aquesta llarga
conversa, que hem intentat
resumir, mos ha explicat, fil
per randa, tot lo referent
a aquesta professió tan me-
ticulosa.

C. Font i C. Julià
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Els noms dels carrers de Llucmajor (III)
8.-Carrer Bandera: co-

munica el carrer Major amb
el de Sant Miquel i 3stà

atravessat pels carrers Mon-
te i Paraires, carrers que
formen una línia
Forma part del grup de
noms de caire polític , i
és anterior a 1887. La part
que va del carrer Mcnte
fins al carrer Major va
rebre el nom de carrer de
L.'Infernó, any 1837.

9.-Carrer d'En Bar-
celó: duu el nom de les
terres on es va aixEcar
el carrer d'En Barceló i el
carrer d'En París. La
familia Barceló era una de
les més importants de la
vila. Destacaren En Joan
Baptista Barceló, de mal
nom París i En Rafel
Barceló. El primer era
frare lector, va
esser definidor, custodi i
qualificador del Sant Ofici,
fou electe provincial l'any
1793 i tornà esser ele-
git l'any 1812. El segon
Barceló era conco del
primer, va esser beneficiari
de la Seu, catedràtic dE la
Sagrada Escriptura a la reial
Universitat literària i pre-
fecte d'estudis , opositor a
molts de curats i a la canon-
gia penitenciària. En el nes
de setembre de 1803 el
nombraren rector d'Algaida
i el dia 14 de juny de 1E08
va eser electe a la canon-
gia lectoral de Mallorca.

Es pensa que el fet
que hi hagi dos carrers
dedicats una mateixa famí-
lia pot esser una equivo-
cació per no haver rela-
cionat el llinatge Bar-
celó amb el mal nom París.

També podria esser que
la importància de dos per-
sonatges de la mateixa
casa hagi donat origen a dos
carrers dedicats a cada un
d'ells.

10.-Carrer dels Bons
Aires: és el que formava
el límit de l'antic quadrat,
és la continuació del carrer
des Born anant cap al
carrer des Con-
vent. El seu nom no té cap

relació amb la capi-
tal d'Argentina, entre d'al-
tres coses perquè aquest
nom és anterior a la
conquista d'Amèrica. La
rnotivació ve donada pel fet
d'esser un carrer
molt ventilat, com ho és
també el lloc Sagrat per
on sempre passa un cor-
rent d'aire. Per la seva
situació, devora plaça,
sabem que és un carrer molt
antic que estava inclós dins
el quadrat i com hem dit el
limitava. En temps de la dic-
tadura duia el nom de
Ruiz de Alda.

11.-Carrer des Born:
és el carrer de l'entrada
principal de l'església i
comunica la plaça amb
el carrer Major. Es un
carrer antic, data del
segle XVI, El Born
era un torneig que volia
simular les bregues entre ca-
vallers cristians i moros, pe-
rò no utilitzaven llances
sinó vares. Aquest nom va
esser canviat pel de José
Antonio Primo de Rivera
en temps de la dictadura,
però a l'any 1979 se
li ha tornat aquest nom
tan popular , que no només

és a Llucmajor sinó també
a d'altres poblacions ma-
llorquines com Ciutat,
Inca, Sóller...etc.

12.-Carrer de Campos:
ja en el segle XIII el tro-
bam amb el nom de Camí
de Campos perquè és la
via que comunica Llucma-
jor amb aquest poble.
També ha estat conegut
com a carrer dels Hostals
però no se sap si era
aquest carrer o un altre.
Només duu aquest nom la
part inferior a partir del
carrer des Convent. Po-
dia atravessar tot el poble
però les altres parts reben
els següents noms: Carrer
Jaume II, Carrer de
Sa Font, Plaça Espanya,
Constitució i Carrer de
Ciutat.

13.-Carrer Cardenal
Rossell: f ins a l'any 1887
el trobam documentat com
a carrer del Purgatori i
encara és identificat amb
aquest nom popular, la
gent pogues vegades s'hi re-
fereix amb el nom del
Cardenal Rossell perquè si
no l'anomenen com a carrer
del Purgatori li diuen el car-
rer des Camp de Futbol.
El nom actual 11 fou posat
en temps de la 11 Repú-
blica. Comunica el carrer
des Convent amb la
Ronda Carles V.

D'aquest personatge sa-
bem per la història de
Llucmajor d'En Terassa
que: va néixer el 13 de no-

. vembre de 1314. Va esser
cardenal de l'ordre de pre-
dicadors, doctor de la Sa-
grada Teologia, Provincial
d'Aragó i posteriorment el

Papa Innocenci VI el
nombrar Cardenal. Morí
l'any 1362 i l'enterraren a
l'Església de Sant Do-
mènec de Mallorca. Es prova-
ble que fos Ilucmajorer
però Felanitx el té per
fill il.11ustre.

14.-Avinguda Carles V:
és un nom recent. En Car-
les V va concedir a Lluc-
major el dret de ten W unes
fires, des del dia de Sant
Miquel, és a dir el 29 de
setembre, fins el dia de
Sant Lluc, dia 18 d'oc-
tubre inclusiu, i també
li devem poder tenir mer-
cat cada dimecres. Aquest
privilegis foren otorgats
dia I de maig de 1593,

L'Avinguda Carles V
és una de les quatre rondes
de la vila,

15.-Carrer Castella:
està situat a la zona conegu-
da amb el nom de l'Esta-
ció. Té aquest nom a par-
tir de la post-guerra. No
cal repetir el que
abans hem dit referit al
carrer d'Aragó.

16.-Carrer de Cata-
lunya: Forma angle recte
amb el carrer de Castella.

17.-Carrer del Cel:
comunica el carrer Cardenal
Rossell amb el carrer del
Monestir. Aquest nom és
del període que va del
segle XVII fins a l'any
1887. Pertany al grup de
noms classificats com a
religiosos. Creim que la mo-
tivació és popular igual que
els carrers d'aquest grup:
Purgatori, Cementeri, Glò-
ria.

M. Palou
F. Capellà

OR N
OMERCIAL
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Lancse al Renauk 6.
Un coehe capa, d«ripbcar el volumen de su parte Pasera en solo tres segundos.
Casi mil doserntos dedmetros cúbleos de maletero sin mas que extender la mano y

abatir el asiento trasero.
Porque el Renault 6 tiene la capaddadde los grandes, pero el preao de los mas pequefios.
Mas el confort y la sólida nreanica de todos los modelos Renault.
Venga a verlo volando.

RENAULT 6
cuestiondeespacío.

Le esperamos en

Es terna d'actualitat ha
estat sa celebració des

A sa primera jornada,
es primer esglai per al re-

Bartolomé Jaume Nadal

Haparuclad, 17- 19
Telefono 66 01 40
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Durant es passat mes
d'Agost, es Consell de
Mallorca va decidir carregar-
se sa zona des Trenc. Es
vots de sa coalició UM-PDL
feren naufragar ets intents
de socialistes i nacionalistes
es quals havien aportat en
es debat un informe desfa-
vorable an es projecte d'ur-
banització.

Quan se va presentar
es primer tema polèmica
ets "UEMEROS" del senyor
Albert í encara que durant
sa campanya electoral
havien promès ser un partit
regionalista i mallorquinista,
no dubtaren ni un moment
a donar es vot an es conser-
vadors.

Per defensar-se presen-
taren una emmenda per li-
mitar a sis metres totes
ses altàries. Però, infeli-
ços! S'espai ecològic i natu-
ral roman destruit tant si
s'edifiquen sis metres com
si se n'edifica un. Recor-
dau "uemeros" carta ins-
cripció feta amb spray sobre
es cartells electorals que té
tota sa raó.

Mundial de Bàsket Junior
a ses Illes, amb sa disputa
d'una fase en es pavelló
Ilucmajorer. Ets encontres
disputats a ca nostra s'han
celebrat en família, amb ses
grades mig buides. Ets afi-
cionats que passaren per ta-
quilla -foren ben pocs i per
tant pareix que es déficit
serà elevat i es nom de
Llucmajor no ha sonat gai-
re, eclipsat per sa fase
decisiva, disputada a Palma.

** *

S'únic interès que des-
pertava sa fase Ilucmajorera
era sa conglomeració etnica
d'ets equips: angolencs,
canadiencs, es paisans des
cangurs, uruguais, domini-
cans o es xinesos. Una ver-
tadera pesadilla a s'hora de

dir es seus noms. 1 si no,
demanau-ho a cert locutor
local que quan anunciava
es noms des xinesos, es pro-
tagonistes no n'agafaven ni
una i decidiren sortir tots
plegats a sa pista.

gidor d'esports, Joan Puig-
server, quan una torre hu-
mana de sa República Domi-
nicana es va pehjar a una
panera i es tauler va que-
dar cruiat a un costat.
"Són cent mil pessetes!"
deia es regidor.:Quaran-
ta llamps, quin Comença-
ment! i és que són unes
bèsties!".

! tenia raó, amb més
de dos metres d'altaria i més
de cent quilos de pes arri-
baven a ses paneres gaire-
bé sense botar.

***

Resultava curiós con-
templar ets equips lluitant
per cada pilota en un silen-
ci sepulcral a causa de sa
manca d'espectadors. Ets
escassos crits d'ànim i ses
mambelletes foren es pro-
tagonitzats per una desena
de seguidors de sa R.Do-
minicana que —com que
ets altres no deien ni mu-
eres ets únics que se feien
notar.

Una vertadera llàstima;
s'esforç i s'excel.lent coor-
dinació des responsables
Ilucmajorers mereixen una
resposta millor d'ets aficio-
nats i esportistes locals.

** * ** *



DEPILAR-SE AMB

LA DEPILACIÓ

ELECTRICA ES

DEPILAR-SE

UNA VEGADA PER SEMPRE
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PERRLQUERIA I BELLESA DI: LES

GERMANES F'UIGSERVER
Orrent. 3 - LLUCMAJOR
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FOTO CLAR
Perfumería

Reportatges, Fotos d'estudi
carnets...

OFERTES EN CAMERES FOTOGRAFIQUES
VENDA DE CARRETES...

C/. Nou, 8 - Tel. 66 06 32 (L L UCMAJOR

AUTO ESCUELA

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

PUIG
SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 66 02 57
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per Iteathium Spinoava

ARA?
Per això hem d'anar

tots a la manifestació pací-
fica i silenciosa contra la ur-
banització d'Es Trenc, dia

30 de setembre, l'horabai-
xa a SA FAIXINA DE
PALMA.

Per desgràcia l'inici de
l'autonomia no pot esser
més descoratjador. El go-
vern Autònom (AP-PDP-
UL, per obra i gràcia de
UM-PDL) no vol assumir
el compromís de conservar
integralment els espais ver-
jos que encara queden a Ma-
llorca. El cas de Ses Co-
vetes i Es Trenc és, pot-
ser, el cas més representa-
tiu de la insensibilitat dels
governants, però no és

Aquesta original esquela
del GOB ens ho recorda
ben clarament i en poques
paraules. No creguin empe-
rò, que als ecologistes ens
hagi arribat l'hora del
desànim. La nostra lluita
continua!

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE

ES TRENC - SALOBRAR
(ULTIMO GRAN ARENAL VIRGEN DE MALLORCA)

Que falleció el pasado día 8, tras largo, penoso e inútil calvario, ajusticiado por sus
crímenes contra la legítima propiedad privada.

E. P. D.

Todos sus compa%ros de celda, acusados por AP y UM, del mismo crímen, Dra-
gonera, Cabrera, Albufera, Albufereta, Serra Nord, Ses Salines, Es Grao y otros mu-
chos en capilla, al comunicar a sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan se su-
men a su dolor e impotencia.

El incordiante GOB se ha dignado conceder indulgencias en la forma acostum•-
brada.



C.D. "Esparia": I Regional Preferent.

UN EQUIP DE CANTERA

C.D. "ESPAÑA": Drets: J. Colom (Entrenador), M. Vidal,
B. Vidal, G. Garau, R. Cano, F. Cano, R. C'adera „1. Reina,
G. Llompart; Asseguts: M. Mas, P. Salvà, J. 011er, A. Pifia,
M. Monserrat, S. Feliu, Xim i J.

C.F. Llucmajor

NOVA TEMPORADA,
NOVES IL.LUSIONS

Realment no sabem
com hem de començar i
això que sempre mos ha
resultat fàcil el parlar del
C.F. Llucrriajor. I és que
des de que va acabar la dar-
rera temporada s'han pro-
duft moltes novetats dins
d'aquest Club, homes com
en Nicolau Paniza i Pau
Julià han deixat l'entitat.
S'ha de lamentar, en el cas
d'ambdós, el primer, el nos-
tre estimat Colau, després
de 10 anys al club i molts de
desvetllaments a més d'ha-
ver-ne estat fundador, al
moment de la seva retira-
da seria just de premiar-lo
amb un homenatge que ver-
taderament es mereix. L'al-
tre és el nostre bon amic
Pau Julià; el jove i dinàmic
industrial hagués pogut con-
tinuar la labor d'en Paniza
però s'han estimat més
deixar-ho anar i respectam
i comprenem aquesta deci-
sió encara que ens agrada-
ria que algun dia tornassin
al C.F. Llucmajor que és
ca seva.

Tot pareixia "c'est fini"
després de la marxa d'a-
quests dirigents, però de
l'anonimat va sorgir n'Anto-
ni Oliver que encara que
nou a les línies futbolísti-
ques li hem d'agrair que el
Llucmajor no hagi desapa-
regut. El nou president ha
treballat molt i bé, però no
hi ha cap camí de roses i
queda un camí molt llarg
per recórrer, ja hi haurà
temps per jutjar la seva ges-
tió, però per ara, gràcies i
benvingut al Club.

LA PLANTILLA 83-84.

A la nostra pròxima
edició procurarem do-
nar-vos la llista de la junta
directiva, perquè en aquests

moments no la tenim. Tam-
poc no tenim encara la plan-
tilla completa però comp-
tam amb el nom de la majo-
ria de jugadors: J. Luque,
M. Luque, B. Sacares, Ma-
teu Roig, Llorenç Carbo-
nell, J. Manresa Duran, E.
Tallón, A. Figueroa, S.
Piqueras, P. Catalán, Jau-
me Rigo, B. Zanoguera, Jo-
sep Martorell, Vicenç Va-
quer, B. Amengual i A. Mi-
ras. D'aquests jugadors, en
principi no es pot comptar
ni amb n'E. Tallón (lessio-
nat) ni amb els sancionats
J. Luque, M. Luque, J. Mar-
torell, A. Miras, S. Pique-
ras i J. Rigo. Han causat
baixa Joan Mulet, G. Mon-
serrat, A. Clar i J. Manresa
Mòjer, encara que és possi-
ble que algun d'ells es tor-
ni reincorporar abans de
començar la lliga.

Els que s'han donat
d'alta són en J. Mulet Sans,
R. Solano i J. Garí, aquest
darrer, un jove porter de 17
anys que a la passada tem-
porada va jugar amb els ju-
venils de s'Alqueria però
que s'ha format dins els
equips base del C.D. "Es-
paíia".

Una altra novetat im-
portant és el que serà el nou
entrenador, ens referim a en
Miquel Sacares. El que va
ser famós jugador de la re-
gional balear, ara s'ha afi-
cat a entrenador, i després
dels èxits al front dels clubs
Cas Concos (II Regional) i
Alqueria (I Regional) es dis-
posa a dirigir el C.F. Lluc-
major.

Li desitjam i també a
tota la plantilla i a la direc-
tiva la major sort del món,
creim que la necessitarà.

Nova temporada, noves
il.lusions...

IOAN QUINTANA.
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-Un altre any comença
la temporada futbolística i
enguany, tal vegada per ex-
periències anteriors, s'ha
format un equip integrat
solsament per ilucmajorers,
la majoria dels quals pro-
cedeixen de l'equip juvenil.

***

-Aquest equip jove ha
demostrat en els encontres
disputats a Llucmajor (Tro-
feu Baró de Vidal), s'Are-
nal i a Montufri que se
pot atorgar un marge de
confiança per quant fins
a la data d'avui (a l'hora
de fer aquest comentari) ha
guanyat tots els encontres.

***

-El càrrec d'entrenador
de la present temporada
l'ocupa el Sr. J. Colom so-
ta les ordres de la mateixa
directiva.

***

-Hom pensa, quan un
equip davalla de categoria,
que el públic disminuirà
en quantitat considerable.
No obstant això, l'avantat-
ge d'un equip composat per
jugadors locals comporta
més públic i per ventura,
més adient i comprensiu.
Basant-se en això podem
pensar que les arques del
Club no sofriran, necessà-
riament, una minvada
important.

***

-Als partits jugats fins
ara en encontres amistosos
s'ha Iluitat contra equips
que militen a Illa. Divisió
(Felanitx, Collerenc, Por-
reres...) que, teòricament,

són superiors al C.D. "Espa-
fia". Aquests resultats fan
presagiar un començament
de lliga iun futur esperança-
dor per al nostre primer
equip.

***

-Un dels inconvenients
de tot equip jove és l'obliga-
torietat del servei militar
(se produeixen vacants, si
bé n'hi ha que retornen)
però el principal avantat-
ge és que aquests joves llui-
ten per amor al joc i no sub-
jectes a interessos més mate-
rials.

***

-Hem de dir que la plan-
tilla és més bé justa en el
sentit que no sobren homes.
Cal confiar en el retorn de
Jeroni Mas, Jaume Vich, To-
meu Sbert, però en contra-
partida existeix l'absència
de Cano, Villena, per motius
del servei militar, i s'ha de
tenir la previssió que hi pot
haver baixes temporals per
lesions, sobretot ara causa
de la quantitat d'en,ontres
seguits realitzats durant l'es-
tiu amb motiu de les festes
patronals de diferents po-
bles.

***

-Si bé per l'edat tots
els components de lEspa-
ria" poden considerar-se jo-
ves, comptam amb l'expe-
riència de Marc Vidal com
a porter, B. Vidal i M. Fer-
rer com a defenses i d'en
T. Pifia i J. 011er com a
mitjos. Aquesta veterania
farà molt de bé a /equip.



VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

Cl. Bisbe Taixaquet, 6 - Tel. 66 03 74
LLUCMAIOR

LLUCMAJOR / SETEMBRE 83	 PAG: 22

Esports a $'Arenal
Futbol

U.ID. ARENAL DAVANT LA NOVA
TEMPORADA

Unió Esportiva SA-
renal es disposa a afron-
tar la temporada 83-84.
No hi ha grosses ambi-
cions. No es parla d'ascen-
dir però se'n tenen mol-
tes ganes. Presideix la direc-
tiva en Vicens Mateu Ga-
rau que ocupa el carrec
que deixà buit en Flafel
Heredia López.

La directiva està
composta per Vicens Mateu
com a president: vic•pre-
sidents Manolo Pavón i Jo-
sep Oliver Tomàs: secretari,
Antoni Jiménez i vice-secre-
tari Miquel Ambrós: treso-
rer Miquel Mas: i vccals
Damià Panissa, Gabriel
Castell, Antoni Vaquer,
Toribio Montalban, Fran-
cesc Hidalgo, Guillem Sas-
tre, Roberto Alario, Joan
Perelló, Gabriel Barrado,
Joan Pascual, Bartorneu

Moll i Miquel Bordoy.
La plantilla de jugadors

que se'ns ha facilitat és
Muntaner, Pascual Tàrrega,
Morillas, Rodri, Fernandez
Carlos , Navarro I, Mo-
reno, Quevedo, Cano, Salas,
Diaz, Roberto, Sastre, For-
tu, Zamora, Joan Manuel
i los ex-juvenils Gil, Nava-
rro II, Ruiz i Miquel.

Entrenador Ramon Ca-
talà.

"TORNEIG CIUTAT DE
LLUCMAJOR"

En el pintoresc "Camp
Roses" es celebra el "Tor-
neig de Llucmajor" en la
XIII edició. Hi prenen part
L'Espanya, Campos, Sant
Jordi	 i S'Arenal, equip
organitzador.	 Per a el
campió trofeu donat per
L'Ajuntament de Llucmajor

i per als altres participants
trofeus de "Hotel Magalla-
nes, Deportes Arenal i Gran
Joy".

Les dues primeres eli-
minatòries donaren com a
finalistes l'Espanya i el Sant
Jordi "derrotant" per
"penaltis" el Campos i el
S'Arenal respectivament.

Al moment de redactar
aquesta informació falta ju-
gar-se la final entre espanyis-
tas i santjordiés. Per el
3o. i 4o. llocs estan els
perdedors	 S'Arenal
Campos.

CAMPIONAT MUNDIAL
DE VELA

Al moment de redactar
aquestes línies ens trobam
a Tel-Aviv( Israel ) partici-
pant al campionat del món
de vela "classe 420" i re-

presentant	 Espanya,	 els
regatistes del C.N. S'Arenal,
Manuel Torralba, Sanchez
Cuenca i els germans
Mario i Andreu Barceló.
Són els únics participants
espanyols i el dia de.ia par-
tida nosaltres parlàrem amb
ells. Estaven molt animats i
ben preparats. La sort
també compta, però ens di-
gueren que ferien el possi-
ble per retornar deixant el
pavelló espanyol al més alt
possible.

DIA DE LA VELA

Dia 28 és el "Dia
de la Vela", sota l'organit-
zació del C,N,A, Hi ha
proves quasi per tots els
estils. Molta participació. Al
proper número donarem la
classificació i comentari.

T. Sbert

Clclisme

EL MEU AMIC SOFRIMENT
Vull avisar-vos, abans

que vos n'adoneu, de la me-
va ignorància respecte al
món de la bicicleta. El
meu atreviment és expre-
sar els sentiments que les
imatges de la volta, el
Tour i altres proves han
produit en mi.

La bellesa, l'estrEté-
gia, el color, la dinàmica,
etc...són sense dubte una
mostra de motivacions més
que sobrades per qualificar
l'esport del ciclisme corn a
excepcional. Un especta2le
grandiós amb una sobredDsi
de sofriment. Es necessari
voler patir fins la darrera
gota d'amor propi, per arri-
bar a la consagració.
Les imatges de la televisió
foren ben eloqüents de la
duresa del ciclisme. Una
resa quasi inhumana, (impo-
sada per l'itinerari i la ri-
valitat), que solsament la
necessitat fa capaç de
supor-tar.

Tenc	 encara viu al

record, la impotència i la
glòria d'uns i altres. Quan-
tes il.lusions moren poc
temps després de néixer i
Quants d'esforços premiats
amb humiliacions!Quantes
temptatives per aconseguir
la victòria han estat
derrotes estrepitoses!.

Només els monstres
poden lluitar cada dia
amb els capdavanters. Que
pot sentir aquell que en l'in-
tent d'arribar en solitari
ha deixat la pell a la bici-
cleta, únicament la il.lu-
sió i l'esperança del triomf
el manté actiu, quan la serp
multicolor el s'engoleix?

Es necessari estar for-
jats per pair les empentes
dels desànims. El profes-
sional que vol arribar a la
consagració ha de tenir el
sofriment com a amic.

Però la grandesa sol
ser causa de vencer les
dificultats i gràcies al pati-

,-ment dels corredors neix
bellesa de l'esport més

dur. Es emocionant veure

l'arc de Sant Martí que
sembla patinar per l'asfalt,
entre escenaris magníficis,
planures, :muntanyes, amb,
sol, amb fred, aigua i
neu, guardant sempre les
formes clàssiques de
l'estil. I quan sembla que la
calma és una constant surt
la discòrdia amb la fuita
de l'agosarat que romp la
monotonia de la carrera.
Aleshores el grup s'allar-
ga, es noten els primers
símptomes de nerviosisme i
sembla que les bicicletes
ballen un cop per l'esquera,
un cop per la dreta i de la

importància de la fuita ve
la de la persecució. A par-
tir d'aquí l'arribada és
aprop. Ja s'ha acabat el
passeig; tot són mirades
temeroses.

Vigilàncies,	 marcatges
estrictes, control dels
llosos;	 neix	 l'estratégia
d'equip i la Iluita per si-
tuar-se per l'esprint final.

I de l'esforç de tots,
només uns, els guanyadors,
són aclamats encara que la
meravella de l'espectacle la
facinentre tots. Es el destí
dels professionals.

Jaume



IV TROFEU DE PESCA

SANTA CANDIDA

LLAP MODALITAT ROQUER
Categoria Senior

El passat diumenge dia
set, va tenir lloc la prova
de pesca, corresponent a la
quarta edició del trofeu
Santa Càndida, en la cate-
goria senior, primera prova
esportiva del programa de
les festes de Llucmajor.

A les sis del matí,
es concentraren els pesca-
dors al local social per di-
rigir-se l lloc assenyalat per

a la prova, la pesquera de
ses Taroges a Cala Pi.

La pesada donà la victò-
ria a en Miquel Vidal, amb
un pes de 2170 grs.EI
segon fou en Francesc Riera
amb 1780 i el tercer per
an Joan • Clar amb 1540
grs. Es una prova prou
important i s'espera que en
propers anys vagi augmen-
tant la participació.

TROFEU SANTA
CANDIDA DE ROQUER
BENJAMI I INFANTIL

Es va celebrar aquesta
prova als molls d'atracada
del CNS S'Arenal. Nombro-

sos petits pescadors, acudi-
ren a la cita i donaren una
vertadera animació a la pro-
va, ja que semblava per a
majors.

La pesada tengué lloc
al local social, s'otorgava
un punt per gram i cent punt
per peça capturada amb el
resultat següent:

BENJAM I N S
1r.-Andreu	 Bruguera

Clar: 1610 punts.
2n.-Francesc Riera To-

màs: 1520 punts.
3r.-Maria Mercè Burgue-

ra Clar: 1260 punts.
INFANTILS

1r.-Joana Francesca Re-
bassa: 4125 punts.

2n.-Francesc	 Molina
Juan: 4000 punts.

3r.-Antònia Vidal Oli-
ver: 2780 punts.

Després es repartiren els
trofeus, entregats pel
D. Toni Zanoguera, el pri-
mer tinent de batle, D.
Miquel Manresa i el delegat
d'esports, Sr. Puigserver, i al
final es va servir un bon
refrigeri.

Joan Clar Coll.

FOTO D'ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITARIA

Carrer d. Es Vall, 21
Tel. 66 00 29

CAN SALOM
CORDELERIA

ESPARDENYERIA
ARTICLES DE PESCA

C/. Músic Joan Xamena, 12 - Tel. 66 14 84
LLUCMAIOR

Materiales Construccion

Amengual
DISTRIBUIDOR DE CAOLITA

ALMACEN.

Ronda Migjorn, 154
Telídono 6C 09 59
LLUCHMAYOR (Mallorca)
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Escacs

EL BARO I EL JOVE

El comte B. de Bas-
terot, nascut a Alemanya,
segons pareix, contava a un
tractat d'escacs la histò-
ria d'un Baró i un jovenet
de poble que per unes
qüestions jugaren una par-
tida d'escacs. El Baró, home
de món i de cultura, dis-
frutava d'humiliar amb el
joc a tots els habitans dels
pobles veins que tenien al-
gunes pretensions. Encara
que era persona molt entesa,
prou se'n cuidava, d'atri-
buir-se qualitats i habilitats
en la matèria.

Cert dia, un jovenet
que havia passat uns
quants anys a Viena tor-
nà al poble, i els seus com-
panys li contaren la feta
del Baró per aquells entorns.
Aquell per venjar ses afron-
tes de befa cità el Baró
per jugar una partida i mi-
rar d'aturar-li els peus.

Concertada l'hora el
Baró se presentà i acordaren
jugar el jovenet amb les
blanques i è1 noble, amb les
peces negres.

1 així es produí:
1.-C.3AD
	

P.4R

2.-C.3AR
	

P.3D
3.-P.4D
	

C.3AD
4.-P.5D
	

CD.2R
5.-P.4R
	

P.4AR
6.-A.5CR
	

P.3TR
7.-A.4TR
	

P.4CR
8.-CxPR
	

PxC-Reflexionar
9.-D.5TR
	

R.2D
10.-AxPCR
	

A.2CR
11.-A.5CD
	

R.3D
12.-A.3R
	

P.5AR

13.-AxPAR
	

PxA

14.-P.5R-R.4AD-Reflexionar
15.-C.4TD	 RxA
16.-D.2R	 RxC
17.-D.4D	 R.4TD
18.-P.4CD

Aquí el Baró ja es
veia perdut de tot, la
suor 11 regalimava i havia
perdut les rialles.
18.-	 R.5TD
19.-D.3CD	 R.4CD
20.-P.4TD	 R.3CD
21.-P.5TD	 R.4CD
22.-P.4AD	 R.3TD
23.-P.5CD

1 conten que passaren
molts d'anys a tornar veure
aquell noble Baró per
aquells paratges.

Escac i Mat

XücmcuoR



d'aquesta important com-
petició, i sempre potser que-
di en entredit la col.labora-

ció del públic Ilucmajorer.
Jaume Manresa.

La selecció espanyola, la gran absent a Llucmajor

La República Dominicana, campiona de la fase prèvia, contra Austràlia
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II Camplonat Mundlal de Bàsquet Junlor a Llucmajor

ELS AFICIONATS LOCALS NO HAN
CORRESPOST

jorera ha estat, dissortadament, escassa. Solament el 13
d'agost (dissabte de Santa Càndida), en motiu del partit
amistós del seleccionat espanyol contra Austràlia, el Polies-
portiu vestí les grades amb un públic nombrós i molt il.lu-
sionat que feia presagiar una fase prèvia emocionant. Però
la realitat fou molt distinta, el pavelló resultà escassament
concorregut.

L'esdeveniment esportiu més important celebrat a la
nostra vila passarà al record nostàlgic amb més pena que
glòria. Els esforços del Consistori i de l'organització en
general, no han tengut, ni per aproximació, l'assistència de
públic que l'esmentat esdeveniment requeria.

Aquesta tasca prou difícil d'organització haurà desen-
cantat els responsables que evidentment no quedaran convi-
dats per a possibles altres edicions. La col.laboració Ilucma-

Per què? Per ventura
perquè els equips que ven-
gueren foren els de menys
qualitats esportiva? o per
coincidir amb el trofeu de
futbol Ciutat de Pa ma?
Desenganyen-mos: tot aixb
són excuses de mals paga-
dors. L'afició dels Ilucmajo-
rers al bàsquet no és rriolta
i gairebé tots els entusiastes
d'aquest esport formaven
part de l'organització. Ales-
hores, qui, com a públic
exclussiu, havia de pagar
una entrada?

Els mitjans de corruni-
cació, que són l'instrument
publicitari de més pes en les
masses no han elevat el nom
de Llucmajor en la mateixa
mesura (com podria .wm-
blar que el de la nos-
tra capital.

Nogensmenys si que
hem de reconèixer que els
partits que vérem al los-
tre nounat pavelló foren
d'una qualitat prou accepta-
ble.

Evidentment la pari es-
portiva ha suposat la més
exitosa del campionat, però
a més d'aquesta finalitat i de
la perfecta organització, les
altres missions de portar el
nom de la nostra ciuut a
nivell internacional, i
d'aminorar les despeses que
tota aquesta aventura espor-
tiva havia sofert, no s'ian
vist perfectament assolides.

A continuació vos ofe-
rim una relació dels equips
participants a la nostra vila
i Ilurs classificacions:
R. Dominicana. . . 9 puots.
Austràlia 	 9 ponts
Xína 	 8 ptints
Uruguai 	 7 pbnts
Angola 	 7 ponts
Canadà 	 6 ponts	 en particular . el regidor de-

	

Des d'aquestes planes	 legat d'Esports, Sr. Puigser-
felicitam	 l'organització	 i	 ver	 com a cap visible



sa teulera

TALLER MECANICO

ANTONIO ROSSELLO
Navarra, 4 - 6 - Tel. 660928 - LLUCHMAYCR

SERVICIO DE PINCHAZOS

Y NEUMATICOS
11111111

LLUCMAJOR
Ronda de Ponent, s/n.

Tel. 6612 67

Mueóles
JAUME

Convento, 109 - Tel. 66 03 60
LLUCMAJOR (MALLORCA)

ISLEFIA DE MOTORES, S. A.
Concesionerio48>

COLABORADOR

• TALLERS LLUCMAJOR •

REPARACIONS EN GENERAL
PLANXISTERIA I PINTURA

*CERAMICA	 *PLANTES
*TERRA CUITA	 *FLORS
*OBJECTES DE VIMET *CORONES
*OBJECTES DE VIDRÇ *RAMS

LLISTA DE NOCES
Carrera de Campos, 80 - Tel. 66 01 76 - LLUCMAIOR
Nou comerç a sa Plaça Espanya núm. 45
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Entre noltros
NAIXEMENTS

-Juana Cladés Adrover, filla de Jaime i Catalina. Dia
29-7-83.

-Joan Clar Arbós, fill de Joan i de Ma. del Carme.
Dia 5-8-83

-Bàrbara Comino Trobat, filla de Antonio i Antonia.
Dia 20-8-83

ENHORABONA!

MATRIMONIS

-Antonio C,aldentey Mestre, amb Margarita Marqués
Fornés. Dia 23-7-83 a la parròquia de s'Arenal.

-Miquel Bujosa Alzamora, amb Esperanza Marí
Pedrefío. Dia 24-7-83 al santuari de Ntra. Sra de Gràcia.

-Guillermo Cortés de la Natividad amb Josefa Ramis
Rigo. Dia 25,-7-83 a la parròquia de S'Arenal.

-Antonio Pastor Tomàs, amb Angela Vidal Cardell.
Dia 30-7-83 al Convent de Sant Bonaventura.

-Pedro Rego Bergas amb Josefa Crespo Rodríguez.
Matrimoni civil celebrat al Jutjat de Llucmajor dia 3-8-83.

-Rafael Cano Jiménez amb Ma. del SeFior Mercillo
Martínez. Dia 6-8-83 a la Parròquia de Sant Miquel.

FELICITAT!

DEFUNCIONS

-Dia 1-8-83: Antonia Ferrer Fiol
-Dia 5-8-83 Francisco Rosselló Garcías.
-Dia 7-8-83 Joaquín Ciurans Capsa!.

-Dia 7-8-83: Catalina Adrover Capó.
-Dia 10-8-83: Jaime Romaguera Cardell.
-Dia 13-8-83 .: - Guillermo Llompart Taberner.
-Dia 16-8-8 • : Rosa Lascolas Salvà;
-Dia 21-8-83:Bbartolomé Mesquida Mesquida
-Dia 21-8-83:Bartolomé Mesquida Mesquida
-Dia 23-8-83: Isabel Rigo Vallbona.

QUE AL CEL ELS VEGEM

CLIMATOLOGIA (T.Font)

Observació de dades tancada dia 26
Temperatura màxima, dia 1-33 graus
Temperatura mínima, dia 26-18,2 graus

Les temperatures mínimes que corresponen general-
ment als vespres oscil.len entre els 18 i els 23 graus, aixà
indica uns vespres suaus; per altra banda les màximes os-
cil.len entre els 33 i el 26 per tant; no hi hagut dies de
molta calor. La gràfica de les temperatures indica un des-
cens gradual des de principis de mes fins ara.

La pluviometria es reparteix en:
-Dia 7-inapreciable
-Dia 23-201/m2
-Dia 26-75I/m2
Total 751/m2

111üancluon
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Pes forat des moix
Això ha estat banderada i mitja!
I sa grossa era anticonstitucional perquè no duia s'escut.
Malgrat tot es cadafal en feia, de planta!
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Dotze nons de parts d'una casa

ENDEVINALLA

Tant mes jota com fandango
com bolero aragonès
meam, digau-me quin mes és
que ses dones pixen manco
(La solució ha d'esser una altra glosa).

SOLUCIONS AL PASSAI NUMERO

SOPA DE LLETRES

Lletres sobrants:
Això són els desset regidDrs de l'Ajuntament de la nostra
ciutat de Llucmajor.
ENDEVINALLA.

Un Cordoncillo.
(Ja vos deia jo que no ho agafàssiu pel cap que cremava).



ELECTR 

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
SERVEI TECNIC

SISTEMES D'ALARMA I SEGURETAT
ANTI - ROBO

INSTAL.LACIONS D'ENERGIA SOLAR

jaume II, 40 - Tel. 66 01 39

Ronda Migjorn, 90 - 2on. Tel. 66 06 08

LLUCMAJOR

OBERT TOTS ELS DIES

SERVEI DE BEGUDES I MENJARS
DE QUALITAT A PREUS RAONABLES

Avinguda Carles V (Tel. 66 11 17) LLUCMAJOR

Padro A. Mataró, 12 - Talófono 66 01 70

LLUCHMAYOR (Mallorca)

REPARACIO DEL SISTEMA ELECTRIC I ELECTRONIC
DE L'AUTOMOBIL, MOTOR D'ARRANCADA, ALTER-
NADORA, NETEJA - PARABRISES, ENCESA ELECTRO-
NICA I CONVENCIAL, INJECCIO ELECTRONICA, BA-
TERIES I TOTA LA DISTRIBUCIO ELECTRICA.

SOM UN SERVEI OFICIAL
BOSCH

AL SERVEI DE L'AUTOMOBIL

Noo•Òe‘
t‘o °

‘,(No



PER A MES PROXIMITAT ALS NOSTRES CLIENTS
OBRIR.EM UN NOU LOCAL, SUCURSAL DEL

"IFORN CAN PACO", AL CARRER
CARDENAL ROSSELL NUM. 48

LLUCMAJOR
Ct Major, 79 - Telèf. 66 09 45

PER A COMUNIONS I BATIAMENTS
ELABORAM TOTS ELS PRODUCTES

QUE VOSTE NECESSITI. DEMANI
INFORMACIO I PREUS AL NOSTRE

ESTABLIMENT

Recordam que no s'ha acabat encara el plaç de presenta-
ció de treballs al I CONCURS DE POESIA JUVENIL

"Forn Can Paco", degut a les vacances d'estiu. Infoma-
rem de nou a partir del mes de setembre.

CAN PAU SALVA
*ELECTRODOMESTICS
*INSTALLACIONS
*REPARACIONS

VIDEO CLUB
BETA

ENCARA ABONAM
10.000 PTS. A LA
COMPRA D'UN

FRIGORIFIC NOU
*BOTIGA: cy. Bisbe Taixaquet, 24
*TALLER..	 Weyler, 1
Tel. 66 01 04 - 66 02 55
LLUCMAJOR




