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Cl. Maria Antónia Salvà, 38
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HAMBURGUESES
"PERROS"
"PINCHOS"

PEPITOS"

NOVA DECORACIO

TERRASSA

Joan Ramon Clar
Mestre de taller

Carrer Marina, 104
Tel. 66 05 21
LLUCMAJOR

SABEU QUE US OFEREIX
"VIATGES XALOKI"?

*Bitllets 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

Provin la
nostra

CUINA RAPIDA
ESTA TROPI !...

OBERT TOTS ELS DIES

SERVEI DE BEGUDES I MENJARS
DE QUALITAT A PREUS RAONABLES

Avinguda Carles V (Tel. 66 11 17) LLUCMAJOR
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EL PENSAMENT DE LA
REVISTA S'EXPRESSA
NOMES A TRAVES DE

L'EDITORIAL

Nou toc d'atenció

El parlamentari nacionalista Sebastià Serra va manifestar, dies passats en un acte po-
lític celebrat a Llucmajor, que els plans del ministeri de Defensa de l'Estat Espanyol con-
templen la creació d'un important aquarterament militar a prop del Cap Blanc, i també as-
seguren que la futura base està directament relacionada amb les intencions del govern na-
cinalista respecte de l'OTAN.

Les afirmacions del secretari general del PSM suposen un nou toc d'atenció per cons-
cienciar tots els ciutadans Ilucmajorers davant la possibilitat que a la pròxima primavera
se celebri l'anunciat referèndum sobre la permanència de l'Estat espanyol en l'Aliança At-
làntica. Les pressions internacionals que sofreix el Govern de Felipe González apunten
cap a un gir de noranta graus en la postura defensada pels socialistes durant la campanya
electoral.

El referèndum, així com el resultat afectaran, doncs, a Llucmajor. Si el poble espa-
nyol accepta la permanència a l'OTAN, tendrem les tropes i l'armament al nostre propi
terme. Per tant, aquest tema no és de dretes o d'esquerres, Llucmajor serà un blanc pri-
vilegiat del Pacte de Varsòvia. •

Així, doncs, segons sigui el resultat de la consulta es decidirà el futur del terme Iluc-
majorer i es pot veure involucrat directament en la perillosa escalada armamentista que
enfronta els dos grans blocs que dominen el nostre planeta.

* * * * *** * * * *

EXIT DE L'ESPORT LLUCMAJORER.

El corredor nou professional Jaume Salvà ha escrit una pàgina d'honor en l'esport
Ilucmajorer quan ha aconseguit finalitzar la Volta Ciclista a Espanya. Enrolat en un mo-
dest equip i malgrat alguns seriosos contratemps, va arribar a Madrid i cumplir així
amb aquest gran compromís esportiu.

Les imatges de dolor del corredor Ilucmajorer a. l'arribada a la meta de Valladolid
demostren la duresa de l'esport del pedal. Només uns quants privilegiats físicament po-
den aguantar un dia si i l'altre també, quilòmetres i quilòmetres de carretera sota un sol
escalfador, pluja o calabruix. I en Jaume Saivà ha demostrat que pot ser el successor dels
grans ciclistes que ha tengut Llucmajor; voluntat i capacitat de sacrifici no n'hi man-
quen.

Els Ilucmajorers sense excepcions, seguiren amb interés les informacions de la tele-
visió i ràdio per tal de conèixer les incidències de la ronda ciclista espanyola i tots sofriren
també un poquet quan es conegué la caiguda en terres vallissoletanes. La seva actuació
suposa un èxit de l'esport de Llucmajor.

Enhorabona, Jaume!
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NOTICIES LOCALS
EXPOSICIO DE GRAVATS
A "LA CAIXA"

El divendres 25 de maig
a la Sala d'exposicions de
"La Caixa" fou inaugurada
l'exposició "Gravats antics,
noves estampacions" que la
Conselleria d'Educació i
Cultura de la Comunitat
Autònoma vol donar a conèi-
xer als pobles mallorquins.
La mostra està composta
per 50 planxes de gravats
dels segles XVII, XVIII i
XIX i la majoria contemplen
motius religiosos.

La recuperació d'aques-
tes planxes de coure és
fruit d'un laboriós treball
iniciat el 1974, quan exis-
tien uns pocs originals que
foren adquirits pel Museu
de Mallorca. La tasca de
nova localització ha estat
obra de l'entusiasme d'en
Frederic Soberats, el qual
ha fet possible que augmen-
tassin les peces amb les

col.leccions del Monestir
de la Real, de la Biblioteca
del Palau Vivot, de la
Societat Arqueològica Lul.-
liana i d'alguns particulars.

BAR TROPICAL
FESTES DE BARRIADA.

Dissabte dia 16, el
dematía proves i demostra-
cions de cotxes MG de Ta-
llers Berton.

Horabaixa, a partir de
les 4, vadellada, boc i va-
della, passacarrers, si va
bé, per la Banda Munici-
pal, patrocinat per
Forn Can Paco.

Vespre, berbena, toca-
ran els Balear Quartet.

Després, "cante flamen-
co" pel cantador Antonio
Baeza.

Hi col.laboren: Jau-
me Maimó, Antoni Rosselló,
Bartomeu Amengual, Pere
Cantallops, Pub Odeon,
Cristaleria Llucmajor, Mo-

bles Jaume, Cafès Congo,
Comestibles Garrido-Salvà,
Cafès Albert(, Julià Puig,
Bar Prohens, Bar Gran Via,
Càrniques Semar, Dresa, Im-
premta Moderna, Can Paco
I i Can Paco II, Hnos. Lai-
nez, Estanc Sebastià Julià,
Sa Teulera, Dojo Kodokan,
Guillem Barceló, Ultrama-
rinos San Francisco, Tallers
Berton, Recanvis Ferragut,
Estació de Servici Car-
les V, Elèctrica Jaume Oli-
ver, Juan Escalas, Zanogue-
ra - Garcías, Olis Bellver,
Transports A. Maimó, Ferre-
teria Llompart, LIMSA, Bol-
samatic, Marisa, Calçats Mig-
jorn, Llorenç Monreal, Mi-
quel Maimó, Escorxador
Avícola i Seguridad i
Limpieza.

Menú per sopar: Vade-
Ila Toreada Torrada.

ASSOCIACIO DE
PENSIONISTES I
JUBILATS  DE
LLUCMAJOR.

En assemblea de dia 28
d'abril es varen aprovar els
Estatuts i va quedar forma-
da la següent i definitiva
Junta Directiva:

President: Antoni Mas
Jaume.

Vicepresident:	 Damià
F u I lana Sastre.

Secretari: Bartomeu Mi-
ralles Cirerol.

Tresorer: Salvador Mar-
tí Monserrat.

Vocals: Gaspar Fullana,
Aina Ma. Salvà, Maria Serve-
ra i Ramon Rosasa.

El local de l'Associació
de Pensionistes i Jubilats de
Llucmajor es troba situat al
Carrer de Sant Joan, nú-
meros 7 i 9, a l'antic edifi-
ci de la Cooperativa "La
Nueva Vida", la qual desin-
teressadament els cedeix el
local.

 Esperant encara po-

Antoni Mas, president de
/Associació de Pensionistes
i jubilats de Llucmajor.

der realitzar l'obertura, a
causa del mal estat de
l'edifici en qüestió i de les
reformes que s'han hagut de
fer, en aquests moments ja
compten amb uns 170,
diguem-ne "afiliats", que
podran disposar d'un lloc de
reunió i esplai per cobrir el
seu temps d'oci.

Aquesta associació
s'acolleix a la Federació
d'Associacions de la Illa
Edat de Balears, la qual els
ha marcat una mica el
caml per seguir quant a les
seves funcions.

Un dels interessos prin-
cipals de l'A. de Pensionis-
tes i Jubilats és formar part
del Patronat que es faran a
la nova Residència per a
vells i per tal cosa han sol-
licitat a s'Ajuntament aques-
ta participació ja que la
finalitat de l'agrupació no és
sinó la d'ajudar a les perso-
nes de la Illa. edat en els
problemes que tenguin i
d'obrir-los les portes en
tot moment.

C. Font.

ANIVERSARI DE LA
COOPERATIVA
AGRICOLA I
RAMADERA.

El passat dia 19, als
locals de la Cooperativa

XzacincrJoR
A partir del mes de juny podreu adquirir "Lluc-
major de pinte en ample" als establiments se-
güents:
CA N'ALEGRIA
IMPREMTA MODERNA
IMPREMTA GRAFIMUT
PAPERERIA SOLIXENT (Ca Na Penassa)
ESTANC JULIA
ESTANC NOVEDADES
TABACS CAN PACO
S'AMFORA
COM. RAFEL PROHENS
ESPORTS CAN SALOM
BAR TABU
BAR POU
BAR COLON
BAR CAN MATIES
Music-Bar S'ELEFANT
PAPERERIA NICOLAU (S'Arenal)
S'ESTANC (S'Estanyol)
LLIBRERIA "QUART CREIXENT" (Ciutat)

CAIXA DE PENSIONS
•	 99' la Caixa



RADIO POPULAR
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SOM LA RADIO QUE MES S'ESCOLTA

Una ràdio e,, la qual tu tens veu. I vot. Que infonna 1 entretén. Aquesta la nidlo que
feim a RADIO POPULAR. Una Ràdlo arnb el, mlerófons obert, per lu les 24hores del dia.
Una nidio amb nsis de 700 professionals fent progrvsner per a tu. Programes 1rahnen 1 Porn1

lars Programes per esoltar i parar RADIO POPULAR

O.M. 1.224 KHz
F.M. 975 MHz. RADIO POPULAR

LA RADIO ENCESA 

COPE

.Z11  

Convento, 109 - Tel. 66 03 50
LLUCMAJOR (MALLORCA)
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Agrícola i Ramadera de
Lluc -najor, es va celebrar,
com cada any, l'aniversari
de la seva fundació. La fes-
ta va ser completa. L'aigua
que queia a l'hora de la
inauguració de l'acte no va
fer que hi mancàs gent. El
magatzem era ple de gom
a gom de socis i simpatit-
zants, que així celebraven
el quart aniversari i el bon
funcionament de I 'enti tat.

EL F'SM VA
"PRESENTAR COMPTES"
DAVANT ELS
LLUCMAJORERS.

El pasat 18 de maig,
davant una quarentena de
persones, va tenir lloc un ac-
te polític del PSM -Esquer-
ra Nacionalista, inclòs dins
la campanya de "presentar
comptes" als electors
després d'un any d'haver-
se celebrat les eleccions
autonòmiques. Hi intervin-
gueren Sebastià Serra, dipu-
tat en el Parlament i secre-
tari general dels nacionalis-
tes d'esquerra mallorquins,
i Joan Mir, economista i
membre de l'executiva del
PSM.

Els dos representants
del PSM reafirmaren la pos-
tura contrària del seu partit
a la permanència de l'Estat
Espanyol dins l'OTAN, re-
clamaren la celebració del
referèndum promès pel
PSOE i criticaren l'actitud
del govern de Felipe Gonza-
lez, de cada dia més reaci
a propiciar la nostra sortida
de l'Aliança Atlàntica. Per
altra part, Sebastià Serra va
manifestar que la cons-
trucció d'una base militar
a la marina de Llucmajor
està en relació amb els plans
militars de l'Organització
del Tractat de l'Atlàntic
Nord, segons els quals es
preveu la ubicació de
10.000 soldats en les instal-
lacions que pretén cons-
truir el Ministeri de Defen-
sa espanyol.

En un altre ordre de co-
ses, els membres del PSM fe-
ren menció de la labor que
han realitzat dins les institu-
cions autonòmiques
(Consell Insular i Parlament
de les Illes Balears) d'ençà
de la seva entrada en vi-
gència, ara fa un any. Des-
tacaren que la seva missió
és la de realitzar una for-
ta oposició davant la inope-

rància i el descontrol del go-
vern de la dreta que regeix
la nostra autonomia. En
aquest sentit, feren esment
de la qüestió de les irregula-
ritats descobertes en el re-
partiment de subvencions,
en la falta de criteris polí-
tics adequats per adminis-
trar l'autogovern i en el pe-
rill que tot aquest desga-
vell suposa per a la viabili-
tat de l'autonomia. En
conclusió, tant per a la de-
fensa de l'autonomia com
per a la lluita contra la mili-
tarització es va insistir en la
necessitat de mobilització
popular i el PSM es va
oferir per traslladar les as-
piracions dels Ilucmajorers
en el marc de les institu-
cions autbnomes

LA POSTURA D'UGT
SOBRE LA CRISI DE
"CA SA RANDILLA".

El passat dimats 22 de
maig la UGT local va realit-
zar una roda de premsa
per tal d'explicar les cir-
cumstàncies i la problemà-
tica suscitada per haver-se
tancat la fàbrica de calçat
"Taberner S.A. En repre-
sentació de 15 obrers dissi-
dents de la resta de la plan-
tilla de 73, els quals no es
conformaren amb el pretès
expedient de crisi motiva-
dor del tancament de l'em-
presa, el delegat de la Sec-
ció Sindical d'UGT, Ma-
nuel Pelard, va donar una

àmplia informació del con-
flicte. En síntesi va dir que
la fàbrica no tenia crisi de
cap tipus, ja que a més de
comptar amb una bona pers-
pectiva de demandes i de
material al magatzem, ja ha-
via confeccionat el mostra-
ri per a 1984, el qual ha
desaparegut.

Tenia com a mínim un
capital de 10 milions de pts.
que va desembutxacar amb
les despeses dels jornals bes-
trets als obrers, per tal de
poder tancar, exceptuant
que no hi estaren confor-
mes.

L'empresa no es va vo-
ler sometre a la confecció
d'un pla de viabilitat, pre-
sentat per un economista,
el qual demostrava que la
firma "Taberner" no tenia
problemes de continuïtat.
Aquest pla contemplava la
conservació de 50 llocs de

treball, una demanda míni-
ma inicial de 40.000 parells
i la perspectiva d'un pro-
gressiu augment de possibi-
litats.

La direcció de "Taber-
` ner" no va voler donar faci-

litats perquè els obrers es fa-
cin càrrec de la fàbrica mit-
jançant una Cooperativa o
d'altres mitjans legals.

Va dir que tenien fun-
dades sospites que la inten-
ció de tancar la fàbrica era
la venda a una de Catalunya.
La marca "Taberner" a lo
millor podria continuar fa-
bricant-se a un altre lloc de
la península.

Amb el tancament, la
paga dels jornals bestrets i
tants de dies sense treba-

llar, l'empresa ha quedat
completament descapitalit-
zada i ara ja és més difí-
cil la continuïtat.

La UGT creu amb
certesa que la continu•tat
era perfectament viable per-
què la fàbrica era una de les
més prestigioses, única en
sabates d'infant en el mer-
cat nacional. Per això la se-
va desaparició constitueix
un crim laboral irreversible,
a una ciutat ja castigada
com Llucmajor, que dia a
dia s'empobreix més amb la
pèrdua de llocs de treball,
depenent de cada vegada
més de la Indústria hostele-
ra de s'Arenal, amb tot el
perill que això suposa.

A. Tomàs.



Crida que fa la Comunitat Educativa del Col.legi de
Sant Bonaventura, de Llucmajor, als seus ex-alumnes,
alumnes i als ciutadans en general.

Benvolguts ex-alumnes, alumnes i amics,
Enguany es compleix el cinquantè aniversari de la

fundació de l'Associació Catòlica de PP. de Família del
Col.legi de Sant Bonaventura, de Llucmajor, que féu pos-
sible l'adquisició de l'edifici on està actualment ubi-
cat i viable la continuació i millorament de l'Ensenyament
Primari, Teneduria de Llibres i Batxillerat que hom havia
impartit al Convent de Sant Bonaventura.

La Comunitat Educativa actual és ben conscient que
aquest esdeveniment no pot ésser silenciat i per això
convida a tots els ex-alumnes, alumnes i amics perquè
vulguin aportar-hi llur col.laboració i els prega que ho
facin el més prest que puguin i que llurs treballs estiguin
enllestits com a màxim als finals de juny del 1984.

Els qui pensen fer-ho —creu que poden ésser molts-

cal que es dirigeixin a la Comissió Coordinadora dels
treballs per telèfon o bé mitjançant una lletra al domi-
cili del mateix Col.legi de Sant Bonaventura.

A més d'altres actes que hom anunciarà oportunament,
es proposa editar un Butlletí extraordinari que reculli
les principals efemèrides del Col.legi. Per això i per
guanyar temps dóna a conèixer el pla de treball que se-

gueix.
Es el seu desig publicar-ne el major nombre possible

i completar, si li és factible, les col.leccions de les Revistes
"Fides", "Bolet(n del Colegio de San Buenaventura" i
"Agora" per a les futures generacions que s'agradin de
consultar el nostre arxiu. Agrairà moltíssim que li deixin
fer fotocòpies dels exemplars que hom posi a la seva dis-
posició.

Esperant la vostra entusiasta, valuosa i desinteressada
col.laboració a aquesta tasca i a tots els actes que s'orga-
nitzin, aprofita l'avinentesa per a saludar-vos cordialment.

Maig del 1984
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Convidada del Col.legi Sant Bonaventura

-Fundació de l'associació de
PP de Fam(lia.
-Textos legals que la van
permetre.
-Finalitats d'aquesta Asso-
ciació.
-Estatuts o Reglament
Consiliari
-Compra de Can Jaqueta
(Edifici actual del CoLle-
gi)
-Adequacions de	 l'edifici
per a la funció docent i
d iscent.
-Benedicció de la nova esco-
la
-Presidents, secretaris i vo-
cals de l'Associació.
-Adquisició de Can Jaqueta
per la T.O.R.

ACTIVITATS
EDUCATIVES I DOCENTS

a)Continuació, al nou
local, de la docència de la
Primera Ensenyança, Tene-
duria de Llibres i Batxillerat
que fins aleshores havia
estat impartida al Convent
de Sant Bonaventura.

b)Ensenyament de Bat-
xillerat (Alumnes lliures).

Centres oficials on ana-
ven a examinar-se: Felanitx

i Palma.
Desplaçament dels Ca-

tedràtics de l'Institut "Ra-
món Llull", de Palma, per
a examinar els alumnes de
la Secció masculina i tam-
bé femenina del Col.legi de

Sant Bonaventura.
c)Reconeixement Ofi-

cial (24-5-39) del Col.legi
de Sant Bonaventura —sec-
cions masculina i femenina—
en Batxillerat Superior i
avantatges d'aquesta situa-
ció.

Fundador i Director
(1939-1951): P. Joan Cal-
dentey i Vidal, T.O.R.

Publicació per a Profes-
sors i alumnes dels Regla-
ments del Centre docent.

Assistència d'alumnes
dels pobles de l'entorn nos-
tre (Campos, Algaida, Porre-
res, etc.).

d)Altres PP Directors.
e) Professorat per a la

història del "Sant Bonaven-
tura": Titulars, Auxiliars i
Especials en les Seccions
de Batxillerat i Primera En-
senyança..

f)Batxillers Universita-
ris: Percentatges d'aprovats
a nivell nacional.

g)EI dèficit econòmic
del Centre és cobert pel
P.S.F. amb les seves apor-
tacions en metàl.lic.

Associació d'Ex-alum-
nes.

h)Revistes,	 activitats
culturals i Formació Religio-
sa.

Revistes: "Fides", "Bo-
letín del Colegio de San
Buenaventura", "Agora".

Activitats culturals: Re-
presentacions dramàtiques,

cant coral, vetlades	 con-
cursos	 literaris, escolania,
banda de música "Laus
Deo" i Director d'ella,
conferències per a ex-alum-
nes, himne del Col.legi, ex-
cursions; Coral Femenina de
Santa Cecília, Rondalla Ar-
tística, etc. Biblioteca, Lab.
Física i Química.

Formació	 Religiosa:
Tarsicis, Joventut Seràfica,
Exercicis Espirituals, actes
religiosos, explicacions
túrgiques, formació integral
i reforma de caràcter; Fi-
lles de Maria (Sec. Fem,)
etc, etc.

i)Nova situació del Col.-
legi Elemental i Autorit-
zat Superior.

Batxillers Superiors i

Elementals.
j)Creació de l'Escola

Graduada Nacionals de Nins
en Règim de Patronat amb
dues unitats per a nodrir
d'alumnes la Secció de Bat-
xillerat del Col.legi de Sant
Bonaventura.

Certificats d'Estudis i
d'Escolaritat.

1)Millora, nou empla-
çament i classificació del
material del Museu de Cièn-
cies de la Natura.

n)Esports i trofeus.
o)Creació de l'Institut

de Batxillerat Unificat i Po-
livalent (BUP), "Maria An-
tònia Salvà" i de l'Escola
de Formació Professional i
en conseqúència nova situa-
ció del nostre Centre: Pre-
escolar i vuit nivells
d'EGB.

Graduats Escolars i
d 'Escolar itat.

PREELIMINARS
	

Plà de treball



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

Vidres en general

Ronda Migjorn, 105 - Teléf. 66 14 93 - LLUCMAJOR (Mallorcal

ISLEFIA DE MOTORES, S. A.
Concesionerio

COLABORADOR

TALLERS LLUCMAJOR •

REPARACIONS EN GENERAL
PLANXISTERIA I PINTURA

Ronda de Ponent, s/n.
Tel 6612 67
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-i;tquesta

Els partits es defineixen sobre la base
militar

Per conèixer l'opinió dels partits polítics representats
a Llucmajor hem realitzat una enquesta a partir de les se-
gents preguntes.

1.-Quina és la postura del vostre partit davant la pos-
sible construcció d'una base militar a la marina de Lluc-
major?

2.-En cas de manifestar-vos contraris, quines són les
accions d'oposició que, a parer vostre, s'haurien d'empren-
die per part de la població i dels partits polítics?

A Phora de tancar l'edició no ens ha arribat la respos-
ta d'AP.

PSOE
PSOE

1.-La postura d'aquesta
Agrupació, és contrària a
les bases militars, en el
gran sentit de la paraula
i naturalment seríem con-
traris a una concentració
d'efectius militars de Ma-
llorca en el terme de Lluc-
major. De totes maneres re-
coneixem la potestat del
Govern de la Nació, (en
aquest cas, el PSOE), y,
sense que això vulgui dir
que no poguem discrepar,
de la defensa del territori
nacional. Creim, que la pre-
gunta té un títol exagerat,
quan es parla de BASE MI-
LITAR, segons les informa-
cions que tenim, es tracta
simplement de l'aplicació
del PLA META, explicat

el seu dia pel ministre de
Defensa en el congrés,
que tracta de treure de to-
tes les poblacions (en aquest
cas, Palma) totes les con-
centracions militars i que-
darien només dos grans nu-
clis a Mallorca: un en l'ac-
tual CIR, i un altre en el
terme de LLucmajor.

De totes maneres, el
que ens semblaria",
és que es fes en un al-
tre terme municipal, (com
creim que els semblaria bé
als ve(ns de Campos que
es conservàs una altra zona
de Mallorca que no fos Es
Trenc) però tant en un
cas com en l'altre, algú
ha de ballar amb "sa negra",
en ares a la solidaritat de
tot el poble mallorquí.

2.-Nosaltres creim que
per part del poble i quan
abans millor, (perquè des-
prés serà tard) i encapçalat
per la primera autoritat, en
cas que el partit en sigui
partidari, s'hauria de fer
arribar al Ministre de Defen-
sa, mitjançant visita perso-
nal, o per escrit, la preocu-
pació de tot el poble de
Llucmajor (si hi és real-
ment aquesta preocupació)

davant la possible construc-
ció del quarterament mili-
tar, donant-li al ministre
possibles alternatives, que es
podrien estudiar, ja que pen-
sam que serien poc efecti-
ves segons quines mesures
de presió) es fessin, ja que
el poble de Llucmajor és
petit respecte de l'àmbit
nacional i per la poca im-
portància i ineficàcia de les
manifestacions.

Per tant, la nostra pro-
posta concreta seria aques-
ta: que per part de l'Ajun-
tament, en aquest cas únic
i legítim representant del
poble, es convocàs una reu-
nió, de tots els partits po-
lítics, sindicats, associacions
de tota casta, etc., en una
paraula, una representació
el més ampla possible del
poble, es treguessin conclu-
sions i es redactàs un docu-
ment amb possibles alterna-
tives i fins i tot es demanàs
audiència al Ministre de De-
fensa, per explicar-li i entre-
gar-li l'esmentat document.

Agrupació Socialista de
Llucmajor PSOE

UM

1.-No tenim constàn-
cia oficial que s'hagi d'es-

tablir cap base militar a
la marina de Llucmajor
i opinar sobre una cosa
que no sabem amb cer-
tesa si es farà o no, ens
sembla arriscat.

2.-La defensa nacional
està en mans totalment del
govern central i és de la
seva exclussiva competència.
Oposar-s'hi o no, és cosa
que no s'ha plantejat el
Partit, primerament perquè
no tenim cap casta d'in-
formació i en segon lloc
perquè, les qüestions de
defensa Nacional ens
mereixen el màxim de res-
pecte per la seva impor-
tància, creim que no és
cosa on hagin d'opinar els
partits polítics sense una
informació completa i serio-
sa rebuda de primera mà.

Unió Mallorquina

PCIB

PCIB

1.-La postura del PCIB
és contrària a totes les ba-
ses militars, no solsment
les que es puguin cons-
truir, sinó contra les exis-
tents. Som amants de la Pau
i Iluitam per això, per
tant, oposició absoluta a la
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nova construcció de ta base
militar, ja que això, a ni-
vell de Poble ens suposa-
ria unes privatitzacions i de-
gradacions dels espais natu-
rals que avui tenim i , en
un possible conflicte bèl.lic
el nostre territori podria ser
destruil i sofriríem serioses
conseqüències directes.

2.-Quant a les accions
per realitzar; mobilitza-
cions, firmes en contra, i
també una campanya d'ex-
plicació per conscienciar
tota la població dels perills
que ens pugui ocasionar
i dels mínims avantatges que
porem obtenir ja que segons
sembla no sortirem de
l'OTAN, seria donar el nos-
tre territori als estrangers
com el Puig Major, Torre-
jón, Getafe i altres punts
d'Espanya.

Agrupació del PC de
Llucmajor

PARTIT CARLI

1.-En principi, contrà-
ria. A menys que ens ex-
pliquin les coses bé i ens
demostrin lo contrari, creim
que una base militar
tot el que duu en si i com
accessori— en el nostre ter-
me, portaria més perjudici
que no benefici.

A més, tot això de ba-
ses militars va unit —segons
sembla— al tema de la nos-
tra permanència en l'OTAN.
Ara bé, que és l'OTAN?

Per donar una resposta de-
finitiva de si volem o no
pertànyer a aquesta organit-
zació, serien necessaries
moltes explicacions, que no
es donen i ens temem que
no es donaràn, al Poble...
i després, podria ser també
definitiva la resposta de si
volem o no bases a la nos-
tra marina. Tot va entrelli-
gat. Per això deiem que,

en principi, som contraris
a tals bases i, també és
clar, contraris a l'OTAN.

Què és realment? una
organització europea, com
pareix indicar el seu nom?
Idó, per què el comanda-
ment suprem és exercit a Nor-
damèrica i alla és on es de-
cideix tot en superior ins-
tància? Així, Europa, ja
no és més que un pur
concepte geogràfic, havent
perdut de vista la seva
missió històrica des de fa
temps i havent deixat d'esser
la Cristianitat...Europa no
és res; està a les ordres del
"Tio Sam". Partim d'uns
mal fonaments. Perquè si les
bases de la unió europea
han de ser simplement eco-
nòmiques o sia les mercade-
ries i els diners per una part
i el temor a l'agresió per
l'altra, estam ben arreglats.
Si no anam a cercar uns
fonaments d'unió més forts
i més elevats, la unió d'Eu-
ropa mai no serà un fet
real. Fa falta qualque cosa
més.

Quant a l'OTAN, si
és Com ens diuen— una
espècie de lliga contra l'im-
perialisme soviètic, és un
contrasentit mantenir re-
lacions diplomàtiques amb
la URSS, contra el qual
ens preparam amb les
armes a la mà...si és una

defensa contra el Comunis-
me, la cosa tampoc no
és clara, perquè si fos ai-
xí, ens trobaríem amb la
contradicció de consentir
el comunisme dins de casa,
mentre ens arman en con-
tra. Com quedam?

Com es feu, s'haurien
d'explicar moltes coses, que
no estan clares, ni de molt.
Mentre aquestes coses no
siguin degudament explica-
des —avantatges, inconve-
nients, i no amagar res—
no ens fa cap gràcia, ni en-
trar a l'OTAN, ni per tant,
que ens fassin bases mili-
tars per aquí ni per allà.
Perquè és molt fàcil par-
lar-nos de lluita contra el
Comunisme —o contra qui
sia— per part d'elements
molts patriotics de paraula.
No ens sembla tan evident
que Espanya no pugui man-
tenir una neutralitat en cas
de conflicte ja que la man-
tingué en dues guerres mun-
dials. En cas de guerra, nin-
gú no se n'escaparia: bé,
si estam dins l'OTAN segur
que no. Si estam fora, tal
vegada, sí. Si ens explicas-
sin bé les coses, canviaríem
d'opinió, però avui per avui,
en som contraris. Hem de
saber què feim, perquè ho
feim i on anam. Després
ja decidirem, i ha de de-
cidir el Poble, BEN INFOR-
MAT i NO MENTALIT-
ZAT, no ha de decidir una
"camarilla"...militar, pol íti-

ca. Quedi clar.
2.-No té res de facil

oposar-se per part de la po-
blació. En el sistema polí-
tic vigent —Democràcia Li-
beral— el Poble, que teòrica-
ment és sobirà, solsment té
poder per votar un pic
cada quatre anys...i els
partits ja cuiden de menta-
litzar-lo de bona manera;
quan no, amb promeses que
després se les posen per
muntera. I ho podem dir,
perquè el Carlisme pro-
piament no és un partit,
encara que no tengui més
remei d'adoptar forma de
tal. Per part de la pobla-
ció com ni sia a base de re-
collida de firmes, actes pú-
blics i coses semblants
—les més vegades inope-
rants— no sé que pot fer;
els partits ja poden fer al-
guna cosa més...voldríem
que arribassin a convèncer-
se (ho dubtam) que el
millor que podrien fer per
justificar-se un poc, seria
connectar més amb aquest
Poble al que, diuen, voler
representar, recollir el que
realment interessa i obrar,
no segons les conveniències
partidistes sinó segons el
real sentir popular...si no
ho fan així, els partits so-
bren. Així de clar. No
diuen que el Poble és so-
birà? Idía que procurin
fer efectiva aquesta sobi-
rania.

Partit Carlí

.1.2•40.401¥
1.4üancrwR
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La problemàtica postura d'UM a
l'Ajuntament

(Redacció).-Davant la
polèmica i el desconcert
que a nivell de poble i
entre els polítics Ilucmajo-
rer ha creat la postura
d'UM al ple del dia 11-
4-84. la qual es comenta-
va a reditorial de la passada
revista, editorial que també
ha estat motiu de contro-
vèrsia i molts variats co-
mentaris, uns vertadera-
ment objectius i altres
segons el color de la cami-
seta de torn, hem cregut
que la millor manera d'a-
clarir la qüestió era parlar
amb el senyor Joan Mai-
mó, president local
d'1JM i que ens aclarís
la postura del seu partit,
en la qüestió urbanística i
amb la del soport que a
AP pareix que donen.

-Sr. Maimó, ens podria
dir amb tota claredat i
fugint de tecnicismes, per-
què ho entengui bé tota la
gent del poble quina és la
posició d'UM referent a la
qüestió urbanística en
general i de les casetes
il.legals en particular?

-La postura del nostre
partit és ben clara i va en-
caminada a fer complir to-
talment i a tothom la le-
galitat vigent com a única
forma que creim correcta
per no ferir els interessos
de cap ciutadà, ara bé crec
que cal explicar en més
deteniment lo que diu la
llei referent a les demoli-
cions:

a)Per procedir a render-
rocament de qualsevol cons-
trucció és preceptiu que
hi hagi un informe dels
serveis tècnics municipals
(Arquitecte) on se diga cla-
rament i expressament que
la construcció és il.legal i
endemés que és il.legaliza-
ble.

b)Un informe dels ser-
veis jurídics municipals (se-
gretari) on se diga clara
i expressament que s'han
complit tots els tràmits
preceptius i que aquests
s'han fet correctament i
dins eis terminis que marca
la llei (notificacions als in-
teressats etc).

c)Un informe conjunt
d'ambdós serveis tècnics (se-
çjretari i arquitecte) respon-

sabilitzant-se de la correció
de totes les actuacions efec-
tuades.

d)A la vista de tots
aquests informes en el cas
que siguin favorables a la
demolició, una vegada acor-
dada, la darrera paraula
com a executor que és dels
acords presos per l'Ajunta-
ment correspon al batle que
ha d'ordenar que es dugui
o no a terme l'enderroca-
ment.

-No creu que després
d'haver-se nomenat una co-
missió especial, per a re-
soldre aquest assumpte, en
el qual tots els que hi
participaren estaren d'acord
amb què passasin envant
als expedients (entre ells
els d'UM) fer anques enre-
ra és poc seriós per part
vostra?

-No crec que res que
es faci per tal d'aplicar
la llei i aplicar-la bé sigui
poc seriós, més bé al con-
trari crec que és una pos-
tura coherent i correcta.

-No creu però que si
s'ha d'esperar que es tor-
nin tenir aquests 230 ex-
pedients a punt, aquest
Ajuntament ja haurà passat
el problema al proper?

-Pensi que el problema
no és d'aquest Ajuntament,
aquest problema ja el varen
adquirir d'herència de l'an-
terior, ara bé sí que crec
que es podrien activar els
tràmits, començant per
aquells que són més
clars i procedir en conse-
qüència, duent-ne per
exemple 4 ó 5 a cada ple
i d'aquesta manera per lo
menys tirar endavant,
però això ja és cosa del
president de la comissió
d'urbanisme i dels tècnics
que han de fer els informes
minuciosament. Però obrar
d'una manera lleugera i to-
mar per tomar construc-
cions és perillós per als in-
teressos del propi Ajunta-
ment que es podria veure
abocat a pagar unes indem-
nizacions i d'aquesta forma
en sortiríem perjudicats
tots i pensau endemés que
tots els interessos són ben
respetables i que obrar pre-
cipitadament en aquest cas
podria ferir d'interessos de

tercers. En definitiva, vos
diré que tomar les construc-
cions il.legals SI, però d'a-
cord amb la legislació vi-
gent.

UN COMUNICAT
CONFUS

-Referent al comunicat
que aquests dies passats ha
sortit als mitjans de comu-
nicació provincials on, tots
els regidors d'UM dins l'A-
juntament assumeixen
plenament totes les respon-
sabilitats de la qestió a la
qual queden enquadrats dins
les comissions informatives,
voldriem demanar-li si
creu que aquesta passa enda-
vant dels regidors d'UM,
està d'acord amb la postu-
ra de neutralitat preconitza-
da fins ara o representa
fer-se càrrec juntament amb
AP dels encerts i desen-
certs en el govern del nostre
poble?

-Em permetreu que vos
contesti per parts:

Primer: Si voleu dir
hi ha o no pacte de go-
vern a l'Ajuntament vos di-
ré taxativament que NO,
al menys per part del par-
tit la nostra postura no ha
canviat en absolut.

Segon: Supbs que per
un malentès, perquè no crec
que hi hagi mala fe en cap

moment, el comunicat deia
que era fet pel Grup de
Regidors d'UM quant en
realitat es va fer amb l'o-
pinió en contra expressa-
da clarament del regidor
Sr. Manresa i de la regido-
ra Sra. Nadal, els quals
com es pot comprovar no
han assumides més compe-
tències que les que ja te-
nien, en quant a la Sra.
Nadal el fet que hagi
passat al seu domini
la tercera edat no ha es-
tat més que travessar d'una
comissió a una altra aquests
assumptes de la tercera
edat que estaven a Sanitat
i passan a Cultura vull
dir amb això que si el
comunicat s'hagués fet a
títol personal pels regi-
dors qüe assumien majors
competències hauria estat
més correcte i no hauria
implicat a ningú que no
desitjàs publicitat i sobre
tot no hauria donat Iloc
a les males interpretacions
a que abans al.ludíell. De
totes formes d'una manera
no massa correcta s'ha
donat a entendre que
UM ha canviat, la seva pos-
tura i això vos puc assegu-
rar que no és així, aquí
hi ha qualque malentès fet
sense mala fe per part de
ningú i que supós que s'a-
clarirà prest i de forma
correcta.

-Corren rumors pel
nostre poble que hi ha un
cert allunyament entre el
comitè executiu d'UM local
i certs regidors del vostre
partit a l'Ajuntament. Sí

això és ver i hi ha dispari-
tat de criteris a què creu
que es degut?

-Bé, les coses inter-
nes d'un partit no crec
que s'hagin de discutir a
la premsa, en tot cas
vos diria que crec que es
bo que hi hagi disparitat
de criteris i que del debat
civilitzat del temes en surt
qualque cosa positiva, si
sempre estàvem d'acord so-
brarien homes i reunions,
del qual es tra4a és de
debatre les cose i posar-se
d'acord per convenciment
en aquells assumptes en què
com deis hi hagi disparitat
d'opinions.
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Germandat de Donants de Sang
En Gil Garau i Mestre,

ajuda als donants de sang de
la Seguretat Social en
aquells problemes que pu-
guin tenir i col.labora amb
la Germandat de Donants en
totes les seves funcions.

Ell ha estat qui ens ha
explicat, d'una manera cla-
ra i concisa, el sorgiment,
finalitats i funcionament
de la Germandat de Sang
de la Seguretat Social, te-
ma que com a ciutadans que
som, ens interessa, tant des
del punt de vista de l'estric-
ta informació com de la vo-
luntària col.laboració de
cada un de nosaltres.

La Germandat va néi-
xer l'any 1972 i l'any se-
güent tengué lloc la pri-
mera manifestació pública
de la seva existència, en el
recinte de Fires i Mostres,
se celebrà la primera assem-
blea general i es nomenà el
president, D. Jeroni Albertí.
La Germandat va créixer
molt ràpidament: l'any
1974 es va entregar el car-
net núm. 1.000, el 76, el
5.000, el 79 el 10.000 i
actualment són 18.855 els
membres d'aquesta diguem-
ne, associació.

-Què és un donant?
-El donant és una per-

sona anònima que, sense
d'altre recompensa que el
mateix fet de saber que
fa el bé, dóna la seva sang
per a una altra persona des-
coneguda que la necessita
per continuar vivint.

-Quins requisits són ne-
cessaris per convertir-se en
donant de la Seguretat So-
cial?

-L'únic requisit neces-
sari és presentar-se a la Ger-
mandat, que està a la resi-
dència sanitària de Son

Dureta o a la unitat mòbil
que, dues vegades a l'any,
ve a Llucmajor i mani-
festar la voluntat de donar
sang.

Per poder donar sang
s'ha de tenir entre 18 i
60 anys, gaudir d'una salut
normal i no haver patit ma-
lalties contagioses com
pot ser l'hepatitis.

-Existeix aquesta asso-
ciació en molts de pobles de
Mallorca? Quants de do-
nants hi ha a Llucmajor?

-La Germandat està es-
tesa per tota Mallorca, ja
que la unitat mòbil es des-
plaça a tots els pobles al-
menys un pic en l'any. A
Llucmajor hi ha 250 do-
nants, que l'any passat do-
naren desinteressadament
44,4 litres de sang.

-Quina classe de col.la-
boració esperau de la gent
de Llucmajor?

-Si tenim en compte
l'augment diari de perso-
nes i per consegüent, els li-
tres de sang que es neces-
siten, l'ajuda i les dona-
cions de tota la gent de
Llucmajor és indispensable
per continuar complint amb
la nostra missió: que no
manqui sang a Mallorca.
No hem d'oblidar tampoc
que qualsevol clínica priva-
da que no té sang la va a
cercar a la Germandat, gra-
tuïtament, ja que és la que
pot donar-la a tota Mallorca.

Només voldria afegir
l'agrai'ment a aquesta re-
vista, quan m'ha brindat
l'oportunitat de donar a co-
nèixer un poc més la Ger-
mandat, felicitar els que ja
són donants i animar els que
no ho són perquè es conver-
teixen en membres d'aques-
ta.

C. Font.
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Un bon lluemaiorer

A la memòria d'Antoni Cardell i Noguera

Tremendament afectat
per la recent mort del meu
amic i cosí Antoni Cardell
i Noguera, i amb la inten-
ció de donar a conèixer els
més destacables aspectes de
la seva personalitat, pens
que no ho sabré fer amb
l'objectivitat i la lucidesa
deguda, perquè la mort del
meu amic, m'ha produït
uii fort desconcert, com si
la fuita d'aquest món d'En
Toni implicàs també la su-
p-essió d'una part de la me-
va vida, aquella que tan de-
cisiva va esser en la meva
formació cultural i espiri-
tual, i en la qual tingué pre-
cisament part activa n'An-
toni Cardel I.

LA JOVENTUT
SERAFICA. Final de l'estrena de l'obra teatral "Així és es futbol".

Enllà per l'any 1937,
a l'època de les activitats
de la Joventut Seràfica,
dirigida també per l'inobli-
dable Pare Esteva, va esser,
en companyia de n'Antoni
Cardell, la més decisiva de
la meva existència, tant des
del caire cultural com reli-
giós, en tots els aspectes, i
rio tinc cap dubte a afir-
mar que no ha hagut, ni hi
ha encara a Llucmajor, una
societat o club que desen-
volupàs unes activitats tan
amples com en aquell temps
la Joventut Seràfica, en
què Antoni Cardell era un

dels més destacats dirigents.
Activitats culturals, esporti-
ves, religioses, etc. Hi havia
un grup de teatre que re-
presentava una obra cada
mes. Fins i tot, amb en To-
ni com a director, férem una
revista que primer titulàvem
"La verdad resplandecien-
te", que més tard, en vis-
ta de l'èxit, se posà en lle-
tres de motlo amb el nom
de "Paz y Bien". També,
amb en Toni com organit-
zador, desfilà per primera
vegada la Cavalcata dels Reis
Mags a Llucmajor.

DINS L'ACCIO
CATOL ICA.

A rel de la força que en
aquells temps difícil de
l'acabament de la Guerra Ci-
vil tingué l'esmentada joven-
tut d'Acció Catòlica, que
coincidí, no sé per què, amb
la desaparició de la Joventut
Seràfica, en Toni i jo darre-
ra ell, ens apuntàrem
a Acció Catòlica, on seguí-
rem desenvolupant activi-
tats culturals, literàries
per descontat, religioses. I
continuant amb les aficions
i inquietuds literàries i

periodístiques, fundàrem
una altra revista, que
anomenàvem "Compàs" a la
qual dèiem moltes coses pel
seu nom, desafiant moltes
vegades la rígida censura
que en aquells temps hi
havia.

Antoni Cardell va ser
també el principal organit-
zador d'un programa radio-
fònic amb una emisora de
freqüència modulada ,que
ens deixà en Joan Antich,
i que s'emetia no sé quan-
tes d'hores cada dia, tots
els que duraren les jornades

PUIG
SABATERIA

Sant Miquel, 9 Tel. 66 02 57

LLUCMAJOR (MALLORCA)



Entrega del 1 r. premi de narració curta "Mare de Déu dels
Angels", a Petra, Agost 1976.
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missionals organitzades
per la Parròquia. Aques-
ta emissora que dirigia en
Toni Cardell va esser una
autèntica i grata sorpresa
per a tots els Ilucmajorers,
que quedaran admirats de la
qualitat, interés i èxit dels
seus espais, però, per més
que s'intentà que aques-
ta emissora, després de
l'acabament de les missions,
continuàs per a sempre a
Llucmajor, no va esser pos-
sible aconseguir el correspo-
nent permís.

COMPANYIA DE
SARSUELA.

Degut a la gran afició
per la Sarsuela, del Mestre
Mateu Monserrat Puig, que
també fugí d'aquest món,
l'experiència de n'Antoni
Cardell en el caire teatral,
i les veus d'en Julià Garau,
na Margalida Tomàs, en
Llorenç Tomàs, na Francis-
ca Picornell, i les qualitats
interpretatives de n'Andreu
Noguera i na Catalina
gel, es formà una Compa-
nyia de Sarsuela, que durant
alguns anys, i amb molta
d'acceptació i èxit per tot
Mallorca, va representar les
més conegudes obres del
teatre I íric, algunes de difí-
cil representació com "La
Capitana". Antoni Cardell
feia de tot a la Compa-
nyia, dirigia, interpretava i

fins i tot cantava represen-
tant el paper dEspasa" en
"La del Manojo de Rosas".
Una companyia I írico-tea-
tral que va deixar el nom de
la nostra ciutat a un lloc
molt destacat dins el pobre
panorama de cultura musi-
cal a Mallorca.

AUTOR TEATRAL I
POETA.

D'aquesta època d'acti-
vitats líriques i teatrals, i
amb la col.laboració en la
part musical de Mateu Mon-
serrat, escriviren una sarsue-
la que es representà amb
molt d'èxit tant a Llucmajor
com a Palma i alguns pobles

de Mallorca, que es titula-
va "La Duquesa Miria", amb
dues altres en mallorquí, de
caire humorístic, anomena-
des "Sols Jaunita m'has de
dir" i "Ha vingut un inspec-
tor". També aquells temps
va estrenar una altra peça
teatral titulada "Així és
el futbol", sobre la proble-
màtica d'aquest esport, vis-
ta dins l'àmbit de la nostra
ciutat.

Com a poeta destacava
la seva inspiració literària
i la puresa de la llengua ca-
talana, en aquell temps en
què els qui escrivien en la
seva llengua es podien
comptar amb els dits de les
mans. En llengua castellana
tamhé ha deixat moltes poe-

LEMA: Una aura de consol i d'esperança.

MARE DE CONSOLACIO.

Encenen lluentors encara les estrelles?
Obrin les roses castes els pètals a la llum?
Somriu alegre un nin
i hi ha mares que canten?
Balla la lluna clara en la vetlada llarga?
Un jove i s'estimada se miren dins els ulls?
Hi ha ànimes dolces que viuen la innocència?
0 pot ésser encara hi hagi algú que resa?

Però si el cel és negre
i les roses se marceixen...!
Els nins ja no més ploren
i sofreixen les mares.
La lluna és trepitjada
i l'amor... només és sexe...
Ja no hi ha innocència en l'anima
i l'oració no consola...!

Tota la Terra brama amb la cruel tempesta
i els vents i les onades fuetegen la Nau;
els llamps sols il.luminen
la paorosa brusca de l'esglai.

I l'home ja no mira al cel com una guia
perquè ha baixat la cara... sols guaita l'horitzó.
Un horitzó tot negre de dol i de tenebres
on la violència canta el nou Apocalipsi;
on un futur atòmic és la propera fita
que crida i enrevolta i atreu —brúixola nova—
com un acord de roses negres i terres abrassades.

Però sobre els bramuls
del vent i les onades
i els trons de la tempesta
i el clam de l'home vell
i del cruixir de dents
i el plor d'orfes i vídues,
com un ressò guarnit de segles i distàncies
i d'estrelles llunyanes i galàxies infinites,
la veu d'Aquell qui és,
del Verb i l'Esperit
a la serpent maligna continua dient:
-"El cap t'esclafarà la Dona...!"
i I 'eco repeteix:... la Dona...

la Dona...
la Dona...

Una aura de consol i d'esperança
acarona la Terra.

A. Cardell, març 1977.

sies originals, aconseguint
tant amb una llengua com
en l'altra, alguns premis li-
teraris com el de "Mare de
Déu dels Angels" a Petra i
els "Jocs Florals" de Mana-
cor.

Els seus versos o la se-
va prosa, estaven sempre
presents i col.laboraven a
tots els actes de tot tipus
que se celebraven a Llucma-
jo r.

Antoni Cardell, durant
el temps que fou batle en
Mateu Monserrat Calafat,

va col.laborar amb ell com
a regidor, en les tasques
d'aquell consistori. També
fou president de l'Associa-
ció de Pares de Família"
i actualment era membre
del Consell Parroquial de
Pastoral, entre d'altres
càrrecs que escapen a la
meva memòria. Memòria
que, com he dit, quedamés
que mai entorbida i afecta-
da per la mort inespera-
da de l'íntim amic. En
pau descansi.

ARNAU TOMAS.



errades de cafè

No hi peces de recanvi

Hisloriador Terrasa. 37

Teléfono 66 04 69

SEAT RONDA SYS TEM PORSCHE
— Bajo consumo (5,1 I. y 4,9 I. a los 100 Krn. a

)ti Knvh . en las motorizaciones 1.2 y 1.5,
respectivamente) v alto rendinnento: 63 CV
del motor 1.2 (1.193 c.c.) y de 85 CV del 1.5

l .461 c.c.).

— Alta iiabilidad y larga duración de tcxlo el
conjunto motopropulsor Seat System l'orsclie.

Rubí Automóviles Llucmajor, S.A.

LLUCMAJOR:	 EL ARENAL:
Exposición, venta y reparación	 Exposición y venta
Cra. Arenal, s/n. 	 Cl. Terral, 4
Tel. 66 02 34

LA PERRUQUERIA DE LES

GERMANES PUIGSERVER
Muntarà per a l'estiu un horari especial a s'Estanyol, dels seus
serveis de perruqueria i estètica, en atenció a les seves ama-
bles clientes.

Demani hora per telèfon els dilluns, dimecres i diumenges
dels mesos de Juny, Juliol i Agost.

Telèfonos: 66 11 12
66 02 87

CARNISSERIA XARCUTERIA

ZANOGUERA

GARCIAS
Plaza Espara. 62	 Teléfono 66 13 02

LLUC MAJOR (Mallorca)
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-Pareix que ha fet
una primavera passada per
a igo.

-Sí, que s'aigo que no
va fer s'hivern la vol fer
a s'entrada de s'estiu.

-Sa qüestió és que plo-
gui, perquè estan encara
amb set endarrerida tant a
foravila, com en ests "em-
balsaments" des "Gorg
Blau".

-Jo d'ets embassaments
me'n fot. Lo bo és que a
Llucmajor i en es nostro
terme no falti aigo i que
ets ametlers no es morin
més de set.

-Saps si sa font des
pèlat torna dur aigo?

-No ho sé, però no ho
crec.

-Idò encara falta plou-

re més.

-P'ets sembrats no, que
molts ja estan per sa terra
i fotran tota s'anyada. En
es temps de segar no se
necessita tanta d'aigo.

-Saps lo que també se
queda en evidència quan
plou?

-No...
- Idò es mal estat des

carrers de sa nostra ciutat,
que quan estan ben nets
i lluents, es veuen més
que mai es clots i bassiots,
un devora s'altre, de tants
que n'hi ha.

-I pareix que s'adoba-
ment des carrers així com
per toca, va per Ilarg.

-Si, jo crec que mos
morirem	 i no els vorem

adobats.
-Crec que no, perquè

si hem d'esperar que ses
tuberies que van per baix,
vagin bé, no sé quan serà.

-I més amb so gra que
ha sortit ara.

-I què passa ara?
-Figura't que en es nostro

Ajuntament ja tenen un
pressupost fet per canviar
ses peces de connexió, que
diuen responsables de
ses pèrdues, fuites o escla-
tons de sa xarxa d'aigo po-

table.
-Sí, sa "célebre" K-61.
-Aquesta. l que està

previst que la canviin per

sa K-62.
-Qué és sa bona.
-0 al manco pareix que

és sa bona, perquè es tècnics
encara no estan segurs d'ai-

xò.
-Es tecnics d'allò que

estan segurs és de cobrar
cada mes...

-Bé, idò ara, és es mo-
ment de fer es canvi, diuen
que el poden fer perqué
no es fabriquen aquestes
peces K-62.

-Aquesta és bona! I
ara, què faran?

-No ho sé però em fi-
gur que esperar que en
facin...

-Idò sí...! Es ben ver
que d'aquesta manera n'hi
ha per molt de temps de
rompudes, pèrdues d'aigo,
K-61 o K-62 a una obra
que s'havia feta "con la
màxima rapidez".

-Si, aviat farà olor de
"K-K"...

Un que escoltava
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Jaume Salva Llull

UN LLUCMAJORER A LA VOLTA A
ESPANYA

Jaume Salvà va començar a destacar en edat jovenil,
concretament /any 1979, quan va aconseguir quatre impor-
tants victòries amb el Club Ciclista Llucmajorer. A la
temporada següent (1980), també dins la categoria jovenil,
va passar a enrolar-se amb /equip Montession-Roxa acon-
seguint una altra vegada importants victòries.

En 1981 ija en edat amateur, va començar el servei mi-
litar no obstant això, tornà triomfar en nou proves dispu-
tades a la nostra illa i va ser sisè al Campionat d'Espanya de
Fons en Carretera. Però, sense cap dubte, aquesta mateixa
temporada, el seu més important èxit fou arribar a ser el
primer espanyol de la classificació general a la Volta Inter-
nacional a Toledo.

Aquest és, ben resumit, el començament d'en Jaume
Salvà Llull dins el món del pedal. Però la marxa ascendent
d'aquest jove corredor Ilucmajorer no es detendrà en fit-
xar /any passar (1983) per /equip "Cajamadrid" quan va
aconseguir, entre d'altres aquestes importants classifica-
cions: Sisè en el Memorial Balenciaga (Eibar); quart a la
Volta Internacional a Navarra i va arribar a tercer en una de
les etapes d'aquesta Volta; cinquè classificat en la Setma-
na Aragonesa primer classificat del premi de muntanya;
tercer a la pujada a Arrate (Eibar) i també en el Trofeu
P. Herrero. A més de prendre part en quatre voltes (Cas-
tella, Cantàbria, Rioja i Burgos) amb corredors professio-
nals.

UN PROFESSIONAL
DEL CICLISME.

Ja ens ho apuntava, a la
darrera entrevista que man-
tenguérem amb en Jaume, el
mes d'octubre de l'any pas-
sat: 'Sou el primer —ens
deia— mitjà de comunicació
en saber-ho efectivament;
tant el company del "Caja-
madrid", Joan Caldentey,
com jo, hem firmat pel
"Chocolates Hueso" profes-
sional. En el mes de febrer
84 m'incorporaré al nou
equip, encara que la concen-
tració començarà un poc
abans. Consider que qualse-
vol ciclista que vulgui des-
tacar ha de sortir de Mallor-
ca. Al començament de fit-
xar veia quasi impossible
arribar a professional i ara
que ho he aconseguit la me-
ta més immediata ha de ser
fer un bon paper a la prò-
xima temporada".

ELS PROLEGOMENS
ABANS D'ARRIBAR A LA
GRAN PROVA.

-La temporada va co-
mençar, com hem dit, el fe-
brer amb el teu nou equip
"HUESO", En quines pro-
ves has participat abans dér-
ribar a la Volta?

-Pel mes de febrer: ler
Ruta del Sol (Andalusia)
amb un pròleg de contra re-
llotge i cinc etapes on vaig
quedar el 29 de 72 cor-
redors participants. 2n.
El Gran Premi D'Alacant.
3er. La 3a. Volta al Camp
Morverde (Segunt). 4t. Tro-
feu Lluís Puig i , finalment.
Gran Premi Alfarar. Totes
aquestes clàssiques es varen

realitzar per terres alacan-
tines i valencianes.

En el mes de març
vaig participar a la clàssi-
ca Torrejón-Dyc i per
l'abril a la Volta al País
Basc, de cinc etapes, on
vaig quedar el 16è, a la clas-
sificació general d'un total
de 103 corredors. Per aca-
bar, abans d'arribar a la
Volta a Espanya, vaig cór-

rer el Gran Premi Amora-
bieta (Biscaia).

LA VOLTA A ESPANYA.

Aquesta	 temporada,
més que mai, poques famí-
lies Ilucmajoreres deixaren
de seguir a través de la pe-
tita pantalla, l'esdevenir de
la Volta a Espanya 1984.
L'equip "HUESO" i sobre-

tot el seu corredor, dorsal
número 19 acaparaven
l'atenció de tots els aficio-
nats al ciclisme i molts que
no ho eren, ja que no deba
des es tractava, ni més ni
menys, que del nostre paisà
Jaume Salvà. "Has vist en
Taconet? Jo sí! i tú? Mem
què farà!". Si, en Jaume
era popular i corria de bo-
ca en boca, el sol fet de par-
ticipar en aquesta gran pro-
va —una de les més impor-
tants del món— ja consti-
tuïa tota una proesa. No era
debades, i és, el primer
Ilucmajorer que comença i
acaba la Volta a Espanya.

Però abans del final,
anem per parts i el protago-
nista, que seu al costat nos-
tre, és, millor que ningú,
per donar-nos més detalls
d'aquest fet tan impor-
tant.

-Què ha suposat per tu
aquesta gran experiència?

-Alguna cosa molt im-
portant, ja t'ho pots imagi-
nar. Fins aleshores només
havia corregut carrers per
etapes fins un màxim de 6
dies. Es ben clara la dife-
rència que és el participar
en una Volta a Espanya que
consta d'un pròleg i 19
etapes amb un total de
3.344 kmts. Era el màxim
al qual podia aspirar a la me-
va edat.

-I ja que parlam danys
—/entrevistat era un dels
corredors més joves de la
Volta 84— tenim entès que
en feres 22 en plena Volta.
Alguna cosa d'especial per a
aquest dia tan assenyalat?

-Va ser el 19 d'Abril,
concretament en la 2a. eta-
pa Màlaga-Almeria. Idò res,
vaig córrer normalment i un
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coo finalitzada l'etapa, el
vespre, després de sopar,
vaig convidar els meus
companys a menjar pastis-
sos. Ah! aixe, sí, sense xam-
pany, perquè el dia se-
güent ens esperava una
altra dura etapa.

UNA CAIGUDA QUE
HAGUES POGUT
ACABAR EN TRAGEDIA.

La Volta continuava,
les etapes s'anaven succe•t,
però sense cap dubte n'hi
va haver una amb la qual
tot Llucmajor i part de Ma-
llorca va estar pendent. Eren
les 12,45 de dia 3 de maig i
es donava la sortida a la de-
cimosisena etapa de la Vol-
ta a Espanya per cobrir els
132 kmts. que separen León
de Valladolid. Prengueren la
sortida 110 corredors, entre

el mallorquí Jaume Sal-
và. El ciclista del "HUESO",
dorsal 19, i alguns corre-
dors més, sofriren una caigu-
da en el kmt. 20 de quan es
va iniciar l'etapa. El nostre

després d'un gran
esforç, es va incorporar i
va aconseguir travessar la
I ínea de meta, però seguida-
ment, sofriria un desmai per
la qual cosa va ser traslla-
dat en una ambulància a un
hospital de Valladolid. Va
sofrir traumatisme a la regió
púbica i lumbar, segons els
informes mèdics que el
varen atendre. Per ventura
un altre corredor s'hauria
retirat però en Jaume Sal-
và, fent gala d'un extraordi-
nari pundonor, era a la lí-
nia de sortida de la 17ena
etapa que separa Valladolid
de Dyc (Segovia) amb 258
kms. de distància.

-Jaume, va ser realment
el moment més difícil de la
Volta?

-Sí, va ser un moment
molt difícil i dolorós; quasi
no podia caminar i ho vaig
passar molt malament.

-Com es va produir la
carguda?

-En una meta volant
vaig passar a prop del pú
blic i segurament vaig fre-
gar amb qualcú i , en con-
seqüència vaig perdre l'equi-
libri.

La seva mare, que escol-
tava la nostra conversa, va
afegir: "el telèfon no es va
aturar de tot lo dia, tant
a ca nostra com a sa serrado-
ra. Tothom demanava com

es trobava en Jaume".
-I fins	 tot es va dir

que t'havies retirat...
-Efectivament, ho di-

gueren. El següent dia de la
caiguda, tampoc la sort no
em va acompanyar i abans
de pujar el primer port, dels
quatre que tenia l'estapa,
vaig tenir una avaria a la bi-
cicleta i la vaig haver
de canviar. I va resultar que
quan estava aturat esperant
el cotxe de l'equip de-
gué passar un periodista i
quan me va veure degué pen-
sar que m'havia retirat.

FINS AL FINAL DE LA
PROVA.

-A més a més d'aquesta
etapa tan dura, quines varen
ser per a tu les que suposa-
ren més esforç?

-Sense cap dubte, les
que acabaven en pujada,
com la de Rassos de Pegue-
ra, on vaig acabar el núme-
ro 35, i la dels llacs de Co-
vadonga on vaig quedar el
28.

-En Salvà, com la majo-
ria de corredors espanyols,
es mou molt millor a la
muntanya que no en el pla,
i per això la majoria d'oca-
sions són superats pels es-
trangers en velocitat i als
sprints finals quan s'arriba
en pilotó a la línia de me-
ta. Però no seria interessant
que un bon escalador com
tu, practicàs en velòdrom
per fer-se fort en velocitat
i sobretot en sprints?

-Els sprinters tenen
unes condicions físiques i
tècniques que els fan po-
tents per a aquestes espe-
cialitats i els espanyols, fins
ara, no han assolit perfec-
tament aquesta tècnica. Ara
bé, normalment un sprinter
tampoc no sol pujar molt
bé. En el que es refereix
la teva pregunta, te puc

dir que crec que un escala-
dor per molt que practiqui
en pista els sprints i ve-
locitat, per ventura arriba-
ria a ser un poc més ràpid,
però mai no arribarà a ser
un tot terreny en no ser un
fora de sèrie: sprinter, esca-
lador, i rodador, com Ber-
nard Hinault, Eddy Merckx
o algú més.

-La veritat és que en
Jaume va començar aquesta
Volta en els darrers llocs de
la classificació i va anar pu-
jant escalons fins acabar el
54 de la general a 1 hora
18 minuts í 4 segons del
vencedor, el francès Cari-
toux. Es que no et troba-
ves realment bé en els co-
mençament de la prova?

-Va passar que en un
principi era tot pla fins que
vàrem arribar a Barcelona i
també vaig haver de supe-
rar l'inconvenient que no es-
tava acostumat a aquests
llargs recorreguts encara
que poc a poc em vaig adap-
tar fins al final.

-Te va succeir una
anècdota que va fer que
dubtassis de si podries arri-
bar al final. Què va ser?

-Es pot contar com a
anècdota ja que és, també,
una realitat: la primera eta-
pa que comptava 226 kmts.,
una de les més llargues, ho
vaig passar molt mala-
ment. Mai no havia corre-
gut una distància tan llarga
en una sola etapa, el màxim
havien estat 210 kmts.. .EI
vespre, no tenia ganes de so-
par i em demanava a mi
mateix com podria aguantar
tantes etapes si el primer
dia ja estava rebentat. Tan-
ta sort que, a la nit, amb el
descans, em vaig recuperar i
vaig poder continuar fins al
fi nal.

DE NOU EN RUTA.

Acabada la Volta a Es-
panya, en Jaume Salvà, en el
moment de fer-li aquesta en-
trevista (10 maig) es troba
descansant a ca seva, però
prest serà una altra vegada
en ruta. Es a dir, quan
aquestes línies surtin a la
Ilum, ja haurà participat en
dues importants voltes.

-Quins són els projectes
més immediats?

-Pel mes de maig, del 16
al 20, la Volta a les Valls
Mineres (Astúries) i del 22
al 27 la Volta a Aragó.

Pel juny, dia 9, Memo-
rial Iguanzo (Santander) dia
10, pujada a Arrato (País
Basc), a continuació, del 16
al 21, la Volta a Astúries i
el 24, el Campionat d'Es-
panya.

També pel juny i juliol
és possible que correguem
algunes clàssiques per Fran-
ça i en el mes d'octubre,
el Tour d'Amèrica.

-Jaume, molts, com jo
mateix, es demanen sí tant
de sacrifici i esforç compen-
sa econòmicament per po-
der viure del ciclisme.

-Et puc dir que en
aquest moment i durant els
deu mesos que dura la tem-
porada tenc el sou d'un tre-
ballador normal. Ara bé, la
fitxa de la pròxima tempo-
rada, és a dir, el segon any,
me pot augmentar fins arri-
bar a ser el doble.

-Ja estam finalitzant.
Ens podries dir si pels teus
Ilargs recorreguts per terres
peninsulars t'han arribat no-
tícies sobre la marxa del ci-
cisme Ilucmajorer?

-Estic molt interessat
sobre aquest tema, i m'han
comentat que a més de
n'Antelm J. Salvà, a catego-
ries inferiors, alevins i infan-
tils, surten uns quants
d'al.lotets que comencen a
destacar i me n'alegr molt.

Noltros també ens
n'alegram i sobretot per tu.
Diríem que tenir-te és un or-
gull per a la ciutat, com si
tenguéssim un futbolista
Ilucmajorer a Primera Divi-
sió. Ja ho sabem, ets ciclis-
ta, però ets de primera per
estar a l'altura dels millors
a l'especialitat del pedal.

I recorda sempre, que si
és difícil arribar ho és
molt més mantenir-se. Ets
jove i ho pots aconseguir,
això i molt més...

JOAN QUINTANA.



it rationera
miquel SBERT

A cau d'orella: «bestiari»
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¿Es el dromedari
o el camell, senyors?
¿Quin, de l'un o l'altre,
té un gep o en té dos?

Pere Quart.

Ens conten les enciclo-
pèdies (i alguna se'n troba
ajaçada a la nostra RACO-
NERA) que per BESTIARI
es pot entendre aquell ho-
me que, per condemna o
pels fesols, combatia als
circs romans contra les fe-
res. Però les significacions
d'aquest mot tan eufònic
són diverses i abundoses
si la nostra paciència no ens
juga una mala passada, pros-
seguim la nostra "enciclo-
pèdica" tasca (perquè,
de nosaltres no té a la mà
o al menjador de casa se-
va deu o dotze toms de
l'A a la Z? iqui és l'afor-
tunat mortal que no ha so-
fert el suplici dels fasci-
cles o terminis intermina-
bles? gosaria presumir
d'haver sabut resistir estoic
i imperturbable els embats

de l'agosarat, combatiu,
perseverant i esgotador ve-
nedor de ciència-tortura que
tots tenim assignat per les
IBM de les grans editorials?)
comprovarem com un
BESTIARI pot esser també
entès com un d'aquells
tractats didàctico-morals
que a l'edat mitjana descri-
vien els animals (reals o ima-
ginaris) que poblaven el co-
negut (o desconegut) plena-
ta Terra; els esmentats trac-
tats endemés de les descrip-
cions oferien als infeliços (i
escassos) lectors la narració
dels costums de les inde-
fenses bèsties com a mitjà
per a l'adoctrinament reli-
giós i moral. Semblants
"cocktaíls" d'história natu-
ral i moralitat espartana (o
si es vol un xic relaxada en
el cas de certes obretes fran-
ceses de caire diguem-ne
verdosenc) foren ampla-
ment aprofitats pels savis
doctors d'aquells segles
llunyans arreu de la vella
i molt civilitzada Europa.

Si volem aprofundir en-
cara més (això estarà en fun-
ció del pes de l'enciclopè-
dia, entre altres raons) pot
ser trobarem un sentit
una mica més modern del
terme BESTIARI: aquell
que ens duu a considerar
com a tal una obra poètica,
d'intenció juganera o satíri-
ca, on, mitjançant la carac-
terització dels animals els
poetes, des del seu parti-
cular esperit creador, vivi-
seccionen els animals hu-
mans, fent el blasme dels
seus sobrats defectes i burla
del seu ensopiment o petu-
lància:
Si la mirau bé, la foca,
que avança damunt les neus,
quan veieu potes tan breus
se us acut:	 com es moca?
(Carner).

Si la vostra enciclopè-
dia es de preu i perseverau
en la lectura fins i tot hi
trobareu exemples preclars
d'aquestes obres i els vos-
tres ulls fatigats es detura-
ran per uns instants als
noms d'escriptors il.lustres
que, modernament, han
conreat aquest gènere: Apo-
Ilinaire, Josep Carner, Pere
Quart... De totes maneres,
no abuseu d'aquesta men-
jua que no us succeexi com
al ratolí:
—A un ratolí temerari,
nebot meu, que és molt

tossut,
dic: —vols fer-te saberut?
Doncs rosega un diccionari.
(Carner).

A hores d'ara el lector
improbable de LA RACO-
NERA ja haurà ensumat que
els mots anteriors no són al-
tra cosa que un aperitiu poc
acurat de la nostra llista
d'aquest mes, que vol esser
una mena de continuitat de

la del maig en un intent il-
lús de contribuir a la depu-
ració de les aigües tèrboles
del nostre malparat lèxit
(hi ha res més adequat per
fer ECOLOGIA que encoi-
xinar les plantes i els ani-
mals o els seus noms com
és el cas?).

Perquè no podem pen-
sar en "via ninguna" que les
agressions als animals inde-
fensos procedeixen només
de la depredació produida
per la caça fora temps i
mesura, per la contamina-
ció del medi ambient, per
l'afan y descontrolat de
lucre o pels escorxadors
inevitables. No, a un ni-
vell menys sanguinós però
ben directe i immediat, no-
saltres malmenam els
nostres germans (o cosins,
o parents) irracionals (no sé
si la sobra o en molts de
casos hauria d'esser traslla-
dada) en els seus noms.

Ara i aquí no és el lloc
ni l'hora de comentar l'am-
plària del camp que la ter-
minologia faunística abraça.
Sabem ben bé amb el poeta
que el nom de les criatu-
res animades i amb movi-
ment del món és gairebé in-
finit:
La natura
diligent ens procura
una bèstia
per a cada molèstia...
(P. Quart)

D'aquí la llargària de la
nostra llista d'aquest mes.
Llista que no comentarem
des del punt de vista lin-
güístic (encara que estau
convidats, si no teniu altra
cosa que mastegar, a estu-
diar-la des de les perspecti-
ves que hem vengut assenya-
lant a LA RACONERA,
ben cert i segur que hi tro-
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bareu exempíes de tota me-
na de betzef). Farem no-
més (a cops de BESTIARI)
unes acotacions referides
a la varietat que hi tro-
bareu. No hi manquen els
fills de la mar, parents del
pop:
—Sóc el genut més sortós;
tot sovint d'una embranzida
pesco amb sis agafadors.
(Carner).

de la terra, com la ze-
bra:
Pel desert corre la brama
que no et saps treure el

pijama
(P. Quart).

o del cel, com aquella
oronella 'qui diu":
—Só més, só més que una

oro neta:
jo só l'estiu. (Carner).

N'hi	 trobareu	 d'im-
mensos com l'elefant que

Per plans i muntanyes
duc al meu davant
la trompa dansant
entre dues banyes (Carner)

o mínimes com el
"Bacil":
Ni
bri
bo:
mi-
cro-
bi.
(P. Quart).

Llegiu-la, si voleu, que
ens aprofiti a tots i que no
ens passi com al rei de la
faula:
-Sóc un rei que només sua
d'aquella amagada por
de trepitjar-se la cua
i d'esser un gran senyor.
Sóc el Ileó.
(Carner).

Barbarisme Forma correcta

Alimanya. .animal carnisser,
	  selvatgina

Al meja 	  copinya llisa
Anxoa 	 anxova
Ardilla 	  esquirol
Arminyo 	  ermini
Atún 	  tonyina
Ave 	 au
Avestruç 	 estruç
Ballena 	  balena
Berberetxo. . . copinya de
	  gallet

Bessugo 	 besuc
Bissonte 	 bisó
Bitxo . . cuca/MAL... (mala

bèstia, mal subjecte)
Boquerón 	 aladroc

("alagroc")
Búfalo 	  brúfol, búfal
Buitre 	 voltor
Camaleón 	  camaleó
Canguro. . . canguru, cangur
Catxorro . . . cadell (canins,

felins, feres)/ cus,
cussó, cusset, quissó

Cebra 	  zebra
Ciervo 	  cérvol ;cero
Cigtiería 	  cigonya
Cisne 	  cigne
Cocodrilo 	  cocodril
Corzo 	  cabirol
Cotxino 	 brut, porc
Cucaratxa	 cuca molla,

cuca patxa
Cuco 	 cucui
Culebra 	 calobra
Delfín . . . .delfí, dolfí/delfí

(hereu reial)
Escaramel.là/n . .escarmarlà
Escorpión escorpí (animal)/

Escorpió (constel.lació)
Esturión 	  esturió
Gacela 	 gasela
Galgo 	  Ca llebrer
Gamo 	  daina (fem.)
Ganader 	  ramader
Ganadería 	  ramaderia
Ganado 	  bestiar
Ganso (insult) 	 indiot

("endiot"), annerot
Gaviota   gavina
Guacamayo . . . . guacamai
Hipopótamo. . . hipopòtam
J abal í . porc singlar, senglar

J irafa 	 girafa
Lagarto 	 pelaia
Leopardo 	  lleopard
Lince . . . linx (llegir "lins"
Lobo 	  llop
Mam ífero 	 mamífer
Marraco/jo 	  marraix
Matadero 	  escorxador
Mejillón 	  musclo
Merl ussa 	  lluç
Monstruo 	  monstre
Murciélago . rata-pinyada
Pajarera 	 aucellera
Pajarita . .	 .corbatí/aucell

de paper
hjaro 	  aucell/peça

(persona)
Paloma mensajera . . colom

missatger
Pato   ànnera, ànec
Patos. . aletes, peus d'annera

(per nadar)
Pavo Real  pago
Pelícano . . . pelicà, alcatràs
Perrera   canera
Perreries . . . insult, injúria,

insolència, improperi
Perro. .	 (adj.) endimoniat,

funest, malèfic, dolent
/De PERROS: de no

dir, del dimoni.
Rana 	  granot
Ratonera 	 ratera
Relinxar 	  enguinar,

agu inejar
Relinxo	 eguí
Reno 	  ren
Reptil 	  rèptil
Rinosseronte . . rinoceront
Rumiants 	  remugants,

rumiants
Sanguijuela  sangonera
Sorra. . . . rabosa ("raboa"),

guineu/bagassa,
polissona/peresa

(Zorra)
Sorro 	 idem mascle/

elet, polissó
Ternera 	  vedella
Tiburón 	  tauró
V íbora 	 escurço
Zoo . . . . zoo (essa sonora)

juny-84.
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col.locar moltes més garbes
amb un pic; darrerament
n'hi havia, més espavilats,
i prou els retia perquè
garbejaven amb un camió
i amb cada viatge duien
una garbera (un centenar de
garbes).

Per poder batre es co-
mençava a arreglar l'era un
mes abans, la garnaven, om-
plien els clots que hi
hagués, llevaven totes les
pedres, la regaven quasi
cada dia i després hi pas-
saven un cilindre perquè
el trespol quedàs ben fort.

Mentrestant es feia
aquesta feina al costat de
l'era es feia la garbera,
és a dir, caramullaven les
garbes per tenir-les més prop
a l'hora de batre.

Quan era hora de les
messes i l'era ja estava a
punt, de bon matí, ja co-
mençaven a escapar-hi les
garbes per damunt desfent-
les en gavelles i en posaven
una gruixa de tres pams.

El sistema que s'em-
prava a principi era el se-
güent: les possessions grans,
principalment, i altres
possessions que tenien guar-
da d'egües, feien dos rot-
los dins la mateixa era si
tenia prou grandària.

El primer rotlo era de
les egües que no duien carre-
tons; només anaven encolla-
des de dues en dues i l'a-
mo les dirigia amb el
dogal (corda que anava fer-
mada al cabestrell), i així
començaven a desfer les ga-
velles de sembrat trepijant -
lo i el pagès que les feia
batre cantava aquesta can-
çó:

Per batre en el món no hi ha
com ses egos ben ferrades
Esverguen unes petjades

que s'era fan tremolar.

Llavors	 venia	 l'altre
rotlo darrera de mules
amb uns bons carretons
darrera trotant i a les to-
tes. l l'home que les mena-
va, també amb un dogal
no podia tenir son per no
mesclar-les amb el rotlo de
les egües. I cantava aquesta
cançó amb la tonada del
batre:

Si nos fos pes carretó
qui va darrera darrera,
no hei hauria cap somera
que batés un cavaió.

Així batien totes les
possessions que tenien
molt de bestiar, però les
que només arribaven a un
ase, mula o somera, s'ha-
vien d'enginyar d'altra ma-
nera. Abans de posar dins
l'era la bístia havien de
desfer totes les manades
amb una força, a fi d'aju-
dar a la bístia i que fos més
bo d'esmenussar.

I n'hi havien que can-
taven una cançó d'un qui
batia amb un ase que no
volia	 córrer ni	 trotar i
ell,	 cansat de	 pegar-li,
llavors cantava:

S'ase bat i jo bat s'ase
i així tots dos batem.
Jo trob que és de burro

ferm
qui em fa es comptes a la

casa

Després entrà en fun-
cionament el sistema de ba-
tre amb la perxa, aquest
sistema era el següent: la
preparació era la mateixa
només que es col.locava una
pedra redona amb un ferro
clavat perpendicular d'un
poc més d'un metre d'alt;
la perxa duia un forat
per passar-la dins el ferro,
a la qual hi anava fermada
la bístia amb un carretó
ben feixuc de pedra, la
bístia començava a fer vol-
tes i a cada cert número de
voltes l'home que estava al
mig canviava de lloc aques-
ta pedra que duia el ferro
perquè la bistia amb el
carretó pogués arribar per
tota l'era, quan ja estava
bastant batut amb unes
forques de fusta giraven
tot el sembrat que consis-
tia que el sembrat que
estava a baix a damunt
i el de damunt passàs abaix.
Aquesta feina de girar el

Després d'haver segat,
l'amo de la possessió s'en-
carregava de fer les garbes
per poder garbejar i batre.
Per fer una garba s'agafaven
set gavelles (manats que dei-
xen els segadors en segar)
i si les gavelles són gros-
ses només n'agafen cinc, po-
sant-les una damunt l'altra
capgirades i les fermen ben
estretes amb un vencís.

El garbejar consisteix
en traginar les garbes del
tros a l'era per esser batu-
des.

Fa un bon grapat
d'anys, quan encara es Ilau-
rava amb arades de fusta,
el garbejar era bo de fer
perquè les garbes que sor-
tien eren poques; després
quan vingueren les arades
amb rodes el sembrar fou
més productiu, i a més
d'això hi posaven tot el
fems que fos necessari.

Quan encara no s'usa-
ven els carros garbejaven

amb uns escorbeis que era
una bastimenta d'ullastres
que es posava damunt l'au-
berdà de la bístia i a cada
part d'ella s'hi posava
una garba i una altra al
mig de les dues fermant-
les amb una corda i ja eren
partits cap a l'era; si
l'era estava prop l'home
se'n posava una damunt el
cap.

Aquesta feina la feien
en bon dematí perquè el
sembrat no s'esfloràs.

I es cantava aquesta
cançó d'un que li agra-
dava garbejar en la nit:

Devers les deu és bona hora
per un qui no ha dormit
Es garbejar en sa nit
m'agrada, clavell florit,
perquè és blan i no s'esflora

Llavors vingueren els
carros i carretons comen-
çant així a garbejar més
de pressa perquè duien una
bona bastimenta i podien
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sernbrat la feien dues o
tres vegades.

Quan començava a estar
batut amb uns rampins gros-
sos amb les pues en forma
de mitja lluna treien ras-
cant damunt damunt la
primera palla o palla llarga
i l'acaramullaven a una vo-
rera, i si eren molts de
família ja començaven a
posar-la dins el sostre o a
fer-ne un paller.

La bístia segueix vol-
tant fins que l'espiga del
sernbrat està ben esflorada
i la palla és ben petita,
quan això passa el pagès
treu la bístia de l'era i
parteix a fer una serra de
gra i palla mesclat amb el
tiràs (post d'un pam d'am-
pla i un metre de llarg amb
un mànec com el del cà-
vec).

Quan tenen aquesta
serra feta al mig de l'era
garnen amb un ram d'ullas-
tre per poder començar a
ventar. Si fa bon oratge
venten tot d'una sinó
se'n van a dinar. Per ventar
es posaven dos homes amb
forques de fusta tirant a
l'aire en forma de ventall
contra vent la palla i gra
mesclat i així el vent se'n du
la palla i el gra cau poc
més poc manco damunt la
serra; a això ho fan un
pic i un altre fins que queda
un poc net; després fan
un caramull redó en forma
cònica.

Aquest gra, ja bastant
net, el van pasant per
l'arrer (és un garbell d'uns
noranta centímetres de dià-
metre), el gra va caiguent
en terra fent un altre cara-

mull i si hi ha qualque
bastonet, pedreta o aresta
queda dins l'arer.

Així queda un gra
coloret d'or i ja només res-
ta posar-lo dins els sacs.

Després earnen l'era
i la reguen per l'endemà
tornar batre si no han
acabat i si han acabat la
tapen de palla amb
una gruixa d'un pam i fins
l'any que ve a l'hora de
tornar a les mateixes d'an-
tany.

Els anys anaren passant
i la modernització arribà,
de tal manera que ja no
baten amb bísties sinó amb
una màquina, i aquesta
feina de batre a l'era de-
sapareixerà; el mateix aparell
separa el gra de la palla
deixant-lo ben net.

Però el batre amb

aquesta uçansa desaparei-
xerà, avui en dia quasi
només s'empra per batre
faves, degut a la sortida
d'aquestes màquines ano-
menades colliteres.

QUE PODEM SEMBRAR 0
PLANTAR AQUEST MES?

Aquest mes podem
sembrar res ja que ara co-
mença a fer calor i manco
plourà; lúnic que ens queda
és empeltar d'escutet els
arbres que tenen l'escorxa
gruixada, com són els taron-
gers, figueres, oliveres, amet-
lers i altres semblants.

Dins la segona quinzena
d'aquest mes podem collir
els ciuroners i qualsevol
altra llegum que estiga seca.

J.S.G.
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Els nonis dels carrers de Llucmajor (X)
65.- Ronda Ponent:

abans comprenia l'Avinguda
Carrero Blanco i l'Avinguda
Nostra Sra. de Gràcia, però
en el darrer . canvi de no-
mencladura de l'any 1979
se li va posar aquest nom.

66.- Carrer Ponent: va
del carrer Bisbe Jaume fins
al carrer de Galdent i és pa-
ral.lel al carrer d'En Rigo i
al carrer Nord. L'hem trobat
documentat per primera ve-
gada entre els anys 1921
i 1930. Juntament amb
el carrer Orient i el carrer
Nord és un dels que rep el
nom per la seva orientació.

67.- Carrer Príncep: és
anterior a la primera retola-
ció dels noms dels carrers.
Comunica el carrer de Sant
Miquel amb el carrer de la
Font.

68.- Carrer d'En Ramon
Llu//: duu aquest nom des
del període que va de 1892
a 1920 i va del carrer d'En
Gamundí fins a la Ronda

Carles V. Atravessa els car-
rers Ripoll, Convent, Bar-
celó, París, Joan Aulet i Mi-
quel Salvà.

El beat Ramon Llull
(Mallorca? 1.232/33,
Ciutat de Mallorca 1315/16)
realitzà la major part de la
seva obra en el puig de Ran-
da. Va ser escriptor, filòsof,
místic, missioner i gran
viatger.

69.- Carrer del rei Jau-
me I: és la continuació del
carrer de Campos fins a les
cisternes majors (carrer de
Sa Font). Data del període
que va dels segles XVII fins
a 1887. En aquest temps el
trobam com a carrer del rei
Jaume. Es a partir de l'any
1931 quan surt com a car-
rer del rei Jaume I.

Jaume I de Catalunya
i Aragó dit "El Conqueri-
dor" (Montpeller 1208- Va-
lència 1276), era comte de
Barcelona i rei d'Aragó, de
València i de Mallorca

(1 229-1 276) i senyor de
Montpeller. Fill de Pere I
"El Catòlic " i de Maria de
Montpeller.

70.- Carrer del rei Jau-
me //: està situat en línia
recta amb el carrer d'Orient
i comunica amb el carrer
Major. Abans de posar-li
aquest nom rebia la deno-
minació popular de carrer
de Sa Punta, nom que tam-
bé hem trobat referit a la
part superior del carrer
Major.

J aume  II (Montpeller

1243-Mallorca 1311), va ser
rei de Mallorca, comte de
Rosselló i Cerdanya i senyor
de Montpeller. Era fill segon
de Jaume I de Catalunya i
Aragó i de Violant d'Hon-
gria. Fou conegut popular-
ment com "El bon rei Jau-
me". Protegí el seu amic
Ramon Llull.

71.- Carrer del rei Jau-
me III: és la continuació

del carrer Bisbe Taxaquet i
arriba fins a la ronda Mig-
jorn. En aquest passeig hi
ha una estàtua d'aquest
rei, per demostrar la vin-
culació que ha tingut en
Llucmajor.

Jaume III (Sicília
1315-Llucmajor 1349). Va
ser rei de Mallorca (1315-
1349). Era fill únic de
l'infant Ferran, príncep ti-
tular de Morea i de la seva
primera dona Isabel de
Cebran.

A la batalla de Lluc-
major, el 25 d'octubre de
1349 perdé definitivament
la corona i la vida: fou es-
capçat al camp de batalla.
El seu cos va esser enterrat
primer a Llucmajor, des-
prés a la catedral de Valèn-
cia. Modernament (1905)
les despulles foren porta-
des a la catedral de Mallor-
ca.

F. Capellà
M. Palou.

La llengua al carrer
La normalització lin-

güística és un procés cap a

la normalitat, i és normal

que el poble usi la seva Ilen-

gua, com a eina d'identitat

personal.

La llengua és el primer

signe de la identitat d'un

poble i si volem mantenir

la plenitud d'aquesta identi-

tat hem de mantenir la ple-

nitud de la llengua. Per

avançar en aquest camí és

necessari que la conscièn-

cia popular tengui volun-

tat de perdurar com a co-

munitat amb la llengua

pròpia identificadora.

I la consciència popular

de Llucmajor comença a te-

nir voluntat normalitzado-

ra. Aquestes són les darre-

res imatges que hem pogut

retratar als rètols dels co-

merços Ilucmajorers i que

han volgut donar una passa

cap a l'esperada normalitza-

ció lingüística a tots els

ment de treure la llengua al

C. Julià.

nivells. Es ben esperançado-

ra aquesta voluntat per part carrer.

dels comerciants i Ajunta-



LLUCMAJOR / JUNY 84
	

PAG. 21

M'ha contat es meu se-
cretari —es mussol— que
ses assemblees locals de sa
Coalició Popular AP-PDP-
UL s'han convertit quasi en
una oficina bancària. En
es local de sa Plaça Espanya
ja no es parla de situacions,
de pactes polítics o de
quina estratègia seguir
en la gestió municipal,
aquests temes han quedat
arraconats Per a una millor
ocasió.

Ara, ets assumptes de
debat es refereixen a tipus
d'interés, crèdits i sub-
vencions i es procedeix a
omplir fourmularis i im-
pressos. Uns impresos que
per cert tenen "cera del
Corpus" ja que tot allò
que demanen és conce-
dit pes Govern Autònom.

***

Ja tenim un altre trui
amb "la més gran obra que
mai no s'ha duit a terme
a Llucmajor". Un cop que
s'havia decidit substituir sa
polèmica peça K-61, ara re-
sulta que sa peça, pres-
sumpta responsable de ses
quantioses fuites d'aigo,
ha deixat de fabricar-se!
Es que no n'endeveninam
ni una!

Però no vos preocupeu,
com afirma cert batle
franquista que s'autoimposa

medalles (quin remei
queda! ja que ningú no
se'n recorda de posar-les-
hi ) tot va ser pagat amb
doblers de s'Estat. També
es milions de s'adobada,
sa meitat de sa Comuni-
tat Autònoma i s'altra mei-
tat de ses arques munici-
pals. I això, tenint en
compte que, segons diuen
es tècnics, ets errors es
produeixen a ses "acome-
tides". I es falcó recorda
que aquestes obres concre-
tament varen ser adjudicades
per aquest senyor. iAtura,
li posarem una altra me-
dalla!

***
Es tema des Polies-

portiu duu camí de quedar
alxí com totes ses altres
coses que passen en es po-
ble. Es va procedir a un
apadaçament des sótil
de s'instal.lació esportiva
per adobar ses goteres. Res-
pecte an es pàrquet, no
s'ha decidit res.

Esperarem que arribi
s'estiu i si tenim sort i fa
molta calor, es capritxós
pàrquet perdrà sa juguera
i deixarà de fer coses ra-
res i per ventura quedarà
més o manco com estava,

amb quatre pegats, ten-
drem un altre xisme com
ses aigos.

***

Es PG0U, o sia, es Pla
General d'Ordenació Urbana
des nostro terme municipal
no arriba a complir tots es
requisits per entrar def ini-
tivamente en vigor. No,
no vos assusteu. No passa
res raro.

Es regidor, responsable
de sa comissió d'urbanisme,
ho va aclarir en un passat
ple des Consistori: "Ara
ho passen a màquina". De-
sitjam que es mecanófraf
faci via, perquè, si mos
descuidam, haurem d'agafar
s'antic pla.

S'altre dia descansava a
sa falconera quan un ‘pa-
rent meu, s'óliba, va venir
a demanar-me posada per
passar sa nit, ja que a ca
seva, l'església, hi feia
molt mal estar, sa ventada
que feia amenaçava en
tomar sa teulada. As cap
de tres dies, quan va acabar
es vent, el vaig acompanyar
a ca seva i vàrem quedar
espantats quan varen veure
sa destrossa que havia fet.
A pesar d'estar segurs que
aquest Ilucmajorers que es
seus avantpassats varen ser
capaços de construir aquest
gran temple, seran capaços
de conservar-lo. Creim que
això costarà molts de sa-
crificis i doblers. S'haurà
de fer una vertadera creua-
da a sa que també noltros
voldrem participar.

***
Ses polèmiques entorn

des Restaurant des Club
Nàutic de S'Arenal cada
dia han pres més força.
Uns, són detractors
des nou sistema de con-
cessió, altres es queixen que
a sa carta que es dóna an
es clients no hi ha es menú;
d'altres que si es socis no
reclamen es 10 o/o de
descompte (cosa que fa
molt lleig sobretot si
s'ha convidat qualcú) es
queden sense.

També n'hi ha que
es senten satisfets des
funcionament des restau-
rant. En una paraula, es
en Club hi ha distints
"corrents"que creen una
"mar de fons" on sa
"navegació" no és agra-
dable per a tots es socis.

***

Sa crisi a Llucmajor
és grossa, però si s'Ajunta-
ment es dedica a fer sa
competència a ses poques
empreses que encara funcio-
nen, ho pot ser més. Ha-
vent-hi unes empreses que
paguen ets imposts perquè
es senyors regidors puguin
cobrar a final de mes, no es
just que sa grua de s'Ajun-
tament es dediqui a
prendrels es clients. Si

el Senyor Batle entén que
això és un servei que, com
tots es que hi ha a s'Ajun-
tament, el paga es poble i
per això se'n pot servir,
que ho faci públic i tots
es Ilucmajorers podrem apro-
fitar-lo.

FOTO D'ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITARIA

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

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPAN AS

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

n••n•1111



Cu Itural, 2 - Espanya, 0
CLASSIFICACIO FINAL

REGIONAL PREFERENT.

Arenal, 3 - Rotlet, 0 	 Can Picafort, 1 - Cultural, 1
Esporles, 4 - Campos, 2 	 Escolar, 2 - Andratx, 0
Espanya, 2 - Petra, 1	 Cade, 1 - Llosetense, 1
Montuïri, 3 - J. Bunyola, 0 	 Pollensa, 2 - Alaró, 0
Rtvo. La Victòria, 3 - Cardessar, 1

ALARO 34 21 7 6 68 30 49 *15
Andratx 34 18 10 6 52 33 46 *12
Cade 34 17 8 9 72 50 42 *8
Montulki 34 15 10 9 53 42 40 *6
Escolar 34 13 12 9 44 34 38 *4
Cultural 34 12 12 10 44 45 36 *2
Esporles 34 13 10 11 64 53 36 *2
Llosetense 34 10 12 12 40 41 32 —2
Arenal 34 12 8 14 48 45 32 —2
Pollença 34 10 12 12 44 46 32 —2
Campos 34 10 11 13 43 48 31 —3
Cardessar 34 10 10 14 45 50 30 —4
Espanya 34 9 12 13 36 38 30 —4
Can Picafort 34 7 15 12 37 47 29 —5
Petra 34 11 6 17 37 61 28 —6
J. Bunyola 34 7 10 17 52 76 24 —10
Rotlet 34 7 5 22 39 78 19 —15
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C.D. Espanya, I Preferent: frregular campionat de fliga 83 - 84

CAMPIONS DE LA COPA PRESIDENT
Va arribar el partit

trascendental —ens remun-
tarem al 29 d'abril— aca-
bant amb la victòria de
l'Espanya sobre el Petra
per 2-1, essent en Garau
I 'autor dels gols locals
i en Gual pel quadre visi-
tant. Amb aquesta jorna-
da es tancava una tempo-
rada bastant irregular del
quadre espanyista que
aconseguia salvar-se del
descens justament, amb
aquest darrer triomf ja
comentat i al mateix temps,
condemnava el seu rival.

Un Campionat de Lliga
que ha tengut gust de poc i
que el més positiu que ha
tengut ha estat formar-se, la
plantilla de jugadors pro-
cedents de la cantera amb
un començament esperan-
çador i amb un final dramà-
tic. La culpa?... hom diu
que va quedar fadrina ja que
ningú no la volgué. Moltes
coses succeiren al llarg del
campionat i no va ser l'úni-
ca culpable el futbol-sala.

Ara no és hora de ta-
llar caps ni tampoc la se-
va I ínea. S'ha de rectificar
i evitar alguns errors per a
la pròxima campanya; hi ha
bons fonaments, també a
base de cantera, que es
poden aprofitar. Només
manca fer les coses bé,
Quasi res! o al menys in-
tentar-ho.

MALGRAT TOTS ELS
RUMORS, EN JAUME
ADROVER CONTINUA
COM A PRESIDENT.

A les tertúlies de cafè
i en altres llocs que no te-
nen res a veure amb
aquests llocs públics es par-
la, es diu, que en Jaume
Adrover deixa la presidèn-
cia del C.D. Espanya.
Segons alguns és perquè ja
està cansat, i segons uns al-
tres pel seu nou càrrec de re-
gidor de l'Ajuntament,
fins i tot, es diu que el càr-

rec presidencial és incompa-
tible amb el de regidor.

Iclò ni l'un ni I 'altre,
de moment. Ens posàrem
amb contacte amb ell i res-
pecte a aquesta qüestió ens
digué: "S'ha de planificar la
pròxima temporada, no
només l'equip de Preferent,
sinó també el dels alevins,
infantils i juvenils. Hi hau-
rà gent nova en varis càrrecs.
I, en el que respecta a la
meva dimissió, puc dir que
si trob persones que amb la
seva col.laboració i entrega
em vulguin ajudar, continua-
ré.

També vull parlar amb
els jugadors ja que s'han de
discutir alguns temes però si
prometen la seva ajuda,
igual com els socis i aficio-
nats, podeu informar que
no em retiraré per molta
feina que tengui. Però, ho
repetesc, necessit molta col-
laboració".

RESULTATS DEL
CAMPIONAT DE LLIGA
1983-84.

Dels 34 encontres dis-
putats el C.D. Espanya n'ha
guanyat 9, empatat 12 i per-
dut 13. S'han marcat 36

gols (el que ha fet menys
gols del grup) i n'ha encai-
xat 38 aconseguint-se així
30 punts. El màxim goleja-
dor ha estat en Monserrat
amb 8 gols, Garau amb 7,
Vich amb 4, Salva 4, Pina 4,
Sbert 3, Vicente 3, J. Mas
1 i finalment el gol que fal-
ta per arribar al 36 no el po-
dem apuntar a cap jugador
blau ja que el va marcar un
defensor contrari en pròpia
porta. Anem, ara, amb els
resultats:
I VOLTA.
Espanya, 1 - Andratx, 1
Campos, 1 - Espanya, 1
Espanya, 2 - Cultural, 1
Rotlet, 1 - Espanya, 0
Espanya, 0 - Arenal, 0
Can Picafort, 1 - Espanya, 1
Espanya, 6 - Esporlas, 1

Escolar, 0 - Espanya, 0
R.L. Victoria, 3 - Espanya,0
Espanya, 0 -Cade Paguera, 1
Montuiki, 1 - Espanya, 1
Espanya, 1 - Pollensa, 0
Cardessar, 0 - Espanya, 0
Espanya, 1 - Alaró, 1
J. Buríola, 1 - Espanya, 1
Espanya, 0 - Llosetense, 0
Petra, 1 - Espanya, 0

II VOLTA.
Andratx, 0 - Espanya, 0
Espanya 2 - Campos 0

CAMPIONS DE LA COPA
PRESIDENT.

Com ja es sap, els
equips que no juguen la lli-
guilla d'ascens a I I la. Divi-
sió tenen dret, si ho desit-
gen, a prendre part a la Co-
pa President. Idò bé, aquest
any només dos equips hi
prengueren part, la U.D. Rot-
let (Descendit a la. Regio-
nal) i el C.D. Espanya. El
primer avantatge dels espa-
nyistes (0-3), essent els
autors dels gols, Monserrat,
Garau i J. Mas.

Espanya, 4 - Rotlet, 1
Arenal, 1 - Espanya, 0
Espanya, 6 - Can Picafort, 0
Esporlas, 2 - Espanya, 0
Espanya, 0 - Escolar, 1
Espanya, 2 - R.L. Victoria,0
Cade Paguera, 7 - Espanya,0
Espanya, 0 - Montuïri, 1
Pollensa, 2 - Espanya, 1
Espanya, 3 - Cardessar, 1
Alaró, 3 - Espanya, 1
Espanya, 0 - J. Buriola, 0
Llosetense, 0 - Espanya, 0
Espanya, 2 - Petra, 1

Set dies després es va
celebrar al Municipal Lluc-
majorer, l'encontre de volta
i encara que va passar da-
vant el quadre visitant, l'Es-
panya va aconseguir igualar i
fins i tot golejar el rival
(5-1), essent els autors dels
gols, en M. Mas (2), Monser-
rat, Garau i J. Mas, i que-
daren d'aquesta manera
campions de la Copa Presi-
dent de la. Regional Prefe-
rent 1983-84.

Fins a la pròxima.
JOAN QUINTANA.



PORRERES 30	 25 2 3 64 17 52
Olímpic B del M. 30	 23 3 4 58 21 49
Art 30	 18 1 11 74 40 35
Porto Cristo 30	 16 2 12 82 63 34
Espanya 30	 14 5 11 73 50 33
Felanitx 30•14 3 13 65 51 31
Algaida 30	 14 3 13 75 62 31
Manacor 30	 10 10 10 57 42 30
Petra 30	 13 3 24 70 53 29
F. Búger 30	 12 3 15 79 80 27
Campos 30	 11 1 18 69 80 23
Alaró 30	 10 3 17 52 76 23
B.R. Llull Inq. 30	 8 4 18 48 91 20
Ses Salines 30	 8 4 18 38 86 20
Consell 30	 2 2 26 15 151 4

QUINTANA.
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Juvenlis C.D. Espanya

RESUM D'UNA TEMPORADA
Miquel Monserrat ha
destacat amb els
majors (preferent)

En el nostre número
anterior havíem apuntat que
mancaven dos encontres per
acabar el campionat de lli-
ga 1983-84. Idò bé aquests
partits ja s'han celebrat i
s'ha baixat el teló per en-
guany.

El penúltim partit va
erfrontar els nostres ju-
venils al CD Badia en el
camp d'aquests i va
acabar el partit amb dos
gols d'avantatge per als de
Cala Millor (4-2).

I, per finalitzar en el
municipal Ilucmajorer amb
el partit entre els blaus
el F.C. Porto Cristo que
se"n dugué com a despe-
dida una forta golejada
(7-2), i , fins i tot es va
permetre el guardameta F.
Otero marcar també un
gol encara que fos de penal-
ti. Els altres que varen en-
certar foren: Garí (3),
Magaha (2) i Morell.

No hem pujat a la.
Regional, que era un dels
dos objectius per cumplir
a principi de temporada,
però n'hem vist un altre:
el de nodrir de jugadors
el primer equip, al.lots en
edat juvenil com en Miquel
Monserrat, Joan C. Jaume,
Eusebi Alvarez, B. Cardell,
B. Garí, Miquel A. Salom
i F. Otero, encara que
aquests dos darrers hagin
estat concentrats sense
haver jugat, ja ha estat una
passa prou important,
donada per l'ajuda dels co-
neixements d'Antoni Vidal
—primer, entrenador dels
juvenils i , després, dels ma-
jors —d'aquests joves i de la
seva capacitat futbolística.

Hem de dir que dels 30
partits jugats se n'han
guanyat 14, empatat 5 i per-
duls 11. S'han aconseguit
73 gols a favor per 50 en
contra, i s'han obtengut 33
punts. Aquests gols a fa-
vor han estat aconseguits
pels següents jugadors: Eu-
sebi (14 gols) i vencedor
del III Trofeu Bar Sport;
Guasp (12), M.A.Salom
(11), Garí (1 1), C. Tomàs
(8), J. Tomàs (5), Magaha
(infanti1,3), Taboada (2),

Morell (2), Monserrat, 1),
Jaume (1), Benítez (1),
Otero (1), i Ramos (in-
fantil, 1). Hem d'assenyalar
que el golejador M. Mon-
serrat, com sabeu tots els
aficionats només ha aconse-
guit un gol en la categoria
de juvenil, però el motiu
ha estat que només ha ac-
tuat en un dels encontres ja
que des del principi de tem-
porada es va incorporar als
majors del CD Espanya amb
els que ha anat jugant a
plena satisfacció aconse-
guint ser el màxim goleja-
dor d'aquest primer equip
i també guanyador del tro-
feu Bar Sport, donant-se
també la feliç circumstàn-
cia que l'ha aconseguit du-
rant quatre temporades se-
guides i en les quatre ca-
tegories on ha jugat: ale-
vins infantils juvenil i
majors (El CD Espanya de
Preferent).

RESULTATS OBTENGUTS
LA LLIGA 1983-84

I VOLTA

-CD Espanya 6 - CD Ses Sa-
lines 0
-CD Bto. R. Llul I, 1 -
CD Espanya 0
-CD Espanya 1 - CD Fela-
nitx, 2
-ACYD.F. Buger 2 - CD
Espanya 6
CD Espanya, 2 - CD Cam-
pos 1
-CD Consell, 0 - CD Es-

I uveniles CD España

panya 2 R. Llull
-CD Espanya 1 - CD Algai-
da 1

-CD	 Felanitx
panya 0

5 - CD	 Es-

-CD Olímpic B 6 - CD Es-
panya 1

-CD	 Espanya
F. Buger 2

2 - AYCD

CD Espanya 3 - CD Mana-
cor 2

-CD Campos
panya 0

2 -	 CD	 Es-

-UD	 Alaró	 0	 -	 CD	 Es- -CD Espanya 8 - CD Con-
panya 6
-CD Espanya 3 - UD Pe-
tra 6
-CD Espanya 3 - UD Petra 1
-UD Porreras 1 - CD Es-
panya 0
-CD Espanya 2 - CD Artà 1
-CD Espanya 3 - CD Ba-
día 1
-CF Porto Cristo 4 - CD Es-
panya 3

II VOLTA

-CD Ses Salines 2 - CD Es-
panya 1
-CD Espanya 3 - CD Bto.

CLASSIFICACIO FINAL.

sell 0
-CD Algaida 2 - CD ES-
panya 2
-CD Espanya 1 - CD Olím-
pic B 1
-CD Manacor 1 - CD Es-
panya 1
-CD Espanya 4 - UD Ala-
ró 1

Petra 2 - CD Espanya 1
-CD Espanya 0 - UD Porre-
ras 1
-CD Artà 2 - CD Espanya 3
-CD Badia 4 - CD Espanya 2
-CD Espanya 7 - CD Porto
Cristo 2



Equip de bàsquet Juvenil (1983)
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.11 lbSA NOSTRA

CAIXA DE BALEARS

"SA NOSTRN

MATERIALS DE
CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI 
Tel. 66 06 88
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PER UNA BONA FEINA
RECORDAU:

Materia les Construccion

Amengual
DISTRIBUIDOR DE CAOLITA

ALMACEN

Ronda Migiorn, 154

Telddono 6C 09 59

LLUCHMAYOR (Mallorca)
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Bàsquet

HA ACABAT LA TEMPORADA
La temporada de bàs-

quet a Llucmajor ja gaire-
bé ha acabat. A les catego-
ries superiors: "seniors" i
"juniors" ja fa prop d'un
mes, sols resten alguns par-
tits dels juvenils i infantils
al trofeu "Jordi Juan".

Pel que fa als seniors
l'activitat competitiva és
nul.la , dedicant-se alguns
per compte propi a fer sa
volteta pel pavelló i jugar
un partidet.

Del futur entrenador
senior encara no en sabem
res, malgrat que en Fran-
cesc Bonnín (actual entre-
nador a les categories infe-
riors del "Patronat") sona
com a molt probable. Ara és
l'hora de planificar, d'obli-
dar-se d'antagonismes i co-
mençar des de les promo-
cions (al.lots no federats
que no tenen l'edat per ju-
gar a minibàsquet i són en-
trenats per jugadors del
Club) fins a l'equip major a
estructurar-lo en vistes al

futur i a nous èxits que se-
gur arribaran.

JUVENILS: 	 Després
d'alguns partits ocupen el
segon lloc al trofeu "Jor-
di Juan".

J. LLUCMAJOR - J.
CAPO (Felanitx): Guanya
el Llucmajor per 71-62.
Cal anomenar els 34 punts
realitzats pe'n Baltasar.

INFANTILS: Després

d'haver-se suspès el partit
CIDE-Llucmajor s'hauran
d'esforçar a fons per ju-
gar amb una setmana tres
partits, que esperem gua-

nyin. Joan B.



COMENTARIS.

Finalitzat el torneig
d'escacs Pasqua '84 organit-
zat pel Cassino La Vila i
realitzat a les dependències
d'aquest a la plaça Espanya,
resultà campió en Joan Ma-
tamalas, darrere ell n'Anto-
ni Cardell, Antoni Rafal,
Guillem Matheu, i Francesc
Fiol que foren el cinc pri-
mers dels deu participants
d'aquest campionat. Com
a colofó tengué lloc una
cocada i l'entrega de tro-
feus.

***

En Jaume Salvà, enro-
lat a les files del HUESO ha
demostrat tenir una capaci-
tat de sofriment envejable
per poder esser una prome-
sa ciclista important. Si aca-
bar la VOLTA ja és un
mèrit prou elogiable, acon-
seguir la plaça 54 després
de dues caigudes és un de-
tall més de les ganes i il.lu-
sions d'aquest corredor I luc-
majorer.

***

El Llucmajor CF. ine-
vitablement descendeix de
categoria. Si bé aquest fet
no és novetat si ho és la
pèssima classificació ob-
tenguda; quedar el darrer
amb 23 negatius (o potser
més) és de segur la pitjor
temporada d'un Club Lluc-
majorer.

Aix( i tot ens alegram
que no hagi desapare-
gut i feim vots perquè el
Club de la plaça des Saba-
ter tengui una reestructura-

ció important que permeti
certes garanties per a la
propera temporada.

***

El	 futbol-Sala	 està
d'enhorabona, i en parti-
cular l'equip de s'AIGUA
BASTIDA per haver aconse-
guit el segon lloc del recent
finalitzat I CAMPIONAT
DE BALEARS disputat al
Pavelló Poliesportiu Ilucma-
jorer. La derrota soferta da-
vant el campió IMARAL per
3-1 no desmereix l'exit del
representant Ilucmajorer.

***

L'Espanya lera. Regio-
nal Preferent (després del
'susto" de la permanència)
pareix que alcança un nivell
de joc més acceptable en
aquesta copa. El comenta-
ri informal fet per l'entre-
nador Antoni Vidal "La
paciència potser la millor
virtut per aconseguir un bon
equip" és, creim també no-
saltres, la solució pel futur
del Club.

***

Que el Poliesportiu ha-
gi estat una obra en defec-
tes de construcció impor-
tants i tal vegada costosa
amb excés no ho posam en
dubte ni un moment, però
que era necessari ho afir-
mam veient la quantitat
d'actes esportius i culturals
que s'hi realitzen. Avui per
avui trobar un buit a les ins-
tal.lacions es quasi un mira-
cle.

J.M.
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COLOMBOFILA
Ha finalitzat el torneig

de coloms missatgers cor-
responent a la temporada
83/84.

Dues amollades manca-
ven quan sort( la informa-
ció colombófila en el nú-
mero anterior d'aquesta re-
vista.

Aquestes proves eren
les següents:

ORIHUELA.- Fou una
de tantes que no deixen
contents a la majoria. La
climatologia obligà a que
ls coloms estassin sis dies

dins les gàbies en lloc dels
tres normals. Això ja feia
pressentir un resultat no
massa bo.

Dels 57 coloms que pre-
nien part a la prova, només
15 foren comprovats el ma-
teix dia.

Els quatre trofeus
d'aquesta amollada s'acon-
seguiren en la forma se-
güent: ler. Bernat Vadell,
2on. Llorenç Socies, 3er.
Julià i Damià Monserrat i
4t. Antoni Oliver.

CASTUERA (Badajoz).
Una prova, aquesta darrera,
de més de 700 km. i que te-
nia tres dies per poder
comprovar coloms.

Ja se sap que des
d'aquestes distàncies, en
moltes ocasions els resul-
tats són bastant magrets.
Aquesta vegada no fou una
excepció i un sol colomet
cronometrat el segon dia
va ser tot el que donà de
bo aquesta amollada que
rodava clau al campionat.

Julià i Damià Monser-
rat guanyaren el trofeu de
ler. i únic classificat
d'aquesta prova.

Una vegada acabada
aquesta competició, tenim
ja el guanyador d'aquests
importants trofeus del Baró
de Vidal i d'Instal. Sanità-
ries Castell, que han vengut
disputant-se.

N'Antoni Oliver, que
pot dir-se que durant tota
la temporada ha encapça-

lat les classificacions, ha
resultat ser el guanyador
per partida doble. Primer
en el trofeu Baró de Vidal
i primer en el d'Instal. Sani-
tàries Castell, circumstàn-
cia que ja es donà la tem-
porada passada, la qual co-
sa demostra que aquest
triomf no és fruit de la ca-
sualitat, sino que hi bones

Antoni Oliver, colomista
destacar d'aquesta tempora-
da.

mans per a conduir un es-
bart de coloms.

CLASSIFICACIO FINAL:
Trofeu Instal. San. Castell:
ler. Antoni Oliver
2on. Llorenç Socies.

Trofeu Baró de Vidal
lr. Antoni Oliver.

Una temporada més on
hi ha hagut amollades bo-
nes, altres no tan bones
i altres dolentes que fan
que dins aquest esport hi
hagi sempre aquesta incer-
titud que caracteritza aques-
tes proves colombbfiles i les
fa emocionants.

ENHORABONA als
guanyadors, i pels qui no
hem tengut massa satisfac-
cions, esperar que la prope-
ra temporada sigui millor i
recordar una frase d'un mes-
tre de colomistes, el francès
PIERRE DORDIN, que diu
així "La patience est la mei-
Ileur vertu des colombo-
philes".

Bernat.

‘.est4uotzmt.9
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La direcció de Can Tià Taleca té l'honor d'oferir-los els
seus serveis per a casament, comunions i demés banquets
en els seus nous salons.

Per a informació dels menús



VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

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

FOTO CLAR
Perfumería

Reportatges, Fotos d'estudi
carnets...

OFERTES EN CAMERES FOTOGRAFIQUES
VENDA DE CARRETES...

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

CAN MATIES
BAR - RESTAURANT

TAPES VARIADES
BERENARS

C/. Campos, 1 - LLUCMAJOR

LLUCMAJOR /JUNY 84
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Entre noltros

NAIXEMENTS

-Sebastià Mas Alos, fill d'Antoni i Catalina. Nasqué a Lluc-
major dia 26-IV

• -Josep Antoni Gómez Trobat, fill d'Avelino i Magdalena.
Dia 30-IV a Llucmajor.
-Francisca Adrover Cerdà. Nasqué a Llucmajor el 19-IV.
Fill de Joan i Magdalena
-Rubén Hervàs Sànchez, fill de Josep i Dolors. Dia 5-V
a Llucmajor.
-Llorenç Galiano Pons, fill de Joaquim i Maria Antònia.
Va néixer a Llucmajor el 13-V.

MATRIMONIS

-Felip López Garcia amb Fidela Nora Fimia. Es casaren a
. s'Arenal el dia 5 de maig.
-Antoni Ginard Mascaró amb Magdalena Vanrell Mas-
caró. Es casaren a la Parròquia el 28 d'abril.

DEFUNCIONS

-Antoni Cardell Noguera. Dia 25 d'abril a Llucmajor.
-Maciana Matas Tomàs. Dia 27 d'abril a Llucmajor.
-Mateu Ferragut Guasp, dia 28/4.
-Maria Feliu Boscana, dia 5/5.
-Sebastià Jaume Salva, dia 7/5.
-Miquela Cardell Sagrera, el dia 9/5 a S'Arenal.

-Asterio Martín Prieto, dia 11/5.
-Margalida Panisa Oliver, el 12/5.
-Jaume Manresa Mojer, dia 19/5.
-Maria Vallcanera Vanrell, dia 19/5, també.

TORN D'APOTECARIES
MESOS D'ESTIU

JUNY
-Dies-1-3-D. Joan Mir
-Setmana 4-10 .D. Miquel Cirera
-Setmana 11-17. D. Sebastià Gamundí
-Setmana 18-24. D. Monserrat Pons
-Dies 25-3. D. J. Mir
JULIOL
Guardies. D. M. Cirera i S. Gamundí
-Vacances: D. M. Pons i J. Mir
AGOST
Vacances. M. Cirera i S. Gamundí.
SETEMBRE
-27 d'agost al 9 de setembre, vacances M. Pons
-10-23, vacances M. Cirera i S. Gamundí.
-Del torn de METGES només podem informar dels dies
2-3 de Juny: Dr. M. Pons ja que a la hora de tancar l'edi-
ció encara no s'havien reunits per concretar les guàrdies i
vacances respectives.
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(PREFnmn)
Materiales de Construcción

Expos.ceón en Palma.	 Almacén

C/ Archlduque LIns Salvador, 84 	 Gran Via Asima Manzana 17, Solar 14

T 25 16 31 29 29 97	 Pohgono Son Castello, 1La Victoria/
T 29 40 04

Llucmayor:	 Arenal.	 Cala d'Or:

C/ Pedro Roog, 29	 Carretera Militar, 522	 Asda. Bienvendos 17

T 66 01 50 66 01 54	 T 26 22 38	 Tel 65 77 32

PLANTES D'INTERIOR I EXTERIOR
CENTRES - RAMS DE NUVIA

CORONES

FLORS I PLANTES DE TELA
DECORAM ESGLESIES

ARREGLAM TERRASSES I JARDINS

Carrer Campos 80 - Tel. 66 01 76
Plaça Espanya, 45 - Tel. 66 13 59

CERAMIQUES, VIMET, VIDRE
I PECES DE FANG

Iffieems	



Can Pau Satud
*ELECTRODOMESTICS
*INSTALLACIONS
*REPARACIONS

NO ESPEREU A LO

DARRER:

Si aire acondicionat
voleu disfrutar
començau-vos a preparar
i en frigorífics de gas
no espereu que
siguin més cars.

*BOTIGA:	 Bisbe Taixaquet, 24
*TALLER: cl. Weyler, 1
Tel. 66 01 04 - 66 02 55
LLUCMAIOR

ESTABLIMENT	 ACE

S.C.L.

SERVEI TECNIC
PROPI

WirgirEff ir
EL FRIGORMO A GAS BUTANO

PER GENTILESA DEL FORN "CAN PACO"

"YEMA" D'OUFORN

300 grs. d'ous
300 grs. de sucre
unes gotes de llimona
un poc de vainilla

ELABORACIO

*Els ous es posen dins un casso i es remenen amb una cullera
de fusta.

*S'hi mescla el sucre, la llimona i la vainilla i es remena tot
abans de posar-ho al foc. També es remena tot els temps
que està al foc.

* Quan bull es retira i ja està feta.

*I vos recordam que a Can Paco II podreu trobaLtota casta
d'adornos i ormetjos per elaborar les receptes.

*Per a qualsevol aclariment podeu telefonar a En Paco.

LLUCMAJOR	 Can Paco II
C/. Major, 79 - Telèf. 66 09 45	 Cl. Cardenal Rosell, 48 - Tel. 66 12 52

CO




