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L'entrevista 'que ja no farem

Una de les tasques a realitzar per l'equip de redacció d'aquesta revista

era entrevistar Antoni Ramis en qualitat de senador per Mallorca i d'home

destacat del socialisme balear. Era un projecte sense data fixa, encara no

concretat mai, però que romania ferm en l'esperit de l'equip redactor i que

comptava amb el vist-i-plau de l'entrevistat. De fet, ja estiguérem a punt de

du-lo endavant tot just celebrades les eleccions legislatives del 82, però

decidírem posposar-la per més envant amb l'esperança que els fruits de la

tasca parlamentària serien més propicis per al balanç del que s'ha fet i del

que es voldria o schauria d'haver fet des de les altes instàncies de la pol ítica

espanyola. La desgraciada mort prematura i sobtada d'Antoni Ramis haurà

fet que aquesta entrevista no hagi passat de ser res més que un projecte, un

projecte frustrat que es tiny de dramatisme per les circumstàncies que n'han

envoltat el desenllaç.

Davant aquests fets tràgics, conscients que la desaparició d'Antoni

Ramis, al costat de la càrrega de dolor que duu implícita la mort de tota per-

sona, té una dimensió pública que no podem defugir, hem obert les nostres

planes a un homenatge pòstum al senador desaparegut. Hem volgut que, a

través de "Llucmajor de pinte en ample" diversos representants del món

polític de Mallorca i amics personals del pol ític Ilucmajorer deixassin cons-

tància del record, les impressions i l'homenatge que els mereix la figura d'An-

toni Ramis Rebassa.
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Noticiari Municipal
EXPLOTAJO DE LES PLATGES DE CALA PI I

S'ESTANYOL.- Per un temps d'un any, s'acordà conce-
dir al mateix concessionari de l'any passat, l'explotació
des bars a les platges de Cala Pi i S'Estanyol, amb la con-
dició que les han de tenir ben netes i cuidades, a canvi de
no haver de pagar res per l'explotació del bar, encara que
amb unes condicions d'instal.lació d'uns metres màxims
de la seva ubicació.

CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS.- També, perquè
no deixa en Biel Paniza, actual concessionari del Bar del
Camp Municipal d'Esports, traspassà aquests drets al sol-
licitants, Srs. Tugores i Garrido, al.legant el regidor d'es-
ports, a preguntes de l'oposició, que els altres dema-
nants, quan veren les condicions de l'Ajuntament, es re-
tiraren tots perquè no els va interessar.

XARXA D'AIGUA POTABLE.- A preguntes de
roposició, el regidor encarregat, Sr. Atigues, digué que
les feines d'adobament o canvi de les peces de connexió
a la xarxa d'aigua potable de- Llucmajor estan molt avan-
çades, ja que es duen canviades 2.271 peces i en falten
1.074 per canviar.

PLAÇA DE "NA JOANOTA".- Amb un pressupost
de dos milions de pessetes el mestre d'obres Antoni
Oliver es cuidarà de l'adecentament de la plaça de Na
Joanota, reforma que consistirà en la instal.lació de fa-
nals, enrajolar i altres detalls d'ornamentació.

EXPEDIENTS URBANISTICS.- Quant al polèmic

tema dels expedients per infraccions urbanístiques, el
regidor i tinent de batle president de la corresponent co-
missió digué que tots segueixen el seu camí normal, vol
dir que es legalitzen les legalitzables, i la resta queden a
l'espera de poder legalitzar-les.

A la reunió de la Comissió Municipal Permanent del
dia sis de maig s'acordà l'endeaTocament de 16 vivendes
costruides il.legalment, motiu pel qual als propietaris
els donaren 2 mesos per legalitzar-les, sol.licitant llicèn-
cia municipal. Com que no ho feren, se'ls donà un mes
pei tomar pel seu compte la casa, o, del contrari, ho fa-
rà l'Ajuntament, passant-los les despeses corresponents.

NOVES BOMBES PER TREURE AIGUA.- A cau-
sa de la rompuda de la bomba que treu l'aigua potable
del pou de Cats Aulets, que subministra s'Arenal, es
compraran dues bombes per assegurar el subministre,
que costaran comptant la feina inclosa, la quantitat
de 1.238.061 pts.

Així mateix, es gastaran 741.360 pts. per a la cons-
trucció de la caseta on estarà instal.lat el forn crematori
que han de posar a l'Escorxador Municipal.

UN NOU VEHICLE PER A LA POLICIA MUNICI-
PAL.- A la permanent del dia vint de maig, s'aprovà la
compra d'un nou vehicle per al servei de la Policia
Municipal, un Talbot Horizon que costarà, amb els
aditaments corresponents, la quantitat de 1.350.000.

Així mateix, per amoblar la Residència de vells,
s'aprovaren rebuts d'una casa de mobles, per un total
de 4.308.674 pts.

Les activitats del CIM en materla cultural són
nombroses.
De forma directa realltza una labor important de difu-
sió cultural per mitià del Teatre PrIncipal I de la Bi-
blloteca artesana, I a través de la xarxa de bIbllote-
ques i de la tasca d'ordenació d'arvius municipals.
A més de tot alxó, Impulsa fomenta totes aquelles
activitats orientades a l'ensenyança i a la dIfusió de
la nostra Ilengua.
Promoclona els estudIs universitaris, per una banda,
col.laborant amb la Universitat de les Illes Balears, i
per altra, mItjançant el sonsteniment de:
La UNED (UnIversItat NacIonal d'Educacló a Distan-
cia).
L'Escola Universitària de Treball SocIal.

El Consell Insular de Mallorca partIcIpa en:
El Patronat Orquestra Clutat de Palma.
Organitza la Trobada de Bandes de Música que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra Illa.

Manté la tradició de la festa de la uea

bra a Palma.
Ajuda aquelles entltats que, de manera preferent,
propaguen la cultura I també les manifestacions cul•
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Deià i Valldemossa.

En relació a l'esport Intervé de forma decisiva en
l'elaboració del Pla d'Instal.lacions Esportives en

els municipis.
Fomenta la iniciació en tot tipus d'esport de la pobla-
ció infantil i juvenll I proporclona als col.legis i enti-
tats materlal esportiu.
També organitza, patrocina I promociona tota classe
de proves que promouen la pràcticErde l'esporl al ma-
teix temps que en mantenen l'Interes. •

Entre totes aquestes iniciatives destaquen com
a actuacions directes del Consell Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar I tEx :ola de Pilota, dedicades a

• d'aquets esports i destinades als In-
fants de tot Mallorca.

Yi<Ýrtull

fk •	 W/

c/. Palau Reial, 1



Entrega dels premis
anuals de l'Associació
d'Empresaris ACELL

El vicepresident de la CEOE, Alfred Molinas entrega el
prem/ a M. P. Garf, /empresària més jove.

El dia 16 de maig un
gran nombre d'empresaris
assistiren al sopar i reunió
convocats per l'Associació
Comarcal i d'Empresaris de
Llucmajor al restaurant
"Gran Via". L'objectiu de la
reunió era el d'entregar uns
premis que ACELL havia
concedit als empresaris des-
tacats pel fet d'iniciar-se o
d'haver passat ja molts
d'anys en tel món de l'Em-
presa. El motiu de concedir
aquests premis era el d'ani-
mar i conviure en els mo-
ments difícils de la vida so-
cio-económica.

Presidiren l'acte
diverses personalitats del
món empresarial i polític,
com el vicepresident de la
patronal CEOE i al mateix
temps president del Foment
de Treball Nacional (patro-
nal catalana), Alfred Moli-
nas i el president de la
CAEB, Francesc Albertí;
el president de la Comunitat
Autònoma, Gabriel Canye-
Ilas; els Consellers d'Indús-
tria, Gaspar Oliver, i d'Hi-
senda, Cristòfol Soler; el
batle, Antoni Zanoguera; el
president d'ACELL, Jaume
Clar; la presidenta de les
Dones Empresarials, Mar-
galida Barceló i la Rela-
cions Públiques de la
CAEB i d'ACELL, Maria Te-
resa Ratier.

Després del sopar va
intervenir na Maria Tere-

sa Ratier per donar les grà-
cies a la massiva assistència
dels empresaris. En Jaume
Clar va fer una exposició,
un tant pessimista, de la
situació del comerç a les
empreses de Llucmajor i
també va fer un balanç dels
treballs realitzats per l'As-
sociació.

El president de la
CAEB, Francesc Albert í
va encoratjar amb opti-
misme el president
d'ACELL i li va prometre
d'ajudar-los.

S'entregaren els pre-
mis, unes plaques amb l'ana-
grama d'ACELL i el nom
dels guardonats, a l'empre-
sari de més edat, el carnisser
Andreu Mascaró, a l'empre-
sària més jove, Maria Palo-
ma Garí, la qual inaugurà
una òptica a s'Arenal, i a la
fàbrica de calçat Gre-
gori Clar, S.A., com la més
antiga de Llucmajor.

També n'Alfred
Molinas va reb(e una placa
commemorativa i després
va expressar unes paraules
d'agraiment per haver assis-
tit a aquest acte i va recal-
car als empresaris la se-
va , responsabilitat com a
creadors de riquesa.

L'acte va concloure
amb la intervenció del
president de la C.A. Ga-
briel Cafiellas.

C.J.
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Notícies locals
RUIZ GALLARDON VA
INAUGURAR EL NOU
LOCAL D'AP.

El passat dia 3 de maig,
el grup d'Aliança Popular,
AP de Llucmajor va inaugu-
rar el nou local, a la plaça
Espanya, amb l'assistència
del diputat Ruiz Gallardon,
portaveu en els assumptes
jurídics i darrerament cone-
gut per la intervenció a fa-
vor de la sentència del Tri-
bunal Constitucional sobre
la llei de l'avortament, i amb
l'assistència també de
l'Ajuntament de Lluc-
major, dels alts dignataris
del partit, Gabriel Cariellas,
Abel Matutes, Antoni Cire-
rol, Jaume Llompart i un
gran nombre d'afiliats; des-
prés es reuniren unes 700
persones en un sopar de
companyonia al Restaurant
Can Tià Taleca.

CONSTITUCIO DE LA
NOVA EXECUTIVA DEL
PSOE.

L'Agrupació Socialista
de Llucmajor va elegir la
nova comissió executiva.
Aquesta reunió va ser mar-
cada pel record d'Antoni
Ramis i es va iniciar amb
unes paraules emotives del
president de taula M. Mut i
un minut de silenci com a
homenatge pòstum per al
senador.

La gestora anterior va
donar compte de la seva ges-
tió els darrers mesos i el
grup municipal també va lle-
gir el seu informe, després
es va elegir la nova executi-

va. Es va presentar una llista
conjunta integrada per cinc
membres de "Socialisme i
Autonomia", tres "oficia-
listes" i un independent.

Integren l'executiva, un
president, n'Antoni Garcias;
un secretari general, Maties
Stela; un secretari d'organit-
zació i finances, Joaquim
Liras; un secretari de parti-
cipació ciutadana, Tomàs
Garcias; una secretària de
premsa i informació, Mag-
dalena Garau; un secretari
de política municipal, Ma-
ties Mut; un secretari de for-
mació, Joan Caldés i dos
vocals, Miquel Sacares i Pep
Ramon.

NOVA EXPOSICIO DE
M. NOGUER.

La coneguda pintora
Ilucmajorera M. Noguer rea-
litza una nova exposició,
aquest mes de juny, a la Sa-
la de "Sa Nostra", a Fela-
nitx. Les obres de M. No-
guer es veuran exposades
des de 1l al 9 de juny i
l'horari de visita serà el se-
güent: Dies laborables: de
18 a 21 h.; Dies festius: de
11 a 13 i de 18 a 21 h.

Recordem que aquesta
artista ha exposat a Gale-
ria Roch-Minué de Palma,
Galeria "Es Cau", a Mana-
cor; en anys consecutius,
a les Fires de Llucmajor;
a "La Caixa" de Muro, a
"Sa Nostra" de Felanitx, al
Casal Balaguer i a la Gale-
ria Nadal de Palma.

Des d'aquí li desitjam
tota la sort en aquesta nova
exposició.
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Inaugurada part de l'autopista de
s'Arenal

Fameu Sbert

Dia 18 de maig fou
inaugurada l'autopista que
des del creuer de ca n'A-
legria arribarà fins a l'al-
tre creuer de Cala Blava-
Cap Blanc.

El trajecte inaugurat
fou el que va des del final
del carrer de Sant Cris-
tbfol (devora la benzi-
nera) al creuer de Cala Bla-
va. La inauguració va ser a
càrrec del president del Go-
vern Balear, Gabriel Cafie-
Ilas, amb l'assistencia del
batle de Llucmajor, Sr.
Zanoguera, i altres auto-
ritats.

El tros inaugurat i
posat en funcionament, són
quasi dos quilómetres i els
set que manquen, seran po-
sats en funcionament la se-
gona quinzena del mes
d'abril del proper any, se-
gons paraules de Jeroni Saiz,
conseller d'Ordenaci 5 del
Territori i Obres Públiques.

ENQUESTA
El peribdic quinzenal

"S'Arenal de Mallorca" ha
obert una enquesta pública
en la qual la pregunta és
la següent: "El Arenal,
S'Arenal, Arenal o Platja
de Palma?" Les opinions
estan dividides. De totes
maneres la iniciativa de Ma-
teu Joan Florit ha de ser
interessant i moguda.

PRESIDENT
Després de la dimissió

de Joan Perelló Palmer
com a president de l'Asso-
ciació de Veïnats Son
Sunyer, ha estat ele-
git per al mateix càrrec,
en Toni Martí Llitra. Els
projectes són molts i in-
teressants. El proper mes

donarem els noms dels
nous components de la
Junta Directiva.

FESTES POPULARS
Les festes populars de

S'Arenal es celebraran du-
rant la primera quinzena
de juliol. Segons ens mani-
festà el tinent de batle
Perelló Palmer, enguany hi
haurà interessants novetats
en la celebració d'actes de
diversa índole i pel que
manifestà el delegat de l'al-
caldia a la nostra localitat,
revestiran notable esplen-
dor. La majoria dels ac-
tes populars tendran lloc
a la Plaça Major (abans
Lactància) i quasi bé tots
seran gratuïts. Aiximateix
hem de destacar una gran
berbena popular.

També a "Bellavista",
celebraran altra vegada fes-
tes. Ens informa un dels
organitzadors, Bernabé

a Es Pit.lari
(San Francisco)

Esteban Campins, que en-
guany volen millorar
bastant els actes del pas-
sat estiu. Han proposat
al batle de Llucmajor que
accepti la presidència d'ho-
nor d' aquestes feste5.

BIBLIOTECA
Una biblioteca pú-

blica ha estat posada en
funcionament a la part
de S'Arenal de Palma. Està
ubicada al primer pis de l'e-
difici del Consultori de la
Seguretat Social, a la
Carretera Militar. Ja estan
a la disposició dels possi-
bles lectors uns dos mil
cinc-cents llibres de temà-
tica diferent, revistes, perió-
dics i publicacions en gene-
ral, tot en un caire cul-
tural. uida la bi-
blioteca una simpàtica
senyoreta, Catalina Aguiló,
i es compta en particular
amb el suport de l'Ajun-

a S'Aranjassa

tament de Palma.

CONVOCATORIA DE
LA JUNTA GENERAL AL
CNA

El Club Nàutic ha con-
vocat pel dia 14 de juny
una Junta General ordi-
nària, així com ho dispo-
sen els estatuts. L'ordre
del dia és el següent:
-lectura	 i aprovació de
l'acta anterior
-memória del pressupost i
balanç
-projectes i propostes de
la directiva més les
propostes formulades pels
socis, presentades per
escrit	 amb	 5	 dies
d'antelació.
-Elecció de càrrecs: pre-
sident, vice-president, como-
doro i tres vocals. Actual-
ment els president és en
J. Miquel Catany.

a Llucmajor

.oucon

a Las Cadenas
a Sometimes

a El Arenal

a Son Veri

a Cala Blava
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Companyia de gas «Costa dorada»:
"Quan més magres, més mosques!"

Comentaven per la
plaça une dones. No basta-
va que la recollida de fems
fos un escàndol, que més
que un servei és una ofen-
sa, sinó que el mal exemple
d'aquest servei públic ja s'ha
extès a la Companyia de
Gas Butà.

Davant aquestes quei-
xes de carrer (de les quals,
els Ilucmajorers, som molt
afectats), però que a l'ho-
ra de presentar una recla-
mació formal o, si mple-
ment, de demanar una in-
formació de quins són els
nostres drets feim anques
enrera) la redacció d'a-
questa revista s'ha cuidat
de quins eren els drets dels
usuaris abans de criticar l'ac-
ció del delegat del Bu-
tà, S.A. a LLucmajor, no fos
cosa que Pestat actual del
repartiment fos el que per-
toca.

Posats en contacte amb
"Butà Ciutat" ens han dit
que allà, el repartidor passa
tres pics per setmana, uns
dies determinats i són dies
alterns, a més d'això, tota
persona que necessiti una
bombona la pot sol.licitar
a la central i en un màxim
de 48 h. 11 duen a ca
seva.

Per saber si les nor-
mes de Llucmajor eren di-
ferents o no de les de Pal-
ma també parlàrem amb el
"servei comercial"ei qual
ens informà:

-Que a raó d'una nota
sortida a U.H. ja s'havia
desplaçat a Llucmajor un
inspector de Butà per veu-
re què passava.

-Els usuaris tenen dret
que se'ls porti la bombona
de butà a ca seva quan
aquest ho sol.liciti. Li poden
dur la bombona en un
temps de 24 h. mentre que
a Campos , en 48 h.

-Aquest sistema està es-
tablert des que hi havia
pocs usuaris i era millor
això que no passar per
tots els carrers uns dies
determinats, encara que
aquesta situació continua.

-Els	 concessionaris

solen fer passar els homes
uns dies concrets i així
s'eviten sortides per a una
sola bombona. Però aixe,
no els eximeix que a més
hagin d'assistir a domicili
qualsevol demanda d'un
usuari en particular.

-A més, l'interlocutor

que ens va donar tota aques-
ta informació ens va dema-
nar que exhortàssim els ciu-
tadans a col.laborar amb el
"servei comercial" de
Butà, que té per mis-
sió que el servei sigui de
cada dia millor, telefonant,
per a qualsevol demanda

d'informació o reclamació
als números 21-30-09 i
21-49-53 "Servei Comer-
cial " i se'ls donarà tota la
informació que es demani
i en el seu cas, es prendran
les mesures necessàries per
salvaguardar els drets dels
abonats.



A. Ramis amb l'Agrupació Socialista de Llucmajor. Elec-
cions Autonòmiques de 1979.

n,4
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Antoni Ramis morg et passat 7 de main, víctima d'un accident

de trafic

Llucmajor ha perdut el polític més
representatiu

A les eleccions del 82 va ser el senador més votat
de les Illes

Quan les planes del pas-
sat número de "Llucmajor
de pinte en ample" aca-
baven de sortir de la im-
premta de Manacor, es con-
firmava la notícia de la mort
del senador Antoni Ramis
en un tràgic accident
d'automàbil en el madri-
leny Passeig d'Extremadura.
Llucmajor, igual com el
Senat i el PSOE va viure
dies de dol per la mort
d'aquest jove polític i el
funeral celebrat a la par-
ròquia de Sant Miquel es va
convertir en una impressio-
nant manifestació de dol en
la qual els ciutadans acom-
panyaren la família en el do-
lor.

Antoni Ramis va néixer
a Llucmajor el 18 de
juny de 1946, advocat de
professió, compatibilitzava
les tasques polítiques amb
el despatx d'advocat a la
Plaça de Sta. Catalina, a
Palma. Va estudiar el batxi-
llerat a Palma, es va llicen-
ciar en Dret a la Universi-
tat de Barcelona, l'any
1969, i després va ampliar
els seus estudis a Triste
(Italia) i a Guldfold (An-
glaterra). En l'any 1966
va participar a Barcelona,
a la fundació del "Sindi-
cat Democràtic d'Universi-
taris (SDU)" de caràcter an-
tifranquista. Durant el 75

va ser cofundador del Par-
tit Socialdemàcrata i mem-
bre del grup "Tramuntana".
El 76 es va integrar a la
militància del PSOE i des
d'aleshores va participar en
la direcció del partit com a
membre de l'ejecutiva ba-
lear. L'any 79 va ser elegit
conseller del Consell Insu-
lar de Mallorca.

EL SENADOR MES

VOTAT.

Amb 11.403 vots, An-
toni Ramis va ser elegit se-
nador per Mallorca a les dar-
reres eleccions legislatives
essent el candidat mallor-
quí a la Camara alta més
votat en els comicis del 28
d'Octubre de 1982.

Com hom sap, les llis-
tes del Senat es voten no-
minalment, i no per grups.

A les tasques parlamentàries
Antoni Ramis va presidir la
comissió d'Indústria, fou
membre de la d'Assumptes
Exteriors, i, al moment del
fatal accident que va posar
fi a la seva vida, prepara-
va l'actuació com a ponent
en nom del grup socialista
a la discensió del projecte de
llei Orgànica de Poder Judi-
cial. Com a coordinador

FERROS ARTISTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA

Villa de Madrid, 4
Avd. Carles V, s/n - Tel. 66 06 82

TI 11'111	 IlGia1~5 451,

LLUCMAJOR
(MALLORCi



El 1979 fou elegit conseller del CIM, era responsable dels
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de la comissió de justícia del
Senat, havia de portar el pes
de la discussió a la Camara
alta del conflictiu projecte
de llei.

Com a membre de la
comissió d'Assumptes Exte-
riors, Antoni Ramis treballa-
va pel restabliment de re-
lacions diplomàtiques amb
Albànica, i segons va mani-
festar el portaveu del grup
socialista, Joan J. Labor-
da, el senador llucmajorer
hagués estat nomenat en
breu, parlamentari europeu.
Laborda tengué també pa-
raules delogi per al desa-
paregut senador: "El Senat
era un camp de treball que
el realitzava personalment i
que ell vivia intensament".
"En el diari de sessions de
la camara —afegí— que en
són un exemple".

A. Ramis va participar a la Companya electoral amb
Gonzdiez. Camp del Baleares, Octubre de 1982.

EXTIMAVA LLUCMAJOR.

Antoni Ramis va aban-
donar des de la primera
infància la nostra ciutat,
però, en múltiples conver-
sacions, i quasi sense voler
deixava entreveure el seu in-
terés cap a Llucmajor
i els seus problemes. A
més de les visites setma-
nals a sa mare i germanes,
va assistir quasi sense ex-
cepció als actes oficials que
se produien durant l'any:
inauguracions, Fires, etc...

Aquests dies, s`ha escrit
molt sobre el polític lluc-
major però per ventura un
paràgraf d'un article del
seu amic i company en el
Senat, Gori Mir, ens expli-
ca la pauta de la seva ac-
tuació: "Estimava el seu
poble, Llucmajor. Més d'una

vegada m`havia dit, parlant
del meu Campos, que quan
pogués tornaria per a
sempre a Llucmajor.
D'aquesta manera expres-
sava la seva voluntat de ser
fidel a una terra difícil,
contradictòria i sovint
apàtica, però bella i ama-
ble. Es la notra terra que ens
identifica com éssers hu-
mans".

Les tristes fotografies
que il.lustraren les prime-
res planes dels periòdics el
passat 9 de maig amb el
taüt cobert amb la bandera
mallorquina i una rosa ver-
mella resumeixen, al meu
entendre, una labor polí-
tica que es va truncar trà-
gicament quan caminava

cap a la consolació.
Tots els seus companys

reconeixien que era un
"bon amic" que havia tre-

ballat per i per a les Illes,
sota les sigles polítiques
del puny,i la rosa.

Francesc Verdera.

Un polític prometedor

La mort d'un home jove i en plena maduresa pro-
fessional sempre és motiu de pesar col.lectiu perquè
una vida etruncada ens remet als projectes i somnis no
realitzats per qui ens ha abandonat d'una forma súbita i
imprevisible. Si a aquestes circumstàncies afegim les que
concorren en la figura del desaparegut Antoni Ramis, es
comprendrà fàcilment el dolor de Llucmajor i de tota
Mallorca en plorar el seu traspàs. El fet que Antoni Ra-
mis fos un home públic, que estigués rendint al màxim
com a polític prometedor i que morís a causa d'un bru-
tal accident, pràcticament en acte de servei, concedei-
xen al seu òbit unes dimensions inèdites que expliquen
la multitud de manifestacions de condol que ha provo-
cat i el calor popular que hom va sentir durant el funeral
per la seva memòria.

El jove amic i senador per Mallorca era home obert
i cordial, que sabia conjugar la fidelitat al seu credo po-
lític amb la comprensió i el diàleg amb els qui no pensa-
ven com ell. Demòcrata per formació i convicció, com
tants universitaris de la seva generació en temps difí-
cils, Antoni Ramis va exhibir una primerenca vocació
política que l'estudi de les lleis va saber despertar i acon-
duir per una de les més nobles vies. Era inevitable que
el jove advocat, tan preocupat pel futur del seu poble,
prest o tard ocupàs un escó parlamentari per combi-
nar així les seves dues vocacions i contribuir a les tas-
ques i a la potenciació del poder legislatiu. En el Se-
nat, i en les múltiples comissions i iniciatives a què el
va menar la seva fecunda curiositat, Antoni Ramis va
treballar sempre amb el pensament posat en el benes-
tar de la Mallorca que tant estimava. Aqueixa Mallor-
ca que el plora avui amb desconhort perquè sap que ha
perdut un dels seus fills més nobles.

FRANCESC VERDERA.



SA F LOA

(11 

C/ MELIÀ, 3 LLUCMAIOR

LLUCMAJOR / JUNY 85	 PAG. 10

Antoni Ramis en el record
Quan arriba l'hora dels

adéus, sempre quedam
muts. Tots hem tengut
aquesta experiència. Hem
acompanyat un amic ben-
volgut o un familiar al port,
a l'estació, a l'aeroport, i
acabats els tràmits de ri-
tual, hem esperat l'hora de
sortida del vaixell, del tren,
de l'avió, i no hem sabut
què dir davant del petit
trauma de la despedida.
Hem parlat de trivialitats;
en un instant de desplaçar
el neguit de la separació.
1 hem acabat amb mala
consciència, provocada per
la constatació que no hem
sabut apreciar en el seu
just valor lo que teníem
fins que ho hem perdut.

Aquesta és la sensa-
ció que domina, multipli-
cada pel fet que, aquesta
vegada, la despedida és per
sempre, quan hem de par-
lar del company Antoni Ra-

mis en el record. No sabem
com dir que des d'ara sa-
brem calibrar millor la se-
va humanitat, la seva vita-
litat, la seva permanent
disposició al joc de parau-
les, entre irònic i bonho-
miós, a vegades càustic, fins
i tot maliciós, però mai des-

pectiu.
S'ha dit ja massa que en

Toni era un home apassio-
nat per la seva tasca. Potser
és l'hora de posar més en
relleu que aquesta circums-
tància, que el va dur a fer
molta de feina i fer-la bé,

no li va fer perdre el sen-
tit de la dimensió humana
de la vida. No estava obses-
sionat per la política fins al
punt de perdre de vista les
coses que interessaven els
altres. Per això, s'integra-
va fàcilment dins qualsevol
grup i, sense proposar-s'ho
hi assumia sempre un prota-
gonisme mai fatxendós.

Crec que aquests són
els aspectes de la persona-
litat d'en Toni sobre els
quals més he reflexionat
des que vaig rebre la bru-
tal notícia de la seva mort.
Perquè per damunt del
fet indiscutible que el nos-
tre poble ha perdut un gran
polític, els que el vàrem co-
nèixer com a amic sabem
que amb la mort d'en To-
ni hem perdut a més una
espurna d'humanitat.

Josep Moll Marquès
Secretari General de la

FSB-PSOE.

A la mort del Senador A. Ramis
Continua la meva deso-

lació en recordar l'amic i
company.

Ho tenia tot, o quasi
tot, per a triumfar. Almenys
en tenia els pressupòsits bio-
lògics; la vocació, l'honeste-
dat, la simpatia i la prepa-
ració. Li ha faltat una cosa.

Era un home profund,
amb un gran sentit de la vo-
cació, amb el desig persis-
tent de servir el seu poble a
través d'un càrrec polític.
Parlant d'ell, mai no estava
millor emprada la denomi-
nació de pare de la pàtria.
Es evident, per a aquells qui
el coneixíem, que tenia una
predisposició natural que
l'inclinava cap a aquesta
direcció espiritual de la
professió política.

També era un home
honest, amb una honeste-
dat ferma, ponderada, en

diàleg amb tots els com-
panys, tant els propis com
els adversaris. La seva ca-
pacitat de comprensió, d'in-
terés i d'escoltar era il.limi-
tada; i si entenia que la raó
era de part de l'oponent
no tenia objeccions per re-
conèixer-ho. Semblava se-
guir la màxima de Molière
que cal fugir de tot extre-
misme i actuar sempre al
costat de la moderació i la
prudència.

Era, a més, un home
simpàtic i cordial, amic
dels amics, que feia pròpia
la frase del rei de Macedò-
nia que l'amic és aquell qui
en la prosperitat acudeix
en ser cridat i en l'adversi-
tat sense ser-ho.

Per aixà, en qualsevol
ocasió, sabies que podies
comptar amb ell, que no pa-

rava esment a qualsevol -sa-
crifici ni dificultat per a
ajudar, per a dissipar penes,
per a solucionar problemes.
Tenia, repetesc, aquestes
dues qualitats: cordialitat
i simpatia, les quals unides
a l'alt sentit de l'amistat
que posseia, donaven un
resultat incommensurable
des del punt de vista
humà.

Era, per últim, un ho-
me preparat i estudiós, no
improvisava, meditava les

seves intervencions i amb
brillant exposició desenvo-
lupava els seus informes i
discursos, perfectes d'expo-
sició i de contengut. Era
un dels qui es distingien
en la Cambra, i era un
amb qui es comptava, tant
en el seu partit com en

en tractar de
problemes o qüestions
greus.

Era, a més, infatiga-
ble. A la seva preparació
unia la dedicació, l'esforç
i el treball continu i res-
ponsable.

Com he dit al princi-
pi, ho tenia quasi tot per a
triumfar. Era cridat a fer
grans coses. Però no ho te-
nia tot, ho tenia quasi
tot.

De totes les qualitats

que tenia per a triumfar i
que he enumerat i detallat
més amunt, li faltà aquella
que anomenam fortuna o
bona sort, requisit també
necessari per a triumfar. La
fortuna no l'acompanyà en
el moment més decisiu de la
seva existència i en la flor
de l'edat, la fortuna, o
millor, la mala fortuna
truncaren la vida quan més
pareixia predisposat per a
aconseguir aquest triumf
que ell es mereixia i tots
prevèiem; tots menys la
mort, que com la regla del
dret romà diu "Mors om-
nia solvit", la mort tot
ho dissol. Tot ho ha dissolt,
la perspectiva, els triomfs,
el futur, la vocació i la
voluntat. Tot ho ha dis-
solt, menys el seu record,
el seu exemple i la seva es-
tela.

Si més no aixà ho ten-
drem present tots els seus
amics, ja que l'home no mor
si el seu exemple viu.

Per a acabar aquest en-
tranyable i dolorós record
a l'amic, diré que mereix un
epitafi d'acord amb el
vers de Quevedo: "Por él
nadie ha llorado y sin em-
bargo, hoy es por todos
llorado".

José Ma. Lafuente López
Senador d'Unió Mallorquina
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Un record per a Toni
Ramis

El testimoni d'una estima

Jaume Oliver Jaume.

Són moltes les imatges
i records que omplen la me-
va memòria on hi surts tu,
Toni. El Seminari, ca-teva
de Llucmajor, Barcelona
—els nostres estudis univer-
sitaris—, moments de la teva
actuació política posterior,
etc...

Però, fa poques setma-
nes, te vaig enviar una invi-
tació per si podies assistir
a una presentació del darrer
llibre meu Joan Comas i la
política educativa de la Se-
gona República (1936-
1939). Me contestares una
targeta que deia: "Estimat
Jaume: Me saps perdonar el
que no véngui a l'acte de
presentació del teu llibre?
Feines rutinàries em mante-
nen a Madrid. Un abraç. To-
ni".

I poc temps després ens
deixares per a sempre.

El cor queda gelat i el

cap es rebel.la .
Però tots, amb el senti-

ment ferit, heni de conti-
nuar treballant i lluitant
per tantes coses...

Tu seràs recordat sem-
pre i en molts de moments
la teva absència serà un buit
impossible d'omplir.

Has estat senador a uns
anys de recobrament de
la vida i de les institucions
polítiques, perdudes tants

Encara resta molt
per a fer i per a omplir les
formes democràtiques de
convicció i de plenitud. Som
molts, però, els qui volem
posar-hi el nostre esforç.

Déu vulgui que damunt
la teva tomba hi nesquin per
a tots flors dil.lusió, d'anim
i de coratge per aconseguir
fer un país més lloc de con-
vivència i més nostre.

I per no trevalar mai
més en les mateixes pedres...

Adéu, Toni. Descansa
en pau.

En parlar de Toni Ra-
mis no puc comprendre en-
cara aquell fatal desenllaç.
El tenc memoritzat, apart
de per la seva envejable
joventut, com un home
dinàmic i amb do de gents
extraordinari.

Donada la seva condi-
ció de senador per Mallor-
ca i el seu oferiment a
aquesta Alcaldia, ens era
una forta palanca i ajuda per
a quefers oficials, però que
mai no hem tengut ocasió
d `ut ilitzar.

Record una última con-
versa informal, amb oca-
sió d'una recepció fora del
terme municipal, en el trans-
curs de la qual em presentà
com a Batle seu. Feia osten-
tació de ser Ilucmajorer i
era notòria la seva pre-
sencia en actes programats
per l'Ajuntament. Igual-
ment, el vèiem xerrar amb
els seus companys d'estudis
i amics, en les festes anuals,
fent passeigs, com és
costum, per Plaça, princi-
palment per Nadal, Pasqua,

Santa Can- dida i les Fires.
El seu traspàs es deixà

sentir profundament en la
Ciutat i aquell dia tots
els llucmajorers férem mos-
tres de dolor per la pèrdua
d'un esser estimat.

Recentment, el Ple Mu-
nicipal ordinari del mes de
maig, per unanimitat de tots
els edils, acordà, com a mos-
tra de la dita estima cap a la
seva personalitat, dedicar el
nom de "Carrer del Senador
Toni Ramis", en substitu-
ció del de Ronda Tramun-
tana, ara existent i tenint
en compte que en aquella
zona la família Ramis po-
seeix una propietat.

Som amic de la famí-
lia i ho era igualment del
seu difunt pare. Siguin
aquestes últimes lletres per
a testimoniar a tota ella
en especial, a sa mare, dis-
tingida esposa i germanes
el meu sincer condol.

Que Déu l'haja acollit
en sa glòria.

Antoni Zanoguera Rubí
Batle de Llucmajor.
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HAMBURGUESES
"PERROS"
"PINCHOS"
"PEPITOS"

NOVA DECORACIO

TERRASSA

Provin la
nostra

CUINA RAPIDA
ÉS TROPI !...

OBERT TOTS ELS DIES

SERVEI DE BEGUDES I MENJARS
DE QUALITAT A PREUS RAONABLES

Avinguda Carles V (Tel. 66 11 17) LLUCMAJOR

BAR
RESTA RA E.

LLUCMAJOR
Taller BERTON
Carr. Campos s/n.
Tel. 66 08 92

PALMA
Auto Freno Oliver, S.A.
C/. Aragó, 138
Tel. 27 82 46

RANGE

Kilometraje ilirnitado

MAESTRO
1 atio Garantía.

ACCLAIM
JAGUAR

G.A.T. 1114

iaies

*Viatges a forfait
*Billets aeris i marítims
*Reserves d'hotels i apartaments turístics
*Turisme esportiu

*I nformació tur ística
*Excursions
*Lloguer dé cotxes (amb i sens xòfer)
*Serveis de recepció, assistència i trasllat

EXCURS10: TOUR A L'ILLA DE CABRERA

CENTRAL:
Avda. Bartomeu Riutort, 55

(Balneari 1)
Platja de Palma (Mallorca)
Tel. 26 81 00 - 26 86 62

TOTS ELS DIMECRES DE JUNY, JULIOL, AGOST,
SETEMBRE I OCTUBRE

Tiquet (menú inclòs): 3.850 pts.

Recollida a la platja de s'Arenal i trasllat amb autocar

(local 4)
AGENT MANDATARI:
Francisca Sbert Nicolau
Plaça Major,1
Tel. 26 53 74
S'ARENAL

CAN MATIES
BAR - RESTAURANT

TAPES VARIADES
BERENARS

C/. Campos, 1 - LLUCMAJOR
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Campanya	 país a l'Escola»

Un grup d'estudiants de
l'institut "Ma. Antònia Sal-
và" de Llucmajor, acom-
panyats del professor Rafel
Bauçà, vàrem tenir l'opor-
tunitat de participar a les II
jornades d'Intercanvi Esco-
lar, organitzades pel Congrés
de Cultura Catalana dins la
seva campanya "El país a
l'escola" i que es varen dur a
terme els dies 3 i 4 de
Maig a Barcelona.

Prèviament havíem pres
part en els concursos
de treballs .d'histària fets en
grup de poesia juvenil, dins
la campanya ja esmentada.

El tema d'enguany, tant
pel que fa als concursos de
recerca com a les jornades
d'intercanvi era EL MOVI-
MENT CATALANISTA
—a Mallorca se'n va dir
mallorquinista— DES DE
LA RENAIXEN ÇA FINS
ALS NOSTRES DIES.

En Germà Aguiló, Na
Maciana Bibiloni, En Miquel
Mut, Na Maria Ballester, En
Sebastià Rubí i Na Manue-
la Linares, participaren amb
un treball sobre els cinquan-
ta anys de l'editorial Moll,
en el qual s'estudiava l'im-
portant paper que tengué
aquesta empresa dins la dura
tasca de servar la nostra
cultura durant els anys més
foscs de la dictadura del
General Franco.

L'altre treball era el ti-
tulat Aproximació als
teòrics del mallorquinisme
polític, on es feia una
breu anàlisi del pensament
d'alguns dels més desta-

cats intel.lectuals nacionalis-
tes mallorquins de la Renai-
xença ençà, com Miquel dels
Sants Oliver o Gabriel
Alomar per citar-ne alguns.

Tomeu Salas, Miquela
Bonet, Per Francesc Tor-
rens, Miquel Bezares i Ma.
Magdalena Picornell parti-
ciparen al concurs poètic.

Les jornades consisti-
ren bàsicament en una sèrie
de conferències i taules ro-
dones a càrrec de personat-
ges tan destacats com Joan
Triadú, Fèlix Cucurull, Vi-
cent Ventura, o el mallorquí
Josep Ma. Llompart.

Les conferències foren
molt interessants, i en
elles els temes més tractats
foren el resorgiment de la
nostra cultura arran de la
Renaixença (1833) l'evolu-
ció del nacionalisme fins
als nostres dies i la situa-
ció actual de la nostra llen-
gua, cultura i nació.

Els dos dies poden sem-
blar escassos però cal dir
que l'horari era intens i les
hores s'aprofitaren al mà-
xim.

Després de les conferèn-
cies es formaren distints
grups de treball amb la fina-
litat de debatre una sèrie de
temes, gairebé tots d'actua-
litat, i elaborar les conclu-
sions tant del debat com de
les jornades.

El nostre grup, l'únic
de Mallorca, junt amb al-
tres estudiants del Princi-
pat, tinguérem la sort de
tenir amb nosaltres Josep
Ma. Llompart. Una vegada

acabat el debat, que fou
molt animat i participatiu,
redactàrem les nostres con-
clusions on diferenciàvem
els conceptes de Nació (En-
titat histàrico-cultural, grup
humà conscient d'unes
característiques pròpies que
el diferencien d'altres) i
Estat (Concepte jurídico-po-
lític), defensàvem els drets
de les nacions a l'autodeter-
minació, constatàvem que la
nostra comunitat nacional
és la formada pels paisos
de llengua i cultura catala-
nes, anomenats Paissos Ca-
talans, i ens proposàvem
com a objectiu final asso-
lir la reconstrucció d'aques-
ta comunitat dins el marc de
l'Europa dels pobles. Vàrem
considerar també que la tas-
ca més urgent era la d'acon-
seguir una autèntica norma-
lització lingüística, perquè
és la llengua la peça clau de
la nostra nació,
especialment als mitjans de

comunicació.
Ei darrer dia, just abans

de l'acte de clausura, es
varen fer públiques les deci-
sions del jurat dels diferents
premis. Tant en un concurs
com en l'altre el nostre ins-
titut obtingué premis, Mi-
quel Bezares i Tomeu Salas
al concurs poètic i el tre-
ball Aproximació als teò-
rics del mallorquinisme po-
1 ític.

De tornada, les carteres
plenes d'adreces d'estu-
diants d'arreu dels paisos ca-
talans, i el record d'unes
trobades profitoses per a
tots nosaltres. Per acabar
voldríem manifestar el nos-
te agraiment a totes
les persones i institucions
que fan possible aquestes
jornades i en general tots els
actes d'aquest tipus.

M. Mut; S. Rubí;
A. Llompart; G. Llompart;

M. Bezares; P.F. Torrens;
J .B. Garau

MATERIALS DE
CONSTRUCCIO

ANTONI VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVEI A DOMICILI
Tel. 66 06 88

40 ,R

4b.
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FAHRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WIIISKY, VINOS Y CHAMPANAS

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



LLUCMAJOR
Ronda de Ponent, s/n.
Tel. 6612 67

ESPORTS

LLOMPART
Espardenyeria

S'Estrella, 27
Tel. 66 05 78
LLUCMAJOR

GRAN VARIETAT
D'ESPARDANYES,

PRENDES ESPORTIVES
I ARTICLES DE PESCA

ISLEInIA DE MOTORES, S. A.
Conc•slonerlo Oficial

COLABORADOR

• TALLERS LLUCMAJOR •

REPARACIONS EN GENERAL
PLANXISTERIA I PINTURA

FOTO D'ESTUDI
REPORTATGES

FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
I PUBLICITARIA

Carrer d.Es Vall, 21
Tel. 66 00 29
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A EN JAUME FUSTER.

•Si una xinesa set besa a la
boca

i el teu sexe tresca el cel,
quan entrin els policies
trobaran la cambra buida
i els trets rompran els

miralls.
Cada dos lluent que caigui
se'n portarà un poc de la

teva vida
I xinesa, cançó i policies
tornaran reixes d'una bruta

presó.
Els miralls compondran la

silueta
del policia, després del tret,
i del fum que surt pel canó

estret.
La pistola caurà a terra.
S'encendrà el llum, hi haurà

petjades
de la gent que abandonarà el

local.

Tendràs fred al carrer,
que no deixarà d'esser,
buit de xineses que el besin,
i ple de policies que et

cerquin
per un assassinat de

pel.lícula..
Miquel Bezares i Portell

NIT DEL POBLE DEL PLA

Un grup desorbitat de gent
es precipita dins el seu

obscur
cap a la mucositat màxima...

Mentre...

Les veus capdavanteres
dormen dins la vellesa
dins les paraules buides de

sentit
i de valor, dins els somnis

inquiets
d'una adolescència

reprimida.

Algunes mans joves
rapinyen un futur inquiet.

Pere Francesc Torrens

TRIPTIC DE L'U DE
MAIG

boja, flor, pippiripí,
embalada sobre el teu

vespino negre
l'u de maig ja no t'enyora,

postmoderna.

l'exorcisme va per bon camí
encara que me sobti algun

calfred al veure't,
bé me`n guardo, com de

caure, de somriure't

m'he menjat el confit que
em regalares

i t'oblidaré, pippiripí,

t'oblidaré,
ja t'odio per tenir un

vespino negre.
Antoni Llompart.

NO SOLS FETS

He traduit un pensament
amagat al fons
de la meva ànima
i he trobat
un desig mai realitzat,
un anhel,
perdut entre les branques
d'aquell arbre
que tu vares poder.
I he substret
l'essència d'una història
acabada en silenci
i soletat
i rebutjo la idea
que tu em deies,
no!
l'amor,
va molt més enllà.

Joana Artigues.



MALAGA:
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gent està esperant que do-
nin lloc a apuntar-se, per
poder viure a aquell casal.

-Per lo que respecta a
apuntar-se, ja n'hi ha
molts. Tants, que diuen que
s'Ajuntament no ha tengut
altre remei que acabar
d'amoblar ses habitacions
que no feia comptes.

-Es cert tot això?
-Homo, se diu. Ja

saps que es nostro Ajunta-
ment dóna molt poques ex-
plicacions, no solament
d'això, sinó d'altres coses
d'interés per as poble.

-Sí, sobretot amb so
servici d'aigo potable; tan-

quen es suministre cada dos
per tres, i no diuen res, ni
perquè ni per quin temps.

-Per això hem de dir lo
que diuen...

-Diuen que pagaran
més els qui més tenen.

-Homo! Aixà també ho
diu en Boyer, i sa veritat
és que els qui paguenn més
són es qui manco tenen.

-Bé, però és que a Ma-
drid son socialistes, però
es nostro Ajuntament de
Llucmajor, no ho és, i farà
ses coses d'altra manera.

-Vorem.
Si encara som vius...

Un que escoltava.

Sa Residèneia
de Vells

-I sa Residència de Vells
no es posa en marxa...

-Es dia de sa inaugura-
ció pareixia que tot estava
a punt...

-Només ho pareixia,
perquè, segons estic en-
tès es nostros responsables
municipals, tenen es papers
molt banyats.

-No, i una casa com
aquesta ha d'estar molt ben
reglamentada.

-Aixà per descomptat.
Però és que només mos
mostraren part de sa Resi-
dència, però hi falten
molts de mobles, i, lo
que és més important, es
doblers per pagar-los.

-No em diguis que fal-
ten pessetes, quan en tenen
tantes per fer festes, i pagar
trofeus, dinars, sopars i de-
més "menudències".

-Es que fer funcionar
bé una institució com
aquesta que parlam, no és
cap festa, ni se sostén en
miquetes des pressupost mu-
nicipal.

-Perà, per lo mateix,
abans de res, s'hauria de
pensar amb la subvenció i
bon funcionament de sa
Residència.

-Idò pareix que encara
estan ben enrera.

-T`ho creus...?
-Sí, no saben encara

lo essencial, ni tenen fet
es Reglament des seu fun-
cionament. No saben lo que
han de fer pagar, quins hi
podran anar i quins no. Ni
saben tampoc quantes per-
sones, a més de ses monges
de la caritat se necessitaran
per cuidar des residents.

-No, idà ja comença a
ser hora que ho sàpiguen, a
tot això, perquè molta de



Les cases tenen contraforts repartits per les façanes poste-
riors.

Emparrat i cisterna d'aigua.
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La mitjana anual de pluja no sobrepassa els tres-cents millnketres

Capocorb Vell, el desert de Mallorca
En el seus terrenus s'ubica un dels poblats

més importants de
El topònim de Capo-

corb apareix per primera ve-
gada en la documentació
històrica l'any 1248, en un
instrument notarial d'esta-
bliment de lilla de Cabrera
i illots dels voltants per
Arnau, prepósit de Tarra-
gona, a Bernat de Clara-
munt i Guillem Huguet.
El protocol diu textual-
ment, en el llatí de l'è-
poca: "Insulas Capra-
rias pertinentes as prae-
posituram quae sunt iuxta
insulam Maioricarum ante
Cabo Chorbo". El pare Jau-
me Villanueva ho transcriu
afegint que "la confronta-
ción que se da a dichas
islas, respecto a Mallorca,
es ante Cabo Corvo, que es
el medio entre el Cabo
Blanco y el de las Sali-
nas, Ilamado sin duda
"corvo" por las sinuosida-
des que forman su costa".

Per al filòleg i lingüis-
ta Joan Veny, el fet que el
topònim conservi una —o-
(Capocorb en lloc de Cap-
corb) és imputable a l'ori-
gen mossàrab , igual que
Porto-Colom, Porto -Petro,
Muro, Campos, etc. El ma-

teritzat perquè els seus
terrenys tenen el màxim ex-
trem d'aridesa insular, ja
que la mitjana anual de pre-
cipitacions no sobrepassa els
300 mil ímetres. Per tant,
es pot afirmar que el
conegut poblat prehistòric
es troba en una de les zones
més seques i mancades d'ai-
gua de tota l'illa, si bé
desconeixem les caracterís-
tiques climàtiques de què
va fruir i que segurament
influïren en la seva cons-
trucció pels primitius mo-
radors.

DADES HISTORIQUES

	

Capocorb	 Vell	 fou
atorgat en el Repartiment
que féu el Rei En Jaume
al cavaller Martí Ferran-
dis i en el segle XV era pro-
pietat de la família Su-
reda. En el cadastre de
1578 figura a nom de
Pere Sureda Cenglada, que
juntament a Guiemerà,
Solleric, So N'Albertí Vall-
gornera, totes del mateix

teix Veny i Clar al.ludeix
a un nom anterior, Jnjar,
que podria esser el nom
aràbic d'aquest indret ma-
rinenc.

Capocorb Vell ocupa el
centre d'un triangle for-
mat en els seus vèrtexs
pel Cap Blanc, S'Aguila i
Vallgornera, i s'ha carac-



La volta gòtica està rematada per una clau que representa
l'escut de la família Sureda.

Detall superior d'un portal amb arc conopial.
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propietari, estava valorada
en 36.000 lliures.

El 1685e1 seu
valor arribava a les 4,290
lliures i era propietat de
Francesc Cotoner, cava-
ller de l'Hàbit de Santia-
go. El 1758 era de Bal-
tasar Rossinyol de Sagra-
nada i Fortesa. Valorada
en 11.250 lliures, el 1818
el seu propietari era Fran-
cesc Rossinyol de Sagrana-
da.

Capocorb Vell tenia el
1863 una extensió de 510
quarterades, 1 quartó i 50
destres, i continuava perta-
nyent a la família Rossi-
nyol de Sagranada.

En l'edificació de les
cases antigues figuren di-
verses rafes o contraforts
repartits per les fatxades
posteriors. En la part ante-
rior destaca la presència
d'un portal amb arc cono-
pial i unes finestres gòti-
ques que apareixen ac-
tualment tapiades.

Digne de ressaltar és
l'interior de les cases on es
conserva una esplèndida
volta gòtica amb •estels i res-
tes policromats, rematada
per una clau que representa
l'escut de la família Sure-
da, igualment amb restes po-
licromats.

MONUMENTS
MEGALITICS

A Capocorb d'en J aque-
tó es troben la Pleta i la
Tanca dels Talaiots, però
a Capocorb Vell s'ubica el
poblat prehistbric més im-
portant de l'illa. Consta
de dos talaiots de planta
circular i nombroses habi-
tacions. Durant més de
quaranta anys fou l'únic
poblat de la seva època
excavat quasi en la to-
talitat i estudiat científi-
cament per J. Colominas
Roca, primer excavador
que va donar a la nostra
prehistbria un fonament
científic basat en les ex-
cavacions. El complex pre-
histbric compta amb la
categoria de Monument
Histbric Artístic per
decret de 3 de juny de
1931.

Les troballes més inte-
ressants foren les cerà-
miques aparegudes amb
relativa abundància, encara
que molt fragmentada, tota
moldejada a mà. Es recolh-

ren també punxons d'os,
un nombre abundant de mo-
les de pedra i braceroles
de coure. Devora la po-
bresa de materials ressalta la
manifesta uniformitat del
complex que permet ads-
criure'l a una fase d'apo-
geu de la cultura talaib-
tica.

La troballa que mereix

major atenció dels arqueb-
legs és l'anomenat "protom
de bronze", que és una
asta de bronze rematada
amb un cap de bou, molt
esquematitzada, però per-
fectament treballada.
Se sap que l'estatueta fou
encontrada mentre es rea-
litzaven les obres de l'ac-
tual carretera S'Arenal-

Cap Blanc-Capocorb. Aques-
ta asta de bronze per-
met establir una relació en-
tre Capocorb amb el famós
santuari taurolàtic de Son
Corró de Costitx.

Joan Clar
Francesc Verdera

Fotos: Antoni Monserrat
Antoni Oliver
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Gent de la vila

Magi Clar, 25 anys dedicat a la fotografia

Abans de dedicar-se a la fotografia com a professional,
en Mag( Clar í Miralles, havia fet gairebé tots els oficis exis-
tents: de mecànic de bicicletes, de mecànic de cotxes, de
ferrer, de sabater, feina a una tintoreria arranjant els pro-
ductes químics, ara, als 48 anys d'edat, es compleix el
25è aniversari del seu treball com a retratista.

-Quan i com comença-
res a fer fotos?

-Vaig començar devers
els vint anys. Estudiava per
correspondència. Hi havia
un familiar meu que feia
fotografia, un familiar teu
(ton pare) que també en
feia i jo els consultava, mon
pare no en feia però s'inte-
ressava per aquest "hobbie"
perquè havia anat a escola --
amb el "Capellà d'Es Rafa-
let".

Després, al quarter,
quan feia el servei militar,
vaig tenir un company eivis-
senc que també s'hi
dedicava i me vaig deci-
dir a començar.

-I la radioafició, des de
quan t`hi dediques?

-Això ho vaig comen-
çar, de manera seriosa, molt
més tard. Aixà ha estat
molt de temps aturat. No
obstant, de petit ja escolta-
va per la ràdio primera
que tenguérem, a l'amo en
Joan Antich; llavors, devers
els 12 o 13 anys, me vaig
posar amb coses crelectri-
citat, vaig treballar amb
mestre Antich i així, a poc
a poc, me va entrar aques-
ta afició.

M'AGRADARIA FER
FOTOS SENSE HAVER DE
GUANYAR-ME EL
JORNAL.

-I,	 professionalment,
des de quan fas fotogra-
fies?

-Després d'alguns anys
de fer fotos, em vaig donar
d'alta i vaig començar com
a professional. Enguany fa
vint-i-cinc anys.

-Quins retratistes lluc-
majorers has conegut?

-Dels que he conegut,
en Salas era el que m'agrada-
va més. Per a fotos d'estudi
era una meravella. He
aconseguit la seva amplia-
dora í qualque dia la mun-
taré perquè tenc tot l'equip.

-Quin tipus de fotos
prefereixes fer?

-Wagradaria fer fotos
per a mi. Com tothom, su-
pàs. Les fotos que mo
agraden són les que gene:
ralment no agraden a molta
de gent. Wagradaria fer fo-
tos sense haver de guanyar-
m`hi el jornal. Es a dir,
provar diferents tècni-
ques, fer fotos artístiques...
Però hem de fer reportat-
ges, encara que de cada dia
se`n fan manco per mor del
vídeo. Ara tota la gent fa
fotos.

-Quines creus que
són les fotos més impor-
tants que has fet?

-Bé, tenc alguna foto
que és interessant, només;
molt important. Quan ven-
gueren els Reis a Llucmajor
abth va ser molt important
segons jo, però per exem-
ple quan varen anar a fer
fotos a les coves de Vallgor-
nera l'endemà de ser desco-
bertes, també ho va ser
molt, important. També he
retratat "S'illeta des Repu-
blicà", més recentment
"Can Mataró", sempre
hi ha fotos d'aquestes que
passen a la història.

-Què dóna més benefi-
ci als fotògrafs; els reportat-
ges, diguem-ne socials, o les
fotos cPestudi?

-De les fotos d'estudi
no puc opinar molt perquè
hem tengut un mini-estudi
i hem anat fent quatre fo-
tos de carnet i quatre coses
i normalment anam tirant
amb els reportatges (noces,
comunions, bateigs...)
Consider que un estudi ben
muntat és molt important
però es necessiten molts de
metres quadrats, molt

i nosaltres, de moment
no ho podem tenir.

AVUI TOTHOM SAP FER
FOTOS.

-Hi ha competència en-
tre els retratistes Ilucmajo-
rers?

-No. El que passa és que
la gent de cada dia fa més

fotos i a segons quines fes-
tes (aniversaris...) els fotò-
grafs ja no hi anam. Es fan
més fotos que altre temps
però és la mateixa gent
que les fa.

-Quins canvis irnpor-
taliZ, has observat en el món
fotogràfic durant aquests
vint-i-cinc anys de dedica-
ció?

-Moltíssims, moltíssims.
Cada cop fan els aparells
més electrònics, la gent com
he explicat fa més fotos en-
cara que siguin més cares i
una cosa important és la
decadència del blanc i ne-
gre, la qual cosa és una ver-
tadera llàstima perquè és la
foto més bella i més fàcil
per a qualsevol fins i tot és
la que pot sortir més artís-
tica. Els fabricants en te-
nen un poc de culpa perquè
no fan tanta cosa de blanc i
negre i ho pugen molt més
que el material de color.

Els laboratoris es co-
mencen a retirar en blanc i
negre i jo, si hi prepar al-
guna cosa, pràcticament
no s'hi fa feina. De veritat
que és una pena. D'altra
banda, un canvi també prou
important ha estat el desen-
volupament de l'electrbnica
a costa de la tècnica. En
una paraula, avui qualsevol
sap fer fotos, no és així?

-Es veritat que ets un
entusiasta de la mecànica,
que ets allò que en diuen
un "manitas"?

- No lleu gaire això,
però m'agrada. Si un me
demana alguna cosa m'agra-
da poder-lo informar i
m'agrada, diguem, "jugar"

amb una màquina. Si no te-
níem res més a fer, tant de
bo que ens hi poguéssim
dedicar! en tenir la jubila-
ció per ventura farem qual-
que cosa, si som vius.

-Es pot compaginar
bé la fotografia i la radioafi-
ció?

-Sempre se compaginen.
Es un "hobbie" molt
interessant: està preparat
per ajudar a qui ho hagi
de mester per estar enfora o
incomunicat, quan hi ha
per exemple un conflicte
nacional, estar preparats per
a protecció civil, etc...

-Ens podries contar al-
guna anècdota del teu
ofici?

-Si. Record que al prin-
cipi, amb una màquina molt
antiga que tenia el botó de
rebobinat que si no l'engan-
xaves bé o se rompien les
dents quan posaves una bo-
bina ("carrete") no se nota-
va i vaig fer unes fotos, a
un aniversari me pens,
i quan les vaig anar a reve-
lar no havia corregut el
mateix negatiu i estaven
una damunt l'altra, no ha-
vien caminat ni un requa-
dre..-. i no va sortir res.
Són coses que dissortada-
ment han passat però que
no han tornat succeir i pro-
curam que no succeeixin.

-Quins equips de màqui-
nes utilitzes?

-A partir de 6x9, de ta-
manys molt grossos,
empram una màquina per
fer murals. Tenim unes qua-
tre màquines de 6x6, reflex
d'un objectiu, de dos... Lla-
vors, les màquines modernes
que empram ara són 4,5x6
i per a les altres feines, mà-
quines de pas universal. Se-
gons el tipus de treball s'uti-
litza una màquina o una al-
tra. Un temps s'empraven
les màquines de plaques i
anava molt bé perquè qual-
sevol aficionat revelava la
placa de vidre i quan estava
eixuta bastava posar una
premsa entre el paper i lla-
vors un llum; es donava
l'exposició a través del vi-
dre (negatiu) i podien fer
les fotos de qualsevol ta-
many, sense ampliadora, ni
res. Això ho feia al principi,
quan llevia molt fer proves.

Tot el que en Magí Clar
ens ha contat ha estat molt
interessant i això de ser
un "manitas" vos no podeu
bé creure, sempre està arran-
jant alguna màquina, sigui la
que sigui, jugar amb pecetes
de ferro com si es tractàs
de composar un "puzzle"
mecànic l'entusiasma, i tots
el aparells electrònics que
surten al mercat li fan il.lu-
sió. Enguany, com hem dit,
celebra les noces de plata
com a fotògraf i des
d'aquí la nostra més sincera
felicitació.

Catalina Font.



Aprofitam per anunciar els campaments que es realit-
zaran enguany, per part dels monitors del CLUB D'ES-
PLAI DE LLUCMAJOR:

Dos campaments a Can Tàpara:
-Del 8 al 12 de Juliol per nins i nines de 7-8 anys.
-Del 17 al 23 de Juliol per nins i nines de 9-12 anys

Una experiència nova serà el campament que farem pels
joves de 13-16 anys a Menorca, els dies 26 a 30 d'agost.

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

Cl. Bisbe Taixaquet, 6 - Tel. 66 03 74
LLUCMA IOR

TALLER MECANICO

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

SERVICIO DE PINCHAZOS
Y NEUMATICOS
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La «Diada d'Esplai», a Inca
Dia 12 de maig, es du-

gué a terme la "DIADA
D'ESPLAI", que, des de fa
un grapat d'anys, es va
realitzant a distints pobles
de Mallorca.

Enguany es va celebrar
a Inca, on varen acudir
quasi tots els clubs d'es-
plai de Mallorca.

El CLUB D'ESPLAI
DE LLUCMAJOR, que no
hi va faltar, hi acudí i
participà amb un nom-
bre, que entre al.lots i mo-
nitors, arribava més o man-
co a 90 persones.

El lema de la diada
d'enguany fou: "Sembrem
llavors d'amistat" i per aixe,
es va preparar la diada com
a una olimpiada de l'amis-
tat. Al llarg d'aquest dia
es varen realitzar diverses
activitats, començant amb
una, de benvinguda a càr-
rec del club d'esplai de la
localitat. A primeres hores
de la matinada es devallà
de Lluc (lloc on s'havia
realitzat l'anterior diada)
l'antorxa de l'amistat. No
va faltar l'arribada de l'an-
torxa a la plaça de toros,
vinguda gràcies a l'esforç
d'alguns monitors des de
Lluc. Després de tot aquest
inici cada club oferí la se-
va aportació. Però, val més,
saber el que va passar di-
rectament dels que hi parti-
ciparen, per això seguida-
ment ens conten el que
feren dos al.lots del nos-
tre club, EN X ISCO I EN
PEP:

"Sa partida va esser
a les 9 des dematí an es
carrer des Born. Vàrem
partir	 amb	 dos	 ca-

mions grossos. Quan arribà-
rem a Inca mos aturàrem
davant la plaça on ja
hi havia molts de clubs
d'esplai, tota sa plaça estava
plena d'al.lots. Totd'una
quan baixàrem dels ca-
mions partírem i mos pas-
sejàrem pes carrers, fins que
vàrem entrar a la plaça de
toros. Allà hi havia mú-
sica, mos vàrem asseure i
vérem desfilades també
balls de boleros. Va sortir
l'antorxa olímpica
varen encendre un fogueró.
Després vàrem fer grups a
distintes places, i a noltros
mos va tocar la Plaça de
Mallorca. Jugàrem, vérem
comèdies i vàrem cantar
cançons amb en Jaume,
cantàrem "Susana", "Pugem
al tren " i "Si vas al
cel" i "Yupi-la".

Després mos ne và-
rem anar a jugar, i a dinar.
Un poc més tard, anà-
rem a veure molts de mu-
rals fets en terra enmig
d'un carrer, i ja per
acabar entràrem a l'es-
glésia d'Inca i quan và-
rem sortir ens anàrem cap
als camions i cap a Lluc-
major".

A més del que ens han
contat els al.lots, el nostre
club, també preparà una
comèdia que es deia
"Na Caputxeta", i un mu-
ral ben polit, fet de gra-
villa de diversos colors.

Dia 25 i 26 de maig,
amb motiu del fi de curs,
el CLUB D'ESPLAI, rea-
litzarà una acampada a
Lluc.

Aquesta vegada ens
conta la feta, en GUI-

LLEM: "A les 5 del dissab-
te, pujàrem dins es camions
i partírem cap a Lluc. Per
sortir de Llucmajor
mos vàrem trobar amb
moltes de dificultats. Quan
vàrem arribar a Lluc, anà-
rem a una caseta que havia
llogat el CLUB, però va
estar tancada i vàrem anar
an es càmping. Allà và-
rem començar a muntar les
tendes i també a preparar
comèdies. Un poc més
tard férem un joc de bosc.
Aquest consistia en que es
monitors imitaven animals
i noltros els havíem de
trobar, i aconseguíem ai-
xí un paperet que deia es

CAMPAMENTS D'ESTIU

nom de s'animal. Quan và-
rem haver acabat anàrem a
dormir, però varen esser
pocs es qui ho feren. Es
dematí quan mos vàrem
despertar beguérem un
tassó de llet amb galletes,
i menjàrem un panet.
Un poc més tard mos n'a-
narem a caminar i quan
tornàrem ja vàrem veure
es nostros pares. Dinàrem
tots plegats de sobrassada i
botifarró. Férem ses re-
presentacions que havien
preparades es dia abans i
cantàrem i llavors mos
ne vàrem anar cap a Lluc-
major".

Els monitors
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"Totes les paraules que
empram per a expressar els
nostres pensaments poden
distribuir-se en vuit
grups o categories
gramaticals"

(Dels llibres de Gramàtica)

"La llengua és compa-
rable a una casa. A les nos-
tres latituds, la casa es
compon de pedres que, uni-
des en una forma deter-
minada constitueixen les
parets, i mitjançant pe-
ces de suport i unió, com
són els fonaments , les
bigues, els elements de
cobertura, els dispositius
de pujada i baixada, les
obertures, etc., formen un
edifici concret, amb un as-
pecte propi que el distin-
geix de qualsevol altra cons-
trucció. Les pedres, que
són les peces més elemen-
tals i més nombroses d'una
casa, venen a ser, en la
llengua, les paraules o
mots; el conjunt de pedres
que forma les parets o ma-
terial visible de l'idioma,
són el lexic o vocabulari.
Tot allò que no són pe-
dres, sinó elements que do-
nen unió, estabilitat, pro-
porció, eficàcia i estil a l'e-
difici, venen a ser, en la
llengua, el sistema fonolò-
gic, els morfemes, les fle-
xions i els enllaços sin-
tàtics". Aquesta citació
la va descobrir el copia-
dor de llistes impresa a un
full sense paginar arra-
bassat del volum CCXXXIV
de la Col.leció Popular Bar-
cino, corresponent a l'obra
del nostre gran filòleg F.de
B. Moll "El parlar de Ma-
llorca" (Barcelona, 1980).
Pensà el copista que el mots
del lingüista nostre venien
com dos i dos fan quatre
al tema del mes. Com hem
pogut comprovar, si
hem tengut la incomprensi-

ble voluntat de llegir
aquesta secció mensual-
ment, la immensa majoria
dels barbarismes que hem
comentat són castella-
nismes lèxics. Hem deixat
voluntàriament de banda
els fonètics (encara que
alguna menció escadussera
ha sorgit aquí i i els
gramaticals (o morfosintàc-
tics). Aixe, no vol dir que
aquests segons no sien
tan importants com els
lèxics, ans al contrari,
sinó que, senzillament el
propòsit de LA RACONE-
RA era el que era i no
un altre. Tal volta arri-
bats ja a les portes de les
dues dotzenes de "racone-
res" fóra oportú de retre
un mínim homenatge a un
esplet de mots que si bé
tenen poca entitat com a
tals sobretot, si els consi-
deram ailladament, són im-
prescindibles per a donar
"unió", estabilitat, pro-
porció, eficàcia i estil a l'e-
difici", ens referim natu-
ralment a un seguit de pa-
raules "gramaticals", la fun-
ció de les quals és la de-
terminació, l'enllaç, la
complemen tac ió d' al tres
més importants pot ser com
els noms, els adjectius o els
verbs. Més importants sí,
però, sense aquelles, im-
potents per a la comuni-
cació, que és (la co-
municació), en definitiva,
l'única i primordial raó
d'ésser d'una llengua. Ano-
tarem al final una llista
d'una cinquantena de
paraules "gramaticals" en
general (no és aquí el
lloc ni l'hora de preci-
sions tècniques): determi-
natius, preposicions i locu-
cions prepositives, conjun-
cions i locucions conjunti-
tes adverbis i locucions •
¡dem, és a dir, terminolo-
gia de categoria lèxica

pobra però de rellevància
sintàctica evident.

Per què aquest ho-
menatge en lletra minús-
cula? Doncs és prou clar.
Si observam la llista veu-
rem com són munió les ora-
cions i frases que cons-
truim erròniament en el
nostre menyspreat i agre-
dit català de Mallorca
tan sols pel mal ús que feim
de mots d'aquesta natura.
També comprovarem que
amb un bon ús d'aquest
ciment i picadís es po-
den bastir ben fàcilment i
sense gaire defectes les pa-
rets de casa nostra, casa
que encara que humil no
ha d'ésser malgirbada i estra-
falària.

Remarquem com de ve-
gades una mesquina pinze-
llada pot convertir una
tela horrorosa en un qua-
dre plaent i net. Així
per exemple, quan aquest
estiu per a combatre les

'ardències	 de	 lagost
gosem assaborir un gelat

d'aquests químics a qual-
sevol guingueta de platja
si en comptes de dir:
"Aquest pol té un bon
gust a llimona" expresam la
nostra constatació amb un:
"Aquest pol té un bon
gust de Ilimona" el pro-
ducte ens serà molt més
profitós. Un altre exem-
ple ens el podria oferir
la sacrosant TV si algun
dia ens bombardejava amb
anuncis en català (la qual
cosa a les Balears a la vista
del que opinen determina-
des esferes del poder au-
tonòmic, a les quals sem-
bla que els fa nosa l'au-
to, mai no arribarà a ésser)
en lloc de proposar-nos l'ús
d'ambientad ors" amb
"olor a roses" en aconse-
Ilàs el consum de perfu-
madors amb "olor de
roses", tots podríem en-
sumar de gust. Ja que anam
de preposicions, si sentim
que "tal o tal altre esde-
veniment (vuis si és "In-
formatiu 1, abans Ba-
lear, pot ser diguin "acon-
teixement") tendrà lloc per
la nit", podem deixar el
caminar pel córrer i recor-
dar que les coses o esde-
venen"a la nit" o no es-
devenen.

Si la llista llegiu, pro-
bablement quan arribeu a
l'adverbi MENOS, que tan
sucoses refiexions suggereix

als autors dels vocabula-
ris de castellanismes, hi
trobareu una mancança
que ara és hora de resol-
dre. Es tracta naturalment
de com eliminar aquest
mot foraster a l'hora de
dir l'hora (i mai tan adient
la redundància). No creu
el copiador que hi hagi cap
catalano-parlant que dubti
que "les sis menos quart"
és una expressió inexacta
de fons i forma, el pro-
blema però està en les
alternatives Com ho re-
solem? Per a els lingüistes
(Corbera, obra supersmen-
tada pp. 141-142) la solu-
ció "les sis manco quart"
no sembla oportuna, entre
d'altres raons perquè és
un calc servil d'una estruc-
tura castellana poc to-
cat de mallorquinitat; la
proposta més sensata sembla
la forma "falta /manca un
quart per les sis", ben fa-
miliar entre nosaltres.

Es evident que una
observació amb una lent
comptafils de la llista ens
donaria peu per a un sucós
raig d'acotacions, el co-
pista però renuncia al seu
dret a la paràfrasi i l'o-
fereix a l'incert lector per-
què hi exerciti, si
ve de grat, el seu enginy
i la seva enganyosa o feliç
memòria. Això no ho fa
el memorialista per gentile-
sa sinó per una fidelitat
aconcreta a l'espai de
què disposa a les pàgi-
nes de la revista, fideli-
tat que l'empeny a inten-
tar-ne el profit màxim (i
els escolis no solen ésser
dissortadament profitosos
als lectors ans afartadors
i soporífers). El que desit-
ja l'amanuense és aprofitar
les ratlles que li queden
d'aquest senzill homenatge
a les paraules purament gra-
maticals per tal de re-
treure una dotzena d'excla-
macions (un temps la gra-
màtica considerava la in-
terjecció com a part de
l'oració igual que l'adverbi
o la conjunció, per això
doncs associa el copiador
tal tipus de mots amb el
tema del mes) que haurien
d'ésser sotmesos per part
dels qui no volem hu-
miliar la testa (lingü(s-
ticament parlant) davant el
forà. No cal dir que aques-
ta dotzena d'interjeccions
només son un tast, a manera
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d'aperitiu, del que les possi-
bilitats de la nostra desfe-
ta Ilengua ens brin-
da. Vegeu-les:

BONO!/ BUENO! (bé!),
CARAMBA ! (carall! "Ca-
rai"), CLARO! (clar!, és
clar), CU I DADO! (aler-
ta!/ atenció, esment, cu-
ra/ ANAR AMB...anar

INTENSIVOS cu-
res intensives), DALE! (Da-
li, • venga!, torna-hi!), DU-
RO! (fort!), FUERA! (fo-
ra!, arruix!), HOMBRE (ho-
me!), MALO! (mala-
ment!), NADA MENOS !
(quasi res! // ni més ni
manco (que )!), OJALA!
(Déu ho vulga!) Déu vulga
que..., així sia!, així sia
que...,ell que ho véssem!,
tant de bo!, tant de bo
que...(, OJO! ULL! (ep!,
ei!, viu!, vigila!, atenció!,
VAIA! (vaja!), VALE
(d'acord!, va bé!) VA-
MOS! (venga!)...

Complert el capri-
ci interjectiu passem ja
sense més emperons a la
relacio i que ens ompli el
cap de grins (reivindicadors,
naturalment).
BARBARISME

FORMA COR RECTA
Ademés  a més, a més
a més, endemés
ADEMES DE 	

ALGO 	
cosa (afirm.); res
gació o dubte.)
A LO MILLOR 	
per ventura ("pentura"),
pot ser, tal volta, tal vegada
ALTRE (LO) 	
	  la resta

ANC QUE 	  encara
que
ANTES . . abans/QUANT...
	 com més prest millor

BAIX (preposició) 	
	  davall, baix de, sota

CON TAL QUE 	
mentres que, sempre que,
amb que
CUENTA (A LA...) 	
segons pareix; a bon compte
CUY0 	 el /la/
les...del/de	 la/dels/ de les
quals/ quals
DEGUT A. . . . a causa de,
per mor de, per raó de
DEMES (ES...)/(LO ) .
. .els altres, la resta/ la resta
DESDE LUEGO  
és clar, naturalment, ben
segur, sens dubte, per
descomptat (expressió d'as-
sentiment)//realment, en ve-
ritat, en realitat, de fet,
si va a dir ver (locució adv.

afirmativa inicial de frase)
DES DE QUE. . .des que,
crençà que
DESPUES 	 després
DONAT QUE 	  atès/
posat que
DONAT QUE (més) GRUP
NOMINAL. . . . atès /posat
(més) GRUP NOMINAL
EN SEGUIDA. . totd'una
ENTONCES 	 llavors,
aleshores
EN VES DE 	
en lloc de; en comptes de
EXPENSES (A .)  
a càrrec, a compte; a
despeses
HASTA 	 fins
(preposició) //fins i tot;
àdhuc	 (adverbi)//...LA
VISTA.. 	 .a reverure
LUEGO. . llavors //HASTA
	 fins després

MAS 0 MENOS 	
	 més o manco

MEDIACIO (PER..) 	
	  mitjançant

MEDIANAMENT 	
	  mitjanament

MENOS 	 manco, més
poc/ poca (no tan/
tant)// manco (llevant-ne)
//Al/ PER LO/ A LO  
almanco//...MAL encara
sort, tant de sort, sort
//NI MOLT...ni de molt, ni
de bon tros, ni noves// 1
MOLT...SI sobretot si
NO OBSTANT 	
això no obstant, no obs-
tant això
OCTAU 	  vuitè
PAULATINAMENT 	
a poc a poc, lentament,
de mica en mica
PER LO TANT 	
	  per tant

POR SUPUESTO 	
	  per suposat

PRECIS (ES...) (obligació)
necessari (és...) /DE...neces-
sàriament
PUES 	 idó, doncs
QUAL (LO...). la qual cosa
QUANT (DE TANT EN...) .
. ..de tant en tant, de quan

en quan
RAIS /REL (A...DE) 	
	  arran de
REPENT /REPENTE (DE..)
de cop i volta, cop en sec,
tot de cop; de sobte, sobta-
damen t.
SABIENDAS (A...) 	
	 sabent (ho/que...)

setèSEPTIM 	
sisèSEXT 	

si un cas,SI ACAS
si de cas
SIGUENT /SIGUIENT....

següent
SIN EMBARGO   no
obstant això, així i tot,

a pesar de tot, tot i amb
això; malgrat tot, no-
gesmenys
SIQUIERA (NI...) 	
	  ni tan sols

TAL 1/0 QUAL 	
	  tal i/o tal

TONTAMENT 	
. . de manera beneita, estú-

pidament
TRIGESSIM 	 trentè
UNDECIM 	  , . .. onsè
VARIOS /VARIS . diversos

Maig- 85

a més de
qualque
(interro-
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S'altre dia de pagès, per
estirar un poc ses ales, vaig
fer una volta pes voltants
des poble i vaig quedar es-
pantat de sa gran activitat
que hi havia a foravila. No
eren treballs des camp es
que es feien. Eren treballs
de picapedrer. La cosa bu-
llia. Jo que creia que des-
prés des famós manifest
d'ets "Albertinensis" tot
això s'hauria acabat. Idò
no, així van ses coses per
aquest poble.

***
Es mussolet, que de

cada dia té més dificultats
per trobar soca on no moles-
tin el seu hàbitat, va molt
enfadat, cap baix i desen-
cantat de s'actuació d'ets
homos. Diu que no els en-
tén. Resulta que sa comis-
sió encarregada d'estudiar
ses obres il.legals es reu-
neix, i avisa a tots es
que no han complit es re-
quisits per fer s'edifició per
tal que els compleixin. Fins
aquí molt bé. Però, i an es
que no se'ls pot donar cap
casta de permís perquè és
il.legal 1 que han fet,
què passa?

***
Mentre que ets esterns

vénen an es nostre poble
i amb unes 300 a 500 mil
pessetes tenen un gran solar
on poden construir es tipus
de vivenda que volen (no en-
tre parets amitgeres) i a més
exempts de tota despesa
d'arquitecte, Ajuntament,
imposts, etc... els llucmajo-
rer-s han de pagar de 2 a
3 milions per un solar, grà-
cies a la política de "laissez
faire" de l'Ajuntament.
Després, l'arquitecte, els
drets de l'Ajuntament i a pa-
gar imposts tota la vida.
Creis que és just això?

***
Ah! no vos preocupeu,

ja que mentre hi hagi de ti-

nent batle d'urbanisme el
matancer Sr. Martí, no hi
haurà ordre urbanístic
perquè amb l'aprovació del
nou pla ell també té la roba
a l'estenedor.

***
Que actui d'aquesta

manera el regidor d'urba-
nisme ho entenc, i és hu-
mà (tot home sol defensar
els seus interessos a pe-
sar de tots diuen que no-
més van a l'Ajuntament per
"servir" al poble) però el
que no entenc és que fan
els d'UM: també hi ha inte-
ressos creats, o és que enca-
ra no han desxifrat què vol
dir el famós manifest del seu
portaveu?

Els contribuients, com
que no el vàrem entendre,
esperàvem saber què volia
dir per les decisions que es
durien a terme. Fins
ara continuen la política
urbanística d'AP i, per omis-
sió d'accions reals, creim
que l'escrit volia dir: "no
tornarem res, ni tan sols
com a fet simbòlic, per
impedir que se'n facin més".

***
Dels de "cent anys

d'honradesa i firmesa" tan
sols podem dir que la fir-
mesa no la veim enlloc ja
que no tenim notícia que
s'hagin duit les infraccions
a la comissió Provincial
d'Urbanisme, denunciant la
incompetència i complici-
tat, per omissió dels seus
deutes de fer complir les
lleis, del Batle Don Anto-
nio, i d'en Miquel Martí,
i de tots els membres de la
comissió d'urbanisme que
permeten que les coses con-
tinuin no iguals, sinó pitjor
que en temps del batle Ra-
mon. Tampoc no s'ha pres
cap acció legal en contra
del batle comprometeren i
jo des de la soca de la figue-
ra, esper... però d'assegut!

Ca que lladra no mossega!
Així és que ja ho

sabeu, llucmaiorers, per
no quedar darrera s'ha de
córrer tant com els altres.
Ho sentim molt per als ar-
quitectes, aparelladors i fins
i tot, si són molts els que
prenen camí que mos obri
el Sr. Martí, hi haurà di-
ficultats perquè cobrin els
funcionaris. Lo trist serà
que els que haurien de to-
car més les conseqüències,
el batle i certs regidors, se-
ran els que de segur que a fi-
nal de mes se'n duran la
bosseta. Per allò que la
"caritat ben entesa co-
mença per un mateix".

***
S'han repartit per

molts de cafès i establi-
ments públics, uns progra-
mes demanant la col.labo-
ració dels ciutadans, per
part dels "butxistes" per-
què se'ls torni els coloms
extraviats. Fins aquí, a
l'àliba li pareix bé. El que
ja no li sembla tan bé és

que un alt dirigent de l'as-
sociació tengui una escope-
ta amagada a les voltes de
l'església per matar els
coloms que van o habiten
per allà. L'àliba, a la qual
ja li han fet aprop més d'un
pic va més viva que sa go-
ta, però els pobres coloms
moren de mala manera. So-
bretot els colomins que
privats dels seus pares,
de fam es tiren a baix del
niu i moren esclatats.

Tan singular "caça-
dor'' (suposam que furtiu)
ven els coloms a 45 duros
a un conegut bar del poble.
Els coloms (segons fbliba)
opinen que si els responsa-
bles de l'església no els vo-
Ien alla, podrien vedar les
voltes i vendre la cacera i
amb els doblers arreglar part
de la teulada però no ser-
vir per engrossar la butxaca
d'un butxista.

Qui vol que respectin
el que és seu, ha de respec-
tar el que no ho és! diu el
talc ó.

Viajes

s. a.
G.A.T. 687
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"VIATGES XALOKI", SENSE CAP TIPUS DE
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Maria Antónia Salvà, 38
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Jaume Salvà, protagonista de la Volta Cklista a Espanya

«NOMES PENS A TORNAR A CORRER»
Joan Quintana

Tota la premsa na-
cional, així com els mit-
jans de comunicació de
masses, TV i ràdio, s'han
fet eco del greu accident
que va sofrir Jaume Salvà,
l'únic mallorquí professio-
nal en competició entre els
cent setanta homes que
prengueren la sortida d'a-
questa present edició.

Al passat número d'a-
questa mateixa revista, ja
comentàrem com es va
produir l'accident i les
conseqüències que va
comportar, encara que
gràcies al promte servei
del Dr. Astorki, el corre-
dor de Llucmajor ho pot
contar.

L'ESTADA EN TERRES
GALLEGUES

Aquella ambulància
tot ràpidament, el va tras-
lladar a l'hospital "Juan
Canalejo" de La Co-
runya. Poc després el
metge que el va operar,
el Dr. Pousa Real, ens
tranquil.litzava: "Jaume
Salvà és fora de perill".
El part facultatiu —que ara
tenc en les mans i que puc
llegir— diu textualment:
"Ingressa en urgències
presentant traumatisme
craneofacial cerebral, frac-
tur...comminuta oberta, os-
sos propis nassals amb des-
trossament de cartílags
alars i llavi superior. Feri-
da inciso-contusa, erossions
i contusions múltiples". A
més a més —afegeix en
Jaume— tenc algunes dents
rompudes.

La seva estada a la clí-
nica es va perllongar per es-
pai de nou dies. Les mos-
tres d'afecte, a la capital
gallega varen ser moltes.
Sa mare, plena d'emoció
diu: "no sé què he de
fer. No tenc paraules per
poder expressar les mos-
tres d'afecte cap al meu

fill, han estat tantes que
no sé com pagar-les".

"Estic molt agraït,
explica en Jaume, "tant la
gent del ciclisme com
la que no tenia res a veu-
re amb aquest esport, m'ha
ajudat molt".

"He rebut moltes mos-
tres d'afecte", afegeix,
"i infinitat de telegra-
mes, del Consell Insular,
de l'Ajuntament de lluc-
major, del Club Ciclista,
d'en Guillem Timoner, de
la revista "Llucmajor de
Pinta en Ample..., i d'un
Ilarg etc..."

-Tenim entès que va
venir a veure't l'amo del
ca que va provocar l'ac-
cident...

-Sí. Vengué a dis-
culpar-se. Me va contar
que el ca estava fermat
i que es va amollar i va
pujar a un terrat d'un
segons pis i d'allà va pa-
tinar amb les teulades i va
anar a pegar a la calçada.
No hi ha res a perdonar,
li vaig dir a aquell home,

-També te pagaven un
viatge i estança a les
illes Canàries, el qual
vares rebutjar amb un
"no, gràcies, m'estim més
tornar a Mallorca". No te
feia ganes viatjar?

-I què hagués fet, tot
sol a Canàries?...a Mallorca,
a ca meva, Llucmajor, i com
més aviat, millor. De totes
maneres agraesc aquest gest.

TORNADA A CASA

Sí, va tornar a ca se-
va, com ell desitjava. Però
en olor a multitud. Les au-
toritats tant insulars com
de la ciutat, la premsa, rà-
dio, TV i un bon grup de
familiars i amics varen anar
a rebre'l a l'aeroport. Fins i
tot un grup de corredors
infantils Ilucmajorers, es-
coltats per la Policia Muni-
cipal, hi anaren també,
malgrat la forta pfuja que
els va caure damunt. Aques-

ta va ser la nota més sim-
pàtica de l'horabaixa.

-Què	 hagués passat
arribes a guanyar una

tapa o la mateixa Volta?
-No puc ni imaginar-ho.

Hagués estat cosa grossa,
així ja ho ha estat. Ara bé,
vull oividar quan abans mi-
llor, aquest accident, i que
la pròxima vegada, si hi
ha una recepció, que sigui
per haver guanyat alguna
carrera.

-Es el segon any que
participes a la gran prova
espanyola i el segon
accident que sofreixes.
L'any passat, dia 3 de
maig, estares a punt d'ha-
ver d'abandonar la prova,
a la dècimo-sisena etapa
León/Valladolid de 132
kms. de recorregut, quan
vares caure al Km. vint.
No obstant això, amb
gran esforç, arribares a
la meta i acabares la volta
en el lloc 54 de la general
a 1 hora, 10 m. i 4 s. del..
vencedor Caritoux.

No hi ha dubte que
et persegueix la fatalitat a
la prova magna del ciclis-
me espanyol. Has pensat a
retirar-te?

-De retirar-me, res de
res. Ara només pens en la
recuparacio i tornar a

córrer el més prest
possible. Quant a la fa-
talitat que em persegueix
a la Volta he de dir
que això de les caigu-
des pot passar a un corre-
dor en qualsevol moment,
a la prova més insignificant.

-Te trobaves fort
enguany per superar aquell
54 lloc de la passada edi-
ció?

-Sí, més que l'any pas-
sat, ja què el recorregut
s'adaptava més a les me-
ves condicions. Hi havia
tres etapes molt fortes amb
pujada on crec que hagués
pogut agafar temps.

-Quin és el teu fu-
tur més immediat?

-Avui horabaixa ja
vull tornar agafar la bici-
cleta i fer uns deu o quinze
quilòmetres. Em fa mal
l'esquena de tant d'estar
dins el llit.

Després, en dies suc-
cessius, em posaré a les
ordres del metge de
medicina esportiva, el
Dr. Cabanes (de "Medi -
sport Balear" per tornar po-
sar-me en forma.

En Jaume frissa, el te-
lèfon no s'atura de sonar,
sa mare li demana què
vol per sopar. La seva
germana i uns altres
visitants se succeeixen dins
ca seva. Acompanyam en
Jaume fins a la cotxera
perquè ha de fer algunes
feines abans de sopar, però
abans li formulam la dar-
rera pregunta.

Vols afegir alguna
cosa que no t'haguem
demanat?

-Sí. Torn repetir
que agraesc ben since-
rament totes les mostres d'a-
fecte de tothom, espe-
cialment dels Ilucmajo-
rers , de l'Ajuntament i
d'aquells al.lotets que en-
cara que s'hagueren de
banyar, me vengueren a veu-
re i m'agradaria que algun
arribàs a ser un gran ci-
clista.



Miquel Angel Salom Vicens,
juvend del C. D. Espanya.

A. Salom, infantils C.D. Es-
panya.

M. Monserrat, C.D. Espanya Silverio, C. F. Llucmajor.

M. G ínard S. Martí, alevíns C.D. Espanya.

ner 5; J. Bonet 3 i A. Ruiz	 Coordina: Joan Quintana
2; TOTAL: 61 gols.	 Castell.

COPE

if4

O.M. 1.224 KHz
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LA RADIO ENCESA

SOM LA RADIO QUE MES S'ESCOLTA

Una ràdio en la qual tu tens reu. I sot. Que informa entretén. Aquesta la ràdi
feim a RADIO POPULAR. Una Rddio arnb els mierófons oberts per tu les 24 hores
Una ràdio arnb més de 700 prolestionols fent progromes per a tu. Programes realment

lars Programes per esoltor i parlar. RADIO POPULAR

RADIO POPULAR
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FINAL DEL IV TROFEU SPORT - G. PANIZA
Guanyadors: M. Monserrat, Silverio, M.A.Sakm, Ll. Mójer,

A. Salom i S. Martí

Encara manquen, a
l'hora d'escriure aquestes
línies, dues jornades perquè
finalitzi el campionat de II
Regional però ja podem do-
nar com maxim golejador
del C.F. Llucmajor a Silve-
rio Piqueras ja que hauria
de succeir una anormalitat
perquè els seguidors, com-
panys d'equip, l'agafassin.

Els altres equips, C.D.
Espanya, Juvenils, Infan-
tils i Alevins, han acabat
la caminada en les respecti-
ves categories i els juga-
dors han quedat amb els
següents gols marcats:

RESULTAT FINAL
GOLEJADORS
TEMPORADA 1984/85.

C.D. ESPANYA (I Pre-
ferent): M. Monserrat (ven-
cedor del trofeu) amb 10
gols; J. 011er 9; S. Feliu 5;
F. Cano 4; A. Pifia 3; P.A.
Salvà 2; F.J. Orfila 1; M.
Mas 1; J. Mas 1; i Vicente
J. 1. TOTAL: 37 GOLS.

C.F. LLUCMAJOR (II
Regional); Silverio P. (vir-
tual vencedor del trofeu)
amb 17 gols; B. Garí 5;
Manresa D. 4; Alejandro F.
4; J. Comino 4; R. Sampol
2; B.Sacares 2; M. Luque
1; A. Clar 1; Félix V. 1; i
G. Nicolau 1. TOTAL: 42
GOLS.

JUVENILS C.D. ESPA-
NYA (II Regional); M.A.
Salom (vencedor del trofeu)
amb 15 gols; R. Guasp II; E.

Llorenç Mójar, jugador in-
fan td del C.D. Espanya,

Alcarez 8; C. Tomás 7; J.
Tomàs 5; J. L. Taboada 5;
J.C. Jaume 5; M. Gual 3;
S. Morell 3; J. Garau 2; A.
Servera 2; J. Mora 2; R.J.
Ramos 2; R. Fuentes 1; J.
Cano 1 i defensor contra-
ri en pròpia porta 1. TO-
TAL 73 gols.

INFANTILS C.D. ES-
PANYA (I regional): L. Mó-
jer i A. Salom (vencedors
del trofeu) amb 15 gols ca-
da un; B. Cardell 6; Ll. Sam-
pol 6; A. Martí 4; A. Clar 2;
defensors contraris en
pròpia porta 2; A. Matas 1;
G. Adrover 1 i M. Matas 1;
TOTAL 53 GOLS.

ALEV1NS C.D. ESPA-
NYA ( I Regional): S. Mar-
tí (vencedor del trofeu)
amb 21 gols; J. Martorell
17; F. Carmona 13; J. Ja-



ALMACEN

Ronda Migjoin, 154

Teléfono 8C 09 59

LLUCHMAYOR (Mallorca)
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Club de Futbol - Sala Sport Llucmalor

SIMPATIC FINAL DE TEMPORADA
TROFEUS PER TOTS ELS BENJAMINS

Amb l'assistència del ti-
nent de batle, Sr. Puigserver
i del regidor Jaume Adrover,
va tenir lloc un simpàtic fi-
nal de temporada com sem-
pre sol passar quan es con-
centra gent menuda. No va
ser cap obstacle el fet que
durant la lliga només s`ha-
gués guanyat un partit i en
tot moment hi hagué un am-
bient sa i agradable.

Al final i abans de
tancar l'acte, hi hagué
l'entrega de trofeus, sense
excepció ja que n'hi hagué
per a tots els integrants de
la plantilla benjamí i algun
més.

Màxim golejador: Bar-
tomeu Colom.

Jugador més regular:
J. Antoni Tomàs Munar.

Premi a la combativi-
tat: Andreu Bonet Julià.

Premi a la constància:
J.J. Martínez, G. Salvà, A.
Martínez, R. Castell, A. Cor-
balàn, J. Bonet, B. Cam-
pins, Ll. Fullana i Joan J.
Mercado.

Aquests jugadors tam-

bé reberen un obsequi per
part de l'Ajuntament que
fou entregat pels edils as-
sistents. No hem d'oblidar-
nos de P. Muñoz i de J.
Salvà que sense ser inte-
grants de la plantilla, s'hi

han entrenat i els recone-
gueren la coliaboració amb
trofeus donats per la direc-
tiva. Finalment, el capità
de l'equip, B. Colom, va en-
tregar una placa a l'entrena-
dor, Miquel González Na-

varro, per la seva ajuda i
entrega cap a aquests al.lots
que ara comencen i que
esperam que al seu dia arri-
bin a ser grans jugadors.

Joan Quintana.

L'EQUIP «NTRA. SRA. DE GRACIA», CAMPIO DE MALLORCA DE FUTBITO

Fa pocs dies, exacta-
ment el 21 del mes pas-
sat, un grup de nines de
la nostra localitat, i aficio-
nades al futbito femení, es
proclamava campió d' a-
questa especialitat de Ma-
llorca.

Per tant és just que de-
diquem un petit espai de-

la nostra revista al coneixa-
ment d'aquest fet i de les
seves protagonistes.

La fundació de l'equip
fou a causa dels JOCS
ESCOLARS, on sorgí la
idea que, a més dels ja vi-
gens equips de futbito mas-
cul í, també hi havia la

possibilitat de la formació
de grups femenins.

Aquesta idea fou la
recollida per, només, un
parell de jovenetes, i dui-
ta endavant gràcies a l'es-
forç del director de l'es-
cola en BERNAT RA-
MON, en PERE GAR-
CIES i en JAUME
CLAR.

Aquest grupet està for-
mat per: Na Joana Mar-
torell (portera), Na Joana
Ma. Rosselló (capitana de
delantera centre), N' Es-
perança Rosselló (defensa),
Na Francisca Vaquer (de-
I antera), Na Margalida
Montserrat (defensa), Na
Ma. Trinitat Fuentes (de-
lantera), Na Vicenta Gon-
zález (defensa), Na Rosa
Giménez (delantera),
Na Margalida Gelabert (de-
lantera), i també val ano-
menar, encara que no ju-
guin enguany: Na Llucia

Guerrero, Na Isabel Al-
zamora, i Na Maria Ta-
berner.

Les idees princi-
pals que ens han propor-
cionat aquestes jovenetes i
que a més les han duites a
terme són que "ja és
ben hora que les nines
tinguin els mateixos drets
que els al.lots per a
jugar a qualsevol esport"
"Les nines estan a la ma-
teixa altura que els nins,
en qualsevol aspecte", "de-
sitjam de tot cor que hi
hagi més participants i
més afició femenina en
aquest esport".

I per acabar només en
resta dir que estam total-
ment d'acord amb elles amb
"la il.lusió i les ganes que
hi hagi diners per a po-
der anar a jugar contra l'e-
quip eivissenc, si aquest no
ve a Mallorca".

Francisca Barceló

=.-4,08000.-~	 04,r-
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Judo

111 TROFE0 CIUTAT DE POLLENÇA
Una medalla d'or, quatre de plata, una de bronze i un quart

lloc per als representants llucmajorers

El passat 19 de maig
es va celebrar el III Trofeu
Ciutat de Pollença sota una
organització perfecta i
només la pluja va desbara-
tar el que prometia ser una
gran matinal de judo entre
les belles arcades del Claus-
tre.

L'equip dirigir per J.
Matamalas, Club Dojo Ko-
dokan de Llucmajor, va es-
tar representat per judokas
des dels cinc als 15 anys.
La competició va començar
a les 9,30 amb els nascuts
en els anys 1980, 79 i
78, on els nostres petits no
tengueren sort, perquè era la
primera vegada que actua-
ven: Catalina Trobat, Cata-
lina Oliver, Josep Linares i
Guillem Mut.

No obstant això a la
categoria dels corresponents
a l'any 77 els nostres repre-
sentants aconseguiren els
quatre primers llocs, per
aquest ordre: ler. Joan P.
Jaume Power (medalla
d'or); 2.- Joan Quintana Oli-
ver (medalla de plata); 3.-
Damià Tomàs Capellà (me-
dalla de bronze); 4.- M. Te-
resa Luna Prohens.

A la categoria dels
nascuts el 76, en Joan Sal-
cedo no va tenir la fortuna
al seu costat i perdé, des-
prés d'un bell combat, amb
el que seria campió. A la
categoria de menys de 39
kgs., nascuts l'any 75, en
Joan Monserrat (Sant Bo-
naventura) aconseguí la me-
dalla de plata, després de
perdre la final contra un ju-
doka superior a ell en grau,
però se li va notar una bona
milloria en la lluita. L'altre
representant, de més de 39
kgs., Guillem Mut, es va
veure sorprès pel contrin-
cant i no pogué reaccionar,
perdent el combat.

Els altres judokas, a la
categoria de l'any 73 foren
G. Garcias i Joan Moragues
arribant ambdós a la final i
quedant classificats amb me-
dalla de plata.

Destacam els combats
que tengueren un nivell de

24 quilats" de judo i en
el qual es trobaven els nos-
tres representants.

El combat per a la se-
mifinal, entre dos judokas
de Llucmajor, J. Jaume i
D. Tomàs, va ser un dels
millors, ambdós es marca-
ren algunes tècniques i al fi-
nal J. Jaume va guanyar la
partida.

Un altre enfrontament,
digne de menció, va ser l'al-
tre semifinal, dins d'aquella
mateixa categoria, i que
també protagonitzaren judo-
kas llucmajorers, Ma. Teresa
Luna i Joan Quintana. Des-
prés d'una bella lluita seria
Quintana el que guanyàs
per una tècnica de diferèn-
cia.

Joan Monserrat va te-
nir el seu dia i encara que
no arribàs a la medalla d'or,
va conseguir la de plata llui-
tant contra un adversari el
qual li va costar molt poder-
li treure avantatge.

Un altre combat, dels
que es pot dir que fou d'al-
ta qualitat, va ser el de
Garcias i Escoca, el públic
assistent quan veié que Es-
coca pesava més de 10
kgs. més que Garcias i que
era bastants de cmts. més
alt, es va congratular amb el
representant llucmajorer i

aquest va saber respondre
donant una lliçó de bon
judo i només els darrers
segons va caure el combat
a favor del rival.

Oscar Negreiro va llui-
tar bé, marta un "wazari",
quasi "ippon", però quan
va quedar aturat l'altre va
aprofitar l'ocasió i el va
immobilitzar perdent el
combat.

Finalment, Joan Mora-
gues va estar al nivell que
sempre ens té acostumats.
A la final li va tocar lluitar
amb un judoka de Palma,
que té tots els trofeus en
que ha participat, sense per-

dre'n cap, pesa 8 kgs. més
que en Moragues és cintu-
ró blau, encara que això
no és disculpa és una dada
per tenir en compte. Mora-
gues, no obstant aixà, ha-
gués pogut guanyar aquest
combat ja que el va tute-
jar en tot moment, li mar-
cà dues tècniques ("kokas")
però el jutge no ho va consi-
derar així i perdé el combat
a tres segons del final per
una mínima tècnica que li
va marcar Busquets, sense
cap dubte, en un altre gran
combat.

J.Q.C.

CARNISSERIA XARCUTERIA

ZANOGUERA
GARCIAS

PEEtza España. 62	 Teléfono 66 13 02

LLUC MAJOR (Mallorca)
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ALMACEN Y OFICINAS:
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Colombdtlla

CAMPIONAT DE COLOMS
MISSATGERS

Bàsquet

UNA BONA EXPERIENCIA
Ha finalitzat aquest in-

teressant campionat que ha
vengut disputant-se al llarg
d' aquests darrers mesos.

Les dues proves que
mancaven —Valdepeñas i
Cabeza del Buey— s'han ca-
racteritzat pel baix percen-
tatge de coloms cronome-
trats. A més del quilome-
tratge que ja és obsta-
cle seriós per al re-
torn d'aquests animalets,
hem d'afegir unes condi-
cions climatològiques molt
poc aptes per cubrir dis-
tancies considerables.

A l'amollada de Val-
depeñas hi participaren 57
coloms i només se'n cro-
nometraren 2. En Sebas-
tià Ballester i N'Antoni Oli-
ver que feren ler. i 2on.,
respectivament, són els dos
únics que poden cantar
victbria en aquesta amo-
llada.

La darrera i definitiva
prova des de Cabeza del
Buey (Badajoz), a més de
ser la de major distància,
ja que constava de 730
quilbmetres, tenia l'al.li-
cient de deixar decidit quins
serian els guanyadors d'a-
aquests importants tro-
feus de Càrnicas Semar i
d' I nsta1.1 acions Sanità-
ries Castell, que se dis-

putaven.
Hi participaren 25 co-

loms dels quals se'n compro-
varen 5. Quatre ho feren
el segon dia d'haver estat
amollats i l'altre el tercer
dia, que encara era de
concurs.

La	 classificació	 d'a-
questa amollada fou la
següent: ler. Sebastià
Ballester, 2on. Joan Ga-
rí, 3r. Llorenç Socies, 4rt.
Julià Monserrat i 5è. Salva-
dor Paniza,

Les classificacions fi-
nals han estat aquestes:
TROFEUS ALS COLOMS
AMB MES
QUILOMETRES:
ler. Bernat Bonet i 2on.
Salvador Paniza.
TROFEUS
INSTAL.LACIONS
SANITARIES CASTELL:
ler. Salvador Paniza i 2on.
Antoni Oliver.
TROFEU CARNICAS
SEMAR:	 Julià Monser-
rat.

Hem de felicitar als gua-
nyadors i pels qui no han
tengut massa satisfaccions,
recomanar paciència i
que no perdin l'esperança
d'obtenir més èxits en la
propera temporada.

Bernat

Ja acabada la lliga i
segons la inspiració de cadas-
cú, la gent va desaparei-
xent del pavelló, no, no
vos penseu que estigui
buit, ara, a poc a poc, s'ha
muntat un petit campionat
de "pre-mini", la cosa mar-
xa aix í:

nevers vuit equips de
diversos centres d'EGB de
Llucmajor (Ca Ses Mon-
ges, de Cas Frares i de
Ses Escoles) tenen al-
lotets joves als quals al-
guns entrenadors els donen
les primeres pilotes per ti-
rar a la cistella, i després
d'entrenar bona part de
l'any d'una manera més o
manco constant, als seus res-
pectius centres, ara, al
passat mes de maig, es jun-
taren aquests equips i aga-
fant noms de jugadors de La
Estatal (Epi, V illacampa,
Martin...) van jugant par-
tit a partit, una competició

prou important, no sols per
la il.lusió dels menuts sinó
també per al futur del
bàsquet.

Ah i segons he sen-
tit a dir, m'han dit que di-
gués, i per no faltar, de-
man poder donar una idea
cap a la propera temporada.
¿Per què no feis el
campionat un poc més
d'hora, i aprofitant que si
les coses continuen
igual, que els jugadors de
III siguin d'arrels Ilucmajo-
reres, i així, s'ompli el pa-
velló? I que el temps del
descans i per tal de no
avorrir el personal, es se-
gueixi l'exemple dels grans
com el Joventut, etc...i es
facin deu minuts d'especta-
cle amb petites cistelles
i els al.lotets.

Què no podria ser
una cosa de profit?

Joan Garau



DEPILAR-SE AMB
LA DEPILACIÓ
ElECTRICA ES

DEPI1AR SE
UNA VEGADA PER SEMPRE

ES UN SERVEI MES DE LA
PERRUQUERIA I BELLESA DE LES
GERMANES PUIGSERVER

Orient. 3 - LLUCMAJOPi

TANDES A CONVE.NIR TEL. 66 0287

AEROBIC

GIMNASTICA

S'INFORMI
AL Carrer Major, 39

LLUCMAJOR
o al Tel. 21 14 28
des de les 17 hores

JRJ—JITSU
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Organitzat per la «Societat Llucmajorera» Columbkultura

FINAL DEL «I CAMPIONAT ILLES BALEARS»
Tomeu Sbert

A la ciutat de Lluc-
major tengué lloc
la celebració del "I Cam-
pionat Illes Balears" de co-
lumbicultura, organitzat per
la Societat Llucmajorera
i sota auspicis de la Fede-
ració Balear de Colurn-
bicultura. Un total de
52 exemplars pren-
gueren part en aquest
campionat representant a
diferents societats de Ma-
llorca. El campió i sub-
campió acudiran a Nules
(Castelló) representant les
nostres Illes per partici-
par al campionat d'Es-
panya.

A Llucmajor es dispu-
taren un total de cinc pro-
ves puntuables les
quatre primeres per dilu-
cidar els campions i la
darrera per donar altres no-
tes finals classificatbries.

El nou campió de
Balears fou el santauge-
nié "Pantera" de J. Vidal
Riera. Trofeu Fed. Balear
i 80.000 pts. Sub-campió
"Cuatrero" també de la
societat Sta. Eugenia i el
propietari del colom és
M. lusech Garcias. Trofeu
Conselleria de Cultura i Es-
ports. 3r. classificat "Zam-
bomba", de Blai Nadal,
de la societat de S'Esta-
nyol (Llucmajor). Trofeu
del Magnific Ajuntament
de Llucmajor.

Premis de la fase
final: lr. "Pantera" de J.
Vidal, 2n. "Zambonba"
de B. Nadal i 3r. "Nerón"
de P. Ramon. El premi

especial anunciat per al
primer classificat de la
Societat Llucmajorera fou
concedit a "Pantera Rosa"
de J.Ma. Palacios.

Finalment tengué lloc
un sopar de companyonia
i entrega de trofeus i
distincions al "Restau-
rant Tropical". Ressenyem
que es varen imposar l'es-
cut d'or de la Federació
al batle de LLIucmajor, A.
Zanoguera i al president
de la Societat Llucmajo-
rera, J. Abellan, Plaques de
plata per als arbitres del
campionat, Salmerón,
Trilla i al Ilucmajorer Ma-
teu Quetglas, com també
distincions als ajudants
Salvà, Comino i Astorga.
Acabà l'acte amb els par-

laments de costum i tan-
cant la celebració el presi-
dent regional M. Barceló
i el batle Ilucmajorer. Des
de "Llucmajor de Pinte en
ample" es vol agrair pú-

blicament a la ciutat de
Llucmajor la total i desin-
teressada col.laboració
donada per poder celebrar
aquest esdeveniment espor-
tiu.

GIMNASTICA 1 RELAX

Dojo Kodokan de Llucmajor
ELS OFEREIX: JIU-JITSU, JUDO, GIMNASTICA DE
MANTENIMENT I RELAX, AEROBIC, GIMASTICA
DE MUSCULACIO, ETC.



AUTO ESCUELA

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

RESTAl_i RANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEJOS

Informació: 66 03 17

PAG. 30

Entre noltros
NAIXEMENTS: 5

*Antònia Font Puig, filla de Jordi i Magdalena Coloma, nas-
qué el 18/4

*Jaume Vidal Rubí, fill de Francesc i Margalida, dia 22/4
*Manuel Blascos Girón, fill de Manuel i Catalina, dia 24/4
*Jaume Mas Martínez, fill d'Andreu i Adoració, dia 25/4
*Adrian Nonell Amengual, fill de Juan-Luc i Margalida, dia

15/5.

MATRIMONIS: 4

*Francesc Canyellas Llompart i Leonor Malero López es ca-
saren dia 27/4 a la Parròquia de Sant Miquel.

*Jaume Salvà Gelabert i Antònia Clar Reda es casaren dia
1/5 al Santuari de Gràcia.

*Antoni Salvador Tur Marín i Maria de la Cruz López
Castro es casaren dia 4/5 al Santuari de Gràcia.

*Francesc Josep Pons Navarrete i Antònia Ramiro Martorell
es casaren dia 16/5 al Jutjat de Pau.

DEFUNCIONS: 6

*Josepa Belmonte Espinosa, morí dia 26/4 als 78 anys.
*Isidro Antequera Monturia morí dia 29/4 als 61 anys.
*Joan Clar Vanrell morí dia 3/5 als 91 anys.
*Joana Clar Catany morí dia 8/5 als 80 anys.
*Francisca Duran Taberner morí el 8/5 als 79 anys.
*Antoni Ramis Rebassa morí el 8/5 als 38 anys.

PEUGEOT
TALBOT

TALLERES
MARINA

AGENTE
OFICIAL

Joan Ramon Clar
Mestre de taller

Carrer Marina, 104
Tel. 66 05 21

LLUCMAJOR



sa teutera
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

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA

Tratamiento del agua de la piscina
Acción a realizar Productos a utílizar 	 7.

Puesta en Servicio Comprobar el pH.
Debe estar entre 7,2 y 7,6.

Descalcificación del agua.

Para subir 1 décima el pH
afiadir 300 grs. Plus Basic
por 50 m3.
Para bajar 1 décima el pH
ariadir 750 grs. Plus Acid
por 50 m3.
Ariadir a principio de
temporada 2 I. de Quimical por
cada 50 m3 directamente
sobre el agua y 1 l. cada mes.
Si el agua es muy dura, doblar
la dosis.

Tratamiento
arranque

1.* Cloración hasta alcanzar
0,6 ppm de cloro libre
2. Desinfección y prevención
de algas y mohos

Ariadir 150 grs. de ALBORAL
Rapid por cada 50 m3.
Ahadir 1 litro Catigene PS
por 50 m3.

Tratamiento
Mantenimiento

1. Desinfección y tratamiento
algicida

Anadir 11 tabletas u 80 grs.
Alboral PS por 50 m3.
Afladir 75 cc. diarios o 1/2 litro
semanal de Catigene PS.

Después de tor.
mentas, casos
difíciles

Tratamiento de choque
adicional

Anadir 1/2 litro Quatex PS
por 50 m3.

Tratamiento de
inviemo

1. Conservación y acción
antiapelmazante en la arena
de los filtros.

2. Tratamiento de choque.
Consen/ación del agua

Ariadir 5 I. de Quimidren PS en
el filtro y mantenerlo durante
el invierno. 0jo! sólo en filtro
de Arenas.
Fijar el pH entre 7,2 y 7,6.
Ariadir 1 I. de Quatex PS
por 50 m3 una vez al mes.

FERRETERIA
DROGUERIA - ARMERIA

C7/1?-5TOT EN BRICOLACE
GOTEIG

FONTANERIA.

EINES

PL. ESPANyA N'47

TEL. 66 0443

tt



1/1/1/1141,/ ‘AME

sów DE BONEB

FORN earn
COMPRI ALS PETITS
ESTABLIMENTS. TENDRA
UN TRACTE DIRECTE I
UN AMBIENT FAMILIAR

SERVIM ENCARRECS

ESPECIALS PER A

CASAMENTS, BATEIGS

I COMUNIONS

O 
FEIM TORTADES

D'ANIVERSARI AMB

MOTIUS INFANTILS

LLUCMAJOR	 Can Paco 11
C/. Major, 79 - Telèf. 66 09 45	 Cl. Cardenal Rosell, 48 - Tel. 66 12 52

Can Pau Satod
1101.111n01111,
	

ESTABLIMENT

.ZIP"

S.C.L.

FRIGORIFICS

1 y 2 PORTES

CONGELADORS

DE BUTA
iffissowor

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
Taller de reparacions de tota classe d'electrodomèstics

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

	 66 02 55




