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La Independència de la revista
Quan ja fa quasi sis anys va néixer aquesta revista, ho va fer amb uns principis ben

clars: esdevenir un mitjà de comunicació local inspirat des d'una òptica mallorquinista,
democràtica i avançada. Ens podem haver equivocat en moltes coses, però la fidelitat a
aquests principis no ens ha faltat. I esperam que pugui ser per molts d'anys.

El fet de tenir aquestes coordenades ideològiques no ens fa propietat de ningú mês
que de nosaltres mateixos. La nostra aspiració no es esdevenir vehicle de ningú, sinó eina
de difusió d'uns plantejaments perquè s'escampin dins tota la societat local, inclosos els
partits politics i les institucions.

Sabem que es un t6pic simplista dir que som la "revista del PSM", però això no es
ver. Diversos motius ho avalen: els nostres plantejaments no són propietat de cap partit,
encara que sovint la mala actuació de mês d'un s'entossudesqui a fer-ho entendre; dins la
plantilla de col.laboradors hi ha gent molt diversa i a ningú no li demanam què pensa o
qué vota; les nostres pégines estan obertes a les col.laboracions de tots els grups, que si no
n'envien més es per questions que s'escapen de la nostra responsabilitat; i les opinions
i actuacions personals d'un o més col.laboradors de la revista no pot derivar mai en un
compromis de tota la redacció.

Aquest recordatori ens hauria de servir per fer avinent que si qui fins ara ha ocupat
un Hoc de responsabilitat dins la revista, personalment ha decidit comprometre's amb el
PSM per preparar les eleccions municipals, això no implica un idèntic compromis de tot el
col.lectiu de la revista.

En aquest número publicam una carta del Sr. Joan Janer referida a aquestes qües-
tions. La nostra resposta es clara: 1) Ens alegra que el Sr. Janer s'hagi decidit a escriure,
primer perquè es un bon amic de la revista (va contribuir al seu naixement de forma ben
eficaç) i perquè ens fa goig veure com, després de mês de cinc anys d'existència de revista,
un Ilucmajorer interessat per la cosa pública (ha militat a diversos partits, un d'ells passat
a millor vida), a la fi ha trobat tema per escriure. Com que fins ara no havia passat res... 2)
No entram en les referencies partidistes de la Iletra (la militància política de l'autor, els
atacs a una U.M. que no té a veure en la discussi6, la caricatura —malintencionada o fruit
de la ignoréncia— de la ideologia del PSM...), sine) que ens centrarem en l'eix central de la
carta. 3) En aquest sentit hem de dir que la seva proposta, com el metge Ganyot, ha fet
tard: totes les mesures de dimissió que demana ja estaven decidides abans d'enviar la
carta, tot i que no hi estaven quan a finals de gener preparàvem el número de febrer i en
Maties Garcias encara actuava com a co-director de "Llucmajor". 4) El fet que en Maties
Garcias deixi les responsabilitats directives per questions de transparência i dedicació
horària no implica el seu bandejament de la revista. Insistim, tothom pot col.laborar-hi i
tenir responsabilitats politiques dins una societat democràtica no es sinònim de ser un
apestat que no pot participar en iniciatives socials i culturals. La societat local la consti -
tuim tots amb les nostres aportacions en tots els camps. Benvingudes siguin les no-
ves iniciatives politiques que s'auguren dins Llucmajor. Esperem que entre tots facem un
poble millor. La revista, per damunt de contingencies partidistes, vol col.laborar-hi.
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Casa de la vila.

COMISSIO DE GOVERN DEL 28-1-87, —Es pren-

gueren els següents acords:
-Concedir a l'Institut Nacional de Batxillerat, "Ma-

ria Antònia Salvà", una subvenció de 75.000 pts. en

concepte ajuda despeses de la Setmana Cultural.

-Es fa constar la recepció provisional de les obres

de construcció poliesportiu de s'Arenal.
-Autoritzar despeses de 2.500 pts. per cuidadora,

en concepte de matrícula de la "Il Jornada d'Educa-
cil() Infantil" de la C.A.

-Deixats de banda 7 expedients urbanístics per

construccions i I. legals.
-Autoritzar despeses de 45.000 pts. perquè si-

guin donades a Pere A. Salva, per treballs de con-

fecció i cura dels vestits de patges pels Regis Màgics.

-Concedir una subvenci6 de 100.000 pts. al Col.le-

gi Públic del carrer Sa Dragonera de S'Arenal, per com-

prar una maquina fotocopiadora.
-Homenatjar, el proper dia 30, a Bartomeu Vila Nu-

mas, amb ocasió de cumplir els 100 anys.

PLE ORDINARI DEL 23-2-87

CENS ELECTORAL: Es va presentar i aprovar l'es-

timació reclamatbria del cens electoral, repartit amb an-

terioritat a aquesta convocatòria amb 23 reclamacions,
de les quals 21 foren per omissió i les altres per equivo-

cacions en nom i llinatges.
COBRAMENT DE TRIBUTS: Se va aprovar, amb

el vot contrari del grup socialista, que la gestió del co-

brament dels tributs locals es farà en un conveni amb la

Comunitat Autônoma, que retendra el 3 per cent. Els so-

cialistes trobaren que amb aquest percentatge que cobra

la Comunitat Autônoma, podria, el nostre Ajuntament,
fer-ho per ell mateix, i promouria uns quants llocs de

treball.

ESTATUETA REI JAUME Ill: Per unanimitat es
va acordar concedir l'Estatueta del Rei Jaume III a Bar-
tomeu Font Obrador, Cronista Oficial de la Ciutat, i
autor de la Història de Llucmajor.

URBANISME: Aprovació provisional de l'adaptació
i revisió del Pla Parcial de Puig de Ros.

PRECS I PREGUNTES: El grup mixte va demanar
que a les obres que es fan a l'anomenat "Salón", previst
per un pis, se'n facin dos.

El PSOE va protestar pel sistema que se segueix
per a la contractació de persona!, de mode partidista
i arbitrari, i també va cridar l'ordre a l'encarregat de
supervisar els adobaments dels carrers Linderos, Mon-
taña, García Lorca i Cabrera, que els fan malament,
tant en manca d'asfalt com en d'altres detalls tècnics.

COMISSIO DE GOVERN DEL 18-11-87.

ARQUITECTE MUNICIPAL: Es va acordar ano-
menar arquitecte municipal inter f a Salvador Stela Mi-
guel, pel temps que éstigui vacant la plaça, amb de-
dicació de mitja jornada.

INDEMNITZAR: A Miguel Clar Caldentey, en
9.150 pts. pels danys fets en el seu vehicle quan va bo-
tar la tapadora d'un imbornal existent en el carrer.

AUTORITZACIO DE DESPESES: 75.000 pts. al
Director del Col.legi Públic de S'Arenal, per ajuda a la
Rueta Escolar.

100.000 pts. a l'Associació d'Hotelers de la Platja
de Palma, per ajuda a la desfilada del Carnaval.

100.000 pts. al C.D. Espanya, per a la compra de
material esportiu per als equips base.

20.000 pts. a l'Associació de Pares d'Alumnes
del Col.legi de Sant Bonaventura com a ajuda a la
representació teatral feta al Teatre Recreatiu.

50.000 pts. a "Halcones de Mallorca", com a
ajuda al festival aeronautic celebrat a S'Arenal.

50.000 pts. a l'Associació de la 3a. Eclat de
S'Arenal, com a ajuda d'acondicionament del seu
local social.

A. Tornas

Presentada pel Senador Buades.
UNA PREGUNTA SOBRE LES INVESTIGACIONS
DE LA GUARDIA CIVIL A LLUCMAJOR.

L'estranya investigació duita a terme per membres

de la Guardia Civil de diversos pobles de Mallorca sobre

l'activitat dels protagonistes o dirigents de les passades

protestes estudiantils, també va tenir repercussions a

Llucmajor. Com ja va avançar la premsa diaria de Pal-

ma, un número de la Guardia Civil del quarter de

Llucmajor, vestit de pais& va pujar a la Biblioteca de

"La Caixa" amb la intenció d'interrogar un estudiant
Ilucmajorer i extreure-li informació sobre les protes-

tes i manifestacions duites a terme fins al moment i so-

bre les idees politiques amb que s'identifica. L'inter-
canvi de paraules entre els dos protagonistes de l'inter-

rogatori més o menys informal va acabar amb la nega-

tiva de fer cap declaració política per part de l'estu-

diant.
Aquests fets	 els registrats a altres indrets de Ma-

llorca— han trascendit ara a les Corts Espanyoles gra-

cies a la pregunta formulada al Govern pel senador
mallorquí del Partit Liberal, Sr. Antoni Buades. El se-

nador Buades demana oficialment al Govern si "Es cert

que la Direcció General de la Guardia Civil o alguna al-

tra autoritat del Ministeri de l'Interior ha ordenat in-

dagar l'afiliació política dels estudiants" ja sigui tan

sols a Balears o amb caracter general. Demana també si

"no considera el Govern que aquestes accions vulnera-
rien l'article 16.2 de la Constitució", la qual proclama
que "ningú no podrá ser obligat a declarar sobre la se-
va ideologia, religió o creença". Aquesta pregunta, una
vegada superats els tràmits oportuns, haura de ser con-
testada pel Ministre de l'Interior, Sr. Barrionuevo, o per
alguna altra autoritat representativa del ministeri en
qüestió.

EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES

GERMANES
PUIGSERVER
ELS OFEREIX EL SEU HORARI
De dimarts a divendres
de 9 a 121 de 15 a19

els dissabtes de 9 a 19

C/ Orient, 8 - Tel. 66 02 87

LLUCMAJOR
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REUNIO D'ENTITATS I
PARTITS
LLUCMAJORERS PER
CAPOCORB.

El passat dia 27, diven-
dres, es reuniren a les vuit
del vespre, als baixos de la
Rectoria, diverses entitats
civiques i politiques Ilucma-

joreres; el GOB, l'Obra
Cultural Balear, el Partit
Socialista de Mallorca i el
Partit dels Comunistes
(PCB), convocades per
aquest darrer partit. La in-
tenció del PCB a l'hora de
fer la crida a les entitats i
partits Ilucmajorers era la
de crear una plataforma que

coordinás els esforços en-

caminats a esbrinat els

efectes que pot tenir el
projecte d'urbanització de
Capocorb Nou, així com les
possibles accions encamina-
des a difondre la consciên-
cia d'aquest problema entre
la població Ilucmajerera i
mallorquina. El PCB mani-

festa la seva voluntat de tre-
ballar conjuntament, Iluny
de qualsevol protagonis-
me partidista, amb ague-
Iles entitats i partits que vul-
guin integrar la plataforma.
Seguirem informant en pro-
peres edicions.

En Pere Cape
una popularitat que dura

Professors, pares d'alumnes i alumnes des frares
representaren "L'amo de Son Magraner"

A. LI.
Divendres dia sis de

febrer, al Teatre Recreatiu,
un grup de pares d'alumnes,
professors i alumnes del
col.legi de Sant Bonaven-
tura varen representar per

segona vegada la comédia
de Pere Capella, "L'amo de
Son Magraner", que ja ha-
vien representat el denou de
desembre anterior. Amb-
dues representacions va-
ren gaudir d'un nombrás
public espectador que en
sort( molt satisfet de
l'obra i del treball dels
actors. La primera represen-
taci6 aconseguí d'omplir la
sala, la segona va reunir de-
vers tres-cents espectadors,
tot un exit a Llucmajor i
mês tenint en compte el ca-
racter afeccionat de la fei-
na.

Pere) afeccionat no vol
dir xerec de cap de les
maneres. Els organitza-
dors de l'acte el venien assa-
jam i preparant des de l'es-
tiu. La bona afecció i el tre-
ball fet van essor, junta-
ment amb la popularitat
que encara dura de les obres
de Pere Capella, les claus
d'aquest èxit que ha vin-
gut a enriquir una mica mês
Ia vida social i cultural del
nostre poble.

PERE CAPELLA,
"MINGO REVULGO".

No es la primera vega-
da que un grup d'afeccio-
nats Ilucmajorers represen-
ten una obra de Pere Ca-
pella. La seva populari-
tat, ben viva avui, mês
de trenta-dos anys després
de la seva mort, l 'interés que

encara atreuen les seves
obres i el fet de la seva
impressió —que en possibi-
lita l'esser representades per
tots aquells afeccionats que
vulguin fer-ho--, han marcat
molt les decisions de totes
les companyies teatrals i
grups d'afeccionats que du-
rant tants d'anys han anat
convertint Pere Capella en
un classic popular del tea-
tre mallorquí d'aquest se-
gle.

Pere Capella i Roca,
molt conegut també pel seu
pseudònim "Mingo Revul-
go", va néixer a Algaida
el 5 d'Agost de l'any 1907.
El seu pare, Llorenç Cape-
lla i Garí, d'origen Ilucma-

jorer, va ser glosador d'ano-
menada. El fill de Pere Ca-
pella, Llorenç, es també
escriptor. Capella visqué
molts d'anys a Montuï-
ri —on col.labora als
primers números de la re-
vista local "Bona Pau" fins
el dia de la seva mort— i va
morir al Terreno el 17 de
desembre de 1954. La seva
mort fou molt sentida i un
cop molt fort per al tea-
tre mallorquí d'aquelles ho-
res. Glosador com el Iluc-
majorer Climent Garau A
ajuntaments, com el de
Montuïri li reteren home-
natge.

Sabater d'ofici, Cape-
lla estudia a la Normal i

obté als vint-i-cinc anys
el títol de mestre nacio-
nal. Era l'època anterior a la
Segona República Espanyo-
la i Pere Capella comença
a esser conegut per les seves
plaguetes de glosats on ma-
nifesta la seva ideologia es-
querrana i republicana,

aim' com pels seus articles
politics. En esclatar la guer-
ra aconsegueix de passar a
Ia peninsula on ingressa a
l'Escola Popular de Guerra
de la Generalitat de Catalu-
nya d'on surt tinent i Iluita
a Guadalajara i Madrid, on,
ja al final de la guerra acon-
segueix el grau de coman-
dant. L'etapa de l'Escola
Popular de Guerra és la mês
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obertament catalanista i
antifeixista de tota la tra-
jectòria de Capellà. Una
bona mostra d'aquest catala-
nisme antifeixista en són
poemes com "Jo seic cata-
lé" i "Terra meva". En en-
trar els "nacionals" a Ma-
drid és empresonat i con-
demnat a vint anys de presi-
di. Fins que surt del pe-
nal, el 1943, tota la seva
producció ha d'esser forço-
sament en castellà.

Un cop fora de la pre-
s6 passa a viure a Montuf-
ri on segueix escrivint, San-
chis Guarner el visita i l'en-
coratge a dedicar-se de bell
nou a la comèdia. El 24
d'octubre de 1949 la com-
panya "Artis", la de Cristi-
na i Joanet Valls, amb un
jove Xesc' Forteza, estre-
na al Teatre Principal de
Ia Ciutat de Mallorca I 'amo
de Son Magraner.

EL TEATRE DE PERE
CAPELLA

L'amo de Son Ma-
granet és un èxit de pú-
blic sense precedents.
Aquesta i d'altres obres
com ara S'hereu de sa fari-
nera, De tot i molt, Na
Catalina de Son Gallard,
el rei Pepet, Es marqués de

sa rabassa, per citar-ne al-

gunes de {es mês conegu-

des, fan de Pere Capellà

l'autor mês popular i cone-
gut, de molt, de l'època de
Ia postguerra. En aquesta
época col.labora també en
versos en casta là al diari Ba-

leares, les "Coplas sin mali-
cia" de "Mingo Revulgo", el

seu popular nom de batalla,
on ironitzava multitud de
temes i personatges mallor-
quins d'actualitat, augmen-
ten la seva popularitat.

L'èxit del Teatre
llorquf de Pere Capellà en
uns moments tan difícils per

a la nostra cultura l'hauríem
de cercar segurament en
l'humor la ironia i la tendre-
sa de l'acció i el diàleg. La
pagesia de Pere Capellà Os
mês realista que idealit-
zada, i el diàleg és tam-

bé mostra d'aquest realis-
me. El pagès a les obres de
Pere Capellà no és el

típic i tòpic beneit de la
comédia davant el ciutadà
Ilesterró, però tampoc no
hi és gens idealitzat. L'hu-
mor surt mês del dinamis-
me i vitalitat de l'acció i de
Ia ironia realista dels diàlegs
que d'uns personatges que
són més versemblants i rea-
listes que no caricaturit-

zats. Les seves comèdies
s6n vàlides i efectives per
la prdpia acció dramàtica

en la qual ens ofereix un
ample tendre i irònic pano-
rama de la vida del nostre

país.

L'obra de Pere Cape-
llà ocupa un Hoc en el
teatre mallorquí d'aquest
segle i la seva obra i figu-

ra han merescut l'atenci6
d'estudiosos com Joan Mi-
ralles, Josep Maria Llom-
part, Gori Mir, Gabriel Ja-
ner Manila o Joan Miralles,
autor d'una monografia
"Vida i Obra de Pere Ca-
pellà" (Mingo Revulgo) edi-
tada el 1980 per l'Obra
Cultural Balear.

El Col.legi de Sant
Bonaventura destaca per
aquest tipus d'iniciatives
dels seus membres i per la
seva segura participació
en moltes de les festes po-
pulars que hi ha a la vila.
Enguany participaren, com
és ja habitual, a Sa Rua, on
les carrosses i comparses
de l'escola varen agradar
molt a la resta dels partici-
pants i públic... També és
prevista l'organització d'un
cross en tornar el bon
temps.

* *
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S'A renal

Reeixit Carnaval de S'Arenal
Tomeu Sbert.

Aquest any, la manifes-
tació carnavalesca ha acon-
seguit millorar exits ante-
riors. Unes seixanta mil per-
sones presenciaren l'especta-
cle, amb sortida des de Son
Verí a la Plaça de les Mera-
velles. Pot esser la major fes-
ta de l'any. El total de car-
rosses, comparses, cavallis-
tes, disfressats i altra mena
de participants fou de mês
de cinc-cents números, la
qual cosa significa un parell
de mils de desfilants op-
tants als diferents premis
que es concedeixen, es-
sent els triomfadors en
carrosses "el Circo", pre-
mi de vint mil duros, el se-
gon premi "Barcelona-92"
amb cinquanta mil pesse-
tes; i el tercer "tren de
carnaval". El , primer pre-
mi amb bandes i compar-
ses fou per al grup "pallas-
sos"; el segon "comparsa
Enric VIII", estil angles. En
cavallistes triomfà "Sa Mu-
rai". Es concediren altres
premis de menor impor-
tância.

Una manifestació de
carácter internacional que
tingué com a jurat qualifi-
cador Bartomeu Xamena,
Antoni Tarabini, Francesc
Alberti, Miguel Clar, que
vingue com a conseller, Jo-
sep Torralba, Antònia Mu-
nar, Antoni Martí, Anto-
ni Pomar i Maria Fullana,
viuda de Martorell. No hi
va haver cap representant
de l'Ajuntament de Lluc-
major, ja que coincidia amb
la celebració de "Sa Rua

Ilucmajorera-87". Bon
número de trofeus foren
entregats la mateixa tarda.
Organitzà la festa l'Asso-
ciació d'Hotelers de la
Platja de Palma, S'Arenal i
Can Pastilla. L'Amenitza-
ció musical fou a càrrec de
Ia Banda de Música de Mon-
turri, la Banda de trompe-
tes i tambors "Es Corral",
xeremiers, balls regionals,
detalls festius a balquena.
Tot fou una autentica mani-
festació de gust, fantasia,
ingeni dintre un cúmul de
bulla i bons comporta-
ments.

ACTES CULTURALS:
Formant part de "Un hivern
a Mallorca", amb la coordi-
nació del Foment de Turk-
me, al Salo de Congressos
del carrer Marbella tingué
Hoc la celebració de dos ac-
tes culturals.

-Actuació d' Ignasi
Furió (pianista) i de Norma
Arenas (soprano lírica), els
quals interpretaren obres de
Granados, Mozart, Escarla-
tti, Verdi, Puccini entre
altres.

-Actuació de Margalida
Palou i Ester Vives "piano
a quatre mans" amb obres
de Brahms. Hi assistí molt
de públic i l'actuació va te-
nir molt d'èxit.

CENTRE DE SER-
VEIS: El Centre de Serveis,
també anomenat Polfgon
Industrial que s'ha de
construir a S'Arenal segueix
endavant. Estará situat, si
tot es confirma, entre els
terrenys de "Aguapark" i
l'actual depuradora, a la
part esquerra, anant des de

A ndreu Caballero de Sego-
via, un arenaler que corre-
gué la París-Dakar el mes
de gener passat.

la carretera de Llucmajor a
S'Arenal —carpí de Cala
Blava. La major part de
solars estan ja compresos,
mitjançant sol.licituds ver-
bals.

AMPLIACIO DE LA
PLATJA: A tots els pro-
jectes presentats en motiu
del "Concurs d'Idees" que
convocà la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordena-
ció del Territori, amb pre-
mis d'un milió i mig per al
primer i d'un milió per al
segon, i que fbren entre-
gats el dia tretze d'aquest
mes passat de febrer al
"Riu Center", poden con-
templar com es preveu l'ei-
xamplament de la zona de
platja. Decantar ciment o as-
falt i donar més amplitud
a la platja, amb arenes ne-
tes, retorn de para-sols i al-
tres comoditats per a la gent
que en els mesos d'estiu va
a disfrutar de les delícies del
mar. Les idees estan dona-
des. Per a quan la seva am-
pliació i començament
d'obres?

RAFAEL GOMEZ HI-
NOJOSA: es tracta del pre-
sident actual de la Unió Es-
portiva Arenal, Futbol, Ra-
fel Gómez.

El PDP que lidera a ni-
vell local Miguel Manresa
Puig ha col.locat de segon a
la Ilista- per a l'es eleccions
municipals l'esmentat Gó-
mez Hinojosa. En tercer
Hoc figura Miguel Mart(
Truyols i el quart podria

ser Antoni Moreno Fernán-
dez, també Iligat a l'equip
futbo ler de S'Arenal.

CENTRE DEMOCRA-
TIC SOCIAL: es procedí
la inauguració del local
social de S'Arenal del CDS
amb assistência de gent de
ciutat, festa d'homenatge
als padrins i padrines, mi-
nusválids i actuació de la
Banda musical de trompe-
tes "Es Correu" que diri-
geix en Fernando Garcia
Garrido.

El president del comité
local es Xim Rabasco i el lo-
cal en qüestió està situat a
la Plaça Major (plaça del
mercat), cantonada amb el
carrer Cabrera.

MIS PLATJA DE PAL-
MA: a començaments del
mes d'abril tindrà Hoc l'elec-
ci6 de "Mis Platja de Pal-
ma", un esdeveniment que
sempre revesteix solemnitat.

TORNADA DE DA-
KAR: Andreu Caballero de
Segovia es un home de
quaranta-tres anys que prac-
tica l'atletisme competitiu.
Dins la seva categoria desta-
cá i guanyà moltes vega-
des en aquests darrers anys.
Perd la novetat d'avui es dir
que el poguérem saludar
dies passat, quan acabava
d'arribar de Dakar, després
d'haver participat a la dura
i tradicional carrera. Andreu
Caballero viu la major
part de l'any a S'Arenal, ja
que ell hi regenta un negoci.
Ens digué que la París-Da-
kar es molt interessant, perd
té moltes dificultats, es una
prova que comporta molt de
sofriment. Va córner amb un
equip francès, ja que no te-
nia cap equip de l'estat es-
panyol d'atletisme que acu-
deixi a Park a prendre la
sortida. Aixf i tot diu An-
dreu • Caballero, que l'any
que ve possiblement torni
participar-hi. Això es diu
moral!, ja que la prova du-
ra una mesada.

MATERIALS DE

CONSTRUCCIO

ANTON! VIDAL

AGENT "FIBROTUBO"
MATERIALS DE CONSTRUCCIO

SERVE! A DOMICILI 
Tel. 66 06 88
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Nou recorregut I més participació que mai

Sa Rua, una festa que arrela

Des de fa cinc anys
l'Ajuntament va tenir la
iniciativa de recuperar Sa
Rua dels darrers dies l'exit
i popularitat d'aquesta festa
nomes han fet créixer. En-
guany, les més de trenta car-
rosses i devers quaranta
comparses que desfilaren
pels carrers de la vila han es-
tat la millor mostra de la
implantació i de l'exit crei-
xent que va assolint la que
comença a esser la primera
festa de Ilucmajor, almenys
pel que fa a la participa-
ci6 del poble, en un
moment en que moltes de
les diades tradicionsls
veuen minvada la seva
força de convocatoria. Perd
en el cas de Sa Rua les aju-
des municipals, les ganes de

de la festa es, si mes no,
notable, la qualitat de
moltes carrosses tot i no es-
ser gens dolenta es encara
clarament millorable. Aix( i
tot, la immensa majoria eren
prou dignes, vistoses i imagi-
natives, algunes molt bo-
nes, i totes elles complien
benfssim la seva funció prin-
cipal, engrescar els partici-
pants i el plúblic i fer bu-
lia.

Els motius de les carros-
ses i comparses eren força
diversos, des d'al.lusions
a séries de televisió, a sà-
tires politiques i socials.
Des del record d'altres
temps fins a estris casolans
fets desfressa, sens oblidar

moliners, bolets, nanets, xi-
nesos,	 soldadets,	 confits,
flors, pallassos, brasilers
d'importació, egipcis, ro-
mans, i tots un desbarat
de desfressats que seria
massa Ilarg d'esmentar. Pel
que fa a les comparses i
carrosses satiriques, les elec-
cions municipals, l'església
i el conflicte dels estudiants
en foren alguns dels temes
més emprats a l'hora de fer-
ne befa.

D'entre els grups més
nombrosos destacaren les
diverses escoles Ilucmajo-
reres, Entitats socials com
l'Obra Cultural i agrupa-
cions de ball tornaren a par-
ticipar, com cada any a Sa

bulla i el carácter alhora for-
tament	 individual
col.lectiu de la festa han
anat donant força a la des-
filada, més I larga i més po-
pular, fora poble i tot, de
cada any.

Sa Rua ha baratat en-
guany el seu traçat habi-
tuai, cosa que provocá al-
guna confusió entre els es-
pectadors. Les comparses,
precedides d'una banda
de cornetes i tambors i
d'una agrupació de majo-
rettes pollencines lloga-
des, pujaren des del passeig
fins a s'Arraval passant pel
carrer del Bisbe Taixaquet,
per Plaça i pel carrer de Sa

Font, vortaren pel carrer
de Jaume Il, tot baixant
seguidament pel carrer Ma-
jor, i, després de passar
pel carrer del Sindicat, tor-
naren enfilar Bisbe Taixa-
guet per acabar la volta a
placa. La manca de flui -

desa de la desfilada, el ba-
llar constant dels desfres-
sats i la Ilarga durada de
Ia volta feren que tots els
participants arribassin a
plaça literalment fets
pols, amb les comparses
ja allargades sobre les car-
rosses i els músics ja amb
ben poca sonera.

Si, per una banda, la
quantitat de participants
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Rua.
La participació de dos

blocs desfressats de la banda
municipal de música i de
dues agrupacions esternes
no fou suficient per a cobrir
tot el conjunt de la desfila-
da, mancarien encara moltes
més col.laboracions renoue-
res de les que hi ha per
a que tots els grups anassin
tan animats com els que
acompanyaven d'aprop els
músics. Hem d'assenyalar
l'hegemonia dels ritmes
musicals brasilers a les com-
parses per sobre d'aquells
més propis i nostrats. Sem-
bla que el carnaval sigui un
invent brasiler importat i no
una festa llargament i fon-
dament arrelada en el nostre
poble. Perd encara que tot
sigui millorable o, si més no,
discutible, fet i fet el que

*

importa és divertir-se i amb
Sa Rua per ara ho aconse-
guim, i que sa per molts
d'anys.

A. Llompart
Fotos: Maria Gardas.
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Miguel Clar, candidat d'UNII a l'alcaldia
de Llucmajor

El PDP col.loca un s'arenaler eon' a número
dos de la llista

,

r1 .

iz
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*
*
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Les noticies politiques
continuen tenint com a de-
nominador comú la cita
electoral del proper mes de
juny i, durant el passat i
plujos mes de febrer, poques
són les novetats que s'han
produit. Les distintes
formacions polítiques de
Llucmajor sembla que conti-
nuen l'estratègia del "gota a
gota" per donar a conèixer
a l'opinió pública els noms
de Ilurs respectius candi-
dats. D'aquesta manera,
s'han aclarit dues incògni-
tes més: el número u d'Unió
Mallorquina i el número dos
dels democristians del
PDP.

No ha constituit cap
sorpresa —la designació de
Miguel Clar per encappalar

Ia llista dels regionalistes.
L'actual conseller del CIM
intentarà un altre cop acce-
dir a l'alcaldia de Llucmajor
i repetir una experiència que
ja va realitzar en el primer
consistori democràtic grà-
cies a la majoria, el qual
en el 79, va aconseguir la
candidatura de l'avui extin-
guida UCD. La gestió muni-

cipal de Miguel Clar va es-
tar marcada pel pacte sus-
crit amb els socialistes i que
va afectar a temes concrets
i específics de l'administra-
ció municipal.

Després de la debacle
del partit centrista, Miguel
Clar va passar a militar en el
partit de Jeroni Alberti i en
les files del qual va abando-
nar la política local per in-

Miguel Clar, número 1 per
UM,

tentar el bot a un dels es-
cons del Parlament Balear.
Després de l'escrutini dels
vots, en el 83, es va quedar
a les portes perd amb la di-
missió de Pere P. Manero,
va aconseguir la nominació
de parlamentari i conseller
del CIM. Quant als restants
llocs de la Ilista, no es aven-
turat afirmar que els actuals
regidors Joan Puigserver i
Bernat Tomás estaran en
llocs privilegiats

NUMERO "DOS" DEL PDP

Eis del PDP ja han deci-
dit qui sera el número dos
de la candidatura, Hoc que
ha estat adjudicat a un veí
de S'Arenal. Es tracta de
Rafael Gómez, molt
conegut en els ambients es-
portius perquè ostenta ac-
tualment la presidência del
primer club de la localitat
turística. Es natural de
Córdova, té 42 anys, casat i
té tres fills, ha desenvolu-

Rafel Gómez, numero 2 pel
PDP,

pat l'activitat laboral en el
camp de l'hosteleria.

Per eliminació, sembla
confirmar-se que l'actual
portaveu del grup mixte,
Miguel Martí, ocuparà el
Hoc número tres de la llista
democristiana en la qual
també hi seran Francesc
Adrover, Guillem BarceI6,
Gabriel Rigo i Antoni Mo-
reno, encara que a hores
d'ara no han estat adjudi-
cats els dorsals definitius.

Ara només són els par-
tits AP, CDS els que no han
dit "ni mu" i guarden de
manera secreta els noms dels
candidats. Tampoc I.U. no
ha confirmat la seva presen-
cia en la cita electoral de
les Municipals. Els comen-
taris politics asseguren que
sera Manolo Garcia qui en-
capçalarà la Ilista que in-
tentará aglutinar els vots

dels militants comunistes de
Llucmajor.

FRANCESC VER DE RA.

SE BUSCAN
REPRESENTANTES
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Eleccions: Debut obert

El nostre Aiuntament
en el procés democràtic

El proper mes de juny,
els ciutadans Ilucmajorers
tendran l'oportunitat demo-
crâtica de triar els seus re-
presentants a l'Ajuntament.
S'ha d'entendre bé, encara
que a vegades s'oblidi que
quan es diu Llucmajor s'ha
d'interpretar tot l'àmbit ter-
ritorial (casc urbà, S'Arenal,
S'Estanyol, urbanitzacions,
etc.) es tracta en definitiva
d'homes i dones que hauran
de gestionar la "cosa públi-
ca" que és l'Ajuntament
i deim la "cosa pública"
perquè a vegades l'Ajunta-
ment es veu com una cosa
abstracta, sense participa-
ció, com si estàs a part del
nostre quotidià quefer. En
realitat, hauria de ser al re-
vés, s'hauria de tenir la sen-
sació que és una "cosa nos-
tra", de tots els ciutadans.

El PCB (integrat en la
coalició Esquerra Unida) a
nivell electoral, va presentar
els seus homes i dones,
aprofitant l'oportunitat
que ens dóna aquesta revis-
ta, voldrfem fer una petita
anàlisi de l'actuació del nos-
tre Consistori durant l'etapa
democràtica. Hem de fer
constar en primer Hoc, per-
qué ningú no s'engani, que
la majoria de les accions Po-
litiques ja han tingut repre-
sentació als dos consistoris
an

No és el nostre interés
ara (ja es farà en el moment
oportú) esbossar un progra-
ma alternatiu, sine, fer cons-
tar realitats que s'han pro-
duit durant aquests darrers
vuit anys.

En primer Hoc s'ha

notat un "camaleonisme"
politic dels homes que con-

formen la dreta, el centre
dreta i l'opció dita "centre
esquerra" (?). Volem dir
que aquest trasvas
d'un partit a l'altre, com el
qui es canvia d'equip de fut-
bol, res diu de la seva cre-
dibilitat política —indistin-
tament de la seva credibi-
litat personal— en tot cas
es noten unes ganes de pro-
tagonisme, amb interessos
personals, que una verta-
dera realitzaci6 a la prac-
tice dels seus predicants
ideològics i politics.

En segon Hoc, els con-
sistoris anteriors, tret dels
primers mesos del primer
Ajuntament Democratic,
han dut una política
"d'amagat", integrada en
l'aspecte de participació du-
tadana, es a dir, com si el
fet d'haver estat elegits fos
un xec en blanc per a la de-
sinformació de la resta de
ciutadans Ilucmajorers. En-
cara recordam, amb angoi-
xa, l'únic exemplar del pe -

riòdic de l'Ajuntament quan
fou aprovat en un ple la se-
va publicació.

En tercer lloc, han
estat consistoris cecs des
del punt de vista econòmic
i social, senzillament per-
que s'han tirat més a pressu-
posts tècnics que cap a pres-
suposts politics, que són en
definitiva els que marquen
la pauta i la realització de
promeses electorals. Han
estat pressuposts imposats
per la necessitat en comptes

de la racionalitat i la visió
de futur, han estat en defini-
tiva pressuposts reacciona-
ris sense cap ganes de pro-
grés i d'avanços s6cio-eco-
nómics.

En quart Iloc han estat
consistoris sense un espe-
rit cultural. Les partides a la
Cultura han estat ridicules
I buides de contingut.

En cinquè Hoc, han es-
tat consistoris sense visió
respecte de la política
d'ocupació laboral i els con-
cedits han estat en condi-

cions que quasi toca el "ter-
cermundisme laboral": em-
pleats temporals sense asse-
gurar, funcionaris que no
sels ha cotitzat segons la
seva categoria, etc. un
Ajuntament on els seus em-

pleats no tenen garanties
sindicals, es com a minim

un ésser,no d'acord amb la
situació laboral del pais.

I per acabar una petita
I sistemàtica anàlisi. Cal dir
que un Ajuntament on els
acords del Ple, en la seva
majoria han estat oblidats,
quan no ignorats, significa
que els seus components,
gestors de la "cosa públi-
ca" demostren una incom-
petencia i una manca de ri-
gor digne del major rebutja-
ment politic.

PCB ESQUERRA UNIDA
Manuel Garcia Moreno.
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La peixateria municipal
Histioria d'un edifici

En motiu del recent
acondicionament i restau-
ració de la peixateria mu-
nicipal, hem cregut opor-
tú donar Ilum a un parell de
dades históriques que poden
esser interessants.

UN MERCAT COBERT.

La necessitat de cons-
truir un mercat cobert, que
reunís les condicions higiè-
niques necessaries es una
idea que comença a agafar

torma a principis de segie;
per6 abans que es fes l'ac-
tual mercat o peixateria mu-

nicipal trobam una série de
projectes que ens il.lustren
aquest fet.

Cap al 1902, l'Ajunta-
ment encarrega a l'arqui-

tecte Joan Guasp Vicens
(arquitecte provincial) un
projecte per a la realitza-
ci6 d'un edifici destinat a
mercat i a escoles públiques.
Aquest projecte de Guasp
fou modificat l'any 1908

per l'arquitecte Guillem Rei-
nes. Ambdós projectes
situen l'edifici al solar de
l'antiga vicaria, entre el
carrer de l'Església i el carrer
del Saló (actualment Consti-
tució); la planta baixa es
reserva per al mercat i els
pisos superiors per a l'escola
municipal, habitacions per
als mestres, etc.

Respecte al tema de les
escoles públiques pareix que
eren molt necessaries ja que
al 1890 trobam un expe-

dient pet a la seva construe-
d() a l'edififi "ex-convento"
(textual) realitzat pel Mestre
d'Obres Miguel Dalmau. Re-
cordem que Dalmau, vincu-
lat a l'Acadèmia Pronvical
de Belles Arts i ajudant del
pintor Joan Torres a l'aula
de dibuix aplicat a les arts,
havia realitzat al 1882 el
nou edifici de la casa de la
vi la.

L'últim projecte abans
que s'aixeces l'actual edifi-
ci fou realitzat el 1909 per

Gaspar Bennassar; aquí ja
es deixa de banda la idea
d'un edifici destinat a esco-
la pública i a mercat, cen-
trant-se sols en l'aspecte
de mercat cobert. Com es
pot observar al dibuix es
tracta d'un edifici d'una
sola planta que introdueix
el ferro fus com element
estructural i també com ele-
ment decoratiu. Convé fer
una petita referência a la
importancia dels nous mate-
rials com el ferro (fus i for-
jat) i el vidre en la cons-
trucció de fabriques, esta-
cions ferroviàries i mercats;

la introducció a Mallorca
d'aquests nous materials
(conseqüència directe de la
revolució industrial) fou tar-
dana (a partir de la 2a.
meitat del XIX, cap al
1965) i mai no es va fer de
manera exhaustiva. Aix( i
tot no es estrany que a
principis del XX encara es
pensas que aquests nous ma-
terials a l'hora de construir
mercats. De fet 'els dos pro-
jectes abans citats intro-
dueixen tfmidament el
ferro a element sustentants
(columnes interiors) men-
tie que el Projecte de Ben-

SEECIlli AB

Dibuixos de les façanes i secció de la peixateria munici-
pal, realitzats per l'Arquitecte Jaume A lenyar.
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Secció9 por A.B.	 VacDada

Façana i secció del projecte per un mercat municipal
realitzat al 7909 per l'Arquitecte Gaspar Bennassar,

nassar seria en aquest as-

pecte molt original.

LA PEIXATERIA ACTUAL

AI	 1914	 l'arquitecte
Jaume Alenyar entrega a
l'Ajuntament el projecte de

Mercat Municipal que li ha-

vien encomanat. Recordem
que l'arquitecte Alenyar va

tenir una serie d'interven-
cions importants a la nostra
vila: fou el responsable de
Ia construcció de l'escor-
xador municipal al 1924
i realitzà nombroses refor-
mes urbanes referents a l'ali-
neació de carrers, com es
el cas de la urbanització de
Ia Placa Major o Plaça d'Es-
panya al 1925.

El projecte d'Alenyar
va ser aprovat pel Govern
Civil de la Província i per la
Diputació provincial. Al
1915 es subasten les obres
i s'adjudiquen al contratista
Matias CaIdes Amenqual; i al
1917 l'Ajuntament redacta

l'acta de recepció defini-

tiva de les obres. El pres-

supost inicial per a la cons-

trucció del mercat era de
16.885 pts. i 64 cèntims,
però segons l'import total
de la liquidació ascend( a
22.024 pts. i 85 cèntims, de-
gut a una serie d'imprevists.

El mercat municipal, tal
i com consta a la memória
s'havia de destinar a la
venda de carn i peix ja que
pareix esser que fins al mo-
ment això no es feia en les
condicions higiOniques

necessaries. El mateix arqui-
tecte diu que es tracta d'un
edifici d'una planta destina-
da a la venda i un soterrani
destinat a magatzem; l'edi-
fici està tancat a l'exterior
per6 prou ventilat i amb
dues portes d'accés. L'aspec-
te arquitectOnic (segons
paraules del mateix arqui-
tecte) "severo de líneas sen-
cillas cual corresponde a un
edificio como el que se tra-

ta.... se ha procurado ob-
tener on edificio útil y apro-
piado a las circunstancias".
Aquesta senzillesa es tra-
dueix en una manca de de-
coració; els elements deco-
ratius (pilastres, palmetes...
etc.) fan referència a un
neorenaixement i a un neo
grec molt simplificats.

Per acabar tant sols

dir que des de finals del se-

gle XIX i durant les prime-

res desenes del XX pareix
que hi ha una certa activi-
tat urbanística a la nostra
vi la, promoguda per l'ajun-
tament i centrada en la
construcció d'edificis d'uti-
litat pública o be en les re-
formes i alineació de car-
rers... etc. La peixateria no
es més que un botó de mos-
tra de la renovació urbana
que sofrí la nostra vila.

Per altra banda cal ins-
tar des d'aquí que la inicia-
tiva d'acondicionar i 'stau

-rar la peixateria municipal
sigui un exemple que tengui
contituitat en altres edifi-
cis.

Candida Gamundí,



L'equip del Club Ciclista Llucmajor, reorganitrat el 7978,
amb en G. Timoner i en loan Oliver a) Grauete, un dels col-
laboradors més incansables que ha tengut Llucmajor.
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Entitats de LluemaJor

El Club ciclista (i II)
A la vila el ciclisme sempre ha subsistit al voltant de

families senceres. Si be als Midis fé/em referencia a la fa-
milia Llompart, on pare i fills foren destacats ciclistes
—inclulht en Benet, guanyador tombé d'una carrera
pea) sobretot destacat pel seu domini com a conductor
china sola roda...— Lambe en l'actualitat hi ha fam(lies
senceres que es dediquen a l'esport del pedal, com la fami-
lia Oliver a) Grauete, la d'en loan Salvd, la d'en Marti
Pascual, la d'en Pere Canals de s'Arenal...

Per parlar del Club Ciclista és inevitable fer referen-
da als corredors que han passat les fronteres locals i si en
époques passades era en Miguel Llompart que enaltia el
nom de Llucmajor, en l'actualitat es en Jaume Salva
Llull el professional que participa a les Voltes Ciclistes
espanyoles en nom de Clubs de primera categoria. En el
moment de tancar l'edició acaba de córrer la Volta Ci-
clista a Valencia.

L'afició pel ciclisme
va ressorgir el 1955, quan

en Joan Oliver a) Grauete,
aficionat entusiasta, va or-

ganitzar el Club Ciclista
Llucmajor al bar Sport, amb
en Sebastià Mairata de pre-
sident, n'Antoni Salva a)
Reviu, n'Andreu Xato, en
Miguel Vinyes, en Barraque-
ta, en Rafel Clar... i uns
quants de socis que pagaven
unes quotes per tal d'orga-
nitzar carreres i de propor-
cionar roba i tubulars als
al.lots del club, dirigits per
un saliner anomenat Garcias
a) "Es Tanque".

Els millors corredors de
Ilavors eren en Joan Tomas
a) Garb6, en Francesc Roig,
en Joan Salva i en Damia
Oliver, fill del popular
Grauete.

Cada any s'organitzava
una carrera per les Fires, la
carrera Ciclista Indústria i
Comerc de Llucmajor en 3
dies i sempre hi va haver
molta participació tant per
part de Is corredors com pels
comerços que subvenciona-
ven la carrera.

Sempre fou reconescut
el treball efectuat p'en Joan
Oliver i la Federació Balear
Ii atorga una insignia d'or
quan era president en Pere
Canals. Sión nombrosos els
trofeus que li concediren
l'Ajuntament, les amistats
i l'actual Club Ciclista.

Cap als anys 70 ja no
hi havia el club, només s'or-
ganitzava la carrera de les
Fires, fins que el 1978
en J. Oliver -amb en Mar-

EL CLUB ACTUAL.

El 1981 es va disoldre
Ia directiva i va haver de
passar un any per reagru-

par-se amb un nou presi-

dent, el manacori Guillem
Parera, cunyat d'en Jau-
me Salva, el qual comen-
cava a destacar en el m6n
del ciclisme. Els altres mem-
bres de la directiva s6n des
del 1982: el vice-presi-
dent, Martí Pascual; el se-
cretari, Bartomeu Trobat;
el tresorer, Joan Salva i els
vocals: J. Llaneras, M. Ba-
nús, M. Alberti, S. Alós,
N. Moya i A. Vicens.

Al principi el local so-
cial era el Bar Espanya, pe-
it) des de fa 3 anys es tras-
Iladaren al bar Sport a
placa. Per poder funcionar
com a club s'hagueren de
registrar al Club Superior
d'Esports i redactar uns es-
tatuts on es deixava cons-
tancia que l'objectiu era el
de fomentar la practica de
l'activitat física i esportiva
sense lucre. Al mateix temps
el club quedava afiliat a la
Federació Espanyola de

Ciclisme.
Els estatuts diuen que

el número de socis es il.li-
mitat i que tots ells pa-
guen una quota per() la rea-
litat es que el club no té
cap soci, només té la Jun-
ta Directiva. S'organitzen
carreres i no hi ha cap plan-
tilla de corredors perquè
diuen els dirigents que
mantenir un equip de cor-
redors es molt costós eco-
nòmicament. Hi ha Ilucma-
jorers que corren a clubs
d'altres pobles; en Jaume
Prohens i n'Antoni Arti-
gues corren amb el club
"Sa Canova" de Campos,
d'altres com en Rafel Sam-
pol, n'Antelm Salva, na M.
Empar Garrido, n'Antoni
Banús, en Lluc Ordinas i els
germans Andreu, Antoni i
Pere Canals de S'Arenal,
corren amb el Club Ciclis-
ta Baleares de Sa Vileta i
d'altres van pel seu comp-
te i solen participar a les
carreres de les Fires com en
Pere Canals, na Margalida
Barceló, en Mateu Banús..

tí Pascual crearen un nou
club ciclista al bar Espa-
nya i reanimaren l'afició.
Es va constituir una direc-
tiva i per espai de 3 anys
el president va ser en
Manuel Garcia, qui va
subvencionar uns "xan-
dals" als corredors que en
aquells moments eren una
quinzena, i alguns d'ells
participaven a carreres de
competició com en Joan Ga-
rau, en Joan Miralles, en
Pep Rubio i en Jaume Salva.
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Els guanyadors de la carrera ciclista celebrada per les Fires
de 7985 amb representants del Consistori Ilucmajorer i el
president del Club Ciclista,

En Jaume Salvd, en l'actualitat corredor del Club Ciclista
"Dormilón".

societat
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pagar una Ilicència de 1.800
pts. i unes 2000. a Trafic.

Per subsistir el Club ha
de pagar a la Federació una
Ilicència de 1.500 pts. anual-
ment, sin() el donen de bai-
xa.

L'Ajuntament ha sufra-
gat sempre les despeses dels
pressuposts presentats i tam-
be han col.laborat sempre
els comerciants Ilucmajo-
rers proporcionant trofeus
per als guanyadors de les
carreres.

El Club està format úni-
cament per una junta
Directiva i ara es planteja el
dilema: "que passard amb el
club?". El cas és que el pre-
sident i el secretan  han
presentat la dimissió per-
que consideren que han
passat ja els 4 anys que els
corresponia segons els esta-
tuts. Es tractard de giber
convencer algunes perso-
nes per tal que el Club
segues qui endavant amb no-
ves forces per mantenir ren-

ELS CORREDORS MES
PREMIATS.

En Jaume Salva Llull
és el Ilucmajorer més signi-
ficatiu del ciclisme actual;
ha participat dues vegades a
la Volta Ciclista a Espanya,
el 1984 i 85, malgrat la ma-
la sort d'absurds accidents
en cada ocasió.

Les primeres victòries
foren amb el club Iluc-
majorer el 1979 i el 1980
amb l'equip Montession-Ro-
xa de Montufri; el mateix
any guanyà el campionat de
Balears de muntanya cate-
goria juvenil i el 2n. Hoc a
Ia carrera pre-Mundial cele-
brada a València.

El 1981 fou el primer
espanyol classificat a la Vol-
ta Internacional a Toledo i
com a aficionat guanya car-
reres locals a Ariany, Búger,
Porreres... i fou campió de
Balears de Fons en carrete-
ra, també obtingué el 5è
Hoc al campionat d'Es-
panya de Fons en carrete-
ra.

Es corredor professio-
nal, contractat pel "Caja-
Madrid" el 1983, pel "Hue-
so" el 1984 i 85, pel Teka el
86 i pel "Dormilón" el 87.

Com a professional
participa a les voltes que es
realitzen a tot l'Estat Espa-
nyol i també a l'estranger.

N'Antelm Salva fou
subcampió de Balears de
Fons en carretera a Menor-

ca el 1982 i campió a les
carreres de Petra, i el 1983
guanyà el campionat juve-
nil a l'etapa Reina de Ca'n
Picafort.

Na M. Empar Garrido
fou campiona de Balears
de Fons en carretera ca-
tegoria aficionades el
1981 i després participà al
campionat d'Espanya.

En Martí Pascual ha-
via guanyat carreres a Son
Carrie) el 1978 i a Selva el
1979 quan el 1981 va gua-
nyar el campionat de Ba-
lears de veterans en "Es
F iguera I".

LES ACTIVITATS.

El Club és l'organitza-
dor de les carrercs ciclis-
tes de ses Fires des de 1978.
Des de 1981 i per espai de
tres anys es disputava el tro-
feu Germans Mdjer. Des de
fa dos anys es realitza
una carrera d'homenatge
a en Jaume Salva on par-
ticipen una vintena de cor-
redors professionals que
cobren la carrera perd a
més es disputen trofeus i
corren tant o més que a les
carreres oficials, uns 47
k m. hora.

Des de 1983 el Club or-
ganitza cada any per Sant
Miguel la marxa ciclista
a les piquetes del Pèlag
i sempre és un èxit de
participació.

Per organitzar una car-

rera s'ha de sol.licitar amb
temps a la Federació Terri-
torial de Ciclisme i s'ha de

tusiasme i l'afició del ciclis-
me Ilucmajorer.

Coloma Julia.

FOTO D'ESTUDI
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I PUBLICITARIA

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



CAPOCORB NOU, UN
ALTRE ATEMPTAT
ECOLOGIC.

CIUTADANS: El PCB-
POPE denuncia davant l'opi-
nió pública, la forma en la
qual l'Ajuntament d'aquest
poble ha concedit llicencia
a la Urbanització de Capo-
corb-Nou. Aquest Ajunta-
ment, en l'afany de lucre i
amb una gran negligencia,
permet aquesta Urbanitza-
ci6 (La fase en marxa) sen-
se esperar la ressolució de
l'Audiència Provincial que
ha resultat desfavorable.
Un dels punts claus, es que
no podrà abastir d'aigua a
un col.lectiu de mês de
12.000 persones. Malgrat els
"chanchullos" il.legals, nin-
gú no ha demostrat "in si-
tu" la ubicació dels pous,
senzillament perquè es men-

tida.
Denunciam la hipoteca

acceptada per l'Ajuntament
per la qual el Poble haurà
de tornar a l'empresa "Per-
la Cristal S.A." (Promo-
tora de capital àrab princi-
palment) tots els avals, do-
biers i garanties, en cas que
les forces progressistes im-
pedeixin aquesta aberrant
i il.legal urbanitzaci6.

Al mateix temps de-
manam a les forces pro-
gressistes, sindicals de classe,
entitats socials, que no
acceptin aquest nou atemp-
tat ecològic ni l'engany en
el qual han involucrat el Po-
ble, unifiquem esforços en-
tre tots per tal d'evitar
aquest atemptat al nostre,
ja prou maltractat, entorn
natural.

Cèl.lula PCB-PCPE de
L lucm ajo r-S'A re na I.

PENTFI
FISEEMES 	Centre de cAlcul

AL SEU SERVEI	 Comptabilitats

Serveis administratius

Assessoria fiscal I laboral

Plaça d'Espanya, 53- Tel. 66 21 33	 Llucmafor
5	

CARTA OBERTA A
MATIES GARCIAS.
Director de la Revista
"Llucmajor de Pinte en
ample".

Benvolgut Maties: Com
tu mateix escrius a la pági-
na 12 de la revista Febrer
'87 m'he decidit a clonal- 1i
un to personal a aquesta car-
ta oberta. Tu be saps que
pertany a un partit poli-
tic per6 no dire quin, preci-
sament per no caure en el
pecat que tu, segons jo, has
caigut. Fer propaganda elec-
toral des d'una revista que
tu mateix dirigeixes. Si el
meu partit vol aprofitar l'es-
pai que en l'Editorial passa-
da núm. 64 oferies, ja ho fa-
rà si ho troba convenient.
Aquesta carta oberta es tan
sols com a suscriptor de la
revista, i, les opinions són
puramera personals.

Estic be d'acord en que
el P.S.M. es l'únic partit que
ocupa l'espai politic de na-
cionalisme d'esquerra a Ma-
llorca. I te dire més, estic
convençut que U.M. no po-
di- 6, per molt que vulgui,
ocupar l'espai nacionalista
de dreta o centre, perquè,

segons es meu entendre, i
te deman que si m'equivoc
me corregesquis, nacionalis-
ta ve de nacional, o sigui
que lo que es vol aconseguir
per aquest cam f es un docu-
ment d'identitat que 'posés
N acionalitat: Mallorqu f
(o Balear). I allá on hi ha
sa bandera espanyola hi ha-
gués sa mallorquina (o ba-
lear), i que, quan mos visi-
tès, per exemple en Mitte-
rand a l'Aeroport en Hoc de
tocar la Marsellesa i lo que
ara li deim l'himne nacio-
nal, tocéssim la Marsellesa
i La Balenguera; si es aixf,
Maties, ells a aim) no ho
faran mai.

Jo, com pots suposar,

tampoc, per ra6 de ses
meves idees politiques no
crec que arribès mai a tais
extrems. per6 sí voldria un
estat vertaderament autonò-
mic amb igualtat per a totes

les autonomies i que fossin
lo més descentralitzadores
possible, sobretot en la part
econòmica, ara bé no crec
en una absoluta independèn-
cia de l'estat tant si la capi-
tal es Madrid com Bilbao,
com Donostia o Barcelona.

Per altre caire te dire
que en els partits no tota
sa gent es vella i tampoc no
tota està cegada per ocupar
càrrecs a costa de qualse-
vol principi.

Ara bé, per a mi es teu
pecat ha estat no dimitir
com a director d'aquesta ex-
cel.lent revista que tu i na
Catalina tan be dirigiu i una
grepada de gent bona vos
ajuda.

Crec que tens tots els
teus drets d'agafar una de-
cissió coherent com Os sa
que has presa, pert) en el
meu entendre no has de jus-
tificar la presencia del
P.S.M. a Llucmajor, lo pri-
mer perquè no crec que ne-
cessiti cap mena de justifi-
cació, i lo segon no ho ha-
vies d'haver fet mai essent
el seu coordinador i porta-
veu, obrint un "debat
obert" damunt eleccions i
essent al mateix temps di-
rector de la revista que em-
pres per tal motiu.

Es pecat no es gros, ni
tan sols venial, però crec
que tothom esperava que
tenguessis un començament
millor. Perquè segons se lle-
geix entre retxes dimitiràs

de director, i bé no encap-
çalaràs la llista, això ja ho
havies d'haver fet, perquè

com diu en el mateix núm.
65 pg. 11 en Francesc Ver.
dera, no se pogués involu-
crar aquesta revista en la
candidatura del P.S.M. a
Llucmajor.

Abans, abans, va dir En
Ganyot!

Joan Janer.

* *

SES PIQUETES D'ES
PELAG.

Causa profunda tristor

visitar avui SES PIQUETES,
i veure el canvi que han so-

fert en pocs anys.
L'abandonament i la

brutor seal patents a cop

d'ull, el petit torrent no
ha estat dragat des de que es
va realitzar la reforma i a
causa d'això, les tuberies
s'han obstruil, l'aigua s'ha
desbordat i circula sobre
l'enrajolat de mares, el fang
en una altra zona fa impossi-
ble el trànsit, els ferns just
davora del "PROHIBIDO
LAVAR COCHES", estan
dipositats des de fa molt
temps, apart dels que s'han
tirat al torrent, i corn a colo-
f6 de l'ABSOLUT ABAN-
DONAMENT DEL LLOC I

DE LA DESIDIA DE LES
NOSTRES AUTORITATS

per tal de mantenir-lo de-
cent, es pot comprovar que
malgrat el temps que ha pas-

sat (devers cinc anys),
encara no s'han reposat els

escuts que algun "necessi-
tar va arrencar per el seu
propi aprofitament.

LAMENTABLE, MOLT
LAMENTABLE, es que
aquest race) de la nostra geo-
grafia estigui d'aquesta ma-

nera; no basta amb cele-

brar UNA DIADA CICLIS-
TA cada any. S'ha de fer
alguna cosa mês i tots tenim
obligaci6 de respectar
aquest Hoc, però el nostre
AJUNTAMENT es el que ha
de posar els medis per a la
neteja i manteniment.

UN LLUCMAJORER.
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-Bona feta!

-Què ha passat?

-Que s'organista i secó-
nom de la Parròquia se ba-

rajaren i ara, no tenim ni or-
ganista ni Cc.

-Cor tampoc?

-Tampoc, perquè es

cantadors es solidaritzaren

amb s'organista, fugiren

tots, i encara no han tornat.

-Bona feta! I com va

sei ?

-Diuen que s'ecdnom,

que a mês de voler coman-

dar de la Parrdquia, com
és molt natural, pareix que

s'entén de música, va dir

a s'organista que no anava

a ritme, i aquí va esclatar

es gra.
.1 pei què?
-Homo! Perquè s'orga-

nista. ferit a s'amor props,
va contestar que es qui no

anava a ritme era ell, s'ec6-

nom i tambe es cantadors
d'es seu entorn.

-I per això se baraja-
ren?

-També diuen que un

calaix de sa rectoria va aca-

bar d'espenyar ses rela-

cions.
-Un calaix?

-Sí, un calaix tanczt

amb clau on s'organista te-

nia ses seves coses i s'ec6-

nom volta que estas obert.

-Aix?) si que me pareix

molta exigència Per un ca-

laix més o manco...

o es nostro rector

pareix que els duu t els so-
na, i vos comandar també

d'es calaixos

-Que vols gut: te diga?

aix6 no me pareix motiu su-

ficient per acabar d'aquesta

manera, pareix una brega
d'al.lots

-Si, perquè si per part

de s'organista i es cantadors

no prengueren aviat p'es

cap que crema, tal vegada

també an aquest nou ecd-

nom li falta un poc de mà

esquerra per comandar uns

criats que no deuen estar

molt ben pagats.

-Per aixd mateix, crec
que se compondrà aquesta
situació.

-S'ha de compondre,

perqué no es bo que ten-

guem un orgue aturat, des-

prés d'es milions que mos
costa restaurar-lo.

-Es ver, perquè si co-

menpam, per altra banda,

a prescindir de s'organis-

ta, d'es Cor, de rosaris

misses, porem tancar l'Es-

glésia i" seguir-la per Tele-

visió.

UN QUE ESCOLTAVA.

PERRUQUERIA

FIN A

C/. D'es Vail, 49



El portal d'entrada a les cases de Son Delebau te dos arcs

I

Cristalería Llucmajor
Env idrat d'obres - Miralls - Vidres de Color - Decorah -

Vidres en general
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VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

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

possessions

Era coneguda antigament malt el nom de Et Jueu

Son Delebau, una alquerila
de bons formatges

Les cases tenen una esplèndida capella amb arcs
ojuvals

Aquesta alqueria era
coneguda antigament amb el
nom de El Jueu, i els seus

s'extenien fins a la
ribera de la mar, en una
franja estreta.

Sabem que després de
pertànyer a diversos propie-
taris, a principi del S. XVI
era de la família Moragues,
fins que en data de I'll de
juliol de 1546, Guillem Mo-
ragues i Francina la seva es-
posa, varen vendre al nota-
ri ciutadà Bernat Delebau,
la possessió. Poc temps
després, Antoni Moragues i
Antonina, la seva muller, va-
ren vendre l'altra meitat de
Ia possessi6 al mateix Dele-
bau. Amb el nou propieta-
ri, la finca va canviar el
nom que s'ha perpetuat
fins a l'actualitat. En 1573
Ia possessió va passar a mans
del Sr. Gregori Villalonga,
casat arnb Margarida Doms i
Cenglada. En el cadastre de
1578 figura valorada en
4.600 Mures, i era coneguda
amb el nom de Torre d'En
Delebau, la qual cosa prova
clue l'edifici defensiu ja

Desorés de Tomas Safor-
tesa, que la possera, segons
el cadastre de 1666, sabem
que la Sra. Joana Sureda
Fortesa, muller del noble
senyor Francesc Sureda de

Sant-Martí, era la propieta-
ria en 1685. Per aquest
temps la finca tenia un va-
lor de 4.260 Mures, que des-
prés de 17 anys veuria incre-
mentat considerablement
fins a la quantitat de 12.000
lliures. En 1776 amb iclèn-
tic valor, la possessió era de
Dn. Salvador Sureda i Su-
reda Cotoner. Precisament
en aquest any coneixem la
producció de la finca, essent
administradors els hereus
d'Antoni Garau, i que fou

de 85 quarteres de blat, 25
quarteres de xeixa, 120
quarteres de civada i 12
quarteres de faves.

En 1818 era de Dn.

Joan Burgues i Safortesa,
Marquès de Barbera i la se-
va extensió era de 414 guar-

terades, encara que el valor

havia minvat fins a 9.100
Mures, repartides per qua-
litats en 24 quarterades de
camp de 2a., 260 de camp
de 3a. i 130 quarterades de
garriga. El decrement del va-

lor fou degut probablement
a escissions de la finca ma-
triu.

En 1838 era de Donya
Cecilia Borras i Feliu, i el

cadastre de 1862 ja presen-
ta la possessi6 dividida en

tres grans seccions, subdivi-
dides en 27 establits abar-
cant un total de 571 quarte-
rades.

LA TORRE DE DEFENSA.

El	 nomenclator	 de



Les cases, actualment, quasi enrevolten la notable torre
de defensa.

TALLER MECANICO

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

SERVICIO DE PINCHAZOS
Y NEUIAATICOS   

RECTIFICACIO.

Referent a l'article de la revista del mes de Gener/87
En Hoc de dir Alqueria CONCARRI (a la capçale-

ra) o Alqueria CONGAMI al principi de l'article, el nom
correcte havia de ser ALQUERIA LLONGANI.

Pkg. 19

1859 d6na una relaci6 dels
edificis o vivendes de Son
Delebau, citant un molí de
vent. En aquesta relació
consten 8 vivendes habita-
des constantment, 4 tempo-

raiment i 14 d'inhabitades.
El mes destacable pel

que fa referência a les cases
de Son Delebau, apart dels
dos arcs del portal d'entra-
da, és la notable torre de
defensa, avui submergida en
l'interior de les cases, que
quasi renrevolten compie-
tament. Segons consta docu-
mentalment el 15 de novem-
bre de 1553 es produia
controversia sobre la quali-
tat del mares de la torre, el
qual procedia de Son Verf.

L'edifici de planta rec-

tangular guarda en l'interior

una esplêndida capella amb
arcs ojivals que convergei-
xen en una clau on hi ha
gravat un escut que sembla
representar un cavall. La
volta és sostenguda per qua-

tre claus mês on es pot Ile-

gir l'anagrama IHS en cada

El marès de la Torre procedia de Son Vert.

una d'elles. Una escala heli-
coidal, encara que actual-
ment interrompuda, puja
fins a dalt del terrat de cu-
riosa planta.

Quant als restes pre-
hist6rics, només destacar
una cova artificial prehis-
tórica en mal estat de con-
servació, a prop del punt
anomenat Ses Pletes Ober-
tes. Sembla que fou des-
truida cap a mitjan segle
passat quan s'efectuaren

treballs de roturació per tal
d'adaptar el terreny per al
cultiu.

Només cal afegir que
antigament eren molt apre-
ciats eis formatges de Son
Delebau, així com es pot fer
extensiu a tots els proce-
dents de la marina de Lluc-
major.

Joan
Francesc Verdera

Fotos: Antoni Monserrat
Antoni Oliver.



Damiò Salva i Salvd, "Es Sastre Quinto", té seixanta
anys i n'hi fatten cinc per jubilar-se. Darrera ell, de mo-
ment, sembla que s'hauran acabat es sastres a Llucmajor.
D'onze sastreries que hi havia l'any cinquanta, després de
trenta anys no en quedará cap. Avui, "Es Sastre Quinto"
mos xerra d'aquesta feina i  des canvis que ha sotert.
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Es darrer sastre: "Es Sastre (*into"

Som es darrer sastre de Llucmajor
-Com veis sa sastreria,

avui?
-Ara, sa sastreria no té

sortida. Saps que es de prac-

tica anar-te'n a Palma,

t'agrada un model, te'l com-

pres ¡a està!. A sa sastreria

has danai prendre't mi-

des... es més enreden. Sa

feina de ses modistes está
ben igual. Un temps sobra-
va sa feina; cada sastre te-

nia de cinc a deu dones a

ter feina i ara te resulta que

no hi ha personal. Actual-
ment tothom compra ro-

ba de conteccie). Es sastres

i ses modistes només poren

fer roba per a sa gent que no
troba talles... Jo sempre dic

lo mateix: arribarà un dia

que a cada provincia queda-

ra un sastre "ortopèclic",

per fer vestits a un geperut,

a una persona que no pot

trohar cap model de contec-

cib que li estigui be. Será

com aquells que fan sabates

ortopediques No quedara

més remei.
-Com començaren

aquest ofici? Qui vos el va

ensenyar?

-En vaig aprendre a cas

germans Oliver (en Llorenç
i cr Damt), davant la parrò-

quia. Com que en aquell

temps era un ofici oue dona-

va, devers es setze anys

hi vaig començar i hi vaig

estar cinc anys aprenent
s'ofici sense coorar ni un

Liavots, vaig estai

dos anys a Barcelona, a una

sastreria, i a's mateix temps,

aprenia "Corte" a una aca-

demia que encara hi es

(Academia "Rocosa").

Quan vaia tornar a Lluc-
major vaig posar sa sastre-

r'a en es carrer B. Taixa-
quet t tenia molta feina:
h, nav , a setmanes que
feiem 22 americanes i 40

pico de pantalons. Vaig
oorir per Ses Fires del 49.

-Quines prendes fèieu?
-Fèiem de tot. Llavors

no hi navia res fet: ameri-

canes, pantalons, calponets

ce dur abaix (encara no se
coneixia es punt), "nikis",

es traje "sastre", classic,

de dona (falda i jaqueta),
feiem eclesiàstic (sotanes),
vest Is oe militars, de guàr-
dies civils, se feia de tot,

llevat de carnies perquè hi

havia camteres que les teien

(Na Magdalena Servera era
una de ses millors de la vi-
ta).

-Quina és sa prenda més
laboriosa?

-Sense cap dubte són
es vestits d'etiqueta: trac,
)(ague, i smoking. Aquí no
n'he fe's mai, a Barcelona
sí que en feia qualcun.

-Fins quin punt han
canviat es costums d'anar
an es sastre?

-Hi ha molts costums

que ara ja no s'usen. Per
exemple, un temps, era cos-

turn anar de negre en es fu-

nerals. En haver-hi un

mort si no temen vestits

negre ja mos porfem posar

a córrer. Record que se va
morir sa mare d'en Bernat

Amorbs i me varen venir a
cercar a les 10 del vespre
a Ca'n Mataró; Vaig fugir
escapat des cine, tai es ves-
tit, vaig dur ses mâniques a

ca mad6 "X lu", a una altra
li vaig dur es pantalons,

perquè l'endemà a les

onze havia d'estar Ilest.

Si això ho havfem de fer

ara *e dirien: "Ja el far- as

tu! Te penses que ningú

s'aixecas en sa nit aixf

com estan ses coses? Llavors

estàvem acostumats aixf.

Una altra moda era que en

casar-se, es nuvii es feia

dues mudades. Se casaven
de negre, vestit que quai,
sempre servia també de mor-
tala i abans, per dur es dol

d'es seus pares... llavors se'n

feien una altra de color.

Aquest costum el vaig veure

molts d'anys oeró ara tam-

be ha desaparegut. Mira corn
van vestits ets homos: carnia
i "vaqueros"...

-Heu dit que teníeu
molta feina... Hi havia
competência?

-Hi havia feina per

tothom. Vestits de cornu-

nit!), en fèiem una vintena

cada any; abrics, en s'htvern,

una quarentena. Tots es

sastre temen dones a fer

feina. dones que feien ses

manigues. pantaloneres, sa-

bies on havies de trobar una

brodadora p'ets escuts i es-

trelletes amb fil d'or d'es

vestits de combregadors...

Mira si hi havia feina que es

diumenges dematins, ses

botigues tenien oberts, i a

ca'n Miguel Fogó, a Ca'n

Meco i a ca mad6 Capbai-

xa venien sastres de Ciutat;

això, naturalment va pro-

vocar mês d'una Ur-6a en-

tre es botiguers i es sastres

de la vila. Per aconseguir

tancar ses botigues es

diumenges, va costar molt,

però es sastres n'estarem

ben contents: cada diu-

menge, a hora de dinar,

dos que havien fet trui

tot lo dernati p'es "Colón",

se presentaven a assejar-

se sa roba, a prende mi-

des... i no hi havia diu-

menge que no te mengassis

sa sona íreda.
-Es molt antic, s'ofici

de sastre?
-A Llucmajor, segons

vaig Ilegir en es II Tom de

s'História de Llucmajor

l'any 1490 pa hi havia sas-

Tres. Es ilinatge ja deu ve-

nir També hi ha

hagut sastres dones, sas-
tresses, per6 ha estat més

una feina d' homo

SEMPRE HI HA HAGUT,
GENT QUE HA DEIXAT
ES SASTRE PENJAT.

-Com eren es preus,
quan començareu a fer de
sastre'?

-En aquestes Iltbretes
ho tenc mes o manco apun-
tat m ordenat. Es primer ves-

tit que vaig fer (americana
i pantalons més uns panta-
lons tot sols) va valer

200 pessetes (pariam de

confecció, perquè sa roba la
dula es client). Un vestit
d'home complet, amb guar-
dapas valia 150 pts. Uns
pantalons, 50 pts. Una ame-
ricana, 100 pts. Un bavero,
30 pts. Uns pantalons de

pates. 20 pts. Uns calco-
nets de dur abaix, 15 pts.

Uns calçons curts d'al.lot

20 pts. També fèlern tota

sa roba per al.lot. Avui en

dia es quasi impossible

fer segons quines d'abans

perquè no se podrien pa-

gar. He parlat de brodado-
res.. , ara no hi ha gent pre-
parada. Si sa feina de sas-
tre tornava a cobrar força,

costaria molt perque no hi
ha gent com Ilavors. Faig
vestits de caraputxa, he fet

es vestits de Sa Banda de
Música perquè vaig trobar
dones que m'ajudaren. Pert>,
quan me varen demanar per
tomar-los fer, darrerament,

es tractava de quaranta ves-
tit, no de vint com abans, i
ara ja no trobes qui te bro-
di un escut, a sa gorra, i ara



ACTIVITATS PER AL MES DE MARC.

*Diumenge 1 de marc:
Excursió amb bicicleta a Capdepera, organitzada per

l'Estol "Capellets de Teulada" i "Pedal verd".

*Divendres 6 de març:
2 audiovisuals: "Aigua com a recurs escàs". "Or-

ouídees", es projectaran a la biblioteca de "La Caixa".

*Diumenge 8 de marc:
Excursió a la Serra d'Alfabia, organitzada per I — Es-

tol Cape llets de Teulada".

*Dissabte 14 i diumenge 15:
Viatge a Marrakech.

* Diumenge 22
Excursió a la Serra de sa Rateta, organitzada per

I"Estol Capellets de Teulada".

"Diumenge 29:
Neteja del Pèlag i sembra d'arbres.
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no sé on hauria d'anar si
hagués de fer aquesta feina.

-Sa figura d'es sastre,
encalçant es client que no
li ha pagat es molt típica
d'ets acudits. Que en pen-
sau?

-He fet americanes, pan-
talons... i en tenir-los
provats dos pics, no els han
vengut a cercar. Ara mateix,
tenc uns pantalons que "no
s6n de ning0". No els deu
haver agradat com els han
vists posats i no vénen a cer-
car-los ni molt manco, a pa-
gar-los. Mal pagadors, en es
xistes, sempre hi ha es sas-
tre que no cobra i això és
ben cert, sempre hi ha ha-
gut "fulanos" que han dei-
xat es sastre penjat.

-Feis-mos una relació
d'es sastres que heu conegut
a Llucmajor...

-Hi havia es sastre Fua-
na, es sastre Eixut, llavors
hi havia en Tomeu Pou, en
Francisco Peixet, es dos ger-
mans Servera (cada un tenia
sastreria pròpia), en Tomeu
Perdiu (va morir fent es
servici però ja havia obert
sastreria), es germans Oli-
ver (Llorenc i Damià), en

Pedregà, es fii d'en Ser-
vera que Ilavors ho va dei-
xar i se va posar de mode-
lista de pell, en Servera i
Ilavors jo. Ara som es darrer
sastre. Llavors érem onze.

-Es clients d'un sastre,
eren sempre fixos?

-Sa majoria ho eren,
en no ser que qualcú s'agra-
viàs per qualque cosa. Un
temps es sastre eran ben
igual que tenir es fuster de
la casa, es ferrer, també
tenien es sastre de la casa.
Sa gent era mês primmira-
da que ara i si veien una rua
te duen sa prenda perquè
la Ilevassis. Record com a
anécdota un que va anar
a un sastre ciutadà molt
famós que li deien en Mer-
cadal, i h va fer un abric
i el va haver de retocar un
parei de pics. A la fi va ve-
nir a ca nostra a demanar-
me que li arreglbs, sense
dir-me res. Jo li vaig dir:
"En aquest abric ja el
t'han retocat un parei de ve-
gades", i llavors m'ho va
contar. Per6 això passava a
qualsevol, fins i tot en es
millors sastres.

Catalina Font.
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Aquest mes com mesos
anteriors els preus es man-

tenen, encara que tendei-

xen a pujar.

Un dels motius de que
els preus estiguin aturats,

dins el mercat agrícola, es
la floració dels ametlers,
degut a que s'està a l'espec-
tativa a veure com pren la
floració dels arbres, ja que
si hi ha gelades i maten la
flor será senyal que hi hau-
rà poques ametles i es pos-
sible que els preus pugin;
perd no tot es deu a la flo-
ració ni a les gelades, per-
que hem de tenir en compte
que ja fa un parell de mesos
que el dolar va sofrir un im-
portant descens i aleshores
ha perjudicat molt al preu
del bessó.

També volem remarcar

que la garrova es mantén en

aquest preu que ha duit tot
l'any i que ha estat estable
on no ha tengut pujades ni
baixades, però, si be
avui en dia hi ha menys
ganes de comprar-ne.

Els preus de l'ametla
i la garrova són els següents:
Ametla (bessó) . . . 540 pts.
Garrova  35 pts.

En la ramaderia els
preus han tengut també una
petita tendencia a pujar, pe-
rd la tònica general es la
de mantenir-se. Mentres el
preu de les porce Iles
s'aguanta per l'estil del mes
passat no ho ha fet així el
preu dels xots que aquest
mes ha pujat un poc degut
a les grans brusques que hi
ha hagut els darrers mesos.
Al menjar mês verd els xots
no engreixen tant i estan
mês temps a fer-se. Si el

temps canvia i surt el sol
pot ésser que el seu preu

torni baixar.
El preu dels animals, en

viu, per kilo és el següent:
Porcelletes . . . . . 250-300

Xots 	  280-310

bous 	  500

truges 	  100

ROBATOR IS.

Aquest mes pareix que
els Iladres han acabat les va-
cances i s'han tornat posar

a per feina, un pic mês la
nostra foravila ha estat
espectadora de nous roba-
toris d'animals. Es confir-
ma que els lladres són
professionals i que darrera
tot aix6 hi ha un brut nego-
ci de compra i venda d'ani-
mals robats. Es impossible
amb les xifres d'animals
desapareguts es robin per
menjar.

Els robatoris dels que
hem tengut constancia
aquest mes són els segtients:
4 xots a Son Gardes de l'Al-
jub i 8 a 9 porcelles a Son
Pieres.

Aquests nous robatoris
tornen preocupar als
pagesos perqud veuen que
la vigilancia no millora i de
cada dia temen mês pels
seus animals vegent que es
una gran aventura tenir ani-
mals a foravi la perque en el
moment que manco t'ho es-
peres els te roben

EL FANTASME DE LA
CARN ALTRE PIC A
F ORAV I LA.

Després d'uns certs me-

sos de tranquilitat en el que
pertany a la carn, ara la
nostra foravila s'ha vista

afectada novament per

aquests cans assassins que

per fam o per juguera ata-

quen les guardes d'ovelles i

acaben fent destrossa.
Es pot remarcar que la

cupa no és dels cans perqud
aquests només actuen per

instint sine) que és l'amo

que no els té l'esment que
toca i que qualque vegada

els deixa Iliures aposta per-

qué el ca ha tornat molt

gros i no el poden tenir

dins el pis.
Aquest pic els cans

no han quedat curts i han
fet una bona matança a la
finca de Ca n'Amorós d'En
Bernat Contesti on dos cans
pastors alemanys, ja grossos,

atacaren la seva guarda i
mataren 15 ovelles i una de
molt greu que possiblement
també es morirà, i ara no
solament s'està en la matan-
ça de les ovelles sin() en la
desbaratada que se'n duen
les altres fins al punt que

si hi ha °wiles plenes poden

avortar facilment. La matan-
ça d'aquestes ovelles tam-
be és prou remarcable per
mor de la importancia eco-

nòmica, ja que, com molts
saben, aquestes ovelles s6n
de raça fina.

Pert) la carn no s'ha
aturat aquí, sinó que devers
Son Taixaquet també uns
cans mataren dos xots.

Wem

FABRICA DE LICORES Y ALMACEN DE LICORES,

WHISKY, VINOS Y CHAMPAÑAS

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



ALMACEN Y OFICINAS:
Ctra. Llucmajor-Porreras, Km. 1
Telè fono 66 08 37
LLUCMAJOR (MALLORCA)

ALMACEN:
Cardenal Pou, 9 - Tel. 55 28 05
MANACOR

També a Llucmajor li oferim
servei 24 hores amb

Ia tarja "SA NOSTRA"
del Caixer Automatic.

SOLLICITAU-LA

NOSTRA

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA'

fora vila
	

Pág. 23

Ja avançats mig any
agrícola podem dir que en-

guany ha partit aixf com
toca, això ens ho confir-

men tots els pagesos de la

foravila Ilucmajorera que

n'estan ben contents de to-
tes aquestes pluges que hi ha

hagudes, encara que, com
per tot, hi hagi diversitat
d'opinions, la tònica gene-
ral és que aquestes aigües
s6n molt bones i que si

ara fes un parell de dies de

bon temps tot eixugaria un

poc i es notaria una impor-

tant millora.
Aquest mes s'ha notat

la gran minvada de pluges
comparada amb el mes pas-

sat, aquest mes de febrer
ha plogut 57,8 litres per

metre quadrat.
Segons han dit els pa-

gesos convendria que ara no

plogués tant per mor de la

floració dels ametlers, ja que

les gelades i les pluges perju-
diquen a les flors si les tro-
ba en el moment d'obrir-se,
ja que les entra una mica

d'aigua dedins i les podreix,
per això convé que des-

prés de ploure faci un pareil

de dies de sol per les flors
poder-se eixugar.

Una cosa que feia anys

que no se veia per Llucma-
jor eren finques embassades
que normalment per emba-
ssar aquestes ha de ploure
considerablement, però
que s'han embassades les

que estan a la part de da-

munt de Llucmajor, on la

terra és un poc més greixo-
sa. També un dels motius
dels embassaments de les

finques se pot deure a la

manca considerable de
pluges d'aquests darrers cinc
o sis anys, lo que ha fet que
la brutor i batzers se fes
molt bona dins les sfquies
cosa que ha estat favorable

a no deixar passar l'aigua
que ha feta.

CAÇA.

Volem recordar als se-
nyors caçadors i als escope-
ters que la temporada de

caça ja ha acabat, i que ara

és el temps de deixar tran-
quils els animals perquè pu-
guin criar i surar les cries

sense ser molestats, i així
l'any qui vé en podrem men-

jar tots.
Ens han fet saber que a

segons quins redols ja se co-
mencen a veure alguns co-
nills petits, la qual cosa vol

dir que les Ilorigueres han

anat be i no s'han negades
degut a que la conilla vegent
allà on hi ha htimitat i allà
on està sec tria el millor
Hoc per fer la Iloriguera.

Una cosa que no anirà
tan be seran les perdius,

perquè n'han quedades mol-
tes de velles i s'han aplegat
amb esbarts, contribuint tot
això que elles amb elles se

desbaratin els nius i per tant
no hi haurà un excessiu
nombre de perdius joves.
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Els cuiners del Rei
Darrers dies i Quaresma

Quan aquest exemplar
surti al carrer, haure co-
mençat just, just, la Qua-
resma. Tradicionalment epo-
ca de moderació i abstinèn-
cia dins tots els sentis cul-
turals, però molt especial-
ment en el gastronòmic. Set
cames té la "jaia Corema",
una per cada setmana de
Quaresma, quaranta dies
que degut als rigors, als nos-
tres padrins els semblaven
d'allò més Ilarg: es més
Ilarg que una Quaresma i
quan tothom desitjava passar-
ne depressa:
Sa Corema ja es passada
Bon Jesuset que no torn
que tenc s'esquena

escorxada
d'anar-me'n a jeure dejorn.

Una de les caracterfsti-
ques principals de la Quares-
ma tradicional era la prohi-
bició de menjar carn durant
els quaranta dies que dura-
va. Tothom corr per lo que
l'encalcen i la necessitat fa
fer coses i les mestresses
de casa, al Ilarg dels anys
han produit una série de
plats on no hi intervengué la
carn: sopes de tota casta,
cuinats amb oli, escabet-
xos, molt de bacalla, (sin-
tornaticament la "jaia Co-
rema" du un bacallà pen-
jat), arengades, etc.

PeIs darrers dies, pre-
faci del temps quaresmal,
del porc mort al novembre
a més de la sobrassada no
queden si no uns quants
d'ossos, la carota, les ore-
lies i les peus col.locats al
seu moment dins alfebies

—de vidre o test— amb
abundancia de sal; carn que
no podrá aguantar sense
fer-se mal-bé els quaranta
dies d'abstiència quaresmal.
Es l'hora doncs de fer abaix
l'alfabia i deixar-hi només
un poc de xulla que es pot
conservar perfectament fins
a l'estiu. Aquesta necessitat
d'acabar-se la carn conser-
vada, fa possible uns dels
plats mes típics dels darrers
dies: la greixonera de porc,
plat exquisit i intel.ligent,

mostra d'un poble amb pocs
recursos i que no es podia
permetre el luxe de deixar
perdre res, malgrat només
fos un parell d'ossos amb
una mica de carn, pru-
dentment salats per la seva
conservació. L'Arxiduc, en

el "Die Balearem" ens diu:
"La "greixonera de peus de
porc", es también otro de

los manjares mas antiguos y

mas extendidos de Mallor-
ca. Se hacen hervir en una
olla los pies, las orejas y el

morro del cerdo con agua;
cuando todo esta cocido, se

separan los huesos y se pi-
can las partes blandas con el
"capolador" se las sala y po-
ne especias, y se mezclan
con huevos. Todo se mezcla
intimamente con leche y se
pone en una "greixonera";
se le añade un poco de miga
de pan calada con leche y se
remueve bien; se le adicio-
na después un poco de
aceite y algunas yemas de
huevo trabajando bien la
mezcla. La "greixonera"
así preparada se mete en el
horno". (sic).

Actualment aquest plat
es segueix fent quasi igual,
en Hoc de pa s'hi posa bes-
cuit. Les espícies més cor-
rents —imprescindibles— són
el moraduix i la Ilet i el bes-
cuit pel brossat. D'una r,
altra manera la greixonera es
plat obligat dels darrers dies.

El brou que anomena
l'Arxiduc, no es tirava, sin6
que es guardava i servia per
ter cuinat, de mongetes, de
fava palada... que precisa-
ment per esser cuinats amb
porcs, sortien que se'n
podien Ilepar els dits; no
oblidem que: "la "fava pela-
da" nunca alcanzara todo su
esplendor sin la presencia
del cerdo autóctono de las
islas" (Pablo LluII).

CENTRE DE PREPARACIÓ

MATERNAL

Gimnàstica, projecció d'audiovisuals i xerrades
Tot per al benestar psíquic

i físic de l'embarassada

C. Rigo núm. 73 (Llucmajor)
Tel. 66 24 90 (dimarts i dijous horabaixa)

66 17 98 (particular)

RESTAURANT

GRAN VIA

NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEJOS

In formació: 66 03 17
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OFERTES EN CAMERES FOTOGRAFIQUES
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Com veim, aquí no es
tudava res, si sobrava cui-
nat, afegint-hi fideus servia
per sopar, i això era la cuina
mallorquina, que en els dar-
rers dies havia de posar mol-
ta d'imaginació per arribar
al Dimecres de Cendra ha-
vent consumit les darreres
Ilangonisses i la carn sala-
da.

Després venien qua-
ranta dies d'exercici imagi-
natiu al contrari; aquest
exercici repetitiu d'any
en any, ha fet que la cuina
mallorquina tengui uns men-
jars de Quaresma savis i
menj(vols, tenint molts
d'ells com a ingredient prin-
cipal el bacallà.

EL BACALLA

La cultura occidental,
coneix tres maneres de
conservar el peix: escabet-
xat, secat i salat, aquesta
darrera modalitat es un Ile-
gat dels fenicis a la cultura
mediterrania, les atenga-
des i les anxoves —famoses
les de la costa catalana—
en són els exponents més
clars.

El bacalla es un peix
"cuyo aspecto en estado
natural ignoramos todos
los españoles" (Xavier Do-
mingo) que tant a la Penín-
sula com a Mallorca es con-
sumeix salat. Fou introduit
pels mariners portuguesos
en el segle XVII, amb tanta
de manya que en totes les
cuines populars de l'Estat
Espanyol hi trobam gran
abundancia de receptes que

tenen per protagonista.
Aquest protagonista fa dir
a n'en Xavier Domingo "el
bacalao es la Única prueba
tangible, concreta, real de la
existencia de una unidad es-
pañola".

Bromes apart el que sí
Os cert, es que el bacallà a
Mallorca es el peix més Iligat
a la Quaresma, i presenta
molts de plats d'aquestes set
setmanes. Plats saborosos i
amb categoria sempre quant
l'actor principal sia de pri-
mera qualitat i estigui ben
dessalat. Paul Bocuse, ens
dona aquests consells: "el
bacallà ha d'esser sempre
dessalat vint-i-quatre hores
abans de cuinar. Trau-lo
que sigui fosc de l'esquena,

platetjat del ventre, grui-
xat, de carn i que
tenga fibra curta. No pren-
gueu en consideració els ba-
callans plans aixuts i gro-
guencs (...) Primer de tot
cal rentar-lo amb aigua fre-
da abundant i fregar-lo ben
fregat per tots els cantons,

partiu-lo a trossos i posau-
los en remull amb aigua
freda. Aquesta aigua s'ha de
canviar unes quantes vega-
des". Si seguiu aquests
consells, qualsevol recepta
amb bacallà vos sortira ex-
cel.lent.

RECEPTA DEL MES. 

GREIXERA DE BACALLA.

INGREDIENTS:
Bacallà dessalat tallat en trossos de tres per quatre cms.
Una ceba grossa.
Una cabessa d'alls.
Dues o tres tornatigues de ramallet
Un plat de xítxeros.
Un plat de bessons de fava.
Un plat de canonets de fava
Un plat de patata tallada en cantonets
Un plat de trossos de carxofa
Un brot de moraduix i dues fulles de llorer.

E LA BO R ACIO
Eixugam el bacalla, l'enfarinam, el fregim i el guar-

dam.
Dins una greixonera de test es sofregeix la ceba ca-

polada. Quan la ceba es morta, s'hi afegeix la cabessa
sencera d'alls i les tomatigues palades. Quant aquestes
se desfan, hi afegim els x(txeros, els bessons i els cano-
nets; ho remenam i hi posam aigo que bull Oa que si no
bull la verdura s'enrevana). Després hi posam el bacallà
Ia patata i la carxofa tot fent sostres. Es el moment de
posar el moraduix i el llorer. Finalment ho tapam amb
fulles d'ensiam (no cal que siguin les més tendres), i
ho deixam que cogui a foc lent. Si veim que se minva
s'aigua n'hi podem anar afegint de calenta.

NOTA: Es important no posar gens de sal, ja que el
bacallà a vegades fa males jugades; si a l'hora de servir
ho trobam fat, sempre hi podem posar un poc de sal.

La mateixa recepta, es pot fer sustiturnt el bacallà
per ous. En aquest cas, els ous bullits, enferinats i frits,
no se posen fins que la verdura es quasi cuita.
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Coneixieu a J. V. Foix?
A tothom li agradaria tenir una mort tan agradable i

tranquila com la de Josep Vicenç Foix: morir als noranta-
quatre anys, complits de fresc, sense que l'agudesa mental

l'hagués abandonat en cap moment, va morir mentre di-
nava amb alguns familiars que l'havien visitat per felici-
tar-li l'aniversari.

D'aquesta manera ens abandonava a finals del mes de

gener, J.V. Foix, considerat com el millor poeta català

viu, ara ja ocupara un altre grup, i un dels millors poetes
del segle XX dins la literatura universal.

Ens acostarem un poc a la seva personalitat: En J.V.
Foix va néixer a Sarria l'any 1893, dins una família de

pastissers d'anomenada. Va estudiar dos anys de dret pe-
rd deixà la carrera per poder dedicar més temps a les ac-
tivitats literàries i a la pastisseria familiar.

A partir dels anys vint Foix comença a ser un perso-
natge conegut dins la vida pública catalana, i no deixara

de formar part d'aquest ambit fins a l'any 77, quan deixa
d'escriure definitivament.

La seva producció s'ha desenvolupat en dos camps, el

period ístic i el poètic. Quant al primer ha estat redactor,

col.laborador o director d'una gran quantitat de publi-

cacions, i dins el camp poètic ha conreat tan la prosa com

el vers, com a prosa poètica podem destacar el Diari

1918, i de poesia dues obres cabdals Soil de dol (1947)
i Les irreals omegues (1951).

Aquesta darrera, segons Antoni Munne és una de les

millors obres de la poesia d'aquest segle (1)
Ell mateix es definia com a investigador de la poesia

i no com a poeta. S'ha caracteritzat per la continuada re-

cerca i experimentació sobre el Ilenguatge i ha sabut har-

monitzar dos corrents oposats per definició, el classic i

l'avantguardista. Els setanta sonets de Sol i de dol ho de-
mostren perfectament. Són una continuació de la tra-
dició poètica que comença amb els trobadors i arri-
ba al segle XX, amb uns plantejaments totalment nous
dins el cam( de l'experimentació poètica.

Aquest home de la seva época, aficionat al tenis i a
l'aviació i apassionat dels autors medievals, sap arribar
a una conjunció especial d'aquests opdsits i és en aquesta
barreja on precisament radica la seva genialitat.

Aixf ho explica en aquest sonet de Sol i de dol.
Em plau, d'atzar, d'errar per les muralles
Del temps antic, i a l'acost de la fosca,
Sota un llorer i al peu de la font tosca,
De remembrar, cellut, setge i batalles.

De matí em plau, amb fèrries tenalles
I claus de tub, cercar la peça llosca
A l'embragat, o al coixinet que embosca
L'eix, i engegar per l'asfalt sense falles.

I enfilar coils, seguir per valls ombroses,
Vèncer, rabents, els guals. Oh món novel!!
Em plau, també, l'ombra suau d'un tell,

L'antic museu, les madones borroses,
I el pintar extrem d'avui! Candid rampell:
M'exalta el nou i m'enamora el veil.

Dins l'obra de Foix, hi tenen cabuda els arcaismes que
ell treu de l'oblit i els neologismes, en consonancia amb la
mescla de passat i de present.

No podem dir que en Foix hagi estat un home poc
considerat durant la seva Ilarga vida, perquè ha rebut
molts de premis i distincions que no ve al cas esmentar.
Fins i tot se li va concedir un premi de literatura espanyo-
la, quan únicament solen premiar obres escrites en caste-
116, els motius són sospitosos pert) el fet és aquest.

Foix ha estat candidat al premi Nobel de literatura,
qui sap si enguany li haguessin donat.

Bé, ara ja coneixem un poc més en Foix, segurament
molta gent mai no n'havia sentit a parlar i aim) és perquè
vivim dins un món apart de la cultura en la nostra
gua, on se'ns ensenya una història i una literatura total-
ment al marge de la nostra identitat. Per justificar-ho ara
s'hi han fet alguns afegitons pert) la base és la mateixa.
Ens hem d'animar a conèixer l'obra de personatges tan
significatiu com J.V. Foix.

1) Antoni Munne: El País, 28 de gener de 1983.
Margalida Palou
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mussolet, devers es CDS hi
corren mals vents. Cents mi-
litants novells, d'es novell
partit, se n'adonen que tarn-
bé es pretén des de Ciutat

que es partit funcioni des de
dalt cap a avall, pressionant
a s'executiva Ilucmajorera
perquè accepti a un antic
"Uematé" Ilucmajorer, afi-
liat a Ciutat. Això ha cai-
gut com un tro a sa majo-
ria de Cedeessistes Ilucmajo-
rers no estan disposats a pas-
sar per aquí. Ses espases són
enlaire. Si de Ciutat no amo-

lien, probablement hi haurà

dimissions en grup.
***

Per devers es bar d'es
portaveu d'es PSOE han
vist es president d'es Club
Nàutic de S'Arenal i promo-
tor d'es Polígon Industrial
de S'Arenal.

Segons s'bliba, que des
de l'església els atalaiava, ni
en Tomas Garcias es aficio-
nat a sa náutica ni el Sr.

Joan Miguel es capador.
Per que seran aquests

contactes?
I que me'n direu de Sa

Rua!. S'bliba d'es campa-
nar no s'atura de contar
tantes coses com va veure,
I creu que mês de sa mei-
tat de sa gent d'es poble se
va desfressar i des d'es seu
forat, devora una de ses
campanes se va cansar de
veure passar rellotges-deper-
tadors, indis, telèfons, ro-
mans, "majorettes" i fins i
tot se pensava que enlloc
de ser dissabte era dijous,
quan sa televisió dóna sa
série "Norte y Sur".

Un altre any Es Barra-
let i En Marroig varen esser
d'es més encertats, recor-
dant temps passats, quan
anar a S'Arenal era poc mes
poc manco fer una excursió
bucòlica, amb sa mula i es
carretó per passar es dia a
sa platja, on hi havia cara-
mulls d'arena, en es mateix
Hoc que ara hi ha caramulls
de ciment.

***

Ja que xerram de S'Are-
nal, hem de dir que s'han
començat ses obres de mi-
llorar a sa carretera. Ses
maquinotes retiren munta-
nyes de terra per fer Hoc an
es trossos que deixaran ses
"volteres" i seran mês drets.
Aqueixes carretades de ter-
ra i un poc d'esquerda s'hau-
rien d'usar com una urgên-
cia per tapar es nombrosos
clots que ara té sa carrete-
ra. Qualcun es tan gros que
pareix un fondal si hi pega
un cotxo amb sa roda.

Es mussolet esta molt
enfadat amb s'eixam de mo-
toristes que fan tota casta
d'endemeses p'es carrers
d'es poble. S'encalcen, fan
carreres i passen com una
verga de I lamp, donant mes
d'un susto a sa gent i es
cas es que no s'han carre-
gat molta gent perquè Deu
no ha volgut.

Un d'es Ilocs de con-

centració d'aquests centau-
res renouers se troba a sa
plaça d'es Sabater, per això
es carrer Bisbe Taixaquet
es quasi un circuit de
competició. I lo més gros es
que en es cantó d'es Vall hi
sol haver un municipal que
no els diu o no pot dir-los
res. Per fer de faristol més
valdria que estas en es
"cuartelillo" i no faria mal
d'ulls ni tampoc tendria fred
ni estaria a sa brusca.

if 41.*

Es rebumbori i ses con-
jetures i estirades per a ses
properes Eleccions Munici-
pals ja estan en marxa. P'es
partit d'es PSOE tot va da-
munt rodes. Han comencat
sa cursa abans que ets al-
tres i a mês han tengut par-
tida de cavalls. Es d'AP
cerquen un cap de llista
que puguin contrarrestar sa
bona partida de s'actual
oposició.

***

Segons informes d'es

TALLER DE JOIERIA

Treballam el seu or i
argent

Cra%,11' conipc•AUIL%

rinfells (.portius

mut 11.1in 7
I Il_ 4 i%1 k_14)R
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IR T/
C. D. Espanya 1 Regional

"Guerra" a Son Roca
Joan Quintana.

Des de que el Ferrio-
lenc ens va aturar la "vola-
da" —la l (nia ascendent que
duia l'Espanya que ja durava
set setmanes— s'han jugat
pocs partits, només tres,
fins el moment d'escriure
aquests comentari. Això st,
dissortadament, un d'ells,
Jugat a Son Roca, el qual
sera recordat tristament pels
incidents extraesportius que
tengueren lloc un dematt
del darrer diumenge de fe-
brer.

La cosa ja venia del par-
tit de la primera volta: la
"guerra" estava declarada
però els "guerrers" no va-
ren ser els mateixos i alguns
dels culpables dels incidents
que es varen esdevenir a
Llucmajor es guardaren
molt d'aparèixer per Son
Roca. I va passar el que
havi a . de passar, com
sempre, va pagar el sas-
tre pel teixidor. Es sabia
d'antuvi i ningú no va
fer res per evitar el pitjor
i si es va fer no va servir
de res. Les forces de segure-
tat, quan va haver acabat es
partit, eren escasses per pro-
tegir els espanyistes de les
ires dels... (no sé quin nom
tenen) que aguardaven per
"fer joquets" als jugadors
del C.D. Espanya. I per si
alma fos poc, només un di-
rectiu del conjunt Ilucmajo-
rer (Joan Oiler) per carre-
gar-se el "mort".

Perd abans d'esten-
dre-mos en aquest partit
hem de comentar els dos
que es varen jugar abans,
és a dir el Juve-Espanya i
l'Espanya-Marratxt.

JUVE, 2- ESPANYA, 3

Bon dematf, el qual va

servir de fons per a un par-
tit entretengut en el qual
fins els dos minuts darrers
el marcador no es va decan-
tar a favor dels visitants.

Malgrat que l'Espanya
presentas una alineaci6 de
circumstancies, va aconse-
guir una victdria merescu-
da, ja que va ser l'equip que
millor va jugar.

Passant al comentari en
concret, s'ha de dir que el
despertar dels locals va ser
prest, perquè ja en el mi-
nut 4 passaven davant en el
marcador. No obstant això,
la reacció dels visitants no se
va fer esperar i va ser Páez
en una jugada combinada
amb,Leo, el qual va nivellar
el marcador quan transcor-
ria el minut vint. Amb
aquest resultat es va arribar
al descans.

La segona meitat gua-
nyaria en emoció, i sobretot
els quinze minuts darrers,
perquè en el min. 77 un cen-
tre xut de "Mexicano" cul-
minaria en gol posant per
davant els visitants. En el
minut 83 empataren els de
casa i Monserrat, quan fal-
taven dos minuts, a tra-
vés de falta directa llanca-
da de forma magistral va do-
nar la victdria als blaus.

Dos punts importants,
que fan mantenir les
esperances d'un possible as-
cens.

ESPANYA, 2
MAR RATXI, 1

Horabaixa de sol en el
municipal de Llucmajor i va
semblar motivar la presèn-
cia d'alguns espectadors mês
dels habituals els quals varen
presenciar un encontre que
no seria d'alld més entreten-
gut.

Si analitzam l'encontre
hem de dir que hi hagué una
part per cada equip, essent
la primera per a l'Espanya i
la segona per al combinat
visitant.

En efecte, els primers
45 minuts varen ser de
l'equip local el qual va Ilui-
tar mês que el seu rival i
va aconseguir passar da-
vant en el marcador quan
el rellotge rebassava el mi-
nut 26, rematant el central
Vich un corner al segon pal.
Poc després va ser el Ileonés
Olegario el qual culminant
un contraatac aconseguiria
el segon gol.

La segona part, varen
canviar les coses, i els ho-
mes del Marratxí varen
ser els que es varen imp,-;:ar,
sobretot, en el centre del
camp. Aix 1, idd, en una fal-
ta executada devers 30 me-
tres del meta Sorell no va
poder ser aturada i va arri-
bar al fons de la porteria.
Quan faltaven cinc minuts
es va cometre un penalti
en la persona de J. Tomas

perd Monserrat el va fallar

i va tirar la pilota per da-
munt del Ilarguer.

SON ROCA, 1
ESPANYA, 1

Aquest partit com

hem dit es va jugar el darrer
diumenge de febrer, dia 22
perquè el diumenge abans,
dia 15, havia estat jornada
de descans. Com també ja
hem escrit, ariest va ser
un partit accidentat i polè-
mic en el qual hi hagué de
tot excepte bon futbol.

En primer Hoc els visi-
tants no pogueren disposar
del vestuari fins cinc mi-
nuts abans de començar
l'encontre. En el minut 20
l'arbitre va expulsar el cen-
tral de l'equip local per in-
sults al banquet de Espa-
nya, la qual cosa va causar
indignació als nombrosos
espectadors que s'havien
citat en el Hoc passant
a una còlera poc habitual.

n101.-
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A la vista d'aquesta situa-
ció, el col.legiat va de-
manar la presencia de la for-
ça pública, i l'encontre va
ser suspès durant mitja ho-
ra. La primera meitat, que
després es va reanudar, va
acabar amb empat a zero.

La segona part va ser
encara mes conflictiva. L'Ar-
bitre va haver d'expulsar a
dos nous jugadors locals per
insults a la seva persona i

això va ser la gota que va
acabar de fer vessar el tass6.

Tot va anar empitjorant i
això que el Son Roca tenia
el marcador a favor (un
gol marcat en un clar fora
de joc). El C.D. Espanya
va reaccionar davant tantes
adversitat i va aconseguir

el gol de l'empat quan fal-
taven cinc minuts per al fi-
nal en una gran jugada de
Páez que culminaria ell ma-
teix.

Per0 si en el transcurs
de l'encontre hi hagué inci-
dents, aquests es varen

agreujar al final, ja que una
multitud d'inqualificables
estaven esperant als juga-
dors Ilucmajorers que sortis-
sin dels vestuaris per assaciar
els impulsos més primitius.
La cosa, gracies a Deu, no
va anar a mes, gracies al
seny d'uns pocs i única-
ment s'arriba a uns aillats
forcegeijos entre especta-
dors del Son Roca i juga-
dors de l'Espanya

Es una vertadera llàs-
tima que aquestes "guer-

res" encara es donin per
aquests camps de Mallor-
ca. D'altra banda no podem
acabar aquesta ressenya
sense esmentar la presen-
cia de Joan 011er, el qual
en tot moment va estar de
part dels jugadors i va ser
l'únic que va acompanyar
l'equip ja que de la resta
dels directius no n'hi havia
cap altre.

Futbol d'Empreses

El Restaurant Tropical jugará la lliguilla
Quan llegireu aquest

article s'haurà acabat el
campionat i, de segur, que
el Restaurant Tropical
entrarà a jugar amb els
capdavanters d'altres grups,
Ia lliga final per al campio-
nat de Mallorca, i tal vega-
da per al de Balears. Un any
mes, l'equip Ilucmajorer,
que per segona vegada pren
part en l'esmentat campio-
nat, ha deixat molt alt el
seu nom. Esperem que la
sort sigui mes venturosa que
a la darrera fase final. Des
de l'últim escrit, s'ha
produit els següents resul-
tats:

Jornada 22.
7-11-87.
R. TROPICAL, 4
P. AUTOS GR IMALT,

Amb gols aconseguits
per Jaume, Silverio, Magaña

i Cano, l'equip local va
derrotar còmodament als
felanitxers.

Jornada 23.
14-11-87.
R. ES PUIT, 1
R. TROPICAL, 2

Jugat amb Ilum arti-
ficial (comencii a les 18,30
h.) i com que era un par-
tit de rivalitat, al final
es va poder guanyar gra-
cies als gois que mar-
caren Jaume i Silverio.
Hem d'assenyalar el debut
de Josep LI. Garrido, Presi-
dent del Club, a causa de
la manca de jugadors, el
qual es lessiona, però sen-
se importancia.

Jornada 24.
21-11-87

R. TROPICAL, 5
COMERCIAL MARI, 2

- Encontre disputat al
Municipal de Llucmajor,
el demati a les 11 hores, i
amb gols de Ferragut, Jau-

me, Magaña, Mateu Roig
i en pròpia porta, El Tro-
pical suma dos punts im-
portants per a l'esprint fi-
nal.

Jornada 25.
01-III-87.

AUT. LEVANTE, 0
R. TROPICAL, 2

Encontre jugat diu-
menge a les 9 del mati
i contra l'equip
:ncomplet (solament va-
ren ser nou jugadors)
l'equip Ilucmajorer va
desenvolupar tal vegada el
pitjor joc de tot el cam-
pionat.

Davant de la superio-
ritat numèrica i la conse-
güent retardada de juga-
dors de l'equip contrari,
el Tropical s'esforça per fer

Ia guerra sense ordre i, gra-
cies que al final dos gols
(un a cada temps) pujaren

al marcador. Aquests fo-
ren aconseguits per Silve-
rio i Manresa.

A falta d'un encon-
tre, el Portes Sans i el R.
Tropical gon els capda-
vanters empatats (el gola-
veratge directe es favora-
ble al P. Sans) i en ter-
cer Hoc hi ha 21 Cade Ra-
guera.

JAUME.
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L'esport a S'Arenal
Tomeu Sbert.

TROFEU MARE NOS-
TRUM DE VELA.- Es dis-
putà el "Trofeu Mare
Nostrum" de vela, classe
"Europa". La classificació
final fou: 'Ir. "Soyro V" de
lavan Puigdorfila, del Club
N. Arenal. Fins a catorze
classificats.

En la categoria de "Sni-
pe" i "420", organitzats
per el C.N. Ca'n Pastilla
essent guanyadors "Tor-
val" d'Ivan Torralba i "Ma-
llorca", de Ceferino Vila i
Enrique Fernández, respec-
tivament.

Ja que parlam de Ma-
re Nostrum, diguem que el
"Trofeu Maxim Golejador"
que d6na l'agència de S'Are-
nal de l'esmentada enti-
tat d'assegurances, podria
esser guanyat aquesta tem-
porada per Paco Ruiz, que
és qui ha fet més dianes al
portal contrari. El segueixen
Cano, Navarro, Toledo, Gar-
cía-Mena i Bueno, que fou
traspassat al Monturri, en
una operació sorprenent i
inesperada.

SELECCIONATS: Els
jugadors de categoria ale-
vins de la U.D. Arenal, An-
toni Romero Cabello i Ma-
nolo Izquierdo Cano han
estat seleccionats per for-
mar part de la Selecció Ba-
lear en l'esmentada catego-
ria. Es la primera vegada
en la história que dos juga-
dors arenalers del futbol ba-
se, mereixen l'atenció del
Seleccionador Regional.

DE TERCERA RE-
GIONAL, RES.- Aquesta

temporada l'equip de Prefe-

rent continuarà militant

a la mateixa categoria. D'as-

cens a Tercera Nacional,
res de res. Les esperances
quedaren totes per terra.
Lessions i altres coses, han
fet que l'equip del "Camp
Roses" estigui mesclat entre

els de la part baixa de la

classificació. Només falta-
ria que descendissin a Pri-

mera Regional... I tot és

possible. I es permeten el

luxe de cedir en Bueno al

Monturri...
MARATHON.- Aquest

mes de març es celebra el

tradicional "Marathon Plat-

Cerrillo, extrem de ¡'UD.
Arenal.

ja de Palma". Organitzat
per el Club Aspe, que pre-

sideix en Mateu Perelló Mo-

linas. S'espera molta parti-
cipació. Patrocini del Con-
seil Insular de Mallorca.

PRESIDENT HONO-
RARI.- El "Club Falcons
de Mallorca" té des de fa
una setmana Sebastià Bar-
celó Barceló "d'es Baco-
mo" com a president ho-
norari, ja que ell a l'assem-
blea celebrada per la gent

del Club, presenta la di-

missi6 amb carácter irrevo-
cble. El nou presidtmt és
Sebastià Perelló.

DOMINO.- Organitzat
per la "Penya Real Mallor-
ca - Arenal" i "Unió Espor-
tiva Arenal", ha tengut hoc
Ia celebració d'un tomeig de
"dominó". 21 patelles han
participat. Molta animació i
molta igualtat en punts
entre els primers classificats.
L'entrega de trofeus es va
celebrar al llarg d'un sopar
en el "Complex Esportiu
Son Vert". Els partici-
pants foren: López-Titos,
Baidez Echevarría, Baños-
Casado, Martí-Ferrer, Gar-
cía-Ortiz,	 Claudio-Trolla,
Gómez-López	 Menchero,
Ruiz -González,	Vicente-
Palmas,	 Ruiz-González,
Titos-Lopito,	 Sanchez-
Gambio, Chaparro-Ginard,
Molineros-Tomas	 (Cam-
pions),	 Serrano-Sánchez,
Pérez-Antoni,	 Baidez-Cal-
der6n,	 Martí-Busquets,
Pou-Villas, Núñez -Del Ol-
mo, Ortiz-Macías i Serrano
Avilés.

EQUIP JUVENILS C.D. ESPANYA:
Drets: Marc Vidal, G. González, M. Corbalán, B. Adrover,
I. Jimenez, B. Salud, A. Sa/om, I.A. Agulló, J. Reina i S.
Perez.

Asseguts: M. Matas, O. Riera, Fuentes, J. Cano, LI.
After, M. Cirer i A. Gò/vez.
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Història del Jiu-Jitsu
Tots sabem que el Jiu-

Jitsu (es coneix de totes
dues maneres) es l'Art Mar-

cial més antic del Jape,.
L'origen històric es remun-

ta al período Yoroi-Humlu-

chi, anterior al Sumo, que

era una Iluita, flavors per la
supervivencia i un no
espectacle esportiu (ple de
rituals, això so) com ho es
actualment.

El Jiu-Jitsu sorgeix amb
força en temps de pau impo-
sat per Tokugawa als se-
nyors feudais japonesos al

final del S. XVI. Els homes

preparats per a la guerra no

troben en la pau una altra
forma d'expressi6 mes que
Ia de seguir una vida d'exer-
cici i de Iluita. El Samurai
no es resigna a esperar cò-

modament a casa seva; ne-
cessita alguna cosa que el
mantengui en condicions de
prosseguir, quan arribi el

moment, el combat: es el
naixement del Jiu-Jitsu.

No es pot parlar amb
certesa que hi hagi un
fundador del Jiu-Jitsu però
podem especificar que
aquesta ancestral Art Mar-

cial es nodreix de dos grans
corrents: un, com hem dit
abans, tfpicament nipó i
nascut durant el perfode
Tokugawa (Dayto-Ryu, Ya-
wa-do, Gawara-ge), mètodes

coneguts com escoles de Ta-
keuchi o Takeuchi-Ryu,
començament de les quals
es l'a ny 1532. El segon cor-
rent, amb coneixements i
contactes directes de la Xi-
na, el situam l'any 1530,
devers la Yoshin-Ryu i que
Ia ilegenda atribueix com
Soke a Hoshitoki S. Akiya-
ma.

El S. XVIII es el segle
d'Or del Jiu-Jitsu, es
quan coneix el màxim grau
d'esplendor, fins que arri-
barn a la fi del perfode Edo.
A partir d'aqu(, són moltes
les escoles que es fracio-
nen i es creen variants i di-
ferents estils (Ryu) com: Ki-
to, Ten-shin, Yo-ryu...) La
restauració Meiji i l'apari-
ció de les armes de foc mar-
quen la decadencia de les es-
coles de Jiu-Jitsu, essent
avui en dia les de Kito-ryu,
Yoshin-ryu, Hakko-ryu,
Dayto-ryu,	 les	 hereves

d'aquella pléiade de tecni-
ques diverses i nombroses.
La tradició de l'espasa (ken-
Jutsu) està representada en
Ia Yoshin-ryu el Soke 180.
de la qual es el Gran Mestre
Nunetoshi Inoue (8è DAN).
El seu màxim exponent en
organització i tècniques

modernes, la WJJF.
Després de la II Guer-

ra Mundial, el Jiu-Jitsu s'ex-
tén pels paisos occidentals
i a través d'ell, les Arts Mar-
cials, Karate, Aikido, Ken-
do... (e! Judo ja es conegut
a Europa abans de la segona
confrontació bèl.lica);
prenen carta de naturalesa
i s'afiancen amb força a
tots els parsos. La influen-
cia del Jiu-Jitsu minva i do-
na pas a aquestes Arts Mar-
cia's, incorporant-se a
aquest moviment el Taek-
wondo, Kung-Fu, Kempo i
d'altres nombroses les quals,
procedents d'Orient, pi o-
liferen en tot el mem.

El cicle de la Histò-

ria torna a portar el Jiu-Jit-
su a primera fila. La seva
arribada es espectacular i
possiblement es imprevisi-
ble el desenvolupament,
en base a que moltes perso-
nes prefereixen una disci-
plina Marcial sense compe-
ticions i amb un tripode
operant (luxacions, atemis
i projeccions) que no qua-
dricula a una forma d'acció
única. Es l'art subtil de
cercar la victòria usant
una técnica senzilla i rápi-
da.

QUE ES EL JIU-JITSU'

L'arma vertadera, invi-

Antoni Boyer, professor ins-
tructor de JIU-JITSU i de
JUDO des Club Dojo-Ko-
dokan de Llucmajor.

sible, permanent i eficaç

dels Samurai's constitueix
Ia millor definició que po-
dem atorgar a aquest art
milenari d'origen )(Ines o
tibetà (segons diferents
fonts) es va estendre per
tot Orient i va arribar al
Japó on els que el varen
rebre no només varen saber
guardar les velles ensenyan-
ces sine) que varen enri-
quir el saber amb noves
formes. Això es el Jiu-Jit-
SU.

Primerament, el Jiu-
Jitsu es un art i no sempre
se't qualifica de combat
actiu. Un gran mestre japo-
nès deia que "aconseguir
Ia victòria sense haver
Murat batalla es la idea,
de l'estratègia de la guer-
ra". Es pot veneer sense
entrar en contacte amb
I' enemic.

En el Jiu-Jitsu s'ha
de veneer o veneer's sem-

pre. La tècnica del Jiu-
Jitsu, es senzilla i eficaç
per dos motius bàsics:

a) Cerca r l'economia
de l'esforç

b) Aconseguir el mà-

xim de rendiment amb el
mínim de risc.

Per arribar al fi, ja de-

finit, es pot procedir de
les formes següents:

a) Esquivar i despia-
ça r-se.

b) Luxar (diverses ar-
ticulacions)

C) projectar
d) estrangolar
e) precutar
f) bloquejar o aturar
g) immobilitzar.
Per a un pr of& tot

això pot semblar difícil o
fins i tot impossible. Saben
els que practiquen el Jiu-
Jitsu que allò no Os nomes
realitzable sin6 que a més
a ales es realitzable de ma-
nera fácil, però això nomes
es per a aquells que seguei-

xen un mètode adequat de
preparació i aprenentatge.

La Federació Espanyola
de Judo i D.a. a través de la
Secció Nacional de Jiu-Jit-
su, ha posat a punt un pro-
grama i una metodologia.

El programa es progres-
siu i adequat a la realitat
de's nostres dies amb una
dificultat calculada per
tal que no es perdi l'est(-
mui de l'alumne al cap d'un
temps: sempre queda algu-
na cosa per aprendre.

El risc de l'accident,
sobretot en els debutants,
queda exclòs perquè no
s'inclouen les tècniques
"mes dures" fins que el
practicant domini unes ba-
ses importants per a la seva
seguretat, la qual cosa suc-
ceeix quan ja ha passat un
any com a minim.

La metodologia respon
a uns estímuls pedagbgics
suficients, que es basen en
l'estudi constant de situa-
cions reals que, constitueix
una font de motivacions
inesgotable.

Les tècniques podran
ser aplicades contra un o va-
ris Uke, perb mai d'una for-
ma injusta; es a dir, la de-
fensa sempre set-6 propor-
cionada a l'atac.

Coordina: Quintana.
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Entre noltros

NAIXEMENTS.

-Jaume Sanchez Picó, fill de Manuel i Isabel Ma., nas-

qué dia 30/1.
López Vega, fill de Miguel i Barbara, nas-

qué dia 1/2.
-Diego Gil Millán, viii de Matias i Catalina, nasqué dia

1/2.
-Margalida Oliver Rodríguez, filla d'Antoni i Ma. del

Carme, nasqué dia 3/2.
-Jordi Martí Maimó, fill de Jordi i Antònia, nasqué dia

9/2.
-Raul Gómez Sánchez, fill de Nobert i Francisca, nas-

qué dia 10/2.
-Francesc Salva Reda, fill de Francesc i Llucia, nas-

qué dia 22/2.

MATRIMONIS.

-Josep Lluís de l'Aguila Nicasio i Rosa Maria Fajardo

Arcega, es casaren al Jutjat de Pau dia 30/1.

-Jaume Guardiola Salva i Aurèlia Camacho Rojas, es

casaren a l'església de la Lactancia de S'Arenal dia 31/1.

-Antoni Morel! Bostone i Coloma Rubí Caravaca, es

casaren a l'església de Sant Bonaventura dia 25/10/86.
-Lluís Oscar Reguera i Ma. Teresa Barnacle Domínguez,

es casaren al Jutjat de Pau dia 12/2.

-Josep Manuel Parra López i Leonor Fernandez Calero,
es casaren a l'església de la Lactancia de S'Arenal dia 24/1.

-Mateu Gaya Capella i Nativitat Zaragoza López, es ca-
saren a l'església de la Lactancia de S'Arenal dia 14/2.

-Josep Brocal Mata i Agnes Maria Lucie Favini, es ca-
saren al Jutjat de Pau dia 19/2.

-Nicolau Mart( Fuentes i Josefina Pascual Fernández, es
casaren a l'església de la Lactancia de S'Arenal dia 22/2.

DEFUNCIONS.

-Antoni Garcias Noguera, morí dia 30/1 als 82 anys.
-Joan Tur Cardona, morí dia 3/2 als 77 anys.
-Pedrona Mesquida Ferrer, mon f dia 13/2 als 95 anys.
-Bernat Cardell Canyellas, morí dia 14/2 als 41 anys.
-Josep Garcia-Obesso Bernaola, mor í dia 16/2 als 88 anys.
-Joan Sabert Grimait, morí dia 18/2 als 86 anys.
-Coloma Caldés Arb6s, mar( dia 20/2 als 91 anys.
-Joana Maria Mas Salvá, morí dia 23/2 als 76 anys.
-Francisca Pomar Pomar, mor( dia 23/2 als 71 anys.
-Catalina Salieras Palmer, mon f dia 26/2 als 80 anys.
-Joana Maria Tomas Vidal, mar( dia 27/2 als 86 anys.
-Andrea Alou Vicens, morí dia 1/3 als 82 anys.
-Margalida Salva Salva, morí dia 18/2 als 81 anys.
-Antoni Sacares Monserrat, morí dia 19/2 als 79 anys.
-Guillem Taberner Puigserver, marl dia 22/2 als 81 anys.



Deu noms de vaixells que combatien

al band Nacional a la guerra del 36.

BKCIHOA

M'agrada mirar al carrer
i escopir-hi, si estic plena,
i jeure sempre d'esquena
o de panxa és mon quefer.
¿Què és?
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8 topònims menorquins.

EN DE V IN AL LA.

soluck;
-.Sopa de lletres-

P'es forat d'es moix

P'ES FORAT D'ES MOIX.

Fa més d'un mes que el cantó del C. Convent i Sta.
Candida està així d'abandonat...

Hem duit molta sort!
Si en Hoc de posar el Si Joan FuigservPr de regidor

d'Esports, l'haguéssim posat regidor de voravies ( aceres),
no tendrfem tribuna coberta però tendrfem les voravies
amb rajoles d'or.



AIXÒ és	 AGENTE

una ultra	 OFICIAL

histõria
joan Ramon Clar
Mestre de taller

Carrer Marna. 104
rel. 66 05 21

LLUCMAJOR

	Viajes

)(Wok s.a

BITLLETS DE VAIXELL

I D'AVIÓ

OFERTA ESPECIAL VAIXELL

ANADA I TORNADA
4 PERSONES I EL COTXE

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

SUPLEMENT SOBRE EL PREU OFICIAL

Cl. Maria Antonia Salve!, 38
Tel. 26 74 50 - 54 - 58	 S'ARENA L

HAMBURGUESES
"PERROS"
"PINCHOS"
"PEPITOS"

NOVA DECORACIO

TERRASSA

Provin la
no

CUINA RAPIDA
ÉS TROP! !...

OBERT TOTS ELS DIES

SERVEI DE BEGUDES I MENJARS
DE QUALITAT A PREUS RAONABLES

Avinguda Carles V (Tel. 66 11 17) LLUCMAJOR

PEUGEOT
TALBOT

TALLERES
MEAR INA
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Blaupunkt CDP 05.
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Ecualizadores, ampli ficadores y amplificadores/ecualizadores Blaupunkt.
Los componentes que dan 'mas musica'
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Blaupunkt instalamos el futuro

InCarVideo Blaupunkt.
El primer sistema de video para automovil de Europa.
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El ststema Blaupunkt Sound Component.
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AUTO RADIO CASSETTE DESDE 6.500 PTAS.

Ronda de'Pooeot. s/o	 Pedio A Mataró. 55

N.alln”o 61 CI 10

Ll.UCMAJ -sr( (Mallorca)      

AU

SERVICIO    

YAMAHA    

Rubí Automóviles
Llucmajor, S.A.

Carretera Arenal, s/n.	 -	 Tel. 66 02 34

Llucmajor
(EDIFICIO SEAT)

Se complace en ofrecer sus servicios
reparación y recambios de:

MOTOCICLETAS: Yamaha - Vespa - Derbi

CICLOMOTORES: Derbi - Vespino	 Puch
Mobilette - Rieu - Sachs

BICICLETAS: G.A.C. - Derbi - BH - Orbea

MOTOSIERRAS: Sthil - Homelite

MOTOCULTORES: Mallon

ran	
ooedacl!

Ciclomotor	
MAY

DESDE LOS 14 A&OS

de




