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El pensament de la
Revista s'expressa només
a través de l'Editorial.

Els economistes no es posen d'acord
no ja sobre el cost de la guerra del
Golf, sinó sobre la influència del con-
flicte bèl.lic en una eventual recessió,
o, al contrari, en un recobrament eco-
nòmic que, a remok de la locomotora
del probable vencedor, Estats Units,
arrossegaria fins i tot la castigada regió
on es lliuren les hostilitats.

Encara que en qüestió d'experts,
hem de tocar fusta, és suggerent l'opi-
nió de l'economista nordamerica Lester
Thurow. En síntesi, Thurow sostè que
aquesta és una guerra barata, perquè
es tracta d'una guerra d'stocks -una
buidada de magatzems d'armes so-
brants a causa de la nova etapa de dis-
tendó- i, per tant, no tendrà un impac-
te econòmic en el món ja va pagar, du-
rant el desarmament dels anys 70 i 80,
ant, que ara es gasta i que bona part
del sobrant no s'haurà de substituir.

Pert) aquesta visió optimista planteja
algunes preguntes inquietants: Ha

estat aquesta necessitat de buidar els
stocks una de les causes de la guerra i
un impediment per evitar-la? ¿Han
pensat aquestes raons, juntament amb
la insistència de controlar una part im-
portant de la producció de petroli, o
l'hegemonia a la zona, tant o més que
els desitjos de restablir el dret interna-
cional?

Es preveu per als propers dies o set-
manes, una escalada bèl.lica sagnant.
Abans de llançar l'ofensiva terrestre
-els experts parlen de la «mare de les
batalles»- contra les tropes situades a
la frontera de Kuwait, la pau reclama
una altra oportunitat. Si Sadam Hus-
sein ha demostrat que és un boig inte-
ressat en la destrucció, capaç d'utilitzar
l'arma ecològica del petroli, el món vol
tenir igualment consciència que la coa-
lició internacional liredada pels Estats
Units no estalvia, en contrapartida, es-
forços per la pau.
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Plenari corresponent al 28-1-1991

Arnau Tomas

Mock) del PP sobre la compra de terrenys:
«No ens agrada que ens prenguin el pél»

En la reunió plenaria de l'Ajunta-
ment de Llucmajor, va ser especial-
ment conflictiu el punt número 8,
una moció presentada pel grup po-
pular sobre l'obscur i polèmic tema
de la compra d'uns terrenys per a
l'ampliació del Camp Municipal
d'Esports i, en el capitol de precs,
esmenes i qüestions, la intervenció
de Rabasco sobre il.legalitats en
obres a S'Arenal, la qual va culmi-
nar amb la sortida de la sala de ses-
sions a causa de la prohibició del
batle per continuar amb l'ús de la
paraula i frases inconvenients.

INTERESSOS AL 170 PER CENT
La moció del Grup Popular sobre

la compra dels terrenys esmentats,
va ser exposada per Josep Mõjer, el
qual va dir en principi que feia Ha-
nes, després de vuit mesos, haver
de parlar d'irregularitats en la com-
pra d'uns terrenys en els quals ja
s'hi construeix, i que el seu grup no
pot fer altra cosa que denunciar el
preu abusiu que se n'ha pagat, mal-
grat la seva oposició i insistència a
obtenir l'informe del vertader valor
catastral.

Tomas Garcias va replicar dient
que la compra es va aprovar per
majoria, que és legal i que el preu
els sembla just, amb un valor catas-
tral de 3.200 ptes el m2 i es va pagar
a 2.200 ptes. També va recordar
aquest regidor que altres terrenys i
amb altres Ajuntaments, es varen
pagar més cars, com l'Edifici Mata-

rã, a la qual cosa va contestar Mõjer
esposant que aquest edifici en el
centre de la ciutat, va ser un regal,
«una altra cosa és -va continuar-
l'us que se n'ha fet».

J. Mõjer va rematar l'exposició co-
mentant que el vertader valor catas-
tral dels terrenys no és de 2.200 ptes
sino de 1.000 ptes segons certificat
que va exposar a la sala i que, mis-
teriosament, no tenia entrada a l'A-
juntament. «Per tant -va acabar-
aquests terrenys s'han pagat caris-
sims, amb un interés del 170 per
cent.

La moció fou rebutjada pels vots
en contra del PSOE i el de Miguel
Clar. Varen votar a favor, el PP amb
Rabasco, i el PSM es va abstenir.

RABASCO
El regidor Joaquin Rabasco, que

normalment aprofita els precs, es-
menes i qüestions per a intervenir
acusant les irregularitats municipals,
generalment urbanistiques, va co-
mençar dient que en les reunions de
Ia Comissió de Govern sempre són
els mateixos i prenen els acords que
més els convénen acusant-los de
concedir certificacions d'obres sense
estar acabades o ni tan sols, comen-
cades. Es va fer especialment a les
de l'Avinguda Dos de Maig, la qual
malgrat tengui un pressupost de 44
milions, s'han pagat a Excavacions
Pascual un suplement de 17 milions
niés, i aquest milions no es poden
justificar i que, segons l'opinió de

Rabasco, els haurien de pagar tots
els que votaren a favor d'aquesta
adjudicació.

T. Garcies va aclarir que aquests
17 milions es varen gastar en obres
fora del projecte i que ((Si Rabasco
ens posa un contenciós, no sera el
primer, pen) si l'únic que ens guan-
yi».

Finalment, el batle, no va perme-
tre que aquell regidor continuas
abm l'ús de la paraula i Rabasco va
abandonar la sala abans que acabas
la sessió.
ALTRES ASSUMPTES

Els altres assumptes aprovats
varen ser la rectificació de l'inventa-
ri de béns de la corporació, la con-
vocatòria i bases per a dues noves
places fixes de peons, el pre-
contracte de compra d'aigua del
pou de Son Delabau al preu de
22'60 ptes el m', i la modificació del
projecte d'urbanització dels poligons
14, 15 i 16 i acta de compromis
subscrit amb l'empresa promotora
Mar de Portals

També s'ha d'esmentar, en l'apar-
tat de precs i qüestions, la interven-
dó del públic, un demanant la sur-
pressió de la Rua Llucmajorera i
una altre, sobre el repartiment d'en-
cenedors per part de l'Ajuntament,
«si n'hi havia per tothom», a la qual
cosa el tinent de batle Tomas Gar-
cias va contestar que ell havia com-
prat cinc mil encenedors i essent el
municipi de devuit mil habitants...
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Per falta de majoria es va suspendre el ple del
pressupost

El dimarts dia 5 de febrer, un dia
abans de tancar l'edició d'aquesta
revista, l'Ajuntament en ple es va
reunir en sessió extraordinaria per
debatre, com a plat fort de l'ordre
del dia, el pressupost municipal de
1991 i altres qüestions d'ordre finan-
cer i fiscal.

La sessió, per?) va quedar suspesa
i ajornada quan només s'havia dis-
cutit i aprovat el punt número 1, re-
latiu al compte de tresoreria del 4'
trimestre de 1990, que es tanca amb
28 milions de pessetes en caixa.
Mentre s'estava exposant, per boca
del regidor d'Hisenda, Sr. Domingo
Aguiló, el punt segon -el compte
anual de valors independents-, el
batle va suspendre la sessió per cinc
minuts i es va retirar de la Sala de
Sessions acompanyat pels portaveus
del PP i del PSOE. En tornar a la
Sala, el Batle va indicar que tots els
punts restants de l'ordre del dia (en
quedaven 5) eren retirats i el ple se
suspenia, atesa la falta de majoria
recomanable per aprovar el pressu-
post i altres punts.

La raó d'aquesta falta de majoria
favorable a l'equip de govern era
l'absència del regidor arenaler del
PSOE Manolo Valenzuela, que im-
pedia, previsiblement, la consecució
de la majoria absoluta necessària.
També faltava a la sessió el popular
Josep Mdjer. Davant d'aquesta deci-
sió, el públic assitent i els politics

abandonaren la Casa de la Vila
entre sospresos i frustats. Mentres-
tant, al cap d'uns minuts després de
la suspensió, arribava M. Valenzue-
la, perd el ple ja estava desconvocat
i tothom partia cap a caseva. S'espe-
culava que, sobretot entre el PSOE,
aquest fet pot produïr fortes ten-
sions.

EL PRESSUPOST PASSA ELS
1.300 MILIONS

Segons ha pogut sebre aquesta re-
dacció, els ingressos previst de cara
a 1991 pugen a 1.360.890.109 ptes.
Les fonts d'ingressos municipals
mês destacats són el cobrament de
taxes amb 475 milions de pts, els
imposts directes amb 161.229.244
ptes que en concepte d'import sobre
vehicles, terrenys urbans i rústics i
altres aniran a parar a la caixa de
l'Ajuntament al llarg del 91.

Pel que fa a despeses, el consisto-
ri destina aquests mil tres cents mi-
lions suara esmentats a repartir-los
en diversos conceptes. Així, en pa-
gament de personal (funcionaris,
treballadors i policies) destina quasi
430 milions. En compra i despeses
de bens corrents -reparacions i con-
versacions d'inmobles, funciona-
ment de serveis i oficines, activitats
socials, culturals i recreatives, ves-
tuari, etc. -l'Ajuntament destina
452.681.200 ptes. Els préstecs i les

bestretes puge a 21 milions, dotze i
mig dels quas són per al poligon in-
dustrial en previsió de construcció.
Quant a subvencions diverses, hi ha
consignades 39.557.937 ptes i en
passius financers 44.188.949. Les in-
versions, el famós capitol 6 de tot el
pressupost, són com sempre la talla-
da més grossa, com bé sap tothom
qui fa i promou obra: 368.245.399
ptes.

En relació amb el pressupost es
presentava la creació d'un impost
sobre obres, instal.lacions i constru-
cions noves, que consistira a aplicar
el 2% sobre el pressupost del projec-
te aprovat pel consistori (el maxim
legal és fins al 2'8%). Per una altra
part, la taxa ara vigent sobre Ilicén-
cies urbanistiques es redueix del
1'58 % aplicat sobre el pressupost
fins al 0'58%. D'aquesta manera,
l'Ajuntament sobre els pressuposts
de les obres i instal.lacions que
aprovi obtendra uns ingressos del
2'58% entre taxes i import.

En tancar l'edició no sabem enca-
ra per a quin dia es convocara de
nou el plenari i, per tant, no podem
anticipar quin sera el resultat final
d'aquestes xifres que hem ofert. Si
que ens consta, pert), que són els
que presenta el govern municipal en
el ple inconclós i és de suposar que
no seran convidades i que, fins i tot
seran aprovades per majoria en una
próxima ocasió.

Restaurante - Asadors
de

LLUCMAJOR

PISCINA, TERRASSA
I MENJADOR D'ESTIU

Avd. Carlos V
Esq. Carretera Campos

Teléfono 66 25 26
LLUCMAJOR
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Comunicat del Partit Popular
Amb assistència de nombrosos afiliats celebra el

Partit Popular de Llucmajor Assemblea General Ex-
traordinaria en el saló Gran Via d'aquesta localitat a
fi de nomenar el número 1 de la seva llista electoral
municipal a les properes eleccions del mes de maig.

L'acte fou presidit pel Senyor Gabriel Canyelles,
president del PP regional i del Govern Balear junta-
ment amb altres directius del partit.

Obert el temps per la recepció de credencials fou
presentada únicament la de Gaspar Oliver Mut. Ac-
tualment és president de Partit Popular local i conse-
ller de Comerç i Indústria del Govern Balear.

Un cop obert es dona a conèixer el nom de l'aspi-
rant a la nominació que fou acollit amb gran satisfac-
ció per part del públic assitent i proclamat per unani-
mitat sense necessitat de votació.

Tota la concurrencia era conscient de la importan-
cia de l'acte tant pel que suposava per la partit l'en-
capçalament de la seva llista com per la personalitat
politica de Gaspar Oliver.

Despés de 8 anys al front de la Conselleria de Co-
merç i Indústria i d'una eficaç tasca, reconeguda per
tots els mitjans, el partit Popular lluc-majorer es con-
gratula de la decisió de Gaspar Oliver de voler en-
capçalar la llista municipal del seu poble.

En Gaspar Oliver, amb fermes paraules, agraí a
l'Assamblea la confiança que li havien manifestat i
va pometre correpondre amb tota dedicació i entus-
siasme de treballar per al seu poble.

Tana l'acte el President Canyelles amb un vibrant
parlament on posa de relleu la personalitat politica
de Gaspar Oliver ja com a organitzador de la Conse-
lleria de Comerç i Indústria com per la seva tasca
per esapi de 8 afanyosos anys de dedicació a la ma-
teixa. Després de desitjar exit a la candidatura del
Partit Popular felicita els llucmajorers per la nomina-
ció del seu candidat.

BAR CA'N NADAL
(Nova direcció)

En Jaume i Na Catalina

Especialitats: TAPES I
BERENARS

Nicolau Taberner, 36 - Tel. 66 00 43
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Estudis de Toponimia del litoral de
Llucmajor
Considerant l'interés que té per al coneixament de la
realitat cultural del municipi de Llucmajor i dels estu-
dis filològics, antropològics i històrics l'Ajuntament de
Llucmajor ha signat un acord de col.laboració en mate-
ria toponímica.

L'objecte de l'acord es la realització d'un estudi ex-
haustiu sobre la toponímia del litoral del terme munici-
pal de Llucmajor, amb el propòsit i interpretació dels
noms de lloc de la costa compresa entre s'Estanyol de
Migjorn i s'Arenal. Els resultat de la investigació -que ja
esta iniciada en la fase de recol.leció de dades i enques-
tes orals a informadors- seran publicats a les edicions
de l'Ajuntament i també s'editarà el mapa toponímic
corresponent.

Al nostre municipi ja comptavem amb un precedent
d'aquest tipus de tasca, realitzat per Jaume Oliver a l'o-
bra Llucmajor, espai educatiu. L'actual estudi el com-
pletara i permetrà acostar-nos al coneixament de la va-
riada nomenclatura de la nostra costa.

Cosme Aguiló es prou conegut per la seva valusoa
aportació en el camp de la toponímia i de la cartografia,
amb exhaustius estudis publicats sobre Cabrera, sa Dra-
gonera, els illots d'Eivissa i la costa de Felanitx, entre
d'altres. Així mateix ha realitzat articles sobre el tema a
una serie de revistes: El mirall, Lluc, Butlletí de la So-
cietat d'Estudi d'Onomàstica, Randa....

M. G.

Nota de la Redacció
Per causes externes a la nostra voluntat la portada

de la publicació del mes passat deia: So n'Antem, ca-
rrer del Golf i havia de dir: So n'Antem, camp de
Golf.

A l'escrit «Morí Jaume Vidal Alcover» també hi
havia un altre error, perquè acabava així: Com a
anècdota. I l'anècdota era aquesta:

Com a anècdota curiosa, il.lustrativa del seu inte-
rés per la publicació, fins i tot per aquelles coses ape-
rentment trivals, es el fet que en certa ocasió escrivís
una carta a la redacció estranyant-se de la incon-
gruencia que presentava una sopa de lletres amb els
noms dels regidors d'aleshores. Els comptes no li
sortien, ja que entre el devesall de lletres del passa-
temps, sense que els autors se n'haguessin temut, era
possible localitzar Ines llinatges que els que corres-
ponien als regidors llucmajorers. La raó, clones, era
de la part de Jaume Vidal Alcover.

En el moment trist del seu traspàs ens plau recor-
dar-lo com a escriptor prolífic i destacat i com a
home obert i interesat per moltíssimes qüestions que
el divertien i que li donaven possiblitats d'exercitar
la inteLligencia.
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Associació Cultural i Recreativa

Radio Espigolera
95'5 F.M.

Cada setmana els oferim la segiient programació:

DIVENDRES
A les 20'30: «Veni-vidi-vici». Programa musical amb
Joan Josep Canaves, Antoni Martinez i Antoni Ferra.
A les 22'30 h.: Fi d'emissió.

DISSABTES:
A les 10'00 h.: «Espigolandia». Programa infantil
amb música, contes i el «Diver-concurs».
A les 13'00 h.: «Llucmajor viu» Espai informatiu
local i «Coneguem els nostres veïns». Entrevista a
gent de Llucmajor. Aquests tres programes a càrrec
de Catalina Casten, Antònia A. Casten i Antoni
Homan
A les 14'00 h.: «Bots i cabrioles». Programa damunt
el món de l'esport llucmajorer amb Tomas Canta-
Bops i Joan Quintana.
A les 15'00 h.: «S'horabaixa és vostro». Programa
«magazine» amb música, concursos i informació de
cine, video i televisió amb Sebastià Rigo i Sebastià
Bonet.
A les 16'30 h.: «Café amb música». Programa dedicat
a la música espanyola amb Joan Carles Mbjer i Llo-
renç Fullana.
A les 18'30 h.: «Espigoler romàntic». Programa dedi-
cat a la música romântica amb Damia Fullana, An-
dreu Salva, Salvador Fuster, Gaspar Valls i Ponç J.
Llaneres.
A les 20'00 h.: Fi d'emissió.

DIUMENGES:
A les 09'00 h.: Retransmissió directe de la missa.

oDiverconcurs»

Radio «Espigolera» i la Caixa d'Estalvis de Balears
«Sa Nostra», han organitzat un concurs per a fomentar
l'estudi i l'estalvi als nins llucmajorers. Aquest concurs
es relitza cada dissabte des de les 11,30 a les 13 h. i hi
poden participar tots els nins i nines en edat escolar (de
primer a vuitè d'EGB).

Només per a particpar-hi:

1-Telefonar al 120124 (Radio «Espigolera» programa
«Espigolandia») a l'hora adequada (els presentadors ho
anuncien prèviament).

2-Indentificar-se amb el nom, edat i nivell escolar que
realitza.

3- A continuació fan dues preguntes adequades a l'e-
dat i nivell del concursant.

4-Per a cada qüestió encertada, s'aconsegueixen 5
diver-punts i en cas de no encert, 2 diver-punts com a
premi de consolació.

5- Cada dissabte, hi ha tres escolars convidats a l'e-
missora. Aquests són els tres primers que criden (una
setmana per l'altra), sempre i quan no hi hagin anat
mai.

6-Cada mes es celebra un sorteig entre tos els que
hagin cridat.

7-Per obtenir els diver-punts, han de passar els di-
marts per l'oficina de la Caixa d'Estalvis, «Sa Nostra»,
al carrer Constitució, 30. En cas de no tenir diver-
talonari se'ls donara un així com també una llibreta
Diver.

El passat dia 30 de gener es va fer
l'entrega dels premis del sorteig
mensual del «Diver-concurs» del
programa «Espigolandia» de Radio
Espigolera del que es patrocinador
«Sa Nostra», Caixa de Balears. A la
foto podeu veure els quatre guanya-
dors a les oficinas de la citada enti-
tat amb el seu delegat a Llucmajor
Llorenç Clar i a un dels componen-
tes de l'equip que fa el programa
Antoni Homan La guanyadora del
primer premi va esser M• de Gracia
Salas (la primera de la dreta) i els
altres tres guanyadors de un segon
premi foren Aina Maria Amengual,
Margalida Cantallops i Bartomeu
Manresa.
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Junta local de convergència balear
Dies passtas l'Agrupació de Con-

vergencia Balear de Llucmajor i s'A-
renal va presentar als mitjans de co-
municació la seva Junta constituida
recentment amb la presencia de
Gori Mir -el president i fundador
d'Unió Balear- i de Lluís Piña. Amb-
dós explicaren que el seu partit ani-
ria a les eleccions municipals i auto-
nòmiques en convergencia amb les
centristes. Destacaren també la tasca
realitzada per l'agrupació llucmajo-
rera, a la qual felicitaren pel fet
d'haver encarregat una enquesta per
poder assebentar-se de les necessi-
tant més urgents del poble de Lluc-
major i s'Arenal, ja que aquestes
dades seran imprescindibels a l'hora
de confeccionar el programa electo-
ral.

La junta local esta formada de la
manera següent:
President: Joan Salva
Vicepresidents: Llorenç Ginard i
Guillem Barceló
Secretari: Pere Aloy

Viceseaatari: Rafel Gómez
Tresorer: Josep M. Luna
Vicetresorer: Miguel Marti

Secretaria Política: Guillem Barce-
ló.

Secretaria d'Esports i Joventut:
Rafel Gómez

Secretaria d'Urbanisme: Ventura
Zanoguera

Secretaria d'Educació i Cultura:
Joan Salva.

Secretaria i Cultura: Joan Salva.
Secretaria de Turisme: Pere Aloy i

Josep M.Luna.
Secretaria de Sanitat i Benestar:

Arturo Para.
Secretaria d'Indústria i Comerç:

Miguel Martí
Secretaria de Seguretat Ciutadana:

Llorenç Ginard
Secretaria de Coordinació Electo-

ral: Pere Marti i Guillem Barceló.

Un adéu a na Margalida
Na Margalida ens ha

deixat de forma inespera-
da, no ens ho podem creu-
re, pareix que ha estat un
malson del que encara no
ens hem despert. L'hem
vista a la clínica, cins dies
lluitant contra l'impossible
i no ens podíem resignar a
admetre l'evidencia. Pert)
el miracle no ha arribat i
na Margalida no hi és.
Tenim el conhort que per
ventura continua vivint
part d'ella, dins algunes
persones que necessitaven
ajuda. També tenim el re-
cord dels vint-i-cinc anys
d'estar amb nosaltres. La
veiem amb els infants de
Ca Ses Beates, a qui ha
dedicat tots els seus esfor-
ços i energies, ha fet d'a-
west lloc, amb l'ajuda de M Antônia, una satisfació

Carme, un espai acolli- dor, de formació, no

només «guarderia», un
lloc per desenvolupar
aquesta gran capacitat
d'estimar que duia de-
dins,. Els nins l'han mogu-
da a començar a estudiar
Magisteri per dedicar-s'hi
millor. Tot això ja no hi és
perd el record ens ho fa
present. També la veiem
amb la rialla als llavis par-
lant amb els amics dins el
Colón, si qualcun duia in-
fants ella tot d'una els
agafava; la recordam amb
en Tomeu, company inse-
parable amb qui ho ha
compartit tot, i amb la fa-
mília, per la qual na Mar-
galida era un motor, una
ajuda per sa mare una se-
gona mare per a en Fran-
cesc, una amiga per a na
per a son pare i podríem
continuar nomenant la

resta de la familia. Per a
ella tothom era important
pert) ara hi havia qualcú
molt especial: en Marc, fill
d'en Toni i de na tyr An-
tònia que just tenia un
mes quan ella, que havia
de ser la seva padrina
jove, va deixar de viure.

Ma rga lid eta, t'es t ima m i
t'enyorarem molt pen) el
teu record ens ajudara a
continuar vivint.

Margalida Palou
Na Margalida Tomas

Morell va néixer dia 19 de
juliol de l'any 1965 i va
morir dia 27 de gener de
l'any 1991.

Aquesta revista vot ter
arribar el condol a tots els
familiars i amics de na
Margauda
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El catàleg d'espais naturals també
afecta Llucmajor  

Llucmajor, 75 anys ciutat: entre la
reflexió històrica i la prospectiva de
futur.  

El Parlament de les Ines Balears, el passat 31 de
gener, va aprovar al llarg d'unes renyides sessions par-
lamentaries l'anomenat Catàleg d'Espais Naturals.

Amb l'entrada en vigor d'aquesta llei, prop d'un 30%
del territori balear queda protegit de possibles malme-
nades quant a l'ordenació territorial, especialment pel
que fa a urbanitzacions, camps de golf i ports esportius.
Es una victòria dels sectors ecologistes i dels partits i
diputats que n'han assumit les tesis, tot i que els resul-
tats finals no sempre han estat satisfactories per a un
PSM que és més exigent en la protecció.

El terme de Llucmajor és present dins el Catàleg
d'Espais Naturals amb la inclusió d'àrees com el Cap
Enderrocat, una part important de la marina (des de Re-
gana fins a Cala Pi, amb inclusió de Capocorb Nou) i el
Puig de Randa amb les muntanyoles dels seus voltants.
L'oposició d'altres partits no ha permès que prosperas-
sin les esmenes de protecció que demanava el PSM per
als Llobets que continua com a zona rústica no urbanit-
zable i Regana que té un pla parcial aprovat des de fa
anys j que permetrà que s'urbanitzi.

Com a ecologistes i nacionalistes, el PSM pensa que
el Catàleg sera una eina legal molt apta per mantenir
uns espais naturals sense amenaces ni perills. S'ha d'a-
clarir, però, que tot el territori rústic no inclòs dins el
Catàleg ja compta, a través de la legislació ordinaria,
d'una protecció específica que n'impedeix la urbanitza-
ció.

Pel manteniment de la integritat del patrimoni natu-
ral i paisatgístic de les Balears, confiam que les amena-
ces de derogar el Catàleg efectuades des d'altres instan-
cies del Govern Balear (el PP va perdre la confrontació
parlamentaria) no es puguin veure mai complides. La
Mallorca que volem, en sortira guanyant.

L'octubre que ve es complirà el 75è aniversari de la
concessió del títol de ciutat a Llucmajor. Des d'aquesta
mateixa revista, ja fa uns mesos, el professor Jaume Oli-
ver feia una cirda per tenir en compte aquesta efemèri-
de al llarg de 1991. L'Ajuntamnet no ha deixat passar la
suggerència i vol constituir un grup organitzador dels
actes i les celebracions pensades per a tal fi. D'aquí a
poc temps, totes les entitats ciutadanes i moltes perso-
nes seran convidades a sumar-s'hi. També pràcticament
la totalitat dels grups polftics del Consistori s'han com-
promès a consensuar i respectar el programa sigui quin
sigui el resultat de les pròximes eleccions municipals.
En aquest programa encara pendent de perfilar en
molts d'aspectes, fins al punt que per ara no és més que
un seguit d'idees en projecte figuren mostres fotogràfi-
ques i documentals sobre la vida de Llucmajor en el
segle XX, programes de radio i televisió centrats en la
realitat local d'ara, festes i actes socials„ iniciatives de
foment de la investigació, concerts i activitats musicals,
competicions esportives, etc.

Som de l'opinió que totes aquestes celebracions han
de permetre relacionar el passat amb l'anàlisi del pre-
sent i la reflexió sobre el futur de Llucmajor. L'avinen-
tesa del 75è aniversari ha de ser motiu per parlar,
tambè, de l'economia, de les dotacions sanitàries i so-
cials, de la integritat del paisatge i el medi naturals, i
sobretot, de l'esperit civic que fa falta per bastir una au-
tèntica ciutat. Es a dir, la celebració no ha de servir per
emmirallar-nos tan sols en una concessió oficial del mo-
narca regnant el 1916, sinó que ha de permetre recercar
l'esperit propi d'una societat viva i autoexigent.    

Maties Garcias
PSM

Maties Garcias Salvi
Tinent de Batle d'Educació i Cultura           
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Agenda cultural

Aquesta secció vol proposar a l'atenció dels lectors de
«Llucmajor de pinte en ample» tres esdeveniments cul-
turals.

En primer lloc, la inauguració, el proper dia 8 de fe-
brer al Palau Solleric de Ciutat, de l'exposició del  fotò-
graf llucmajorer TONI CATANY titulada «La meva Me-
diterrània>'. En aquesta exposició, de quasi cent obres,
el seu autor pretén «oferir una visió personal sobre la
Mediterrània a través de personatges, escenaris, objectes
i paisatges que he fotografiat durant molts d'anys». Es
podrà visitar durant tot el mes de febrer. En aquests
moments, TONI CATANY, esta obtenint un gran exit
amb una exposició a la Sala Parés de Barcelona, que
conté nombroses composicions de l'amplissima i rica
serie <Natures Mortes», de la qual el públic llucmajorer,
i el visitant durant les fires de l'any 1990, tingué l'opor-
tunitat de contemplar-ne una extraordinaria mostra a la
Sala d'exposicions de la Caixa.

En segon lloc, ens referirem a un concert a càrrec de
diversos col•lectius de l'ESCOLA DE MÚSICA de Lluc-
major que se celebrara el proper dia 16 de febrer, a les
19 hores, a la Capella del Convent dels Sagrats Cors.

Aquest concert, que forma part d'un intercanvi amb
l'Escola de Música de Pollença, sera patrocinat per la
FUNDACIÓ CULTURAL PREFAMA, constituint agues-
ta una primera col.laboració de la Fundació amb l'Esco-
la de Música, entitat que, dirigida per Margalida Mon-
serrat Garau, desenvolupa una interessant tasca peda-
gógico-musical.

En tercer lloc, mereix ésser conegut un interessant
conjunt d'actuacions musicals que se celebren a Cura,
des del mes de gener fins el mes de juny, cada diumen-
ge a les 12'45 hores, amb el  títol generic de «Música en
familia (Concerts de joves intèrprets)», amb grups o so-
listes de piano, guitarra, clarinet, etc. i grups corals. Dia
10 de febrer actuara la «Coral infantil de Joventuts Mu-
sicals», directors Margarida Furió i Joan Carles Falcon,
interpretant canons i cançons populars. Dia 24 de febrer
actuara el «Trio de Guitarres» integrat per M de Lluc
Coli, Francesca Oilers i Joan Pau Aguiló, amb obres de
Sor, Garcia Abril i Cal.

Tres motivacions convocatòries per a un ampli públic
que, sens dubte, no defraudaran a ningú.

T. Oliver



Un dels grups d'estudiants que han visitat Capocorb I l'exposició arenalera
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S'Arenal

«Divertit i Aprèn», una excursió didàctica
Tomeu Sbert

Aquest hivern s'ha institukla una
interessant excursió, divertida i di-
dàctica baix el lema «Divertit i
Aprèn». Esta Ines be reservada a
centres Escolars i el programa es el
següent: a les 12 hores visita a Ca-
pocorb Vell, per veure el poblat ta-
laibtic prehistòric. Abans s'haurà vi-
sitat «Botanicactus» de Ses Salines
que es el jardí botanic mês gran
d'Europa, com a classe de Ciències
Naturals.

Deixat el poblat de Capocorb, es
visiten a S'Arenal les instal.lacions
de «Aquacity» i dinar. L'horabaixa
visita a l'exposició de répitls amb
les 120 espécies de diferents punts
del món. Així els animals en qüestió
es poden veure de prop. Per a més
informació als telèfons 49 07 04 - 02
(de 10 a 15 hores).

NOTÍCIES BREUS
La supressió del nom del carrer

Exèrcit Espanyol, per acord munici-
pal ha causat diverses opinions.

Eleccions a l'Associació de la 3'
Edat a Badia Gran i Badia Blava i
nou president. En aquet cas presi-
denta. Fou elegida Maruja Rotger
Torrijos. Els altres components de la
junta directiva són Joan Josep Maes-
tre Gómez, Félix González Carrión,
Teresa Sánchez López, Joana Miguel
Pons, Filomena Palomares, Francesc
Alonso Ampelles, Agustí Valem Za-
mora i Josep Maria Conde Gonzá-
lez. Fins fa unes setmanes el presi-
dent era Manolo Santolaria Duaso.

En el camp de futbol arenaler es
feu entrega de material esportiu a
equipos de futbol base. Foren pre-
sents els jugadors de primera divi-
sió del Real Mallorca, Ezaki Badou i
Miguel Angel Nadal i el president
Miguel Contestí junt als directius lo-
cals. Per part de l'Ajuntament hi as-
sistiren el batle Joan Montserrat els
regidors Tomas Garcies, Manolo Va-
lenzuela i Miguel Clar. Un acte molt
simpatic.

Andreu Canals Salva, un jove are-
naler de 23 anys d'edat va aconse-

guir un premi «Ciutat de Palma» en
Ciències Naturals i baix el títol de
«Determinación PCBs en diferentes
muestras de interés para las islas
Baleares; PCBs en aceites industria-
les y en organismos bioindicado-
res». La mort de dofins a les nostres
costes es un assumpte que es rela-
ciona amb el treball presentat per
Canals.

Les perspectives turístiques són
insegures degut a la guerra del Golf
Pèrsic. Segons com vagi el desastrós
conflicte bèl.lic pot esser un millor
any que l'any passat o convertir-se
en el pitjor de la història.

Enguany es tornaren celebrar les
'tradicionals «Beneïdes de Sant Anto-
ni», després d'alguns anys sense ce-
lebrar-se, molta animació hi ha
haver.

Marc Patino Jordi va aconseguir
«Anda de Plata», en categoria opti-
mist en el «Trofeu Banca March
1990»

La quila perduda dins la mar de
L'«Espanya -920 fou treta la demati-
nada del dimarts 22 de gener, des-
prés d'unes setmanes de cercar-la al
Barg i ample de la nostra badia de
S'Arenal.

S'organitzen cursets d'anglés i
d'alemany a l'Associació d'Hotelers.
Coordina Monserrat Cantallops.

El concert ofert per la Banda de
Música de Llucmajor, dins l'església
Parroquial arenalera, fou un exit.
«Seguiran més actes culturals a S'A-
renal» ens digue el tinent de batle
Ma ties Garcies.

Joan Tous, Tia Caldentey, Toni
Rueda, Joan A. Salas, Joan Ferrer,
Nadal C_aldentey, Joan Llompart,
Antoni Caldentey, Tia Vallespir,
Jaume Llinàs, Ferran Caldentey,
Maria Vallespir i altres persones po-
saren en escena la comédia dels
Reis Màgics i foren molts aplaudits.



all,
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ENTREVISTA

Un llucmajorer a la llista d'A.S.I.

El seu nom és Antoni Barceló Adrover i té 64 anys. Durant
trenta anys la seva professió ha estat de taxista al mateix
temps que es dedica al conreu de les seves terres. Ara, a les

properes eleccions municipals, formarà part de la llista elec-
toral de l'Agrupació Social Independent, AS!, fundada per
Joaquin Rabasco. Per aquest motiu l'hem volgut entrevistar.

-Hay-feu militat abans en algun altre
partit o aquest és el primer cop?

-Durant passades campanyes electo-
rals, alguns grups politics havien
sol-licitat la meva presència i
col.laboraci6, pero sempre m'hi havia
negat; no volia prendre part en ques-
tions politiques ni de partit. Aquesta ve-
gada, ha estat diferent, si bé vaig ser
mal de resoldre. Quan em varen convi-
dar, m'ho vaig haver de pensar molt i
molt bé. Quan em digueren que aquesta
era una Agrupació Social Independent
del poble de Llucmajor, vaig trobar que
convenia fer tot el bé possible perquè
trobava que a la nostra ciutat i al nostre
municipi s'estaven creant molts de pro-
blemes... Vaig arribar a dir que sí i lla-
vors els vaig dir que si prometien algu-
nes coses, s'havien de cumplir i no en-
ganar ningtí. Si prometem i no cum-
plim, enganam el poble, aleshores el pas
és curt i cau aviat...

AS! it LES IDEES
MOLT CLARES

-Idti el motiu pel qual vireu decidir
col•laborar amb ASI va ser aquest...

-El motiu va ser que es tracta d'una
Agrupació encaminada a defensar el
poble de Llucmajor perquè encara ara,
tenc la impressió que, també en l'aspec-
te politic, la gent de Llucmajor duu dol:
Ia gent necessita riure un poc més. Re-
cordem que quan va venir allò de pujar
les contribucions l'any passat, les feren
pagar en dues vegades perquè s'acosta-
ven les eleccions...

-Com vireu començar a relacionar-
vos amb el vostre president, Sr. Rabas-
co?

-Vaig formar part, durant 12 anys, de
la directiva de taxistes i per aquest
motiu he estat molt dins l'Ajuntament;
nosaltres volfem unió entre els taxistes i
quan entraren a governar els que hi ha
ara, érem 84 contra 6 (en el tema polé-

mic dels taxis) i aquests sis eren els que
hi ha ara al grup governant. El Sr. Batle
va estar amb nosaltres quan varem pro-
posar llevar les emissores o tots dur-ne
una i nosaltres, tots contents. Quedarem
per tornar-nos veure l'endemà i quan va
ser l'hora les coses ja varen haver can-
viat de color, a causa d'unes converses
que J. Monserrat havia mantingut amb
una segona persona... Després d'aquest
cas ens varem posar en contacte amb el
regidor responsable de Transports i va
resultar ser el Sr. Rabasco, el qual era en
aquells temps, el batle de S'Arenal. D'a-
quí varem iniciar la coneixença.

-Quines idees defensa A.S.I.?
-ASI té les idees molt clares, tant

quant a esports, a urbanisme... En
aquest segon tema, el d'urbanisme, és
ben necessària fer una série de reformes
per tal que hi hagi molta més fluïdesa
en el trafic. Pensem que tenim alguns
carrers de doble sentit que no fan més_

que crear problemes tant als vianants
com als conductors, és el cas concret del
carrer de Sa Font, anant cap a Algaida,
un carrer per on hi passa gairebé mig
Mallorca, perquè no hi ha d'altra sorti-
da. No obstant això, ara l'Ajuntament
ha posat un cartell per sortir a la carre-
tera d'Algaida al final de la Ronda Car-
les V, per devora els Instituts, perd això
no és cap solució ja que es tracta d'un
camí de carro i quan un vehicle troba
un camió ja ha d'entrar dins una finca.

Un altre tema que preocupa a la nos-
tra agrupació és el de la inseguretat ciu-
tadana: nosaltres no comptam a defen-
sar cap delinquent perquè són coses que
Ia mateixa persona pot solucionar; un
no s'ha d'emmalaltir i llavors nosaltres
l'hàgim d'ajudar.

Quant a agricultura, pensam que
s'haurien d'arranjar alguns camins vei-
nais que es troben en males condicions
(n'hi ha de 10 i de 20 quilòmetres).

TENC TOTS ELS POLÍTICS
BEN SOPESATS

-I de cultura, educació, hei de nor-
malització lingüística?

-Aquest govern que tenim ha tret els
doblers només cap a la llengua catalana
i cap a l'esport, perb sense fer massa.
Els doblers no han Bull. Si nosaltres en-
tram, els imposts quedaran congelats
com a minim durant 4 anys, perquè la
gent ja paga massa, i amb els doblers
ben administrats es poden fer moltes
coses. Pel que es refereix a la qüestió
lingüística i de normalització, la nostra
llengua sera molt protegida perto aluo
que volem protegir és la «llengua» .ma-
llorquina» i l'espanyola, nosaltres hem
de defensar primer anti nostre i després
ja veurem.

-Com considerau el vostre president,
Sr. Rabasco?

-Com he dit abans, ja no havia format
part mai de cap partit. Ara m'hi he
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posat perquè vaig veure que el Sr. Joa-
quin Rabasco era l'home més sa de dins
l'Ajuntament. Fa cinc anys que vaig co-
mençar a anar als Plenaris i només n'he
deixat dos, això vol dir que he arribat a
veure tots els personatges politics que
hem tengut i que tenim i que sé d'on
cossegen, tant d'una part com de l'altra.
A tots els tenc ben pesats. Per a mi, Ra-
basco es la persona que ha intentat fer
les coses millors per a Llucmajor, però
han faltat forces perquè s'ha trobat
massa tot sol.

També he de dir que el temps que va
manar a S'Arenal, hi va haver molt
d'ordre i la delinqüència va desaparèi-
xer en qüestió de dos mesos i mig; això
significa molta feina i ben feta; la policia
estava contenta d'ell perquè treballava i
no els feia no res.

-Es cert que ASI té tants seguidors
com diuen? Són majoritàriament de
S'Arenal o de Llucmajor?

-L'Agrupació ASI ha crescut molt. Ara
som devers 750 afiliats i pensam que
entre tots els politics del terme de Lluc-
major no els tenen; això és perquè la
gent se sent molt enganada pels qui co-
manden avui. D'aquests seguidors, n'hi
ha un 75 % de S'Arenal i el 25 % restant
de Llucmajor. L'agrupació ASI va néixer
a S'Arenal, hi va començar a créixer,
després va arribar a Badia Gran i Badia
Blava, on tothom esta amb nosaltres,
després cap a S'Estanyol i a Llucmajor.

Hi ha una diferencia bàsica entre els
voltants de S'Arenal i els de Llucmajor
es que la gent del poble es Ines temo-
renca i més passiva. Molta gent diu: ono
val la pena votar perquè tots fan igual».
I això no és veritat: no fan tots igual. En
canvi, els arenalers, sobretot la gent pe-
ninsular és més resolta i decidida. Jo
mateix, no em volia ficar en política de
cap manera i vaig ser mal de decidir.

veritat que molts militats d'ASI
són ex-militants del CDS?

-No, això no és veritat. Només n'hi ha
dos: el propi Rabasco i un altre.

-De fet, el Sr. Rabasco va deixar el
CDS per fundar aquest nou equip...

-En Rabasco va sortir del CDS perquè
no volia estar condicionat pel cap de
partit. Alguns han dit que el batle socia-
lista és per mor de Rabasco, pen) va ser
per mor del partit que li va manar que
s'abstengués i ell havia de respectar les
ordres del seu president. Pen), per no
haver de seguir aquestes ordres va pas-

sar al Grup Mixte i va fundar AS!, per
tal de poder defensar les seves idees.

PRIMERS, SOLUCIONS ALS
PROBLEMES MÉS URGENTS

-Com es troba estructurat el vostre
partit?

-L'estructura d'ASI es semblant a la
d'altres equips politics. Comptam amb
una serie de secretaries (agricultura, ur-
banisme, transports, sanitat...) fins a un
total de vint-i-quatre, amb un element
que coordina cada un d'aquests apar-
tats.

-Qui pensau fer si aconseguiu veu i
vot a les pròximes eleccions munici-
pals?

-Be, encara no és el moment de parlar
del programa pen) hi ha coses urgents
que ¡a he esmentat anteriorment com

kin la qüestió del trafic, l'asfaltat de ca-
rrers... Les solucions als problemes mês
immediats pensam que són de tipus ur-
banístic.

També ja he explicat que la gent duu
un poc de dol en tot: processons, festes,
Fires (les d'enguany varen costar 25 mi-
lions i m'agradaria saber en què els gas-
taren). Creim que se poden fer Fires tan
bones o millors amb manco doblers. Pri-
mer, s'han de solucionar els problemes
més urgents, les coses més necessaries.
Després, ja anirem a solucionar ques-
tions problemàtiques que es presentin.

Catalina Font
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avEgvi Antoni Llompart Suau
Ramon Tous

El catàleg d'espais naturals
La notícia parlamentaria del mes ha estat, sens dubte,

l'aprovació per part del Parlament de la llei d'Espais
Naturals.

Els debats i les votacions que precediren l'aprovació
de l'esmentada llei foren motiu per a l'expectació i la
polémica de manera que molta de la gent que tenia pre-
vist assistir a les sessions parlamentaries va quedar
sense l'oportunitat de fer-ho.

Amb aquesta llei es considera que s'ha protegit un
33% del sòl de Balears. Aquesta xifra que sembla insufi-
cient a molta gent, és desorbitada per al president Ca-
riellas que ha promès -o amenaçat- que revisara la llei si
té majoria absoluta en les pròximes eleccions. Es una
d'aquestes dades que convé tenir en compte i no obli-
dar a l'hora d'anar a votar.

El nou catàleg, aprovat d'una manera un poc tortuo-
sa, crea dues figures importants: l'Area Natural i l'Area
Rural d'Interès Paisatgístic.

Per a construir en una Area Natural, la finca minima
ha de ser de 200.000 metres quadrats. Per a construir en
una Area Rural, faran falta 30.000 i no s'hi podran cons-
truir hotels o altres instal.lacions complementaries d'un
camp de golf.

El Catàleg ha estat possible gracies al vot del diputat
de Unió Mallorquina Miguel Pascual que en moltes oca-
sions s'uní als diputats dels PSOE i PSM per aprovar la
protecció de determinades arms o rebutjar esmenes dels

conservadors.
El Catàleg d'Espais Naturals és un pas important i ha

de ser un instrument de lluita i de reivindicació a partir
d'ara però no és, ni d'enfora una meta en la qual ja po-
guem estar satisfets. Jo hi ha molt d'espai destruït a
Mallorca i molta terra sense protecció tant a la costa
com a l'interior. Les amenaces cada vegada són més i
tenen nous aspectes: camps de golf, residències geriàtri-
ques, turisme de qualitat, segones residències, agrotu-
risme, xalets adosats, apartaments... Tot són maneres de
desfressar la destrucció de Villa i accelerar el procés
d'especulació creat. Ni la crisi turística ni la major pres-
sió social semblen poder canviar la mentalitat d'alguns
politics i/o especuladors que es creuen amb dret a tot i
que, a més, -ni per una vegada- saben perdre.

En el cas de Llucmajor hi ha tres zones contemplades
en el catàleg. L'àrea de Enderrocat es va aprovar sense
variació i per unanimitat mentre que les zones de sa
Marina i de Randa s'aprovaren també sense variació
però rebujtant les esmenes del PSOE i el PSM.

La zona més beneficiada de Mallorca és segurament
la Serra de Tramuntna i Arta mentre que queden des-
protegits molts de punts del litoral i també grans zones
de l'interior ara amenaçades per la nova tipologia del
turisme de segona residència i l'onada de residents eu-
ropeus que arribaran aviat.
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Els cosmètics

La societat actual ha prodult, entre altres coses, una
preocupació excessiva pel propi cos i per la imatge per-
sonal.

Aquesta preocupació, moltes vegades, va més enllà
de la salut i dels limits que serien recomanables.

En el cas de la dona, aquestes questions encaran són
mês evidents i s'obliguen la dona moderna a vigilar ex-
cessivament el seu pes i el seu aspecte exterior per a
triumfar, tenir èxit, dur una existência competitiva, etc.

Entorn de l'estètica femenina s'ha creat tota una in-
dústria que explota la inseguretat d'algunes dones i les
estructures masclistes de la societat. Propiciada per una
publicitat degradant per a la dona com ésser huma, ara
intenta introduir els seus productes entre els sectors
masculins per alit) del màrqueting i de vendre el pro-
ducte.

Un dels aspectes mês importants d'aquesta indústria
-moda, revistes, llibres...- és la cosmètica. La cosmética
entranya una sèrie de perils greus per a la dona i la so-
cietat que ara intentarem recordar:

-La indústria de la cosmètica és una indústria quími-
ca altament contaminant. Els fums i deixalles que se'n
deriven són especialment tòxics pel tipus de materials
utilitzats en la fabricació.

-La cosmètica ha de tenir cura especialment de la
seva imatge i de la publicitat i venda dels seus produc-
tes. Per a aconseguir els resultats desitjats, els produc-
tes de cosmètica són els més ben presentats dels mer-
cats i, per tant, els més empaquetats i embolicats utilit-
zant així molt de paper, plastic i energia en la seva pre-
sentació, distribució i publicitat.

-Els productes cosmetics són possibles gracies a la
tortura i mort sistemàtica de milers d'animals innocents
que són utilitzats diàriament en el laboratori. Tots els
productes són testats dermatológicament en els ulls i
membranes dels animalets que sofreixen d'una manera
absurda. Aquí no ens val l'excusa dels avanços de la
medicina ni de salvar vides humanes.

-La majoria de productes d'aquestes característiques
són nocius per a la pell o els cabells i només produei-

xen un efecte immediat i afavoreixen, a la llarga, l'enve-
lliment.

-Les característiques i els efectes que suposadament
han de produir aquests productes són falsos o exagerats
de manera que el consumidor és enganat i pot sentir
una certa ansietat. Molts d'aquests productes incorren
en frau comercial i podrien ser denunciats, com a
minim, per publicitat enganyosa.

-Per a qualsevol problema de la pen o els cabells,
hem de consultar un dermatòleg o utilitzar solucions
naturals: gimnàstica, dietes equilibrades, productes na-
turals, etc.
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S'ha d'estalviar energia petrolífera

-Com acabara aquesta guerra del Golf?
--No ho sé, per?) Déu faci que acabi aviat.
-Aqueix moro pareix que ha estat in& viu d'allò que

ens pensàvem...
—Sí, i que tots els altres que li vengueren armes a

canvi de petroli.
-I ara, s'ha quedat amb el petroli i amb les armes per

desafiar tot el món.
--Jo crec que al final sera derrotat, aquest Husein,

però sera a canvi de moltes vides.
-Mentre a nosaltres no ens arribin els esquitxos...!
—Alerta, perquè d'una manera o d'altra, som dins el-

fregat, i les repercussions ja les tocam en forma de
l'augment de preu de la benzina i amb la manca de tu-
ristes.

-Fins i tot ja s'anuncia una campanya d'estalvi d'ener-
gia eléctrica.

—Això, guerra apart, tal vegada, sigui bo per a tots.
-Com...?
--Sí, perquè a causa de la protecció total de la marina

de Llucmajor, com que la fabrica de s'Estalella no es
farà, ara ens obligaran a aturar el consum d'electricitat.

-L'augment del consum, vols dir...                 

tC/ MELIÀ, 3 LLUCMAJOR     

--Sí, ja em pots entendre...
-I, com ho farem?
—Hi ha moltes maneres. En lloc d'estufes  elèctriques,

cremarem llenya.
-0 buta
--I quant a la benzina, per aquí sí que podríem estal-

viar molt...!
-Es veritat, perquè si tots els que viatgen molt a Ciu-

tat, tots sols amb cotxe, anassin amb l'autocar de linia,
te figures la benzina que suposa?

—Per això també falta que en Grimait doni un millor
servei i horari.

-Per altra banda, aquells que acompanyen els fills a
escola amb cotxe, si ho fessin a peu, també estalviarien
molt.

--I seria també més bo per a la salut i la butxaca....
-I no parlem de tots els qui van a prendre café amb el

seu vehicle, al treball o a fer voltes pel poble...
--Te dic que tenim uns costums de milionaris, perquè

països més rics que el nostre van a peu o amb bicicleta
i no treuen el cotxe més que per sortir de la ciutat.

-T'imagines els problemes  econòmics i de trafic que
es resoldrien si tots els que circulen amb cotxe ho fessin
així?

--Ah...! per() ja els faràs entrar.
-Per ventura, si les coses es compliquen, no ens que-

dara altre remei...
UN QUE ESCOLTAVA
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SON PARE
SA MARE DE TOTES LES BATALLES

«Un home no en té la culpa, si Déu li ha donat unes cames covardes» (Lincoln)

FUM-MA-YORK de la TAIFA
	

Número

Ed it orial
A Sa Mare, com que és mare, les històries militars i

les hazañas bélicas li van un poc grosses. Per molt que
diguin les generales americanes, les cadetes espanyoles
i les guàrdies civiles embarassades, an?) pròpiament ma-
ternal és passar pena a reraguarda, conservar el hum
encès a la finestra, les camises planxades i, en el pitjor
els cassos, posar tiritas i ungüents a bonys, braverols i
escarrinxades.

Perquè és cosa d'homes passar per la pedra l'inimich
i marcar en el marbre la lapidaria empremta de l'heroïs-
me: el «más vale honra sin barcos que barcos sin honra»
i no mirar pels mariners i, si fa el cas, entonar el poema
filipí i elegiac: «yo envié mis fragatas a luchar contra el
moro y no contra los elementos».

En conseqüència, Sa Mare, conscient de les limita-
cions pròpies de la seva condició, es retira fent la llagri-
meta i deixa la viril embranzida d'aquests patribt-ichs
quefers a... SON PARE!

(Taixan, taixan!)

No vos penseu, animes mecs, covards dissimuladors,
que el canvi de titularitat de la barraca minara la infle-
xible rigor del negoci familiar: Ans el contrari. Branda-
des per ma viril, les escorrejades pegaran més fort que
mai, els xisclets seran mês certes i les clotellades aniran
a rompre. Qui fuig de son pare, de bades corr, en aca-
bar contarem i Déu mos guard d'un ja esta fet!

Brevas
(que vol dir figues)

De PARTE de GUERRA: que yo sigo.

ROCA no ha militat mai a CIU: Don Nicolau refuta
indignat les calúmnies.

El GLUP BATUAGÜELL recluta voluntaris per jugar
al Golf: «Antes moros que catalans» sera el lema de les
brigades blaveres.

SADDAM desmenteix: «No regeneraré les platges de
CAN QUIO després de la marea negra» Tot i això,
Radio lesmil-i-unanits de Bagdad ha afirmat en el ma-
teix comunicat disposar de la capacitat d'usar de la ca-
pacitat destructora ja provada pel MOPU a les platges

de la Terra Inexistent.

«No hay cojones» replica el Mariscal Barrabá s&Co.,
assabentat de la notícia. El regidor s'ha fet així copartf-
cep del sentir majoritari del poble.

«KIOS mio!» exclama el Califa de la Taifa en sentir el
butlletí. Acte seguit, Don Juan-Joan comana una remesa
de Patriots al Sr. Frontera de Partol.

L'escamot de cultura defensarà la Frontera de PdrtoL
Aizi ho ha manifestat el cap de ratolí dels nanets de la
Ilengua, reconeguent així la seva implicació en el con-
flicte: «Tot té un limit, l'escamot de cultura defensarà la
Frontera de Partol».



Gran exclusiva!

Descoberts es documents secrets de Sa Mare
Incitaven la milícia a amagar-se a les golfes del porxo

(FUM-MA, de J. Clark Cool, intrépido reportero).
Ja deia el buffleti item de Sa Mare (xi° 0 de tantos de Agosto de

1990 INÈDIT) que només poden llegir els fills militants de la il.lustre
precera, pen) ara filtrat i facsimilat pels nostres equips anticensura
militar de SM en exclussiva per a Son Pare:

Això des moro, es capaç d'acabar com la processó de la Moixeta: a cops de
ciri. Per aixd, els fills petits de Sa Mare passen una penada i ja s'han ama-
gat, qual llocada venturera, davall dels seus amples faldons, i els que han
pogut baix del [lit, gent covarda i de mal viure com són, cabotes makriats,
entossudits a fer contrari sempre gut poden al seny comunal i governatiu.

lama inconscient i bretola, cam d'encendre les ires de la poblare, que
aixeca les armes i s'apresta al combat quan tornen les rcroellades trompes de
losui, el taba! de Saladi, els corns de guerra.

Cridem novament l'slogan patri: «Más vale honra sin barcos que barcos
sin honra, que no envié mis fragatas a luchar contra los elementos sino con-
tra el moro», que va dir fa temps un altre Felip, I, en qualsevol cas, todos
contra el fuego, todos contra el fuego.

ts evident la subversivitat de la darrera frase, divulgadora de mú-
siques  pacifistes que desvirtuen i ridiculitzen el patri missatge de l'es-

crit inicial. Havent tengut coneixement d'aquesta covarda recat6lica,
la Fiscalia General de Guerra de la Taifa ha desaconsellat la seva pu-
blicació i ha amenaçat amb deixar sense postres (delicies turques i fi-
gues de moro tocaven) a la o les irresponsables autores de l'addenda
al manifest, marietes indignes que segur que són.

(La Fiscalia General de Guerra de la Taifa adverteix la ciutadania
que qualsevol berba en aquest sentit sera durament perseguida pels
celadors del mariscal Barras&co. i recorda que més perderem a Nu-
mancia i no mos queixarem tant. Informa una nota de la Comissió
d'instrucció i Cultura de la Taifa).

(El consell de redacció de Son Pare aixeca acta i manifesta que no
admetrà pròfugues de la justicia militar amagades al coil de la cister-
na familiar -vegeu manual d'instruccions: capitol III, operació Maria
Enganxa).

Amb l'erecció d'un monolit o Pilar

Inaugurat el nou Bunkersolkium
S'alçà en la mar de S'Urinal i clou el triangle defensiu de Fum-ma

(dels nostres corresponsals Armada i Guerra, limes de Fum-ma,
S'UR1NAL)

«Estos Fabio, ay dolor, que ves ahora

campos de soledad, mdstio collado
fueron un tiempo Itálica famosa...»

arengava el Mariscal Barrabás&-Co. al majorette de voluntaris del I
Tersio de Flandes Dhul de S'Urinal Chicro de Fum-ma rlboro a l'acte
inaugural del bunkersolarium Balneario9.

Aquesta es l'avençada occidental de les defenses costaneres que es
configuren en triangle juntament amb la torre de Cala Pi, els canons
del Cap Blanc i les trinxeres de Son Vert Nou SA.

Com informarem a les cròniques del CNN (Club Nàutic del Nebot
de Sa Mare -lee 8,r difunde-), aquesta barrera defensiva culmina la
mobilització del cos d'involuntaris I Tersi6 de Flandes Dhul de S'Uri-
nal Chicco de Fum-ma rlboro. (Culminació que celebraren amb un
gran sopar al búnquer secret subterrani antinuclear de comandament
endetxat a Ses Coves de Galdent, sopar amenitzat per la cupletera
guerrista Marta Gonzalez de Serra -recent tornada de la seva exitosa
gira al pais d'ElqueessoberanodelasperlasdeOrmuz- i per la famosa reli-
quia Leopoldo Alas Morin.

Havent sopat, després de cantar allò d'Astdrias páttria queriddad
-polygram-, i al crit de «AStN, ASIN, tal que ASIN gana el MADRIN
-flan chino-D, el Mariscal Barrabas&Co. remata la seva arenga convi-
dant els assistents a la próxima i ja imminent exhibició de paracaigu-
disme que tendra lloc diosmediante i d'aquí a no molt per devers Can
Quio, amb permis de l'autoridad, previo mandamiento judicial de
l'ONUSAF, quan el temps millori i hàgim anul.lat la moral de l'inimic
amb el foc microondes philips de les nostres bateries magefesa. L'ex-

hibici6 sera desinteressadament patrocinada per He-man International
Forces Parachute Club i Rocky 92 Material Esportiu S.A.

Veu en crit, els assistents manifestaren la seva adhesió a l'acte can-
tant ipso facto i a l'unisson els inevitables Torero, torero, más conjones que
Espartero i Caña, cola Santiago y cierra España, himnes.

Acabat el sopar, i mentre recolha alguns reclutes flex de per de baix
les taules, el Furriel de Turisme de la força involuntaria va manifestar
la seva confiança en l'atractiu turistic i el respecte ecològic de les
noves fortificacions. «Tot i que, militarment, els hooligans són avui
una força xoc necessária al golf -persil- de Son Antem, sempre ven-
dran a passar els seus pennissos entre nosaltres protegits i sense per-
dre la forma grades a les pistes adidas i les barres de can guasp ame-
ricanes amb bacardiSccola del nostre bunkersolarium balneario9, enve-
ja d'Europa entera». I refrenda les seves paraules amb una gratuita,
magna i marcial desfilada del majorette de voluntaris I Tersio de
Flandes de S'Urinal de Fum-ma, que va recórrer els carrers i ex-
carrers Avenida Nacional, Ejército Espeol, Roma, Berlin, Tokio, Tre-
bia, Trasimeno, Cannas, Alcalde de Móstoles, Sitios de Gerona y Bai-
lén, no tement fer agosarades incursions en territori hòstil travessant
el torrent de l'Estat d'Israel nombrosissimes i desafiants vegades al
llarg i ample del seu gallard passeig militar. Informa el nostre enviat
especial Clark Cool, periodista nocturn).

Mulats per la policia municipal, el cap de la força, Mariscal Barra-
bas&-Co., interposarà un contenciós administratiu davant la ONU Su-
perior de Justicia contra el Califa de la Taifa, assumpte responsable de
Ia malifeta i reconegut sospitós de pacifisme, conxorxat com esta amb
els nanets de la llengua i el ministre del petroli.

(Crònica via satèl.lit exclussiva per Son Pare dels nostres cones-
ponsals a les fortificacions).



Delenda est Fum-ma o El último reducto
(ópera temenda et catastrófica)

LLetra i música: Quintero, León, Justo & Tello.
Arranjaments: Cristóforo ensaimadi.
Sensorround
Dolby Stereo
Tood AO
Cinemascope
Colour by Technicolor

OBERTURA
(Instrumental). De comptes, corrents, SOS. Aplaudi-

ments. Puja el TELÓN de assero

ACTE!
-planteamiento-

Escena primera

L'host dels infidels, per diversos procediments canalles, ha
conquerit tot l'Occident. ¿Tot? Ma no troppo. A la Taifa, un
estol de patriotes locals, sollats, tamborers i F&asinerossos,
aliats sense manies i per la urgència dels fets amb els manets
de la llengua, resisteixen numantinament i musical l'heroica
trinxera de La Sarsuela, cap i casal de Fum-ma-York. L'esce-
na transcorre al banker de comandament, un temps conegut
per l'arcaic topònim de S'Elefant.

CHORUS GENERALIS: -Yo te diré porqué mi cantar
te llama sin cesar...

ATEO ORCASILLAS, (guerrillero libertario de
palma): -Ave, César!

EL PRESTE JUAN-JOAN, (Califa de la Taifa): -Cent
mil putes consagrades! Jo vos tenc dit mil vegades que
me digueu tots «Califa», car ens ha tocat la rifa ja fa
quatre temporades; (aclareix) tot legal i per la FIFA.

ATEO ORCASILLAS, (remuga i replica): -Amb aquest
govern d'esquerra no guanyarem mai sa guerra.

-Tenc un romanço millor de molt popular cançó. Es-
coltau i cdreu la nostra banda afinada que la té ben as-
sajada.

BANDA LLIBERTARIA DE PALMA, (i los 7 de la
fama): -El camino que lleva al poder porro porn porn
porro porn porn...

EL VISIR, (primer ministre que vol ser Califa en el
lloc del Califa): -Oigo sonar de tambores... ¿A quién
anuncian, señores?

CALIFA: -M'arribareu a emprenyar amb aquest mal
repicar!

VISIR: -Razón llevais, caballero, pues que con estas
milongas me asustáis las...

(punts molt suspensius)
CALIFA: -No dispongas!
(l'in terromp bruscament, molt excitat)
ATEO ORCASILLAS: -Ja estan con las guarrindongas.
EX-MINISTRE DE L'AIGUA: -Sandunguero!
CALIFA: -Ministro, con más esmero.
(A fora, lulea; just a l'entrada del blinker, més o manco

último reducto». Escenografía «Pedro Antonio el Poscedilla«

allà on toca la banda en tornar de l'ofici. Els crits, els poden
sentir de l'interior).

VOCES MULTITUDINARIAS ET ESCANDALOSAS:
-Arriba! Arriba!

ATEO ORCASILLAS: -Tenc per mi diuen que arriba.
EL VISIR: -Segur que duu preparada una nova diatri-

ba.
FIGURANTE N° 1, (per l'escala): -Pronto, el casco!
VOCES: -Viva el Mariscal Churrasco!
CALIFA, (aparte): (segur que mos vé a fer es Pasco).
ENTRA
UNA VOZ: -¡Por el pueblo, vive el Cielo!
MARISCAL: -¡Por el pueblo, vivo yo!
PUEBLO: -Quin senyor!

Escena segona

(ARIA de Churrasco in centro scena. Molto Vivace).
MARISCAL: -Vuelven! Y atacan a miles con petardos

y misiles, más prepara ya la Historia nuestro Amanecer
de Gloria.

CAP DE RATOLÍ DELS NANETS DE LA LLENGUA:
-Tenc per mi que aquest paper el va perdre s'arxiver.

MARISCAL: -¡Que carajo! ¿Refunfuñas, renacuajo?
Son mis paracaidistas mejores que tus lingüistas.

EL CAP DEIS DE LA LLENGUA: -Gran cabòria! ¿I
així vols passar a la història?

MARISCAL: -No me vengas con patrañas. Vete a pas-
tar sobrasadas o a torrar butifarrones si para Grandes
Hazañas no tienes puestos cojones.
como un susurro (que te parece, cabrón, toma normalización).



Escena quarta
Escena tercera

CALIFA: -Senyors, com va la batalla?
PLACID DOMINGO: -Si la memòria no em falla tenc

per mi que en Gesa balla per S'Estalella o Mesta Ila...
VISIR, (rapid): -Calla! Calla!
COMENDANT DE LA FORÇA: -Ben neta de pols i palla

la nostra bandera oneja dalt d'Es Camp de Sa Batalla.
(badalla)

CALIFA: -Qui badalla?
COMENDANT, (amb gest retut): -El vostre servent ba-

dalla!

Cap del. Nanets de la Llongua (retrat • l'All I Oil, original de
Johannes Van Calallattua «El Veil)

A cop de CETME o navalla defensam les posicions i
torram butifarrons amb so foc de sa metralla.

CALIFA: -Quin al.lot! Com ralla!
COMENDANT, (prossegueix): i si es moro fa es burot i

mos enverga un Scud n'hi donam, de Patriot, fins que
ha fet es badegot.

ORCASILLAS, (sentencia): -Que ja ha rebut qui geme-
ga; i per voltros un aumud i per mi una barcella...

CALIFA, (l'interromp): -Que call s'oposició i vigili
s'escudella des perill des moretó en fraterna coalició.

EL CAP DELS DE LA LLENGUA: -De la patria la
visió no n'hi ha més pura i bella i el nostre cor s'encim-
bella amb heroica decisió.

ORCASILLAS: -Recordau es batle Mut!
CALIFA: -Recordau en Mut Califa!
ORCASILLAS: -Just pensar-hi m'esgarrifa!
MARISCAL: -Señores, menos discurso y pasemos a

estudiar las ofensivas en curso.

(s'arremolinen tots en torn de la taula de l'aparellador mu-
nicipal, tot desplegant-hi els mapes de les operacions (consul-
tar mapa). De l'escaleta, la barra i els racons estant, públic i
tropa observen l'estibada enc que trascendental escena).

COMANDANT: -Per sa part de S'Aranjassa, quaranta
mil tancs avancen i al carrer constitució ja hi entra una
divisió.

LAURO VALENZUELA: -En S'Urinal las trincheras
sustituyen mis palmeras.

MARISCAL: -Y en Las Palmeras, rameras cual las va-
lientes mujeras al moro estan conteniendo; cómo lo lo-
gran no entiendo.

VISIR: -Y no hay que tener manias con tamañas ga-
llardías.

LAURO VALENZUELA: -En Las Palmeras, primero,
el descanso del guerrero.

CALIFA: -No digueu més grosseries en moments
trascendentals.

COMANDANT: -De S'Escola en ets Alts aguanten ses
bateries i d'Algaida un batalló puja s'encés cremaió per
defensar la Unió.

ORCASILLAS: -De la Patria a la visió!
CALIFA: -Ateo, no més retòrica.
OCASILLAS: -Si s'ocasió és històrica, catòlica i subsi-

diaria i fins i tot lapidaria: Haurem de fer un monu-
ment!

CALIFA: -Heu votarem en plenari en haver tret s'ad-
versari de davant s'ajuntament. ¿Qué te pareix secreta-
ria?

(Va, i canta un aria)

Escena cinquena

(Entra, corrents, i baixa els escalons de 4 en 4, un suat co-
rreu)

CORREU: -Victòria gran i sonora!
VISIR: -Ves amb compte!
CALIFA: -La teva pressa t'honora, passa i conta.
CORREU: -Avançava per migjorn una columna inva-

sora que de Bagdad i Basora havia partit dejorn.
CALIFA: -Quina espantosa avançada!
CORREU: -Però a sa depuradora han trobat tal paste-

rada que alla ha quedat enfangada com sa bubota des
Born.

MARISCAL: -Ha delante, mis legiones!
EL DE LA LLENGUA: -Ja tornara dir «cojones».
MARISCAL: -iCatalanistas cabrones que no podéis

consentir mis viriles expresiones!
ORCASILLAS, (Consultant un telex que surt: -Diu a

una altra part es parte que de Puertos (consultar mapa)
a grapades, superant ses torrentades arriben tropes am-
fibis pes moraco ben armades.

CALIFA: -Per Mahoma!

BISBE DE LA SEU: -Mal rebentin com Sodoma!
CALIFA: -Visir, ja es hora que arribis amb ses tropes

preparades, meam si amb quatre galtades faràs recular
ets amfibis.

COMANDANT, (que, no sabem perquè, se sent al.ludit):
-Tant me fa si turcs o libis: A la mar i a cops de maça,
com s'oguer de S'Allapassa!



OGUER DE S'ALLAPASSA: -Que passa?
COMANDANT: -Massa, que no massa poc: Posa sa

llet en es foc i camufla't per sa bassa.
EL MAGIC ANDREU: -Això és massa!
COMANDANT: -I en Rebassa?
CABO: -Sa defensa per sa plaça.
CALIFA: -Señores, tots a sa guerra! Hem d'anar tots a

lluitar si no volem acabar amb sos morros per sa terra.
ORCASILLAS, (aparte): -(Com en Guerra)

Surten tots.
TELÓN

ACThII
-nudo-

Escena primera

En el frente des Migjorn.
MINISTRE DES PETROL!: -Cada dia veig més ckr

que no hauriem de vessar tanta de sang pes petroli.
VISIR: -Quan hi treies es pamboli i sa porcella rostida

tais pensaments fora mida no sortien des teu body.
MINISTRE DES PETROLI: -Vós no vos fiqueu amb mi

que he cumplit com un valent, tu em dares u i t'he dat
cent; se'n va ben net i lluent tot s'exèrcit competent
contra el moro, falta gent! per Capoporky a combatre.

EL DE LA LLENGUA: -Ves quin batre!

Escena segona

Entra, cap baix, polsós, pensarós, consirós i derrotat, el Ca-
lifa, atupat com la catifa, al cap d'una tropa en retirada -mis
tost franca desbandada-, retuda, abatuda i fotuda.

CALIFA: -Quin horror la d'aquest dia! Noble rei
Jaume III, quan la sang t'envermellia comprenc ton
amarg quefer.
(llora como mujer)

Al terreny fummayorquer com te sentires, me sent.
OSCASILLAS, (feliç de sang exaltada): -Mos faran un

monument!!!
CALIFA: -Una placa mos faran! I una placa mortuòria

per la nostra folla eufòria. Ai Felipe, tanta OTAN per la
dreta i per l'esquerra! Tenc per mi que aquesta guerra
no la guanyam ni amb un ban.

VISIR: -D'entrada, com de sortida, mos han tupat fora
mida.

MINISTRE DES PETROL': -Si m'haguéssiu volgut fei
un castell poliesportiu i a S'Urinal un xibiu amb faroles
i massoles i quatre ports esportius i un camp de golf,
me sentiu? no anirieu tan cop pius conservariem es
niu...

EL PEQUENO TAMBOR, (Interrompent aital reblera et
insofrible plorinyaia): -Hi haguessis pensat d'hora, quan
s'enemic era enfora!

MINISTRE DES PETROLI: -Haguessiu fet més postu-
ra per sa moció de censura.

PEQUEÑO TAMBOR: -Gran traidor! Ara amb agues-
tes? ¿Quan ja fas tard a les gestes i vé la gran votació
me surts amb males requestes? Ja t'ho dira s'elector!

MINISTRE DES PETROL': -Via fora!
PEQUEÑO TAMBOR: -Fes-te de sa llista enfora!
MINISTRE DES PETROL!, (implorant) -A ningú no he

fet falló, he asfaltat fins ses arestes i un govern de grans

conquestes he fet fort i durador.
CALIFA: -Si senyor.
VISIR: -Senyor, qualcú vos demana.
CALIFA: -Que mana!
EX-MINISTRE DE L'AIGUA: -Sa Tercera Edat dema-

na si poden començar es ball o hem de cantar més sar-
suela: Del Portillo a l'Argançuela ja volen menjar paella,
i si no, se rendiran i que bombin a l'OTAN!

VISIR: -¿Se pensen que es moretó los pujara sa pen-
sió?

CALIFA: -Por el cambio! Si que no!
COMENDANT, (entra corrents al parepet): -Ja vé es

moro! Retirada!
CALIFA: -Un minut més!
COMANDANT: -Ni un!
CALIFA: -Per un?
COMENDANT: -Ves!
TELÓN

El Mariscal Churrasco (Gravat Polaroid original der Al• Ant. Reza)

ACTE Ill
-desenhasse-

Al búnker de bell nou, però tot molt mis esvellit i esbucat.
Pols arreu. Sonen les bombes i sonen molt a prop. No hi ha
res que no s'engronsi. L'host enemiga ha posat setge a la
tropa unificada i als patriotres locals. Som al darrer reducte
d'Occident.



Escena segona

Escena primera

MARISCAL: -Oigo, patria, tu aflicción y escucho el
triste concierto que cantan, tocando a muerto, la campa-
ña y el cañón.

EL DE LA LLENGUA: -És més foll que el foll Ramon.
MARISCAL: -Aunque callen los cañones por falta de

municiones la batalla es el cristol del caballero español.
EL DE LA LLENGUA: altre pic dirà «cojones».
MARISCAL: -Por cojones, a millones! Por defender

torreones cuatro cojones son pocos, hacen falta más co-
jones!

LAURO VALENZUELA: -Puesto que hemos de morir
vayamos a combatir. Señores, sobran razones.

EL VISIR -¡Ay de mis siete millones!
EL BISBE: -No te vas a arrepentir?
EL VISIR: -Un decir! Aún me atrevo a conseguir sa-

brosas compensaciones.

—.arm quo wog	 Escsnogralio: Plotr Slronovskaya

MARISCAL: -Y éstos, con lamentaciones.
ORCASILLAS, (fent la llagrimeta o a punt d'acubar): -

Ara que venç Babilônia, qui m'ho havia de dir! no tenc
cor de repetir ni un vers de Maria Antònia.

EL DE LA LLENGUA: -Quina horror la d'aquell dia!
VISIR: -Trist, porfia.
CALIFA: -Res no queda.
DUO D'ACTAVICS: -La CEDA.

(Senten que vé de fora un gran rebumbori de canonades,
espasades, phantoms, arrosegar de cadenes, patriots i altres
ons patriot-X. Dalt de l'escala d'accés al banker 2 vigies
guaiten).

VIGIA 1: -Què és allò? Quin rosari d'ynimichs que fumen
fans!

VIGIA 2: -Què dius faries? Foch y fum en els campaments
contraris.

VIGIA 3: -Mira! Del setge s'acosta un correu d'aquells de
posta.

entra trepidant el correu de posta i baixa de 4 en 4 els es-
calons del banker.

CORREU DE POSTA: -Señores, amb grans esforços,
de Kuwait venen reforços.

ORCASILLAS: -Es es nostro aliat moro!
BISBE: -Quin desdoro.
VISIR: -A la fi! Ara vé d'oro!
MARISCAL: -Cañonazo y tentecrío: ¡Viva el nombre

de la Kb!
Entra, triomfal, el rei moro.
REI MORO: -Arribatus sum us in caia pin esfuersos, en fin,

branca repartimus por todo el confín cerco rompimus estamos
aquín.

CALIFA: -Por fin.
MARISCAL: -ASÍN.

FIN

Entre telons, el tamborer anuncia amb marcial repic
un nuevo amanecer de gloria, porro pom pom, porro
porn pom. Diu el Califa: -no abandonaré mi posición.

Churrasco: -no cejaré en mi pretensión.

-I jo, per obligació, deman normalització, diu el dels
nostres.

Orcasillas: -de la pàtria la visió.

Guionistes: -Com pot comprovar l'audiència, demos-
trant santa paciència ni amb molta d'aquiescència amb
l'Amanesser de Glòria no s'acaba aquesta Història.

Victòria
Amén



Així serà el nou Pla General de Fum-ma-York.
Garanteix la protecció integral del terme

(LA MONCLOA/FUM-MA. dels nostres equips d'inves-
tigació).

El govern de la Taifa ja té definides les línies generals
del Nou Pla General. Com que a la próxima legislatura
hauran de revisar l'actual planejament, els equips tèc-
nics de la Moncloa han elaborat un avanç del futur Pla.
Aquest avanç no havia de fer-se públic fins passades les
eleccions, pert) Son Pare ve tenir-hi accés gracies a la fil-
tració d'un redactor nostre infiltrat al despatx de l'apa-
rellador municipal.

Posats en contacte amb el Califa, ens ha negat rotun-
dament l'existència del document, desmentint qualsevol
intent de municipalitzar i extendre el sistema de defen-
sa fum-ma-iorqués.

Pert) quan el Gran Visir d'Urbanisme va tenir notícia
de la filtració es va posar tot d'una en contacte amb
aquesta revista per «explicar els grans trets d'un pla
que, d'altra manera podria esser mal entés».

«El planejament, l'ordenació del territori, s'ha d'adap-
tar als nous temps» declara el visir. «Bufen vents de
guerra del Llevant i del Migjorn i, si miram per la tele-
visió els bombardejos de plantes químiques o nuclears,
les marees negres, els incendis dels pous i tot això, po-
drem entendre que la moda de l'ecologia, que ha duit
tants de perjudicis al desenvolupament econòmic de la

nostra ciutat-estat. Ens hem de deixar, per tant, de co-
verbos, salvem s'estalelles i tota aquesta mandanga dels
cinquenacolurnnistes. D'aquí a l'any 2.001 haurem de
fer front als perils més grans de la nostra història i ens
caldrà posseïr un territori autàrquic i capaç de defensar-
se per si sol. Aquesta i no un altra és la intenció d'a-
quest avanç del Pla, que tanmateix encara ha d'anar a
exposició pública i tothom hi podrà dir la seva». El
Visir remata la seva explicació dient que «tanmateix,
aquest Pla garanteix la protecció integral de tot el
terme».

I Son pare, fidel al seu deure informatiu, publica en
exclussiva els papers fotografiats dalt la taula de l'apa-
rellador municipal. Conscients també de la nostra res-
ponsabilitat civil i militar no hi reproduïm algunes ins-
tallacions confidencials, com ara el Golf de Son Antem
on sabem que hi volen traslladar el comandament cen-
tral de «Les panteres grises», l'esperiment i veterà bata-
116 de la UEO.

GRAN VISIRAT D'URBANISME TAIFA SOBIRA-
NA DE FUM-MA-YORK. AVANÇ DEL PIA GENE-
RAL DEL GRAN FUM-MA-YORK. MAPA SIGNIFI-
CATIU.

Primer premi «flor cuirassada» dels jocs florals de

Son Pare

Honorifiquem l'artífex General Prim
Li hem de fer una putada
an en Saddam Husseim
li hem de fer menjar saïm
i grescos i sobrassada
i que d'aquesta panxada
faci un tro fins es confim.
Ja aprendrà de mirar prim
i no fer altra moretada.
Aquesta gent enturbantada
se'n dura molt de ventim.
Jo veig el general Prim
de memòria inesborrada
que va davant sa colcada
i noltros que l'aplaudim
an es gallard paladim
que salva Espanya estimada,
i amb molta tropa emboscada
pegant crit d'«ara venim!»
ha envestit en Hussein
amb tota Europa admirada
de sa gesta proclamada
del uno al otro confim.

C. Sarau
«El porrerenc indomat»

Anuncis per palabras
BUSCA-SE insultador titulat amb experiéncia. Valora-

rem capacitat de camuflatge i especialització en querin-
donga s.

ASUNTO: pamflets contra el Visir del Califa (N. de la
R: que tots ja sabem que vol ser Califa en lugar del Ca-
lifa).

SE PRECISA: Nocturnity & Alevosy.
RAZON: Anónimo Perpetuo. Carrer de Ponç Pilatti,

30 - 13 esq.

BUSCA-SE tamborer per processó imminent.
RAZON: la nova imatge de Can Palma. Plaça del Mal

Nom.

BUSCA-SE tortuga NINJA per vigilar polígon indus-
trial.

RAZON: El COPOT bendito. Ses Avenides de baix.
Abadia d'En Palma.
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GRAN VISIRAT: MAPA SIGNIFICATU

SIGNES CONVENCIONALS
I. Fum-ma-york. Cap i Casal de la Taifa.
2. Frontera de Pórtol. Al nord de la carrete-

ra de Manadot. Es el limit septentrional del
Gran Fum-ma. Més enllà i als voltants, Terra
incògnita. Hi tenim una bateria de missils an-
tirnissils Patriot defensada pels heroics nanets
de la llengua, que a la fi n'han feta una de
bona.

3. Sant Jordi. Població de l'Abadia d'en
Palma próxima a la frontera. L'inimich i ha
installat un scud (de Sant Jordi).

4. Torrent de l'Estat d'Israel, frontera amb
l'Abadia d'en Palma.

5. BúnkerbaLneario9, inaugurat recentment
i defensat pel Tabor de Majorettes del TAL-
QUEASfN, dirigits pel Mariscal Barrabás&Co.
Limit Occidental del Gran Fum-ma. El bún-
ker defensa l'embocadura del Torrent d'Israel
i tot S'Urinal. Es també, corn a solarium, un
gran atractiu turistic.

6. Trinxeres de Son Venf Nou. Les defensen
«Los 7 de Palma» i una brigada de ma

7. Corbeta InFanta Lemonbiass, convoi de
velomars torpediners i vaixell de desembarc
Glassbottornboat. Amb base al CNN, trans-
porten tres gitanes I un hooligan de marines.

8. Oasi «Las Palmeras». Casa de repòs en
el desert de Sahamarina.

9. Fort d'Enderrocat. Fortalesa costanera de
dissuassió.

10. Gran Murada de Ciment. Clou tot el
sector de la costa comprès entre les trinxeres
de Son Vert Nou i els canons de Regana.

11. Canons de Regana.
12. Carretera militar. Amb molts de revolts

per esquivar les bombes i metralladores res-
pectivament de l'artilleria i de l'aviació ini-
miga. Columna vertebral de les comunica-
dons costaneres.

13. Esquadrilla d'ultralleugers amb base a
Llucamet.

14. Gran base de «Hallegado S'Aguila».
Aeroport de l'ONUSAF.

15. Cantina de Cas Busso. L'únic punt de
relax, amb «Las Palmeras», per als soldats
del durissim front Sahamarinenc. També es el
centre neuralgic de la nostra intendência i
cruilla de les comunicacions de Migjorn. S'hi
entrenen, a safarejos especials, els submari-
nistes de la nostra marina i els caçadors d'es-
copeta.

16. Capoporky. Base embargada de les for-
ces de MO. El seu complex sistema viari pot
amagar un exèrcit, una brigada fent obra (de
camuflatge), deu mil excavadores, cinquanta
inversors, cent advocats, quatre administra-
dors, tres consistoris en ple, un parlament, la
CPU, el salador d'obres i l'arquitecte munici-
pal, tres regidors d'urbanisme, la COPOT, la
premsa, espies del GOB, la col-lecció comple-
ta de Son pare, Sa mare i Fuma-york de pin-
tes a l'ample, una òpera o dues, un recull de
poemes, especuladors a manta, demagogs
professionals, traficants de doblers negres, in-
demnitzadons milionàries, intrigues mil, fu-
turs incerts, una porta amagada i secreta de
sortida, un tresor i una esquadra d'avions
kuwaitians -en podeu veure un que pren el
vol-.

17. Torre des Cap Blanc de Tir, amb radar
parabòlic, antena de comunicacions, sirenes

d'alarma, canons antiaeris i una bombarda.
Els d'ARCA protesten, però que es fotin. En
tenim dues més: una a Cala Pipi i una a S'Es-
talella.

18. Canons des Cap Blanc.Més gruixats que
els del Missouri. Es el navarone dissuassori
de la Mar de Fum-ma. No s'hi posa cap vai-
xell inimich a tir que no rebi. Sovint fan
practiques de foc real sobre uns illots que els
de l'Abadia tenen a Migjorn del Llac de
Puertos. Els del GOB protesten, perd ni cas.

19. Cala Pipi. Base secreta de submarins.
Un atemptat terrorista de l'inimich ha enviat
en orris part del penyal i de l'escala d'accés.
També hi tenim la torre de Cala Pipi i una
fabrica subterrinia d'armes qufmiques darrer
una mata a un revolt del barranc secret.

20. Central nuclear i port petrolier de S'Es-
talella. També hi ha una torre.

21. Superpont (en projecte) de S'Estanyol.
Amb llanxes enormes i rapides i una flota de
galeres per Defensar el port de S'Estalella.

22. Racó d'Es Llobets. Frontera oriental del
Gran Fum-ma. Limita amb el Llac Puertos,
conegut també pel nom de Uac «Torrenta-
des92». Una mica terra enclins hi volem fer
un campament de bungalows per a les tropes
aliades conegudes com «Les panteres grises».

23. D'això n'estam molt orgullosos. Pensam
que és el més enginyós que ens ha acudit.
una barrera de fum tòxic procedent de les
calderes d'un transport amarrat al port de
S'Estalella. L'embat de la mar l'empeny cap a
l'interior i protegeix tota la frontera de Puer-
tos. Entre aim) i els aiguamolls del llac «To-
rrentades 92» -on s'enfangarà fins ofegar-se
qualsevol que intenti travessar-los-- som
practicament inexpugnables per la banda de
Llevant.

24. Llac Torrentades 92 o Uac de Puertos.
Més explicacions al if 0 de Sa Mare.

25. D'aquesta n'estam molt agraïts a les au-
toritats responsables, perquè no és una obra
de factura fummaiorquesa. Es la represa «Ke-
rónimo» de Fununa-York a Puertos. Desvia
les torrentades cap a Llevant on l'aigua s'em-
bassa formant l'estratègic llac abans esmen-
tat.

26. Camps de Miner. Frontera amb Muntu
i Porroeres. Els hem minat a consciência. Per
aquesta banda no hi ha por. A més, al Puig
de les Toques s'hi amaga un grup guerriller
comandat pel tamborer del Bruc.

27. Fort Cura i Fort ilonorat, capturats als
Algaidins. Ben camuflada, la ciutat santa de
Grada.

28. Castell de Ses Bruixes i Puig de Gala,
que dóna noms a la barrera natural dels alts
de S'Escola.

29. Gran búnker de Ses Coves de Galdent.
Base secreta on es reuneixen les milfcies del
TALQUEASfN

30. Cisalgaidia. Territoris ocupats. Els de-
fensa una part dels naturals, seguidora nos-
tra, i col.laboracionistes en general.

31. Transalgiidia. Territoris ocupats. Estan
situats a molt mala banda, en plena terra in-
cógnita. Autêntica aura borealis, els defensa
i ocupa un escamot dels nanets de la llengua.
A veure si s'hi perdent d'una vegada!



SA PERXA, S.A.
CARNISSERIA

FABRICA D'EMBOTITS

SOBRASSADA, CAMAIOT,
BOTIFARRA, BOTIFARRONS,

SALSITXA FRESCA, PINXOS, etc.

Avd. Caries V, s/n - Llucmajor (Tel. 66 20 64)
Avda. Mediterráneo, 28- S'ESTANYOL

CENTRE DE PREPARACIÓ
MATERNAL

ATES PER COMARES

Carrer Rigo, 73- LLUCMAJOR
Tel. 66 24 90 (Dimarts 1 Dijous horabaixa)

Tel. 66 17 98 (particular)

RESTAURANT

NOCES BANQUEIS . - COMUNIONS
I BATEIGS

Informació: TeL 66 03 17 - LLUCMAJOR

Dr. PEDRO GARAU LLOM PART
ACUPUNTURA

Dilluns, dimecres i divendres,
cita prèvia

Tractaments de:

Stress, ansietat, depressió
Obessitat
Tabaquisme
Reumatismes
Lumbàlgies
CiAtiques
Cervicàlgies
Vertigens
Frigidesa

Carrer d'Es Born, 11 - Tel. 66 05 16 - LLUCMAJOR

CENTRE
DE
RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

ANTONI ISERN OLIVER
LLUCMAJOk

Carrer Antoni Gerdes, 1-a (damunt Ca's Notari)

certificats
mèdics per a

permis de conduir i
Ilicència d'armes

HORARI:
Dilluns i Dijous de 16,30 a 21 h.
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ENTREVISTA

Gent de la Vila

«Els Tres Tranquils» al Festival Internacional
de Bilbau

El novembre de 1981 les germanes Joaquima i Rosa
Faidella ens explicaven a les planes de «Llucmajor de
pinte en ample» com havien tret els yells titelles del
seu pare, i amb un entusiasme sincer els havien pintat
i cosit vestits nous perquè poquessin tornar represen-
tar els yells sainets o interpretar i adaptar noves histò-
ries.

Un poc més endavant, per les Fires del 1985, inicià-

rem la publicació de la biografia d'Antoni Faidella,
creador de «Els Tres Tranquils», a càrrec de la seva
filla Joaquima i aquesta biografia es va seguir publi-
cant fins el maig del 1986.

Avui, les germanes Faidella, no ens parlaran de son
pare però sí de tot el bagatge artistic que ell els va dei-
xar i que els ha permès de participar recentment al
Festival Internacional de Títeres de Bilbau.

-I com es que heu anat a aquest
Festival tan important?

-Hi hem anat perquè teníem un
tracte amb l'Ajuntament de Bilbau.

La Sra. Conxa de la Casa ens va
telefonar el passat mes de maig i
ens va dir que confiava que 0E1 tres
Tranquils» anassin a Bilbau. Agues-
ta senyora ens havia vist actuar
l'any 1985 al Festival de Terrassa,
ella era de la comissió que ens va
jutjar per anar al Festival Internacio-
nal de Barcelona.

Na Conxa de la Casa ens va felici-
tar i es va interessar molt per la
nostra feina i fa dos o tres anys no-
saltres i enviarem molt de genere
per a una exposició.

Pen!) el cas es que des del mes de
maig no sabíem res i creiem que
s'havien refredat, pert* el mes de
desembre -quinze dies abans del
Festival- ens varen telefonar dient-
nos que ja havien programat el dia i
l'hora de la nostra actuació i hagué-
rem de partir amb una escapada cap
a Bilbau.

Quan arribarem alla, encara no
havia arribat el nostre escenari i feia
10 dies que l'havíem enviat... Al
final va arribar i així poguérem ac-
tuar, al Teatre Alcalà. Era un diu-
menge molt fred i nevat.

Quan acabarem l'actuació un sen-
yor de Madrid ens va «Ustedes
han llegado, han actuado y han gus-
tado».

-Qui eren els altres participants al
Festival?

-Hi havia 55 grups de tot el món:

de Colômbia, de Brasil, de Polònia,
de Venezuela, d'Anglaterra, de Txe-
coslovàquia, d'Italia, de Catalunya,
de Bilbau, etc, etc.

UN SENYOR DE VENEZUELA
FEIA 40 ANYS
QUE ENS CERCAVA

-Deguéreu conèixer molta gent?
-Si!. Aquesta experiència no té

preu!.
Ens férem molt amigues d'un sen-

yor de Venezuela. Ell tenia molt
d'interès de parlar amb nosaltres
perquè sabia que existia un «teatro
ibérico» i ens deia que al cap de 40
anys l'havia trobat... Aquest senyor
va pujar a l'escenari per felicitar-nos
després de l'actuació.

Un altre ens va escriure una dedi-
catòria en polac i no entenem res...

-Sempre heu estat professionals?

-Si, mai no hem estat aficionades,
ja érem profesionals quan treballà-
vem amb el pare. Després vàrem
estar uns quants anys sense treba-
llar, fins que les filles de na Joaqui-
ma es casaren. Mira quants d'anys
de sofriment!... el nostre art es com
un brollador que necessita desenvo-
lupar-se.

-Quan tornàreu donar vida a «Els
Tres Tranquils»?

-El 1980 anàrem a actuar a Geno-
va; tu hi vares venir i te degué
agradar la nostra actuació perquè
llavors, mitjançant l'Obra Cultural
Balear actuàrem a «Ca na Verda».
Aquestes foren les dues primeres re-
presentacions.

HEM ACTUAT A TOTS ELS
POBLES DE MALLORCA
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-I després?
-Ben aviat ens va contractar l'O-

bra Social de «La Caixa», sobretot
per fer funcions a les Escoles i cur-
sets de construcció de Titelles de
cartró.

No ens considerarem titellaires
fins que aconseguírem de construir
les figures... Un titellaire ha de
sebre fer parlar els titelles i també
els ha de sebre construir. Per això
preparam pasta de cartró amb
aigua, l'encalentim amb lleixiu i la
deixam a la serena.

Aquests cursets solen durar qua-
tre dies i cada nin dóna la forma al
capet que vol construir, després el
pinta i acabam amb una actuació.
De vegades rifam alguna figura, so-
bretot per als nins més interessats
amb la feina.

Solem fe vuit o nou actuacions
cada any. També ens han contractat
els Ajuntaments, el Conseil Insular i
la Comunitat Autónoma.

Hem actuat a tots els pobles de
Mallorca, només ens manca Llom-
barts.

També hem anat al Parc de la
Mar i al castell de Bellver.

Ara voldríem trobar un lloc esta-
ble per no haver-nos de traslladar
tant.

-I fora de Mallorca on heu anat?
-A Terrassa, a Barcelona i a Bil-

bau. Pert) també haguéssim pogut
anar a Sevilla, a Málaga, a Holanda,
a Italia, a França i al Japó.

El 1986 ens demanaren -amb dos
anys d'antelació- per anar al Japó i
aims) ens va fer rialles... han de tenir
molt de valor per fer aquest viatge!,
pensa-rho!, tantes hores d'estar pen-
jats!... I això que ens pagaven el
viatge i l'actuació!.

També hem anat a la televisió, a
Madrid varem participar al progra-
ma «El carro de la farsa» i a Palma
a l'Informatiu Balear al programa
«Temps d'estiu».

-Quanta gent hi ha dins l'escena-
ri?

-Nosaltres dues i de vegades
vénen ajudantes, pert) no diuen cap
paraula, només han de passar o han
de fer algun moviment. Quan anam
al Parc de la Mar vénen les tres
netes i disfruten d'estar dins l'esce-
nari.

Nosaltres dues feim parlar els ti-
telles i els donam moviment, a in&
a mês na Rosa sempre canta i toca
l'acordió.

-Quins solen ser els temes repre-
sentats?.

-La majoria de temes ja els repre-
sentava el pare: «El valent del
barri», «El pagés molt viu», «El te-
rror de la muntanya», «El padacen),
«l'orfanet», «El senyor carabasseta»,
«L'escena dels dimonis...

D'altres temes els hem adaptat
nosaltres, d'alguns contes i ronda-
lles com: «La rateta que agranava
l'escaleta», «Els filats»...

CADA TITELLA INTERPRETA
DIFERENTS PAPERS

-I qui són els personatges?
-Tenim 36 figures i cada una in-

terpreta diferents papers. El mar-

qués de Nolevilla representa l'època
de Lluís XIV «no la villa» vol dir
que no té cèntims. El mateix prota-
gonista pot interpretar «El terror de
Ia muntanya» perquè té les faccions
adients.

En Perico, és el de la barratina, el
catalanet...

En ?Carrapeta és un bon al.lot, una
mica babau i també fa de futur nuvi
a la funció de «El padacer» i de ca-
çador a la rondalla mallorquina «Els
filats».

Es evident que els canviam els
vestits per a cada presentació.

-Quina llengua utilitzau?
-Aquí parlam el català, el català

de Mallorca, és clar. Al sainet «Un
pages molt viu» hi ha un diàleg
entre el pages de la Vall d'Aran i un
guardia castelLa... es fan un taco.

A Bilbau parlarem en castellà i
quan anàrem a la televisió també.
Hem traduït al castellà tots els tex-
tos.

-I quins projectes de futur teniu?
-Volem fer dos «esquetxos». Na

Rosa cantara «Carmen», amb Hen-
gileta, així com parlava mon pare, i
farem un vestit d'època per a la fi-
gura de la Carmen espanyola. Per
interpretar la cançó ens han enviat
un acordió d'Italia perquè aquí no el
trobàvem.

També volem interpretar el perso-
natge «la xineta» de Madamme But-
terfly.

Per altra banda ens han demanat
per anar a Irun i a Tenerife el mes
de maig... ja veurem si hi anam o
no. També volem que anem a Lleida
i aquí no ens hi podrem negar per-
que és la nostra terra.

I amb el mateix entusiasme de
sempre volen actuar i actuar. Vol-
drien un Hoc estable per no haver-
se de traslladar un pic i un altre i
el fet és que són molts d'anys ja,
molts d'anys d'actuacions, d'eufò-
ries, d'èxits i d'incitacions a la
festa.

COLOMA JULIA



Nous robatoris
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FORA VILA

Aquests mesos i com sol esser habitual per aquesta
epoca de l'any els lladres s'han donat a conèixer pel
terme de Llucmajor.

Si bé no han estat com altres anys que se notava un
aire de negoci amb els robatoris, ja que les quantitats
robades requerien una venta pel seu gran número; en-
guany s'han tornat produir aquests robatoris ja típics
d'aquestes festes passades però amb un ànim que pa-
reix més de consum personal.

A la finca de Ca n'Amorós, i fent la matança dins la
pròpia finca, se'n dugueren cinc porcelletes molt ten-
dres, i després devers Son Munar i dins aquest mes
passat se'n dugueren un parell de xots.

Cam per Son Mulet
Aquesta era una notícia que havia deixat de ser habi-

tual a la nostra secció, pert) desgraciadament aquest
mes torna a l'actualitat aquest tema.

Dins el redol de son Mulet dos cans, un volander i
l'altre identificat, varen fer matx a una guarda d'ovelles
matant-ne quatre i vuit xots petits, i mossegant-ne una
dotzena, tampoc se n'escaparen dues cabres a la finca
de So n'Estrany que estaven a punt de fer el cabrit.

Com hem dit un dels cans era volander, pero l'altre
el varen identificar i pareix esser que l'amo del ca ha
vengut a raons sobre la seva responsabilitat i esperem
que s'arribi a un acord ja que hi havia bones esperances
per part de l'afectat.

Allõ tan conegut comercialment es l'anomenada
«costa del gener» també ha afectat als preus de la fora-
vila.

Dels preus de les ametles i garroves, pràcticament no
val la pena fer-ne molta menció ja que la seva situació
tant si hi ha variacions a l'alça com a la baixa enguany
no són significatives.

Quant a la ramaderia dir que els preus durant agues-
ta epoca de l'any se solen comportar de la mateixa ma-
nera que altres anys. Actualment hi ha oferta per?) la
gent després de les festes n'està embafada de tanta carn
i a més té la butxaca un tan baixa i aleshores la deman-
da minva.

Les baixades han estat importants ja que tan les por-
celles com els xots han vist minves en els seus preus
que s'han aproximat molt als vint duros per quilo.

Els preus al viu en ptes. per quilo són:
Truges 100
Xots 200 a 250
Bous 500
Porcelletes 250 a 300
Cabres 	 Segons oferta-demanda
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Curiositats de la foravila Aquest pretén esser un nou apartat dins aquesta sec-
ció de la revista que és el Suca-Mulla.

Amb el títol de «curiositats de la foravila» voldríem
donar a conèixer allò que normalment només se sol
veure un pic a la vida dins foravila; una truja amb vint
porcells, un ca que mami a una cabra, una deformació
tan vegetal com animal, és a dir, fets curiosos que pas-
sin al nostre terme.

Com vos podeu imaginar no és una tasca fàcil ja que
tots aquests successos es produeixen esporàdicament,
per això des d'aquest nou apartat voldríem llançar una
crida a totes aquelles persones que tenguin notícia gràfi-
ca o escrita d'un d'aquests fets que la'ns faci arribar per
a la seva publicació.

Aquest mes vos donam a conèixer una curiosa defor-
mació vegetal d'un garrover que esta per darrera la ca-
seta «des Coix Carro» que Déu sap com li va sortir el
que podeu veure a la fotografia, pert) és segur que cada
any ha fet un bon esplet de garroves.

De bon temps es així com l'hem de qualificar el que
ha fet fins ara per la pagesia, amb un desembre i gener
molt ploves, principalment aquest darrer.

Enguany i a causa d'aquestes circumstancies metereo-
lõgiques que fins ara han acompanyat hi ha una satis-
facció general per als pagesos, perquè comença a pre-
veure's, sempre i quan no es desbarati, una anyada que
pot ser bona; aigua si segueix com ara no en faltara.

De totes maneres és un poc prest per fer-ne crides,
perquè fins ara només s'ha sembrat. Enguany els ame-
tiers encara no han florit, solament qualcun n'ha treta
alguna, pero aquest fet farà no tenir por a aquell re-
frany que empren molts de pagesos i que diu «flor de
gener no omple es paner». Tot i que els ametlers se pre-
paren per la floració podrem estar tranquils ja que la
flor no sera de gener, esperant que tots poguem omplir
no el paner sine. molts de sacs i després que duguin un
preu molt millor que el d'enguany.

Una altra de les prediccions que se tenen en compte
dins la pagesia són els mesos de Santa Llucia, pen) da-
vant la impossibilitat d'aconseguir les dades pluviomè-
triques i així com el temps que féu entre el 13 i el 24 de
desembre no podem oferir-vos-la aquest mes, però si
que ho podrem fer amb quasi tota seguretat el mes que
ve.



. .	 .

sa teulem   

CERÀMIQUES - FET A 1‘4)i
PLANTES I FLORS

C. Campos, 80 - Tel. 66 01 76 - LLUCMAJOR
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OPINIÓ

Del color dels meus fanals

L'altre dia, anant a fer una volta a peu -o sigui, cami-
nant- per allò de conservar la «línia», em vaig trobar al
final del carrer Major -o sigui, allò on ja és menor- que
hi havia un rètol, que per a mi va ser un trencaclos-

ques. No sé si li falta AYUNTAMIENTO o si li sobra
BASURA. De totes maneres si es corregeix, que s'ha de
corregir, crec que el més correcte seria: posar dues ad-
vertències en dos rètols, una en castellà i l'altra en cata-
là, i no una a mitges per estalviar.

Es molt lloable que es fomenti l'ús del català en els
pesos de llengua catalana pero... que si és necessari, i a
més ho sol.liciten, també sabem i «debemos» desfer-
nos-en en castellà. Per?), ben parlat i millor escrit, o si
no, una prova ben recent del viatge que férem a Bilbao
que, si no hi hagués els cartells escrits en dues llengües,
encara ara donaríem voltes cercant BARRAINKUAKO -

KULTURETXEA (Casa de cultura de Barraincua).
No he acabat, encara. Es evident, ja que la fotografia

parla per si sola, que hi ha ciutadans als que els hau-
rien de dir a l'orella les ordenances civiques, perquè per
escrit no ho entenen. Ni si són a Castella ni si es troben
a Bilbo.

NLKITU -NIPHONGU
Llucmajor. Festa dels Reis Màgics del 91.

PD.
Si no volen posar escombraries, poden posar deixalles,

tambè brutícia... Hi ha tantes coses per posar en comptes de
«BASURA».

EL SALO DE PERRUQUERIA
I BELLESA DE LES

GERMANES
PUIGSER VER

ELS OFEREIX EL SEU HORARI:
De dimarts a divendres
de 9 a 12 i de 15 a 19
i els dissabtes de 9 a 19

C/. Orient, 8
Tels. 66 20 08 - 66 11 12
LLUCMAJOR
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olla de la política local no bull, per?) ja esta al foc
i devers Pasqua començaran les bullidures, unes

setmanes abans de la campanya electoral. De moment,
la cosa s'aclareix. Els socialistes jugaran una altra vega-
da la carta d'en Joan Monserrat i diuen que té carta
blanca per triar l'equip de Govern.

Sembla que anys passats el partit que es deia «del
cambio» farà Ines be tot el contrari. El batle esta decidit
a mantenir els actuals companys de Consistori i no in-
troduira novetats. Els mussolet ja ho deia: s'equivoquen
els que diuen que en Tomas Gardas se n'anirà a Ciutat
perquè bufa més amunt. Jo ho veureu: l'actual respon-
sable d'urbanisme sera el número dos de la llista socia-
lista.

* * *

si els canvis aquesta vegada no són cosa del
PSOE, si que pareix que n'hi haura i molts a la

voravia de davant, es a dir, en el PP. Diuen que el con-
seller d'Indústria, candidat a l'alcaldia pel Partit Popu-
lar prepara una estrategia de neteja i per aim) els ac-
tuals regidors ho tenen bastant cruu.

En Gaspar Oliver, una vegada feta la neteja, procura-
ra tenir els mateixos col•laboradors llucmajorers que ara
l'enrevolten per la Conselleria. Per aquest cafre no exis-
tiran canvis; sera un equip autonòmic que se mudara
—si guanya el PP— a la Casa de la Vila.

* **

m es números uns o caps de llista. El PSM també ja
ha pres una decisió i enlloc capdavanter sera per a

Maties Gardas. En certa manera, ha estat una petita sor-
presa ja que s'especulava que l'actual regidor de Cultu-
ra havia manifestat la intenció de deixar la política mu-
nicipal.

Per tant, passa endavant dels nacionalistes que, una
vegada més, seran presents a les eleccions municipals,
la qual cosa fa unes setmanes s'engronsava i no se sabia
on s'ajeuria en Gelat. Com més serem, mês riurem, diu
s'adagi, pert) el mussolet sempre ha estat partidari que
el PSM, al manco, intentas ser present als escons de l'A-
juntament.

* * *

ui ja ha començat de bon de veres la campanya
electoral es en Rabasco i ASI (diuen que aquestes

sig es es poden traduir per: «Atac incansable als Socia-
listes»). Pareix que el regidor centrista i també ex-
component de l'equip de govern municipal toca foc
contra el batle i els socialistes.  L'òliba diu que a la
darrera sessió plenaria es va barallar una altra vegada
amb en Tomas Gardas i amb el batle i també, una altra
vegada, va agafar el maletí i a reveure, va prendre por-
tal.

Dies després de la feta, un retall de premsa d'un
diari de Palma era distribuIt per les cases de Llucmajor
glosant la gesta d'en Rabasco i presentant el barbut re-
gidor com una especie de salvador de la ciutadania
llucmajorera davant de la tirania i la mala gestió socia-
lista (Que be m'ha sortit la parrafada!!)

* * *

C onvergencia Balear va Ines tira a tira i, de mo-
ment, pareix que espera tenir primer el programa

electoral per després decidir la llista. Tota una planifica-

ció d'alta tecnologia —el mussolet diu que han fitxat un
cervelet— i si no que me'n direu de la idea de fer una
enquesta, a S'Arenal i a Llucmajor, per conèixer que
volen els ciutadans. Això es pura tknica de mercat: co-
nèixer les preferencies dels electors i més tard per a la
campanya, oferir un producte amb una acceptació quasi
assegurada. Si no tenen un sotrot imprevist o no se'ls
acaben «les piles», animaran el cotarro politic local.

* * *

A h! ja no me'n recordava. Per a aquells que estimen
el mussolet (que no són molts i qualcú li arrabas-

saria les plomes de la coa) i tambo per a tots aquells
que passaven pena per la carta que havia escrit als Reis
de S'Estanyol, l'ocelló diu que estiguin tranquils, que
no passa res.

A la carta demana poques coses: per una banda, que
els Reis duguessin al batle, l'illot que li havien pres els
responsables del Pla de Ports Esportius i per l'altra,
noves d'un llibre del qual tan sols havia escrit una pri-
mera fulla. El mussolet diu que es més beneit que una
espardenya per no haver pensat que els Reis ja no duen
res i l'òliba, llisant-li el pel, l'ha conhortat dient-li que
no sigui caparri, que tant malament com va Correus, no
es d'estranyar que la carta no arribas.
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PASTISSERIA

Calm Vac
Sant Llorenç, 78 - A - Tel. 660669
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SANEAMIENTO

CALEFACCION

GABRIEL OLIVER

INSTAL.LACIONS SANITARIES
CALEFACCIó
ENERGIA SOLAR

Exposició ¡Vendes: C/. Born, 2 - Tel. 66 06 52
Taller: Melia, 26 - Tel. 66 16 37 - LLUCMAJOR

JAIME LLULL ileum
*INSTAL.LACIONS  ELÈCTRIQUES

Enllumenat
Instal.lacions d'energia solar
Muntatge de quadres elèctrics
Antenes TV

* INSTAL.LACIÓ DE COMPTADORS
Canvis de tensió

Contractació de comptadors

C/. Gómez Ulla, 45- Tels. 66 17 92 - 24 22 86
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e,fIP	 IRT/
C.D. Espanya

Benjamins
El IX0 Tomeig de futbol

Benjamí es va iniciar el sis
d' octubre de 1990 I té
previst flnalltzar dia sis d' a-
bill del present any. El qua-
dre Ilucmajorer participa
en aquest campionat per
quart any consecutlu,
aquesta temporada englo-
bats dins el Grup F (Zona
Manacor) amb els se-
güents equips: Barracar,
Felanitx B. Campos B. San-
tanyí A. Ses Salines, Badia,
Escolar B, Porto Cristo B.
APA Monturrl, Colònia de
Sant Jordi, Olimpo A. Vila-
franca, Porreres I natural-
ment, el C.D. Espanya.

Després de tres tempora-
des de ser entrenats pets
germans Morell, Antoni I
Sebasliá, els més petits del
nostre futbol han canviat
la direcció, sense que els
responsables donassin
massa explicacions I així
aquesta responsabilitat va

caure sobre un jugador
del primer equip, encara
en actiu, Joan J. Rlutort
ajudat per Gabriel BIblionl I
Francesc Simagro que ja
havien collaborat amb els
germans Morell. També
hem d' esmentar en
aquesta edició, a Marc
Vidal que va substituir mo-
mentelnlamentm, durant
alguns partits, a Rlutort.

I VOLTA

OLITMPIC A, 9
C.D. ESPANYA, 1

I va començar la iliga,
justament contra un dels
equips más forts del grup:
Olímpic de Manacor.

Aquest equip va endosar
una tremenda golejada
als novells espanyistes que
varen veure com en nou
ocasions la pilota acaba-
va fent niu a les propios
xarxes. Mal debut per a

r equip de «Riu», que així
és com anomenen eis ju-
gadors d' una manera ca-
rinyosa, a l' entrenador. I
un únic gol a favor acon-
seguit per Sebastià Pulgser-
ver.

ESPANYA,
APA MONTUTRI, 4

Espanya: Uuís, M. Angel
(Michel), Ramon, Tomeu
(Puig), Vidal, Alfonso
(Monse), Burguera (Mano-
lo), Puigserver, Xisco, Gri-
mait I David.

ESCOLAR, 0
ESPANYA, 6

Espanya: Pedro, Alfonso,
Ramon, Manse (Tomeu),
Michel (Lorenzo), Vidal,
Grimait, Puigserver, Xisco,
Manolo I David (Puig).

Gois de r Espanya. Ma-
nolo (3), Vidal, Grimait I Mi-
chel.

ESPANYA, 1
SES SALINES, 1

Espanya: PEdro, Alfonso
(Manse), Ramon, Tomeu,
Michel (Lorenzo), Vidal,
011er (Grimait). Puigserver,
Xlsco, Manolo 1 David
(Puig).

Gol de l' Espanya: Ma-
nolo.

CAMPOS B,
ESPANYA, 2

Espanya: Lluís, Alfonso
(Monse), Ramon (Puig).
Tomeu, Michel, Vidal, Gri-
mait (David), Puigserver,
Xisco, Manolo I Burguera
(Oiler).

Gois de l' Espanya: Cri-
malt I Vidal.

ESPANYA, 4
BARRACAR, 1

Espanya: Lluís, Alfonso
(M. Angel), Ramon, Tomeu,
Michel (Monserrat), Vidal,
Grimalt, Pulgserver, Xisco,
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Manolo (Uorenç) I David
(Burguera).

Gals de l' Espanya: Puig-
server, Mando, Tomeu I
David.

FELANITX B,
ESPANYA, 2

Espanya: Uuís, Talión, Mi-
chel, Tomeu, Alfonso,
Ramon, Xlsco, Pulgserver,
Oiler, Moose, Grimait,
David, Manolo, Burguera i
M. Angel.

Gds: Mando, Gil I Xlsco
Oliver.

ESPANYA,
SANTANA A, 6

Espanya:	 Lluis,	 Gari
(tomou), Ramon, Molina
(Moose), Michel, Oiler (Al-
fonso), Grimait. Vidal,
Xlsco, Manolo I David (Bur-
guera).

BADIA, 3
ESPANYA, 2

Espanya: Lluis, Monse
(Oiler). Ramon (Gan"), Mi-
chel, Alfonso, Grimait
(Torneu), Puigserver, Xisco,
Mando (Burguera) i David.

Gals de Espanya: Gri-
mait I Tomeu.

ESPANYA
PORTO CRISTO

Aquest partit s' havia de
Jugar dia 8 de desembre
de 1990 peat) al moment
de començar, en el rec-
tangle de joc es disputava
un encontre de Futbol
d' Empreses entre el Bar
Pou I el Comercial Mari,
per la qual cosa el parfit

va ser ajornat per a una
millor ocasió.

COLÔNIA, 2
ESPANYA,

Espanya: Talion, Uuís, M.
Angel, Alfonso, Michel,
Puigserver, Vidal, Grimait,
David, Pulg, Gari, Moose,
Ramon, Xisco, Oiler I
Tomeu.

VILAFRANCA,
ESPANYA, 3

Riutort, mister espanyista
va convocar els següents
jugadors: Lids, Talion, M.
Angel, Monse, Alfonso,
Gari, Ramon, Pulgserver,
Michel, Torneu, Xlsco, Oiler,
Grimalt, Pulg, David I Vidal.

Gds de l' Espanya: Joan
Grimait (2)1S. Puigserver.

ESPANYA, 1
PORRERES,

Espanya: Lluis (Talion).
Michel, Ramon (M. Angel),
Vidal, Tomeu, Alfonso, Gri-
malt, Puigserver, Xisco,
David I Puig (Burguera).

Gol: Vidal.
II VOLTA

ESPANYA, 1
011M PIC A, 7

Espanya: Lluós, Michel
(Gari), Ramon, Vidal,
Tomeu (M. Angel), Alfonso,
Griamit, Puigserver, Xisco
(Monse), David 1 Puig (Bur-
guera).

Gol Espanya: Ramon.

APA MONTLITRI,
ESPANYA, 3

Espanya: Lluís (Talión),

Gari (M. Angel), Ramon,
Vidal, Tomeu, Alfonso, Gri-
mait (Michel), Puigserver,
Xisco, David (Puig) I Bur-
guera (Moose).

Gols Espanya: Grimait (2)
I Vidal.
ESPANYA, 6
ESCOLAR B,

Alineació Espanya: Lluis
(Talion). Gari (David), M.
Angel, Vidal, Michel
(Tomeu), Alfonso, Grimait
(Molina), Puigserver, Xlsco,
Burguera (Puig) I Ramon.

Gois de l' Espanya: Vidal
(2), Ramon, Xisco, Burgue-
ra I Grimait.
SES SALINES
ESPANYA

Aquest partit s' havia de
jugar el dissabte dia 26 de
goner aquest any, a
partir de les 11 del mati I
en vistes del mal estat del
terreny de joc a causa de
les pluges, va ser suspès.

ESPANYA
CAMPOS

Un	 altre	 encontre,
aquest de rivaiitat comar-
cal, quo va haver de ser
ajornat per a una altra
ocasló ja que el camp Mu-
nicipal de Uucmajor sem-
blava una piscina en
compte d' un rectangle
de joc. L' encontre pertan-
yla a la 18ena jornada del
dia 2 del mes de Gener. I
amb aquests són tres els
parfis que els Benjamins
del C.D. Espanya tenen
pendents.	

Text I folios:
Joan Quintana

expert
n1111n111111n

El ECTII1CA

CRISTOBAL CALAFAT JUAN

4:440.1.

INSTAL.LACIONS - SERVEI TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VIDEO

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01
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MATERIA

Caracter. eso es lo tuyo. Ta lento, eso es lo

que buscas. V aqui lo tienes. Es el nuevo

Clio. Ahora en tres puertas Creativo , libre , espontaneo, con

muchas posibilidades para que elijas a tu medida. Colores

luminosos , como a ti te gustan. Equipamiento de alto nivel en

cualquiera de sus versiones.

Motores con temperamento para seguir tu marcha:

de 49 cv. a 92 cv., diesel y gasolina , que también admiten

gasolina sin plomo y que unen una alta potencia a un

consunio muy Imp y alias a sus motores Energy.

Renault Clio. el 3 c 5 puertas, te ofrece ademas opciones

tan importantes como frei,as ABS: aire

acondicionado , direct—a asistida o	 RENAULT

Aqui tienes el Clio que esi eraSasi tres	

1 i0

llantas de akación ligera. lo lo olvides.

puertas, tus mismas ide,,
y desde 1.045.000 pts.	 MATERIA VIVA

• De proxima comert 

VEN A VERLO A     

RENAULT
BA RTOLOME JAUME NADAL, S.A.

%Kb Alwyn, aort
Tab ISO! 40 -MOO 41
1.LUCIAAJOR
Sam ens16631.
7.1 240001 • S'ARENAL
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Beisquet

Joventut de Llucmajor

E. I P. PASCUAL CONTINUA
SEGON

L' equip Senior Mascutf
que Juga el camplonat au-
tc4-16rnic, després de la pl-
mera Jornada de Febrer,
perdent 69-65 amb el CIDE
continua classificat en
segon Hoc empatat amb
Imprenta Bahía que és el

tercer 1 sols amb a un punt
de Boutique Joan que va
líder encara a pesar de
perdre amb el tercer. ts
així que les forces ara
estan molt igulados.

L'EQUIP MINI MASCULi
FORA DE LA COMPETICIÓ

Sols amb vuit Jugadors

havien passat váries Jorna-
des. Darrerament tres par-
tits donats per perduts per
Incomparecència, la
manca d' entrenador I la
falta de constância dels
nins han fet que la directi-
va se decidís a retirar l' e-
quip de la competicló.

ELS ENTRENADORS

El primer que volíem que
fes una valoració del tre-
ball fet I marxa de la
temporada, era precisa-
ment en Xisco Solivellas el
qual ha dimitit. Ha dimitit
perquè els nervis no 11 han
aguantat més I ho ha
hagut de deixar. Ni l' en-
trenador va ser capaç de
mantenir una disciplina n1
eis nins de tenir la constân-
cia que és necessária per
obtenir un minim de rendi-
ment. En Xlsco, en el seu
segon any com entrena-
dor ha acabat la pacièn-
cia. En Xlsco ha fet tot
quan ha sabut per aguan-
tar, emperó, hem de ser
realistes, és molt Jove I no
ha sabut motivar aquests
al.lotets que Just per guar-
dar-los Ja n' hl ha una pan-
xada. Va arribar un mo-
ment en qué les simpaties
mútues brillaven per la
seva absència I s' entrena-
dor va dir adéu. Des de
flavors entrenaren un poc
amb na Lourdes I un poc
amb en Joan Martorell. Na
Lourdes té mottos de nines
baix la seva responsabilitat
I no eis podia atendre: per
altra part en Joan tenia al-
tres feles. Aquests nIns, si
volen continuar entrenant,
s' incorporaran a l' Esport
Escolar, d' on venen, 1 Ja
vorem si l' any qui ve
poden Jugar corn a Infan-
tils.

G. Oliver
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IX6 Trofeu Conseil Insular de Mallorca

Fútbol d'empreses

Tropical, història d'una Iluita
Enguany, a manca de

dos partits per finalitzar
aquesta Illga 1990/91,
podem ja fer un balanç,
crelm, molt posifiu, del Res-
taurant «Tropical» que ha
liultat dins el grup B d' a-
quest IX6 Trofeu Conseil In-
sular, Fútbol d' Empreses. A
Ia recta final, es troba en
Immillorables condiclons
per aconseguir el primer
Roc. Un primer lioc que set-
mana a setmana, des de

iNci del campionat, gal-
rebel sempre ha defensat
per aquest rectangles de
Joe de Mallorca; un primer
Hoc sempre diffcil d' assolir
1 mós dificil d' aguantar; un
primer lioc que obliga dis-
sabte rera dissabte a de-
mostrar els merits d' agues-
ta situació privilegiada on
des de sempre, els rivals
de torn s' acreixen I més
s' esforcen per guanyar al
capdavanter. Cal esmen-
tar, una vegada mes I
com sempre, les virtuds
principals d' aquest con-
junt, no sempre capda-
vanter perd sí sempre ha
gaudit de l' entrega, l'es-
torç. el sacrIfici I el que
crol roes valuós: harmo-
nic] entre tots eis compo-
nents, President, Jugadors I
Arnics. Tot un collectlu
que amb entusiasme es
comporta amb la mateboo
dignitat ais llocs primers
corn en eis IntermItjos

Des de la seva creació,
fa anys, el «Tropical* ha se-
gult una línia d' actuadó
regular quant a classlfica-
dons, Jugadors, entrena-
dors, resultats I, al liarg del
temps, amb poques incor-
poracions, ha sabut estar
sempre al cim de les classi-
ficaclons, unes lligues més
que unes altres, poro sem-
pre ha lluitat amb els pri-
mers.

A la porteria ha comptat
amb la garantia de Marc
I de Biel; a la defensiva,
crelm de les més sòlides
del camplonat, amb ele-
ments de reconeguda ex-
periencia I vàlua com són
P. Vich, López, M. Mas, Fe-
rragut I Alejandro. Al mig,
tal vegada el Hoc més tec-
nic I menys combatiu, hl
treballen Leo Gil, Magaña,
Manresa I Comino, I a les
()roes contràries tota una
mescla d' apfituds que
passen des de la lecnica.
Iluita, velocitat 1
col.locació, I aquí hl ha
gent de la categoria de

CLASSIFICACIONS GENERALS
GRUP B

M. Jaume, Terrassa, Fuen-
tes I Dominguez.

Eis plantejaments, l' es-
trategia, a càrrec de Biel
Rlgo ajudat per Antelm, I a
Ia part de vestuarls 1 mas-
satges te com a responsa-
bles Biel Eiibiloni I Paco.

Aquesta es, com ho po-
drien ser d' altres, la histó-
ria de la I liga 90/91 molt
semblant a camplonats
anteriors quant a l' equip
humà que el forma
també molt semblant
quant a classificacions
aconseguides. Tal vegada,
la millor garantia I el més
difícil es tenir al llarg dels

anys, els matelxos ele-
ments dedicats a la matei-
xa finalitat.

I ara, les dades: De 17
encontres, se n' han guan-
yat 12, empatat 2 I 3 de
perduts (Maganova, Portes
Sanz I Bar Pou). S' han
aconsegult 43 gols I n' hen
encalxat 22, I el total de
punts es de 26.

Com es you a la taula
classificatexia, la Ilulta es
molt igualada si be el «Tro-
pical* gaudeix avantat-
ge de tenir amb els Imme-
diats competidors, el gola-
vera tge a favor.

Jaumo

GRUP JGEPFC PTOS.
RT	 TROPICAL 17 12 2 3 43 26
MUNPER 17 11 4 2 38 18 26
SANT MARC 17 12 1 4 47 26
C.D.	 ZARZA 16 12 0 4 77 15 24

D. MAGANOVA 17 10 2 5 38
PUERTAS SANZ 17 6 6 30 27 17

BAR POU 19 4 7 8 20 31 15

COMERCIAL MARI 18 4 6 8 32 40 14

U. D.	 ES CORN-GELI'S 17 4 4 9 28 12

VTNOS LA REAL 17 3 2 12 71 46



COLO/?INS
MODA

INFANTIL
Cl. D'es Vall, 107	 lt 66 27 26

LLUCMAJOR - MALLORCA

major
aetm

PERRUQUERIA UNISEX

C/. Major, 7 - Teléfon 66 13 59
LLUCMAJOR (Mallorca)
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Notes colombegiles
El Club Colombófli Uuc-

majorer, en el mes de
gener, ha desenvolupat les
següents activitats:

Les amollades d' entre-
nament que tenon corn a
finalitat potenciar Instint
d' orlentació, per poder
dur a terme les proves des
d' Eivissa I la Peninsula.
Aquestes amollades han
astat fetes des deis llocs
següents: el «Casino Pala-
dium«, «Cap de Mar» I «Dic
de l' Oest»; s' han perdut
alguns colon-1s a causa al
seu mal cap I per l' activl-
tat de les rapinyaires, a
«Cap de Mar« activitat
dols falcons va essor gros-
Sa.

El dia 23 de gener els
colomistes iluc majores, I
corn ells els altres colomis-
tes mallorquins, varen en-
gabiar els coloms missat-
gers per la primera prova
de velocitat des d' Eivissa,

amollada que s' havia
de fer dia 25, divendres, es
va veure ajomada a
causa del mal temps. La
pluja I el vent toron Impos-
sible que s' amollassin les
aus el dia marcat; el di-
Iluns, dia 28, a les 1 1 hores
I 30 minuts obrlren les gâ-
bles dols coloms I aquests
emprengueren el vol cap
a Mallorca I amb una ve-
locitat per damunt els
Cent Km. per hora arriba-
ren ais seus colomers, do-
nant una grata sorpresa

als colomIstes que en
aquelis moments ja eren al
colomer I n' hi va haver
que els trobaren a dIns.

Una vegada oberts eis
rellotges la classiflcacló fou
Ia següent:

1) Un Mascle Cendrós n°
85.823 de l' any 1990 d' En
Jeroni Tomás (a una veio-
citai de 1.718 mXm).

2) Un Mascle Cendrós n°
71.213 de l' any 1989 d' En
Joan A. Agulló (a una ve-
locitat de 1.707 mXm)

3) Un Mascle Cendrós n°
277.359 de any 1990
d' En Xlm Janer (a una ve-
locitat de 1.695 mXm)

A partir d' aquesta amo-
Dada han començat les
provos de velocitat que
mós endavant dona a peu
a les proves de Fons I Gran
Fons que es duran a
terme. El Trofeu «INDUSTRIES
SEMAR« ESTA EN JOC I JA
VEUREM QUI EL GUAN-
YARA.

EXPOSICIÓ DE
PORTOCRISTO (13-01-91)

Des d' aquestes finies
voem donar l' enhorabo-
na cils colomistes Ilucmajo-
rers que prengueren part a
exposició de cola-ris

sport (Coiorns missatgers
viatjants). Exposició de
caire Regional que tongué
lioc a «Portocristo» dia 13
de gener.

Al	 «Tendem*

Janer&Tomás pel seu Pri-
mer L'oc en el GRUP SPORT
FONS REGIONAL:

Colom: Cendrós, femella
ri° 5.019 de l' any 86 que
du fetes les amollades se-
güents:

L' any 87:
3 Elvisses
1 Elx

L' any 88:
2 EivIsses
1 Alcoi
1 «Puertollano*

L' any 89:
2 Elvisses
1 «Valdepeñas»
1 «Puertollano»
1 «Cabeza de Buey«
I que l' any 1990 va essor
Primera Classificada Regio-
nal I Tercera Classificada
Nacional del mateix Grup.

A En Joan Barceló pel
seu Segon Uoc en el GRUP
SPORT FONS REGIONAL.

Colom: Cendrós, femeila
n° 71.379 de l' any 89 que
du fetes les amollades se-
güent:

L' any 90:
2 Eivisses
1 Aiacant
1 «Valdepeñas»
1 «Cabeza de Buey»

A En Toni Oliver pel seu
Primer Lloc en el GRUP
MG-FONS SPORT REGIO-
NAL

Colom: Cendrós, femella
n° 96.655 de l' any 88, que
Il fou donada, de colomí,
per En Llorenç Socles, I

que du fetes les següents
amollades:

L' any 89
2 ['visses
1 Aimant

L' any 90:
2 Eivisses
3 Alacants
1 «Puertollano»

A En Bernat Bonet que
fou Segon dei mateix Grup

Colom: Cendrós, femella
n° 258.268 de l' any 88 que
du fastes les següents
amollades:

L' any 89:
2 Elvisses
2 Alacants

L' any 90:
1 Eivissa
3 Alacants
1 «Cabeza de Buey»

I a En Uorenç Sodas que
fou Tercer del mateix Grup
(Grup Regional Mig-Fons
sport). Colom: Gris, femella
n° 79.341 de l' any 87 que
du fetes les següents amo-
llades:

L' any 90:
2 ['visses
2 Alacanis
1 «Valdepeñas»
1 «Puertollano»

Els coloms del «Tándem»
Janer & Tom& I En Toni Oli-
ver han anat al Campio-
nat Nacional que s' ha fet
a Saragossa, del qual ja
vos informarem més enda-
vant.

J. Jaume.



TALLERS CAST- ELLAS - ROTGER

SERVEI
OFIÇIAL

U no es el pequeño, gran "berlina compac-
ta" de los arias noventa. Agil y confortable.
Económico, brillante y deportivo. A la van-
guardia en tecnología, calidad y seguridad.

U no es el único coche de su segmento que ha
incorporado un confort interior y un placer de
conducción que antes sólo se ofrecíanen caches
de categoría muy superior.

U no es único en funcionalidad, pero también

elegante y personal. Pequeño por fuera y
grande por dentro. De sorprendente habitabi-
lidad y armonía de proporciones, posee una
excelente aerodinámica (Cx = 0,30).

C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)
Plaça Reina Maria Cristina, 12-B - Tel. 26 89 12
SARENAL

	•

Nins 	 28

CASAMENTS
Jutjat 	 17
Església 	 .75

Fe d'errades
El mes passat a la secció de matrimonis per un

error va sortir que Josep Francesc Rigo Caldito s'ha-
via casat amb M. Salut Moya Castro i en realitat
havia de din

-Josep Francesc Rigo Caldito i Maria del Carme
Olives Manuel de Villena es casaren al Jutjat de Pau
el 13-12.

-Antoni Ginard Santandreu i Maria Salut Moya
Castro es casaren al Santuari de Gracia el 8-12.

MORTS

Dones 	 51
Homes 	 59

ENTRE NOL TROS
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NAIXEMENTS
-Estafania Obrador i Ramos, filla

de Miguel i Josefina nasqué 1'1-1-91.
-Maria-Teresa Rubio i Martorell,

filla de Josep i Maria, nasqué 1'1-1-
91.

-Joan-Carles Bonet Mas, fill de
Bernat i de Maria Dolors, nasqué el
6-1-91.

-Francesc-Antoni Roig i López, fill
de Jaume i Ascensió, nasqué 10-1-
91.

-Llorenç Tomas i Tomas, fill de
Jaume i Maria, nasqué el 8-1-91.

-Rafel Mas i Pons, fill de Tomeu
i Maria, nasqué el 15-1-91.

-Josep-Manel Pérez i Garcia, fill
de Josep-Manel i Maria Dolor, nas-
qué el 15-1-91.

-Jaume Vaguer i Ferretjans, fill de
Jaume i Apol.lemia, nasqué el 17-1-
91.

MATRIMONIS
-Diego Iniesta i Romero i Maria

del Carme Castillo i Pérez, es casa-
ren el 3-1-91 al Jutjat de Pau.

-Joan-Eugeni Carrero Riaza i Jose-
pa PlaneIls Costa, es casaren el 5-1-
91 al Jutjat de Pau.

-Manel Lima Gracia i Araceli Die-
guez Caballero, es casaren el 15-12-
90 a l'Església de la Lactancia.

-Bartomeu Nadal Danti i Antònia
Urrea Egea, es casaren el 17-1-91 al
Jutjat de Pau.

-Salvador Ferris Aguiló i Maria
Dolor Abellán Capella es casaren el
8-1-91 a l'Església de Sant Miguel.

-Jordi Perelló Frontera i Emilia
Pavón Calderón es casaren el 20-1-
91 a l'Església de la Lactancia.

DEFUNCIONS
-Jaume Fuster i Valls, morí el 2-1-

91 als 80.
-Francesca Tejero i Tejero, morí el

7-1-91.
-Bartomeu Adrover i Capó, morí

el 14-1-91 als 90 anys.
-Esperança Catany i Munar, morí

el 22-1-91 als 81 anys.
-Nicolau Maimó i Rigo, morí el

25-1-91 als 87 anys.

RELACIÓ ANY 1990
NAIXEMENTS
Nines 	 40
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PASSATEMPS

P'es forat d'es moix

A la passada revista, a l'editorial es parlava del mal
exemple que dóna cert regidor.

Aquesta foto ens suggereix aquell refrany que diu:
«D'aquelles pluges vénen aquests fangs».

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (90 13 ¡17 a 19). Dijous (90 13)
Divendres horabaixa (16,30 a 20 h)

Carrer Major, 77- Tel. 66 20 17- LLUCMAJOF?

VETERINARI
G. Rubí Giiells

Cl. Sant Miguel, 46.- Llucmajor
Tel. 66 02 30 - 26 14 71

Aquest quadriculat conté ben be 25 noms de mates o
arbustos. Mira de trobar-los, tenint en compte que cada
nom es pot llegir seguint les lletres que es toquen en
totes direccions, horitzontals i verticals:

SP ARR
7
EGUER A F

MAT APOL LOG I NE

MAR FUBRMDGL SGEBM

XRABLOUAOA I AOS RU

UGN;LUCNRLVNL TOR

CEYLARA I SZEGA A T T

L LOE ÇLCAELU I NYA

A ANCROO I OR L ANQOR

M ER ETCLCANB I ULN

EARERSA

R...„

L TOS/DRGA

Solució del mes passat

FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST



Tallers MARINA

HAMBURGUESES
«PERROS»
«PINCHOS»
«PEPITOS»

Provin la nostra
CUINA RAPIDA, ÉS TROP!!...

Obert tots els dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

Avinguda Carles V - Tel. 66 1 1 17 - LLUCMAJOR

	Viajes

AW)Ca/oki, &a.
G.A.T. 687

BITILETS D'AVIÓ
amb reserva I
confirmació
immediata a
través del nou
equip
informatitzat

Aquest servei el trobareu a «Viatges XALOKI-
sense cap tipus de suplement sobre el

preu oficial

C/. Maria Antònia Salva, 38 - Tels. 26 74 50 - 54 - 58
SARENAL

6 PEUGEOT

	 LA GRAN CREACIÓ

Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT
Agent Oficial

4:

C/. Marina, 104- Tel. 66 05 21
Exposició I Venda: Ronda Migjorn, 80

LLUCMAJOR



Ilm••n•••••n *Nip :imp :I--

BOSCH
Eines

Venda assistència
técnica dels productes:

BOSCH
Automòbil

-yy ELECTRICAU 

Volkswagen ha diseña do el nuevo vehiculo.

Cargado de Tecnología.

Volkswagen
Transporter

Rubi Automóviles

Llucmajor, S.A.
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Ronda de Ponent s/n. - Tel. 66 01 70 (LLUCMAJOR)
BLAUPUNKT

Calentadors
JUNKERS




