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

Fa poques setmanes que el Sr. Fran-
cesc de B. Mon ens deixà i traspassa el
llindar de l'eternitat.

Si bé és veritat que ens morim un
poc cada dia, no ho és menys que la
seva obra d'escriptor prolific, filòleg
il.lustre, pedagog pràctic, dibuixant no-
table, editor pulcrissim i tants altres
caires de les seves activitats cientifi-
ques i ciutadanes no ho envencarA la
Mort avara.

No ens serà possible, i això ens reca
molt pregonament, mai més fruir de la
seva presencia corporal en aquesta
vida, pelt) si, de la seva producció
abundosa que, com llegat molt meri-
tós, els qui estimam la nostra cultura
en podrem aprendre sempre moltissim.

Creiem que no ens cal donar una
llista exhaustiva de les seves obres que
resultaria molt llarga; es un treball ja
fet i el poden consultar els qui hi esti-
guin interessats. Pert), en canvi, volem
remarcar, entre tants de premis i doc-
torats que li foren atorgat amb justicia
-i com ell deia «laboris causa»- el
Premi Ossian de la Fundació Interna-
cional Stiftung F.V.S. de Hamburg per
la defensa de les llengües  minoritàries,
l'any 1978.

El Sr. Francesc de B. Moll, generós
com ell sol, donà les gràcies a la Fun-
dació Internacional mitjançant un dis-

curs en versos decasillabs molt ben
construïts, on llegim idees bellissimes
que ens agradaria que fossin assimila-
des i duites a la prActica per tots
aquells qui dins les seves entranyes els
resta encara el goig d'estimar la noble
llengua catalana i que portassin
aquests a bon terme, amb forces reno-
vades, la tasca del seu redreçament
que el Sr. Moll va fer amb tant d'entu-
siasme durant tots els anys de la seva
vida.

Humil, com home ple de ciencia i
saviesa, diu al seu discurs de grAcies:
El premi valuós que avui m'atorguen
a titol personal, no és benefici
d'una persona sola: en participa
la col.lectivitat dels nostres pobles
de catalana raça, que mantenen
intacte l'esperit nacional
amb els batecs de la supervivència.

Si som, doncs, continuadors de la
seva tasca, d'aquests batecs de super-
vivencia, amb força jovenívola unida
amb seny, pensam que es el millor i
més fructífer homenatge que nosaltres
puguem retre al nostre enyorat i sem-
pre present mestre Moll a l'ànima del
qual desitjam un repòs etern i al ma-
teix temps expressam el nostre sincer
condol a la seva familia per la pèrdua
tan estimada del seu pare.
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Plenari ordinari del dia 25-2-91

Es va aprovar el pressupost municipal de 1991,
de més de 1.300 milions de pessetes

A. Tomas

Amb el vot en contra del PP, es
va aprovar el pressupost municipal
d'aquest any, de més de mil tres-
cents milions de pessetes. El Batle
va manifestar que es un pressupost
meditat profundament, com ho han
estat els anteriors des que es va co-
mençar la legislatura socialista.

Pere) el grup Popular, que vota en
contra, en paraules del seu portaveu
Mateu Monserrat, va dir que, con-
juntament estava mal repartit ja
d'anys enrera, a més d'observar els
defectes de l'any passat. Així, va re-
cordar que hi ha 532 trillions pen-
dents per cobrar i, d'altra banda,
n'hi ha d'altres tants per pagar, la
qual cosa significa que si no fos pel
manlleu dels 100 milions del Poli-
gon Industrial, que no s'han emprat
per a aquesta obra i per les subven-
cions de la CAIB, <<probablement el
nostre Consistori hagués estat mol-
tes vegades en números vermeils,
malgrat tanca el pressupost passat
amb 13 milions de superavit» Mon-
serrat també va recordar les anoma-
lies comeses en la compra dels te-
rrenys per engrandir el Camp Muni-

cipal d'Esports de Llucmajor.

Un altre portaveu, Miguel Clar
d'UM, va dir que en un argument
d'un 10% del pressupost, el conside-
rava correcte, tant en la generació
de despeses com a les inversions.
Maties Gardas, del PSM, justifica el
seu vot favorable al pressupost i
despeses del personal i va opinar
que aquests fins i tot, es poden con-
siderar inversions, perquè contri-
bueixen al sosteniment i augment
de la qualitat de vida del nostre
municipi.

Finalment, Tomas Garcias, porta-
veu socialista, va començar fent bro-
mes sobre la intervenció de Mateu
Monserrat, dient que havia fet un
discurs molt brillant, «si fos del nos-
tre partit, l'elegiríem com a porta-
veu, perquè sap ressaltar all?) que
interessa i callar allò que no interes-
sa». Tomas Garcias va sostenir que
el pressupost d'enguany es positiu,
perquè respón a les necessitats i exi-
gencies del municipi llucmajorer, i
quan a les despeses i deutes, són els
minims, perquè... «som l'Ajunta-
ment que manco deutes té a Mallor-
ca».

Pel que fa referencia a les xifres
més importants del pressupost, i al
destf d'aquests 1.360 milions de pes-
setes, es preveu una despesa de més
de 800 milions en personal i serveis,
i nomes 368 en inversions reals.

ALTRES ACORDS

-Conveni de col.laboració amb el
Cor Mixte de Llucmajor

-Conveni de col.laboració amb
grups de teatre

-Nou impost sobre construccions,
instal.lacions i obres, en en 2%

-Nou preu públic de venda de
plaques i llicències d'obres en 1.000
i 500 ptes.

-Modificació de l'ordenança fiscal
de taxa de llicencies urbanistiques
amb el 0'58%

-Convocatòries i bases per cobrir
dues places d'assistents socials,
dues d'educadores per a la Guarde-
ria Infantil, una de corrector lingüís-
tic, una de psicòleg i una d'arxiver
bibliotecari

-Adjudicar l'obra de clavegueram
a Son Veni Vell

-Adjudicar l'obra d'ampliació de
voravies al carrer Sant Cristòfol, a
S' Arenal

CENTRE
	  DE

RECONEIXEMENT
MEDIC - PSICOLOGIC

ANTON! ISERN OLIVER
LLUCMAJOk

Carrer Antoni Garcias, 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.  



PROGRAMACIÓ
DILLUNS, DIMECRES i DIJOUS

16,30 - 24,00: MUSICAL CLUB.

• 16,30 - 21,00: Top 50 (Ilista  d'èxits i temes pel record).

• 21,00 - 22,30: Club sentimental (música romàntica(.

•22,30 - 24,00: Coda (final).

DIVENDRES
16,30 - 21,00: MUSICAL CLUB. Top 50.

21,00 - 22,30: DEPILACIÓ.

22,30 - 24,00: MUSICAL CLUB. Coda.

DISSABTES
(Programació matinal en preparado).

13,00 - 13,30: Començament de l'emissió.

13,30- 15,00: CAPE, COPA i PURO (magazine informatiu i cultural).

15,00 - 16,30: TOP GUN (música i informació musical d'actualitat).

16,30 - 18,00: AUTOESTOPISTA A MEDIA TARDE.

18,00 - 19,30: TORNADO (música Heavy-Rock).
19.30- 21,00: SUC DE POLS (tapes variades amb radionovel.la).

21,00 - 22,30: "POP" LA CARA (música Rock i Pop de tots els temps).

22,30 - 24,00: OMEGA.

DIUMENGES
)Programació matinal en preparado).

15,00 - 16,30: ENIGMA (pròxim programa concurs).

16,30 - 18,00: BANANA SPLIT (música Hillbilly, R 8 R, R 8 B, etc...).

18,00- 19,30: THE KILLER.

LOA      

LI
C/ MELIÁ, 3 LLUCMAJOR    

Associació Cultural i Recreativa

Ràdio Espigolera (95.5 F.M.)
Cada setmana els oferim la següent programació:

DIVENDRES
A les 20'30 h.: «Veni-vidi-vici». Programa musical

amb Joan Josep Canaves.
A les 22'00 h.: Fi d'emisió.

DISSABTES
A les 10'00 h.: «Juke Box». Programa musical amb

Joan Josep Pérez i la col.laboració de Josep Berrocal
de l'espai del món del cennic «Còmic Box».

A les 11'30 h.: «Espigolandia». Programa infantil
amb música, contes i el «Diver-concurs».

A les 13'00 h.: «Llucmajor diu». Espai informatiu
local i «Coneguem els nostres veIns». Entrevista a
gent de Llucmajor. Aquests tres programes a càrrec
de Catalina Castell, Antônia A. Castell i Antoni
Homar.

A les 14'00 h.: «Bots i cabrioles». Programa da-
munt el món de l'esport llucmajorer amb Tomas
Cantallops 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 dedi-
cat a la música espanyola amb Joan Carles Mójer i
Llorenç Fullana.

A les 18'30 h.: «Espigoler romàntic». Programa de-
dicat a la música romàntica amb Damia FuLlana, An-
dreu Salva, Salvador Fuster, Gaspar Valls i Ponc J.
Llaneres.

A les 20'00 h.: Fi d'emisió.

DIUMENGES
A les 09'00 h.: Retransmisió directa de la missa.

LLUCMAJOR
RADIO 

106.4 F. M. 
(anteriorment Radio Cosmos)

LOCAL

IVrts. diàlegs sobre Fe-Ciència 
CONFERÈNCIES SOBRE EL
Vé CENTENARI DE LA
DES COBERTA D'AMÈRICA

El Consell de Pastoral Parroquial
de Llucmajor ha organitzat per
quart any consecutiu un cicle de
diàlegs sobre Ecologia. Una moda o
una necessita t?

Aquests diàlegs es realitzaran el
mes de març -un d'ells ja es va rea-
litzar el darrer dia de febrer-, a la
Sala d'Actes de l'Ajuntament a les
21 h.

El passat dijous, 28 de febrer:
«L'Ecologia, una opció des de la
fe?» a càrrec de Mn. Jordi Gaya,

Doctor en Teologia.
Dijous, 7 de març: «L'home pot

canviar el clima?» a càrrec de Cli-
ment Ramis, professor de l'Univer-
sitat de les Illes Balears.

Dijous, 14 de marc:«Un crit a
favor de...» Taula Rodona amb la
participació de Miguel Morey, cate-
dràtic d'Ecologia, Sebastià Serra, di-
putat, Francesc Avella, president del
GOB i Antoni Llompart, com a mo-
derador.

L'Associació de la Tercera Edat de
Llucmajor ha organitzat dues confe-
rències amb motiu del V6 Centenari
de la descoberta d'Amèrica, a càrrec
del Dr. Bartomeu Font i Obrador,
historiador, al Local Social del carrer
de Sant Joan.

Dijous, 7 de marc a les 18 h. amb
el títol «Els nostres missioners al
nou món».

El dijous, 14 de marc a les 18 h.
amb el títol «Mallorca i Califórnia».
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El passat dia 9 de febrer el pro-
grama Espigolandia va sortir d'allò
que estam avesats degut que una
convidada, na Maria Magdalena
Rigo, celebra el seu aniversari. Per
això varem tenir llepolies, molta
bulla i una tortada amb vuit cande-
letes que va bufar.

Enregistrament d'un «master» amb
l'obra per a piano de Joan Maria
Thomàs

El divendres, 8 de febrer, a la seu de la Fundació Pú-
blica de les Balears per a la Música va tenir lloc l'enre-
gistrament d'un «master» amb l'integral de l'obra per a
piano del compositor Joan M .' Thomas, a càrrec del pia-
nista llucmajorer Bartomeu Jaume, professor del Con-
servatori de València.

El procés comença durant les Fires de Llucmajor de
l'any 1990. Un dels actes programats fou l'homenatge a
Joan M Thomas, músic que havia estat director de la
Coral Santa Cecilia de Llucmajor i, com a tal, impulsor
de la vida musical del municipi. D'entre les diverses
qüestions tractades a la taula rodona sobre l'esmentat
músic sorgí la iniciativa d'enregistrar l'integral de les
seves obres per a piano per part del pianista Ilucmajo-
rer Bartomeu Jaume, el qual ja havia estat el promotor
de l'idea de l'homenatge.

A aquesta iniciativa, recollida i tramitada pel Servei
d'Acció Cultural de l'Ajuntament de Llucmajor, s'hi va
afegir la Fundació Pública de les Balears per a la Músi-
ca concretant la seva aportació en l'oferiment del local
d'assaig de l'Orguestra, dels aparells d'enregistrament
propis de la Fundació, i de la cinta del «master» sense
cap altra despesa més que la retribució de les hores del
tècnic de so. La firma comercial «Musicasa» també
col.laborarà abaratint el preu del lloguer del piano, un
Steenway gran coa.

Un «master» d'enregistrament és la passa prévia a l'e-
dició d'un disc o un cassette. Consisteix en una cinta es-
pecial, tractada amb aparells de so d'alta tecnologia que
permet, a partir d'ell, poder fer còpies del material
sonor enregistrat, bé sigui en forma de cassette o de
discos.

Precisament enguany que es compleix el vint-i-cinquè
aniversari de la mort de Joan M' Thomas consideram
que es tracta d'una ocasió immillorable per donar a co-
néixer una part de l'obra del qui ha estat un dels mi-
nors músics mallorquins del segle XX, de fama interna-
cional, alhora que demostrar un sentiment de gratitud
envers la feina cultural que Mn. Thomas, fundador de
la Capella Clàssica i dels Festivals de Bellver, va desen-
volupar a Llucmajor.
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El sentit d'una convocatoria: el
premi Galdent proposa una investigació local

El PREMI GALDENT, instituït per
Ia FUNDACIÓ CULTURAL PREFA-
MA l'any 1989, proposa en la Sego-
na Convocatbria el suggerent tema
«Llucmajor 1916: una data històri-
ca», justificat pel fet de concedir-se
a Llucmajor aquell any el títol de
ciutat i celebrar-se l'any 1991, just
ara encetat, el 75 é aniversari d'a-
quell esdeveniment.

És cert que la concessió de l'es-
mentat títol a Llucmajor dia 3 d'oc-
tubre de 1916 «por el desarrollo de
la agricultura, industria y comercio»
pot semblar un fet més simbòlic i
honorific que altra cosa, i es pot
pensar que la celebració enguany
del corresponent aniversari es con-
vertirá en una festa més sense cap
tra scenclència.

Per?), pel contrari, si es promou
una reflexió i una investigació serio-
ses sobre els anys que envoltaren
aquella data dins la història local i
s'analitza l'evolució de diverses va-
riables, cercant les causes i les expli-
cacions raonades a les èpoques tan
diverses d'esplendor i d'abastiment
dins la nostra vida col.lectiva, extra-
polant, en la mesura possible, a l'è-
poca actual les conclusions tretes,
lluny d'esser una celebració folklóri-
ca i huida, el record d'aquella efe-
mèride pot contribuir al minor co-
neixement de la realitat històrica
llucmajorera i, conseqüent, a una
millor actuació en tots els Ambits.

Amb aquesta convocatòria la
FUNDACIÓ CULTURAL PREFA-
MA vo contribuir a la presa de
consciència col.lectiva i a un conei-
xement seriós de la vida local: és
necessari estudia el nostre passat
més pròxim, del qual encara en
vivim, i tenir més elements de judi-
ci per encertar el nostre futur. El
tema proposat per aquesta convoca-
tòria, entre la investigació i la divul-
gació (demanau-ne les bases al do-
micili social de la Fundació, c/
Bisbe Pere Roig, 29, pot esser desen-
volupat de molt diferents formes.
Però a títol d'inventari orientatiu i

sols com a punt de partida, pot re-
sultar d'interès esmentar alguns
dels aspectes que, entre molts d'al-

tres, poden ésser presos en conside-
ració, si es creu oportú, a l'hora
d'enllestir el treball.

1.- Aspectes jurídics i politics de
la concessió del títol.

2.- La vida política local (partits,
eleccions, Ajuntament)

3.- L'agricultura, ramadaria, caça i
pesca.

4.- La indústria: calçat, teixits, li-
cors, etc...

5.- La demografía i la sanitat pú-
blica.

6.- El moviment obrer i les seves
actuacions.

7.- La vida religiosa popular.
8.- El Clero i les Ordes Religioses.
9.- Les institucions educatives i

culturals.
10.- Biografies d'empresaris lluc-

majorers.
11.- L'establiment de diverses

possessions.
12.- L'arribada del tren i les seves

conseqüències
13.- Entitats bancàries, comerç i

vida económica.
14.-El contraban.
15.- Festes, costums, espectacles,

esports, vida quotidiana.
16.- Fires i mercats.

17.- Hotels, hostals i fondes.
18.-Oficis i professions: sociologia

del treball.
19.-L'emigració.
20.- Camins, carreteres, paisatge

natural.
21.- Millores urbanistiques: l'espai

públic i la vivenda.
22.-La cultura popular.
23.- La premsa local i la premsa

forana amb difusió local.
Sens dubte, els investigadors o es-

tudiosos d'aquesta interessant temá-
tica trobaran, a tiles dels esmentats,
altres aspectes a desenvolupar i me-
todologíes adients, de carácter sin-
crònic o diacrònic, d'enfocament
global o monogràfic, útils per tractar
un espai de temps reduït o mes ex-
tens.

El que interessa es, de la forma
que es cregui millor i partint del
tema proposat per la convocatòria,
fer alguna aportació al coneixement
de la vida local que possibiliti un
millor tractament de la seva proble-
màtica i faciliti decisions per al
futur.

Quan a les fonts a emprar, cal es-
mentar, inicialemnt, l'Arxiu Munici-
pal, l'Arxiu Parroquial, la premsa, la
bibliografia existent (vegeu, entre
d'altres més generals, les publica-
cions monogràfiques de l'Ajunta-
ment, Pregons de Fires, etc...) i les
fonts orals (són moltes les informa-
cions que encara no han passat a
formar part de la història escrita i
han d'ésser transcrites a partir dels
testimonis dels nostres majors).

Aquesta convocatòria del PREMI
GALDENT, juntament amb la con-
vocatória que ha fet pública l'Ajun-
tament de Llucmajor sobre investi-
gació de temàtica local, animarà
sens dubte els estudiosos Ilucmajo-
rers a realitzar una bona tasca que
pugui convertir-se en un bon esplet
de publicacions. Seria una bona
forma de celebrar les noces de dia-
mant de la concessió del títol de
ciutat a la vila.
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S'A renal

A la fi es construeix el local per a la 3 a Edat
Tomeu Sbert

Després de molt parlar-ne, pro-
meses i acords, a la fi començaren
les obres del que sera un modern i
funcional local per a la gent de la
Tercera Edat a S'Arenal. En un
ample solar situat a la cantonada de
la perllongació dels carrers Formen-
tera i Terral.

Dies passats tingué lloc la
col.locació de l'arca que contenia
l'acta que firmaren el batle Joan
Monserrat junt als consellers Oliver
Capó, Oliver Mut, Joana Vial i Al-
fons Ruiz, entre altres persones.
Acte que, per motius de plula tin-
gué lloc als locals baixos de l'esglé-
sia parroquial. Quedant depositani
el rector Jordi Pere116; després, en
un dia de bon sol i fora vent, feren
l'enterrament de l'esmentada acta.
Però el riles important es, també,
que les obres ja es duen a terme i
que dins aquest any estaran, si no
sorgeixen imprevists, acabades i en-
traran en servei.

El pressupost es de cent vint mi-
lions de pessetes, a pagar l'Ajunta-
ment de Llucmajor i la Conselleria
de Sanitat.

DIRECTORS D'HOTEL

Al saló de congressos de l'Asso-
ciació d'Hotelers de la zona tingué
Hoc una jornada assembleista de di-
rectors d'hotel de les 111es, baix con-
vocatória del delegat regional, Bar-
tomeu Martí.

Dissertaren el president nacional
Jesús Felipe Gallego sobre la temàti-
ca «Analitzant l'actual situació del
turisme espanyol», després fou un
important «consulting» que exposa
amb el títol «Cercant la qualitat en
els serveis hotelers»; l'horabaixa el
secretari nacional Joan Zarza Toboso
va parlar àmpliament sobre «Co-
mentaris al LLibre Blanc i propostes
per el Pla Integral del Turisme a Es-
panya». I finalment l'assessor juridic
nacional Pedro Galindo Vega, va
parlar sobre el tema «Analitzant els
diferents temes jurídics que poden
afectar al director d'hotel».

LA GUERRA I EL TURISME
En cap moment ens hem d'alegrar

de les desgracies dels altres, pert)
enguany es dóna una especial cir-
cumstancia pel que afecta i s'espera
de la campanya tirística.  Això es
que, una vegada acabada la guerra
del Golf Pèrsic, si tot es desenvolu-
pa amb normalitat, la vinguda de la
gent aquest estiu s'espera que sera
de les més nombroses de l'histbria.
La tantes vegades dita crisi turística
pareix que ara ja no existeix. La
major part de reunions i converses
del món del turisme estan concen-
trades en que no s'ha de produir
baixada de preus. Diuen que més
que mai s'ha de mantenir la unitat i
conllevara així poder ofertar més
qualitat i mes atencions a la persona
més cercana per la nostra zona: el
turista.

II DIA DE PANCARITAT I
RECITAL DE POESIA

La cosa va començar l'any passat.
En el nomenat «Pont de Ses Set Bo-
ques» dins la finca Son Venf d'Abaix
tingué lloc un dia de Pancaritat i un
recital de poesia, baix l'ampar de la
Parròquia arenalera. Nutrida partici-
pació i desigs que es repetesqui
cada any, i així ho sera aquest. La
revista «S'Unió de S'Arenal» del
qual fou iniciativa tornar a organit-
zar la diada que sera el dia 7 d'abril
amb un ample programa. Tot co-
mençarà amb una missa a l'església
i després, a peu, cap al Pont de Ses
Set Boques.

NOTICIARI BREU

-Dia 22 d'aquest mes i amb una
nodrida participació d'embarcacions
començarà el «XXI Trofeu SAR Prin-
cesa Sofia. Les poètiques aigües de
la nostra badía es veuran poblades
de veles blanques.

-El Batle de Ciutat, Ramón Agui-
ló, va suspendre la presentació del
programa estrella «Palma-92», un
quart d'hora abans de començar.
L'escenari era el saló de congressos
dels hotelers. Es varen elegar mo-
tius tècnics.

-Entre els balnearis 2 i 3 s'han ini-
ciat obres de millorament de prime-
ra línia. Quasi res podem dir, en
aquest hivern, comparant amb l'a-
trevit projecte que existeix i esta

expert
El ECTRICA

dmi a:44ml
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aprovat i on es parla de mil dos-
cents milions de pessetes!. Les obres
d'ara no justifiquen parlar-ne tant.
Es d'esperar que el proper hivern
continuaran. Sera el mateix pressu-
post? Creim que no.

-El Club Petanca Cabrera, en la
seva primera temporada oficial ha
aconseguit un «record»; imbatut en
18 partits és el campió del seu grup.
El seu president és Miguel Villalba i
juguen a les velles pistes del carrer
Cabrera, on també repetits trionfs
va aconseguir el C.P. Son Verí.

-El llucmajorer Pau Vidal ha de-
clarat: «Quan vaig fitxar pel Real
Madrid, l'any 1943, me pagaren vui-
tanta mil pessetes cada temporada.
Eren temps en que el metro de solar
a S'Arenal costa dues o tres pesse-
tes».

-A l'edat de 15 anys morí Catalina
Maria Crespí Rabal. El funeral fou
una autentica manifestació de dol.
Descansi en pau.

-Joana Mestre de Caldentey fou
guardonanda en els premis que lliu-
ra anualment Premsa Forana, «Per-
sones del poble». Fou molt felicita-
da per les gents arenaleres.

-La tribuna coberta del Camp Mu-
nicipal d'Esports de S'Arenal esta
pràcticament acabada. Ara es té un
bon terreny de joc i aquesta bona
tribuna. El que més fluixeja es l'e-
quip. Perquè l'U.D. Arenal de futbol
es troba en lloc on perilla la promo-
ció per baixar a Preferent. L'entrena-
dor Pere Cost, treballa molt, pert)
no basta.

-Domingo, amb 9 gols encapçala
la classificació de goletjadors de
l'U.D. Arenal. El seeueixen Escande-

11 amb 5 i Maestre i Angel amb 4.

-La campanya de promoció «Un
Invierno en Mallorca» es troba en
plena efervescencia d'actes cultu-
rals.

-Dia 24 de març es celebra el
«Mara thó Internacional Platja de
Palma». S'anuncia molta participa-
ció d'atletes estrangers.

-L'arenaler Pere Canals dimití
com a president de la Central Llete-
ra ACAMA, després d'intentar per
tots els vents salvar l'esmentada en-
titat de la quebra. Canals féu molta
feina, però «no ha estat possible
tirar endevant», ens digué.

-Ja estan preparant la reapertura
de l'«Aquacity». «Sera d'aquí a unes
setmanes» va manifestar el seu di-
rector.

-El Trofeu Club NA -Lille Arenal,
classe optimist, tingué com a triom-
fadors en els diferents grups a An-

toni Pons, Marc Patirio i Maties
Bonet, el primer de Ciutadella i els
altres dos de S'Arenal.

-Tenim carreres ciclistes a la zona,
els dies 17 i 24 de març, i 7, 14, 21 i
28 d'abril, i el 5 de maig. Coordina
Club ciclista S'Arenal.

-Dia 28 de març, dintre la cam-
panya «Un Invierno en Mallorca»,
trasllat de turistes, en autocar, a la
processó de Setmana Santa a Lluc-
ma jor.

-Andreu Caballero de Segovia,
atleta que fa 17 anys que es conside-
ra arenaler, encara que nasqué a
Petra, participara a la prova Paris-
Dakar, per tercera vegada a peu!
L'atleta té 47 anys. Aquesta prova-
aventura es celebra en el mes de de-
sembre.

-Fins d'aquí a una mesada, amics.

Restaurante - Asadors
de

LLUCMAJOR

PISCINA, TERRASSA
I MENJADOR D'ESTIU 

Avd. Carlos V
Esq. Carretera Campos

Teléfono 6 .6 25 26
LLUCMAJOR

(Mallorca) 

Especialitat en cams al forn
i a la brasa

LOCAL PER A NOCES I
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U no es el pequeño, gran "berlina compac-
ta" de los años noventa. Agil y confortable

Economic°, 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 coches
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).
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Premis Alzina i Ciment
El passat dia 23 de febrer va tenir

lloc el sopar anual del GOB. En
aquesta ocasió el grup ecologista ce-
lebrava el seu 17 6 aniversari i redi-
d() número 13 dels Premis Alzina i
Ciment que concedeix anualment
l'esmentada entitat.

Enguany la cita es a Llucmajor els

locals del Gran Via i alguns dels
protagonistes també tenien a veure
amb Llucmajor.

En el transcurs del sopar i dels
parlaments hi hagué una menció es-
pecial per a la figura de don Fran-
cesc de Borja Mon per la seva recent
desaparició i un record de la seva

gran tasca en defensa de la llengua i
cultura catalanes a les Illes Balears.
En aquest sentit, Xisco Avella recor-
dà que aquest era un punt que el
GOB sempre ha via tingut molt clar i
que es volien unir al sentiment de
dolor expressat durant les darreres
setmanes per un gran nombre de
personalitats, intel.lectuals i institu-
cions de tot Mallorca.

També hi hagué una mend() espe-
cial, en aquest cas negativa, per a la
guerra del Golf i els seus protago-
nistes. Jesús Jurado va ser l'encarre-
gat d'expressar la reprovació del
GOB davant les actituds poc pacifi-
cadores de Sadam Hussein, l'ONU i
els EE.UU que segons les seves pa-
raules, no havien fet tot el possible
per evitar la guerra.

El capitol dels premis es va ence-
tar amb el lliurament dels Premis
Alzina i Ciment 1990. Els guanya-
dors de la distinció positiva de l'any
passat varen rebre un gravat de
l'Arxiduc amb el motiu plastic
d'una Alzina com a símbol de la re-
cepció d'aquest premi honorific no
remunerat que intenta reconèixer
anualment algunes personalitats o
institucions que s'hagin distingit
durant tot l'any per la defensa de la
natura i el medi ambient a les Illes
Balears.

L'edició de 1990 tengué com a
guanyadors l'Ajuntament de Puig-
punyent, un conegut botanic bretó i
els propietaris de s'Estalella. Aquest
darrers varen rebre el premi en re-
coneixement a la seva tasca desinte-
ressada de protecció d'un paratge
natural excepcional amenaçat darre-
rament com tots sabem L'encarre-
gat d'anunciar el premi posa els
propietaris de s'Estalella com un
exemple a seguir per aquells altres
propietaris de Mallorca que es dei-
xen dur sovint pel guany immediat
i la febre urbanitzadora que afecta,
sobretot, el litoral mallorquí.

Seguidament tengué Hoc la vota-
ció per part dels assistents dels pre-
mis Alzina i Ciment d'enguany i
que es lliuraran l'any vinent en el
marc d'un altre sopar similar.
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Els premis 1991 varen ser conce-
dits al grup de rock «El último de la
fila» -87 vots- per la seva tasca en
defensa de la natura i de propagan-
da del missatge ecologista en els
seus concerts de l'any 90; als dipu-
tats del Parlament de les les Ba-
lears que contribuiren a un CatMeg
d'Espais Naturals digne -77 vots-; i
al d'Eivissa, Grup d'Estudis de la
Natura -79 vots-.

Els altres nominats per aquests
premis però que no recolliren un
número de vots tan important foren
el «Centre de protecció animal de
Reus», la naturalista austríaca
Evelyn Tewes, i el president de la
«Federació d'Hotelers» Josep Forte-
sa-Rey.

En el capitol de distincions nega-
tives, i després d'abrandats parla-
ments demanant un vot de formigó
i ciment armat, sortiren tres nous
premiats: Miqul Angel Borrà s, direc-
tor general d'Estructures Agràries i
Medi Natural de la Conselleria d'A-
gricultura -85 vots-; la «Federació
Balear de Golf» -79 vots-; l'Ajunta-
ment de Maria de la Salut -80 vots-
per la seva actuació en el cas de la
possible urbanització de montblanc.
Aquest darrer premi va ser defensat
d'una manera molt il.lustrativa i
apassionada pel conegut estudiós de
la toponímia mallorquina Cosme
Aguiló que, com sabeu, prepara ara
un estudi sobre els noms de Hoc de
sa Marina de Llucmajor.

Els altres candidats que es queda-
ren sense premi però que també
l'havien merescut varen esser
GESA, Catalina Ensenyat i Portland.

També hauríem de recordar que
els premis Ciment de l'any anterior
els guanyadors dels quals no passa-
ren a recollir-los foren el promotor
del túnel de Sóller, l'Ajuntament de
Valldemossa i Francesc Gilet.

Al sopar d'enguany, hi assistiren
unes dues-centes persones entre les
quals poguérem reconèixer moltes
cares conegudes com Xisco Ave11A,
Miguel Àngel March, Aina Lleuger
membres destacats del GOB, Sebas-
tiA Serra -Diputat del PSM al Parla-
ment de les IIles Balears, Cosme
Aguiló i Toni Mestres capdavanters
en el seu moment en la defensa de
Cala Mondragó, Jesús Jurado
col.laborador del diari «Baleares» i

molts d'altres. Ah! això sí, no hi
havia gaire llucmajorers cosa que,
darrerament, ja no estranya ningú.

Dues notes per acabar, les papere-
tes de les votacions eren fetes de
paper reciclat com pertocava per l'o-
cask') i els comensals pogueren triar
entre un menti convencional i un
altre de vegetaria.

Feliç aniversari i que per molts
d'anys!

Ramón Tous
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OPINIÓ

Abans de començar la campanya electoral
La pròxima contesa electoral, a ce-

lebrar el 26 de maig vinent, perme-
trà la continuïtat o el canvi dels go-
verns municipals i autonòmic, se-
gons el veredicte de les urnes j les
posteriors aliances entre forces poli-
tiques electes.

En l'àmbit municipal, ia successió
de comentaris i previsions, pel que
fa a la formació i encapçalament de
candidatures, s'estan convertint en
notícies fidedignes. Tot fa pensar
que la batalla democràtica sera ren-
yida entre uns partits -bàsicament

PSOE i PSM- que presentaran la
seva tasca de govern i gestió realit-
zada al llarg d'aquests anys i una
oposició que intentara de totes totes
substituir-los i fer-se amb el maxim
poder municipal. Els ciutadans
seran els qui tendran la clau d'a-
questes decisions.

Abans que comenci la campanya
electoral i prèviament a l'ebullició
de l'ambient politic i partidista, em
preocupen unes questions que pens
que no és forassenyat expressarles
públicament:

1.-Es possible que homes i dones
vàlids, de distinta ideologia i filia-
ció, quedin reclosos dins ca seva i
no participin de cap manera en la
construcció democràtica del poble a
través de les eleccions. si això passa,
comprenc aquells qui ho fan pel de-
sends que pot proporcionar, en
certs moments, la vida política. Tot i
això, pens que la clase política en
actiu és la que permet i fins i tot
promou la societat mateixa. Vull
dir, que si hi ha manca de qualitat i
males maneres entre els politics és
perquè també n'hi ha entre molts
d'altres sectors socials i professio-
nals. No comprenc tant aquells qui,
per comoditat o manca d'altruisme,
s'estan de participar quan són ne-
cessaris. Evidentment, des de deter-
minades posicions renovadores i cri-
tiques aquesta gent valida fa falta i
no se'n pot tudar el compromís. Ells
poden col.laborar a fer sortir el
carro del clot on sovint s'encalla.

2.-Per una altra part, em preocupa
que, per damunt diferències politi-
ques més o menys contraposades,
algú darrerament esta introduint
factors de crispació i guerra bruta
dins la política local. Sortides de to,
insults, ruptura i abandonament de
les sesions de discussió, acusacions
sense demostrar, fulls anbnimas i
calumniosos... són mostres vergon-
yants d'un mal estil de fer política
que hauriem de desterrar de Lluc-
major. Amb aquests materials, els
qui opten per usar-los en la seva en-
follida cursa electoralista, només
poden aspirar a crispar la convivèn-
cia i a enganar el poble oferint-li
«espectacles» que distreuen l'atenció
dels vertaders problemes per resol-
dre.

M'agradaria que abans d'entrar en
noves i més bullants etapes del ca-
lendari politic, sapiguéssim posar
remi a aquestes dues questions
suara esmentades: la passivitat poli-
tica i cívica d'alguns i les males ma-
neres i la violència -per ara només
verbal- d'uns altres.

Maties Garcias Salvà
PSM
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Joan Josep Maestre, president del centre
democràtic i social de Llucmajor

-Vostè és, sense cap dubte, una
de les persones amb niés llarga tra-
jectòria política del nostre poble.
Ha format part de les files de dife-
rents partits, a alguns dels quals ha
estat el principal promocionador
local. Ens podria explicar breument
quina ha estat la vostra línia políti-
ca durant tots aquests anys de de-
mocràcia?

SEMPRE HE DEFENSAT LES
MATEIXES IDEES

-Quan a la meva trajectória políti-
ca vull dir que en aquests onze anys
que fa que estic treballant en políti-
ca, no sempre he format part del
mateix partit, per situacions òbvies
que han passat. Primer vaig estar a
la UCD, després a UM i a continua-
ció al CDS. Què significa això? Que
aquests partits tenen un denomina-
dor comú? Es evident que tots tres
manifesten ser un centre progressis-
ta (UCD), regionalista (UM) i el
CDS avui és un partit de centre lli-
beral progressista; però sense dub-
tes els punts de coincidència que
han tengut aquestes tres manifesta-
cions politiques han estat i són
molts. El fet que hagi canviat de
partit ha estat per poder continuar
defensant les mateixes idees.

Hi ha gent que pertany sempre a
un mateix partit i avui es veu obli-
gat a criticar allô que abans defensa-
va.

-Quins punts són els de més re-
lleu del programa electoral encap-
çalat per vostè, a nivell local?

-El nostre programa de gestió té
una strie de prioritats. Hi ha coses
que es varen tractar de dur a terme
i per les circumstancies que sigui,
no s'ha fet. I quan deim això, no

tractam de jutjar el govern munici-
pal, sinó d'exposar uns fets que són
ben presents. Creim que s'han de
resoldre les necessitats del nostre
terme quant a la depuració d'aigües
residuals tant de Llucmajor, com de
S'Arenal i urbanitzacions; també
pensam que s'ha de solucionar el
problema de l'àmbit circulatori que
es forma a la part de sobre el carrer
de Sa Font. S'han d'agilitzar els trà-
mits per tal de resoldre els conten-
ciosos pendents per poder fer possi-
ble la Ronda de cintura a més d'a-
llargar la Ronda Antoni Ramis per
enllaçar amb la carretera de Porre-
res.

-Què teniu pensat referent a les
questions de Joventut i Esports?

-S'hauria de fer una zona esporti-
va a devora els Instituts perquè no
sigui necessari el desplaçament a al-
tres llocs per poder practicar alguns

esports determinats. S'ha de poten-
ciar i ajudar les iniciatives dels
joves donant sortides perquè emprin
el temps d'oci a uns llos adequats,
diguem-ne llocs de reunió,  gimnàs-
tics, pistes de moto-cross, per evitar
que això ho practiquin al carrer po-
sant en perill la resta dels ciuta-
dans....

-Fins ara només hem parlat de
Llucmajor. Quines són les necessi-
tats més urgents a S'Arenal i a les
urbanitzacions?

-Les urbanitzacions necessiten uns
centres sanitaris on hom pugui
rebre els primers auxilis o es pugui
assistir a la consulta d'un metge;
també s'ha d'accentuar la vigilància
que garanteixi més seguretat ciuta-
dana.

A S'Arenal pensam construir un
cementiri perquè hi ha persones ma-
jors que visitarien els parents di-
funts i no ho fan perquè no poden
conduir i a més a més perquè hi ha
gent peninsular que té la seva prò-
pia mentalitat i sentiments de cara a
aquest tema.

Creim que és de mal gust, i sobre
tot en vistes al turisme, aquesta
gran quantitat de fils d'electricitat
que es pengen pels carrers, s'hau-
rien d'enterrar i si això és massa
costós, al menys fer les instal.lacions
de trençat i fer-les passar per davall
de les guarnises.

Durant els mesos punta s'ha de
millorar la seguretat ciutadana i evi-
tar que es produeixin renous exces-
sius, sobretot després de mitjanit.

Esperam que aquestes explica-
cions del Sr. President del CDS local
serveixin perquè els futurs votants
puguin elegir encertadament el seu
candidat.
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Manuel Garcia Moreno: La unitat de
l'esquerra
«Les coordinadores han impulsat la consciència ecologista»

Llúcia Caldés
Antoni Llomp art

Aquesta revista que teniu a les mans haura arribat a
la impremta poques hores abans de la reunió de l'as-
semblea local del Partit Comunista de les Balears que
ha de ratificar Manuel Garcia Moreno com a candidat
a l'alcaldia de Llucmajor. Per tant, a l'hora que l'entre-

vistàre m, encara no ho era, el candidat, i va voler que
ho deixassim ben clar.

Fa poc que ha tornat de la feina i ja l'hem tret del
bar del carrer de Santa Candida on passava l'estona
abans de sopar. Ens ha rebut a ca seva i han compartit
amb nosaltres les butaques del seu despatx i l'entre-
vista, un nin, una nina de vint mesos, na Maria de
Gracia, i un ca. L'animalet ha callat tota l'estona. La
infantona mira d'arribar a son pare i el nin, que hi
volia parlar, prest desvia l'atenció cap al nostre magne-
Won. L'aparell comença a enregistrar:

-«La política no és només estar a l'Ajuntament, la

política es esser coherent i honrat amb les coses».
«Tenim un espai, perb aquest espai el llevaríem si po-
guéssim arribar a aquell embrió de política unitaria
d'esquerres en aquest poble. Si podem intentar que les
altres forces d'esquerra entenguin això ja ens donarem
per satisfest d'haver-nos presentat».

Diu que se presenten a les eleccions si ho fan, per
defensar el seu espai politic. «Un espai politic unitari,
d'esquerres, el de l'honestedat en política, el de la de-
fensa de l'ecologia d'aquest poble, el de la justicia so-
cial». Es partidari de fer una coalició alternativa i de
progrés contra la dreta, «que en aquest moments pa-
reix que vol guanyar», però constata les dificultats de
contactar amb altres partits durant l'època lectora.,
«perquè tots es tanquen en la defensa de les seves si-
gles i el seu espai». El propòsit de la seva campanya
sera «fer cultura unitaria d'esquerres, proclamar la ne-
cessitat de reunir l'esquerra i constatar que els revolu-
cionaris tenim un espai politic en aquesta societat».

NO CREC QUE HI HAGUÉS CAP
DIFERENCIA AMB EL PSM

-Heu tengut ja contactes amb al-
tres grups d'esquerra?

-En aquests moments d'atac ferot-
ge per part de la dreta mês reaccio-
nària els revolucionaris comptam
amb una força, que és el treball fet
de manera unitària. Les coordinado-
res no han sorgit del no-res, han
sorgit del treball de gent d'esquerra,
de socialistes i de comunistes, de
PSM i de PCB. Aquesta tasca ha
creat un canvi en la sensibilitat eco-
lógica de la gent, i aquest major res-
pecte pel medi ambient ha creat
contrapartides als forts interessos
econômics que defensa la dreta.

parlam d'eleccions. Amb
qui arribaríeu a acords?

-En política local, no crec que hi
hagués cap diferència de programa
amb el PSM, fins i tot te diré que si
el PSOE hagués tengut una actitud

més toleran-t, a nivell municipal, de
reconèixer que ha tengut mancances
i que l'altra esquerra ha sabut donar
resposta a aquestes mancances, hi
podríem fer un front comú.

Pensau una cosa, que la dreta
juga fort, han presentat un conseller
que si no surt batle tendrà una con-
selleria sense cartera, i també ha
sortit una candidatura independent,
ASI, que sap jugar fort la carta de la
demagogia. Amb aquest panorama,
l'esquerra età dividida. Nosaltres
voldríem fer una candidatura pro-
gressista, honesta i d'esquerres, que
fes possible que l'ajuntament fos
més avançat, a la llarga, del que
serà.

-Com te penses que sera l'ajunta-
ment?.

-Sera continuïsta, si guanyen els
que han governat els darrers quatre
anys, i mantendran les mancances
que pateix la seva política des d'una
visió d'esquerra. Pere) si guanya la

dreta... ho veig molt trist.

NO PODEM SER ELS ETERNS
SACRIFICATS.

-Si no és possible la unitat de l'e-
querra, que farà el PCB?

-Aquesta mateixa setmana ten-
drem contactes amb aquestes forces,
pert) no arribarem a cap acord per-
quê el PSOE i el PSM ja han fermat
les seves candidatures. Trist, i això
demostra que no hi ha una cultura
unitària encara a Llucmajor.

Nosaltres segurament ens presen-
tarem, defensarem el nostre progra-
ma i no descartam la possiblitat d'o-
ferir el nostre vot a una altra força
d'esquerra que ens doni garanties
de defensar un programa progres-
sista acceptable. Si arribassim a un
acord de programa i establíssim uns
mecanismes de control d'aquest
pacte demanaríem el vot per ells.
Nosaltres som conscients que la
nostra candidatura pot restar vots a
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l'esquerra, però no regalarem la
nostra presència politica, no podem
ser els eterns sacrificats. I els nostres
180 o 200 vots poden ser dos regi-
dors més per a l'esquerra, si s'unei-
xen a uns altres.

-Que oferiu al poble?
-El comunisme no esta acabat. Es

necessari, encara que potser no
l'hem sabut explicar o aplicar. Els
comunistes hem estat una força
honrada, treballadora i unitaria.
Hem lluitat per la justícia social i el
medi ambient. Oferirfem el nostre
treball i lluitaríem per moralitzar la
vida política, que ho necessita.

Pei-6 si amb la presentació de la
nostra candidatura només aconse-
guíssim crear la consciència d'unitat
de l'esquerra que aquest poble ne-
cessita, ja ens clonal-fern per satis-
fets. La política no l'hem de reduir a
les eleccions, la política és fer que la
gent participi i que cada ciutadà se
senti el subjecte de la política i no la
deixi només en mans dels seus re-
presentants a les institucions. Nosal-
tres, passades les eleccions, conti-
nuarem la tacca Hp lluita unitaria

amb el PSM i el PSOE, encara que
ens hauria agradat fer una candida-
tura unitaria, com la que s'ha fet a
Menorca. Pensam que una Entesa
de l'Esquerra a nivell local hauria
pogut dignificar l'ajuntament i
donar credibilitat a la seva política.

A mi no em preocuparia en abso-
lut retirar la nostra candidatura a
canvi d'un pacte que permetés uns
mecanismes de control de la política
local que fés anar les coses millor
del que han anat fins ara. Així de
clar.

EL CONSISTORI ACTUAL HA
ESTAT PROGRESSISTA, PERO
AMB LIMITACIONS

-Com valores la feina d'aquest
consistori?

-Ha esta molt millor del que te-
níem abans. Ha estat un govern pro-
gressista, amb limitacions. I la tasca
de l'esquerra, especialment PSM i
nosaltres, des de les coordinadores
ha impulsat aquesta nova conscièn-
cia ecològica que se respira dins de
l'ajuntament. Però hi ha greus con-
tradiccions. Aquest ajuntament no
hauria d'haver consentit mai la
construcció del golf de Son Antem.
Fins i tot la coordinadora de defensa

de Sa Marina va haver d'arribar a
tirar monedes per denunciar que el
golf seria, com s'ha demostrat, una
urbanització encoberta. El darrer
acte d'aquest ajuntament, si vol de-
mostrar que es progressista, hauria
de ser la paralització de les obres de
So Antem. Així no tendríem la im-
pressió d'haver salvat S'Estalella
perquè el batle és de S'Estanyol.

Hi ha altres mancances, la política
de participació ciutadana se limita a
pagar subvencions a algunes asso-
ciacions. A partir d'ara s'hauria
d'impulsar amb més força la partici-
pació ciutadana i la transparència.
S'hauria de moralitzar la vida públi-
ca.

-lia política social i laboral?
-La política social i laboral és de-

mencial. En la qüestió laboral,
aquest es un dels ajuntaments on
esta pitjor, no hi ha hagut eleccions
sindicals i la representació es nul.la.
I la política de contractes laborals
eventuals no és prõpia d'un ajunta-
ment d'equerra. Es legal, pert) no és
d'esquerres, és, més aviat, la que
faria la dreta del segle XIX.

En política social tenim la parado-
xa de quatre casos de deshauci a
S'Arenal durant les darreres setma-
nes mentre a la vila hi ha cases tan-
cades. Aix?) ja ho varem dir a la
nostra campanya electoral: mentre
hi ha 600 cases tancades un home i
la seva família poden anar al carrer
pel simple fet d'estar sense feina i
no tenir doblers per pagar el llo-
guer. Es necessari castigar fiscal-
ment les cases tancades i, de mane-
ra paral.lela, fer una política ade-
quada de vivendes socials.

FERROS ARTÍSTICS
I FORJATS

ESPECIALITAT EN
TREBALLS D'ALUMINI

CERRAJERIA

4r2iii *rib
LLUCMAJOR
(MALLORCA)

Villa de Madrid, 4
Avd. Carles V, s/n - Tel. 66 06 82
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Certificat que esgrimeix el Sr. Tomas Gardas 1 que no ti res que your*	 Certificat en vista l'Afuntament  ¡que no ha estatregistrat

amb el valor delis terrenys adquirits

Senyora Directora:
L'adquisició per part de l'Ajuntament de dues quatera-

des per a l'ampliació del Camp Municipal d'esports per
quarant-dos milions de pessetes es fonamenta en l'informe
tècnic de l'Ajuntament, que exposa que si «el preu de dos
mil setcentes pessetes metre quadrat és inferior o igual al
valor catastral no tenen res a objectar. En cas contrari, con-
sideren que el preu no és correcte».

El senyor Tomas Garcias manté que el valor catastral és
de tres mil duescentes quaranta pessetes metre quadrat
(3.240 pts./m2). Ho diu i ho afirma en el Butlletí Informatiu
MunicipalCasa de la Vila núm. 3.

Pert) el senyor Tomas Garcias ignora el certificat que ha
remés el Centre de Gestió Catastral a l'Ajuntament, en el
que es veu clarament que l'esmentat valor catastral és de
mil pessetes metre quadrat (1.000 pts./m2). Certificat, per
cert, que no ha estat registrat d'entrada al Registre Oficial
de l'Ajuntament.

El senyor Tomas Garcias menteix, el valor catastral no és
de tres mil duescentes quaranta pessetes metre quadrat
com ell afirma. Es de mil pessetes metre quadrat segons el
certificat del centre de Gestic') Catastral que adjuntam per-
què es pugui publicar i dissipar qualsevol dubte al respec-
te.

El senyor Tomas Garcias manté la seva postura basant-
se en un certificat d'un sector de carrer, que res té a veure
amb els terrenys adquirits, en el que el seu valor unitari de
carrer és de tres mil dues-centes quaranta pessetes metre
quadrat i que també adjuntam.

Certificat Cadastral soLlicitat poi PP de Llucmalor on es details el	 GRUP MUNICIPAL DE
valor cadastral de les finques	 PARTIT POPULAR



A les oficines de «Sa Nostra, Caixa de Balears, va
tenir Hoc el passat dia 27 de febrer l'entrega dels
premis del sorteig mensual del «Diver-Concurs» del
programa EspigolAndia de RAdio Espigolera. L'enti-
tat patrocinadora del programa va fer entrega igual
que el passat mes de gener d'un primer premi que
va esser per a Francesc Vidad, i de tres segons pre-
mis per a Andreu Mas, Francesca M. Barceló i
Joana Moragues. A la foto podeu veure davant el
«Diver-Cajero» instal.lat fora de l'oficina ais guan-
yadors junt a una de les Rmines que fan possible
que el programa es faci cada dissabte.

sa teulera
CERÀMIQUES - FET A MA

PLANTES I FLORS

C. Campos, 80 - Tel. 66 01 76 - LLUCMAJOR
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Glosa per a la televisió de Llucmajor
Són dignes d'admiració

per la feina que estan fent
El poble de Llucmajor
pot estar supercontent.
El que és nostre hem d'estimar
però això costa doblers
la TV de Llucmajor
no viurà sense diners.
Si el poble recapacita
i mira el que s'ha fet
veurà que els gasts són grossos
i no els fa per interès.
Però els gasts sempre i són
i qua lcú els ha de pagar
el llum, la casai les cintes
això no es sol regalar.
Per idees i projectes
cap poble ens guanyarà
perõ tenimun defecte
queens sap greu el pagar.
Amb això vull donara entendre
que una llista s'ha de fer
de donatius voluntaris
perquè tot caminibé.
Seria una gran pena
que això s'hagués d'aturar
el tenir continuïtat
en les nostres mans està.

LlorençPons

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

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

Carrer Major, 77- Tel. 66 20 17- LLUCMAJOR

CARNISSERIA	 XARCUTERIA

ZANO GUE RA
GARCIAS

—n1111/

Plaça Espanya, 62 - Tel 66 13 02
LLUCMAJOR (Mallorca)
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S'han de conservar els jardins

-L'altre dia vaig anar pel jardí de la Plaça Rufino Car-
pena i vaig quedar molt decebut.

-I, on és aquest jardí?
-Home...! els jardins de davant les Escoles Públiques.
-Ah!, no em recordava que els diguessin d'aquest Ru-

fino.
-Be, idõ, defora semblen tot lo món, perb quan un

s'hi a fica per endins, se'n pot adonar de la malmenada
que els han donat.

-M'extranya això que dius, perquè l'encarregat de les
plantes i jardins del nostre Ajuntament es molt respon-
sable i molt feiner.

-En això estic d'acord, pero per molt d'esment que
tenguin als jardins, si no aturen les manades de «gam-
berros» i lladres de plantes que hi van darrera, els nos-
tres jardins i espais verds, sempre duran una vida tèr-
bola per molt que els treballin.

-Tal vegada hi manca un poc de vigilancia...
-Es una llàstima veure que ja no queden rosers de

tants com en sembraren, i el mateix es pot dir dels xi-
prers i altres plantes ornamentals, que no tenen temps
de crOixer.

-I, deuen ser els al.lots de l'escola, que fan aquesta
destrossa?

-No ho sé, pert) mês bé crec que són bergantells i per-
sones majors perquè també la meitat dels bancs de
pedra viva estan arrabassats i tirats per terra, una terra
plena de vidres romputs, papereres tombades...

-M'han dit tambo que al jardí de la placeta del Con-
vent hi passa tres quarts del mateix, que no són a
temps a sembrar plantes ni rosers.

-Apart de la destrossa, això costa molts de doblers...
-Figura't, entre la feina i el preu de les plantes...
-I no seria bona una vigilancia especial als jardins?
-Jo crec que la Policia, amb coses més importants ja

en té a bastament. El que falta es que els ciutadans ten-
guin un poc més de cultura cívica.

-Pere) això no s'aconseguirà en dos dies...

Un que escoltava

CENTRE DE PREPARACIÓ
MATERNAL

ATES PER COMARES

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

Tel. 66 17 98 (part icular)

Dr. PEDRO GARAU LLOM PART
ACUPUNTURA

Dilluns, dimecres i divendres,
cita prèvia

Tractaments de:

Stress, ansietat, depressió
Obessitat
Tabaquisme
Reumatismes
Lumbàlgies
Ciàtiques
Cervicalgies
Vertigens
Frigidesa

Carrer d'Es Born, 11 - Tel. 66 05 16 - LLUCMAJOR
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Francesc de Borja Moll: un arbre sobre el blau
penyal

Per Miguel Sbert
«Elogiar Moll en una necrológica apressada? Fer-ne

una hagiografia urgent? Una exaltació d'immortalitat
cultural? No és necessari. La seva obra és present entre
nosaltres per a qui vulgui acostar-s'hi» escrivia Antoni
Serra dos dies després de la mort de Francesc de Borja
Moll. Crec que es un comentari absolutament oportú.
Pens, com a minim, que hauria de ser hínic comentari
que una societat normal hauria de possibilitar a l'hora
del comiat d'un dels seus fills insignes. Pero!) no es
aquest el cas. Gabriel Janer Manila, amb lucidesa, ho
apuntava: «Si Moll hagués viscut en un país normal
-vull dir en un país en que no hagués estat necessària
la continuada lluita cultural per la supervivència- hau-
ria estat un prestigiós professor universitari i la seva
contribució a la ciencia filológica hauria esdevingut un
patrimoni valorat per tothom». Precisament, situat en
el context social de desequilibri, l'escriptor algaidí em-
fasitzava la importancia de la lluita per l'idioma, la
simbiosi entre el treball científic de primera fila i l'im-
puls i la persistencia en el «combat social per la Ilen-
gua» (aquella persistència que el mateix Moll reflectia
en el lema de l'editorial que duu el seu nom i que ens
recorda que la duresa de la roca es Ilavorada i vençuda
per la tenacitat de l'aigua que, gota a gota, pacient-
ment, la soscava).

Dissortadement, sembla, la situació (en un marc so-
cial molt diferent al que condiciona, tants anys i tan
difícils, la tasca de Moll) no es encara normal. La dig-

nificació (per la presència i l'ús) de la Ilengua catalana
al si de la nostra societat és encara llunyana (inabasta-
ble, fins i tot, per a alguns). Per això ens calen encara
(com l'aire que respiram) els símbols. Per això, encara,
ens calen les hagiografies, ni que siguin d'urgència.
Perk atenció, no qualsevol mena d'hagiografies. De
cap de les maneres les d'aquells mitjans de comunica-
ció fariseus que (en una Ilengua que no es la nostra,
naturalment) s'esgargamellen i estripen els seus vestits
tot fent l'elogi fúnebre renouer d'una figura, d'una
obra indiscutibles, mentre dia a dia, passa a passa,
posen traves i paranys al progrés del qui constituí la
raó de ser d'aquell home que ara, amb paraules estan-
yes es gloriegen d'enaltir. I més encara, alguns no
dubten a fer retrets al poble, blasmant-lo d'inculte i
subdesenvolupat, perquè no ha assumit majoritària-
ment el llegat d'homes com el gran filòleg. Obliden
massa gratuïtament, aquests mitjans, que, des de les
mateixes pagines on ara es critiquen «tares» socials,
diàriament es posen tots els recursos possibles per tal
de fer oblidar al poble quines són les seves arrels,
quina la seva personalitat, quins els seus referents his-
tòrics, lingiiístics i culturals. Es clar que ens calen les
hagiografies, els símbols. Els símbols que surten del
cor del poble i al cor del poble s'adrecen. No ho es
gens d'estèril, encara que sigui en uns moments de
dolor, fer l'elogi dels nostres grans homes i dones (ens
en queden tan pocs, per altra part). No, no ho es d'im-
productiu, sinó, ai las!, absolutament necessari.

Posats en la tessitura de ressen-
yar, ni que sigui lleugerament, els
aspectes més remarcables de la per-
sonalitat i l'obra de Francesc de B.
Moll, seria tan extensa la relació de
mèrits, tan nombroses les tasques a
recordar, tants els actes remarcables
de servei, encaminats uns i altres
sempre a un únic gran objectiu: el
coneixement i enaltiment de la Ilen-
gua catalana, que superarien amb
escreix no ja les ratlles d'un breu ar-
ticle, sinó les pàgines d'un volum
gruixut. Per això, recórrer al joc me-
tafòric ens pot servir d'ajut inesti-
mable.

Hi ha un fragment del text del
Pare Ginard introductori al seu Can-
çoner Popular (obra tan estimada i
tan ben estudiada pel Sr. Moll) que

trob particularment bell: «Jo veig
el Cançoner. A la manera d'un arbre fi-
losòfic	 Revingut de soca, enfonya
les arrels en la carn bategant del poble
mallorquí, i la sang humana n'es la
saba. S'enfila fins als núvols i abriga
tota la nostra terra, minor dit, és la
nostra terra feta música i cançó. L'arbre
immens se desplega en una vintena de
branques poderoses, plenes de nius, de
molsa, de barballera i vegetació petita i
tenaç. Cada branca és una puldulació
d'ulls i de brots, i a cada final de brot
hi ha flors de tot color, les can cons,
simples i senars com les flors de foravi-
la.

Jo veig ara així el gran filòleg ab-
sent. L'arbre-home, endinsa les
seves arrels dins les pregoneses de

l'essència del seu poble, de la seva
llengua, és la terra feta paraula qui
el vitalitza. De la llecor tel.lúrica
n'extreu la saba j, amb ella, nodreix
la seva humanitat, alimenta els seus
valors com a persona: serenitat d'es-
perit, constància, coherència, bonho-
mia, fidelitat al seu poble, a la seva
gent, amor a la seva pàtria, amor a
Ia seva familia, sentit de l'humor,
unes gotes necessàries de pragma-
tisme, la humilitat (Fed quod pot ui,
faciant meliora potentes)...

La soca robusta s'enlaira cap als
núvols, que són l'únic limit que de-
sitja per al seu poble, i la seva
ombra aixopluga tota la vastedat
dels territoris de parla catalana. La
seva embranzida es desplega en

Pm-



Els luLlIstes abans velen alxi l'arbre de la
ciència de Ramón Llull (1505). (Tret de
ARBRE EXEMPLIFICA L, editat per F. de B.
Moll l'any 1971)
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nombrosíssimes branques podero-
ses, totes elles farcides de mostres
variades i riques de la ciencia dels
mots, de l'amor a les paraules. Joan
Miralles n'individualitzava nou d'a-
questes branques quan esbossava
les facetes del Moll lingüista: lexicò-
graf (el Diccionari Català-Valencià

-Balear, obra cimera de la filologia ro-
mànica, iniciada per Mn. Alcover,
continuada i «salvada» per Moll);
gramàtic (des de la Primera Ortogra-
fia Mallorquina segons les Normes de
l'Institut del 1931 a la Gramàtica cata-
lana referida especialment a les 111es Ba-
lears del 1968, passant per la Gramil-
tica històrica catalana, del 1592); lexi-
cóleg (amb nombrosos treballs sobre
l'origen i la significació dels mots);
dialectòleg (amb estudis rellevants
com La flexió verbal en els dialectes ca-
talans, Estudi fonètic i lexical del dia-
lecte de Ciutadella, Els parlars baleàrics
o El parlar de Mallorca); historiador de
la llengua (Textos i estudis medievals,
1982); onomasticbleg (n'hi ha prou
citant Els llinatges catalans, 1959); tra-
ductor (de manuals bàsics, d'articles
especialitzats de filologia o d'obres
literàries de llengües com l'angles,

l'alemany o el Ilatn; folklo-
rista (edició de cançons populars
mallorquines, estudis introductoris
al Cançoner Popular de Mallorca i tre-
balls sobre les rondalles, moltes
il.lustracions de les quals de l'Aplec
d'en Jordi des Recó són obra seva);
publicista (obres de divulgació com
L'home per la paraula, 1974, i cente-
nars d'articles i treballs en revistes
diaris, pròlegs, conferencies, parla-
ments, etc...) El professor MiraIles
assenyalava  encara altres branques
poderoses de l'arbre-Moll: la d'edi-
tor (Editorial Moll), la d'impulsor
d'iniciatives culturals (Obra Cultural
Balear), la d'autor de llibres de me-
móries (Els meus primers trenta anys i
Els altres quaranta anys), la de biò-
graf (del polemic mestre seu Mn.
Alcover), la del lingüística preocu-
pat i ocupat en la vessant didàctica
de la seva ciencia (Llengua o dialecte?
Català o mallorque, els manuals per
a l'aprenentatge del català per a es-
trengers, els cursos de formació de
professors, etc.). Altres branques po-
dríem descobrir en l'arbre espone-
rós, metall d'arbre lul.lià, pi mític,

olivera mallorquina i alzina mun-
tanyenca totes elles curulles de
fruits assaonats i saborosos, no seria
Ia mós feble la que el mostraria com
a escriptor depurat i capaç d'aconse-
guir una naturalitat expressiva, filla
només dels grans mestres de la
ploma. Totes les branques, tots els
branquillons, les fulles, els nius, la
molsa i la barballera que configuren
l'arbre «més poderós que el roure»
(una bibliografia de Francesc de B.
Moll supera els vuit-cents títols)
vessen doncs i presents als qui cer-
quen el seu recer («home generós
amb nosaltres, ell que la noble i qui-
mèrica empresa tornà en una pui-
xant i grandiosa realitat» escriu Joan
Coromines en la dedicatbria a Moll
del Diccionari etimològic).

Quan acabava el febrer d'enguany
l'arbre profitós caigué, després de

llarga malaltia. Ara en romanen les
despulles de llenya noble. Una lien-
ya que l'arbre atuït ens llega en
forma d'obres, en forma d'exemple
a imitar, com a model d'actitud i de
conducta. Tant de bo que els homes i
dones d'aquestes terres no deixem
podrir els nobles fragments ni els
facem servir només per encendre
focs fatus. Tant de bo que homes i
dones de les nostres terres facem
servir la llenya heretada per mante-
nir sempre encesa la flama de la
llengua, revifada sempre la noble
flama que escalfa els cors i dóna
sentit a la nostra pàtria. Així el
desig del poeta es farà realitat i, en-
cara que des pa regu t físicament, l'ar-
bre, com l'olivera de Pons i Gallar-
za, «sobre el blau penyal» romandrà
viu.

Sant Jordi, dia 3 de març de 1991
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Sebastià Cardell i Tomàs presenta el Sr. Francesc de B. Molli Casesnoves amb motiu
d'una conferència -«Llinatges llucmajorers»- que pronuncià a la Sala de Sessions de
l'Ajuntament de Llucmajor, el dia 12 d'octubre de 1965

Sr Ba tie, Corporació Municipal, Au-
toritats civils i Eclesiàstiques, senyo-
res i senyors

Potser semblarà estranys a qualcú
que precisament el qui us parla faci la
presentació del Dr. Moll als qui ara
estan presents dins aquesta Sala Capi-
tular, puix que, ho he de confessar
amb tota sinceritat, no estic gaire acos-
tumat a aquesta mena de treballs.
M'ho han demanat, no obstant, i apro-
fitant l'ocasió, ja que m'es tan agrada-
ble, complesc l'encàrrec acceptat com
millor sap el meu pobre enginy.

Cal dir-vos abans de començar una
veritat com un temple: El Sr. Francesc
de Borja Moll es tota una personalitat,
una personalitat tan coneguda que
qualsevulla presentació d'ell es fa  in-
necessària. Essent doncs, conseqüent
amb mi mateix no us donaré a conèi-
xer, com es costum de fer-ho en casos
semblants, una tirallonga d'obres
seves, de títols ben guanyats i honors
ben merescuts. Malgrat això m'he de-
cidit d'escriure unes ratlles per a vo-
saltres, perquè tal volta la seva labor
no ha tingut encara entre molts Iluc-
majorers el ressò que es mereix.

M'ha semblat, doncs, escaient de
treure algunes pinzallades -en direm
confessions autobiogràfiques -d'un
llibret, excellent per cert, d'un estil
càlid i cordial, humaníssim: UN
HOME DE COMBAT, biografia de
Mn. Alcover escrita pel seu deixable i
succesor en l'obra del DICCIONARI,
Sr, Francesc de Borja Moll. Aquests
quadrets o pinzellades ens revelaran
Ia personalitat, la força de voluntat i la
tenecitat del nostre conferençiant.

Vegem, doncs, com Mn. Alcover
descobreix com a futur còmplice del
DICCIONARI Català - Valencia- Ba-
lear un infant d'escola de tretze anys:
El Sr. Francesc de Borja Moll.

Obert el llibre suara esmentat -UN
HOME DE COMBAT- tot ell d'una
anemitat insuperable, pagina 161, ca-
pitol setè, ens diu:

«Dia 18 d'agost de 1917, Mn. Alco-

ver, l'apostol de la llengua catalana,
desembercava a Ciutadella -ciutat
natal del Sr. Moll - per fer l'estudi de la
flexió verbal en els pobles menor-
quins. Segons consta en el BOLLETI
DEL DICCIONARI, va fer l'estudi
«amb set o vuit seminaristes, era jo
mateix, diu el Dr. Mon. Tenia TRETZE
anys badava uns ulls com a salers; per
això ells, Mn. alcover, devia trobar
que tenia poca son. Sempre, continua
el Dr. Moll, he recordat la impressió
extraórdinaria que em produf aquell
home gras, cara rodona, cap pelat, de
gest enèrgic, que davant els acudits i
les capbuitades dels al.lots reia soro-
llosament i amb sacsa ment de la seva
córpora robusta.

«Jo, afegeix, era un noi acostumat a
entretenir-me amb llibres i papers,
més que amb baldufes i pilotes: i entre
els llibres que més m'entretenien hi
havia els diccionaris -tot un símbol
fins i tot havia provat d'escriure les
primeres pagines d'un diccionari ca-
tella i tenia moltes ganes de completar

un vocabulari menorquí-castellà- del
pedagog Joan Benejam -que mon pare
tenia a la seva modesta biblioteca.
Aixb vol dir que, a edat de TRETZE
ANYS, ja tenia la desgracia -ventura
diria jo- d'esser lletraferit i, fins a cert
punt, lingüista. Aquests defectes
-diguem-ne virtuts- no es poden dissi-
mular, i menys davant un home
madur que les tenia en un grau molt
més alarmant. Així, doncs, Mn. Alco-
ver no tarda ni una hora en descobrir-
me com a possible còmplice, i quan se
n'anà de Ciutadella ja quedarem molt
amics i amb la promessa mutua de
mantenircorresponclènciaepistolar.

«Al cap de poques setmanes, conti-
nua, vaig rebre d'ell un exemplar de
les Glosades de l'amo Antoni Vicens
Santandreu. Pocs mesos després ja co-
mença a enviar-me amb regularitat el
BOLLETI DE DICCIONARI, amb els
fascicles del qual vaig iniciar-me en el
misteris de la dialectologia, dels mots
arcaics, de les variants ortogfrafiques i
de la crítica de llibres de filologia i de
la literatura catalana. Tot alló tenia per
a mi l'atractiu de la novetat; moltes
coses no els acabava d'entendre, perà
les rellegia per assaborir la fortor agre-
dolça d'aquell estil tan sucós, i a poc a
poc m'hi anava engrescant: hi desco-
bria tantes coses de que no havia sen-
tit parlar mai, i sobre tot tant de noms
de diccionaris i llibres d'au tors amb
noms exòtics o estranys per a mi, com
Buldena, Raynouard, Chabaneau,

Mayer-Lübke...!
«L'estiu de 1920, continua el Dr.

Moll en el capítol vuitè, pagina 214 era
destinat per Mn. Alcover a una llarga
eixida filológia per tal d'avançar molt
la replega de materials lingüistics i ca-
pacitar-se per a poder emprendre la
redacció de Diccionari i la Gramàtica.
Comença aquesta nova excursió per
Menorca. Arriba a Ciutadella el 8 de
juliol i alla em troba per SEGONA VE-
GADA i acaba de convèncer-me que
una de les meves aficions més fortes
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era la lingüística. Tot just se n'hagué
anat, m'envià el manual de fonètica
Catalana de Schadel i altres llibres d'i-
niciació, que em feren bon servei i
amb facilitaren el treball de les cèdu-
les lexicogràfiques que ja li anava en-
viant amb regularitat.

«Les cèdules afluïen a la calaixera
de Mn. Alcover per centenars de mi-
lers. Mentrestant, afegeix el Dr. Moll,
jo ha via deixat els estudis eclesiàstics,
i em crida a Mallorca per insinistra-me
en la tècnica del Diccionari. Vaig pas-
sar a casa seva tot el gener de 1921, tre-
ballant fort en la revisió de cèdules i
en l'estudi de la bibliografia  filològica
Ines important. El febrer i març vaig
tornara esser a Ciutadella per organi t-
zar la corresponsalia menorquina del
Diccionari, pert) a primers d'abril fou
per a mi molt interessant, perquè hi
vaig seguir un curset intensiu de fonè-
tica i dialectologia, donat pel Dr. Sch5-
dell, gran amic i orientador científic
de Mn. Alcover i home de grans ini-
ciatives beneficioses per a l'estudi de
la llengua catalana, que m'obrí am-
ples horitzons per a la meva formació
filològica.

«Per a completar la replega sistemá-
tica de materials dialectolõgics, Mn.
Alcover organitzà un gran viatge -la
mós llarga eixida filològica de la seva
vida- i no d'ell tot sol, sine) en compan-
yia de dos col.laboradors, per tot el te-
rritori del Principat i del Regne de Va-
lència. Aquest via tge durà cinc mesos.
Jo, afegeix el Dr. Moll, el vaig fer com-
plet, des del primer dia fins el darrer.
Ens acompanyà durant quasi un mes
Mn. Jaume Sastre, de Llucmajor.

«La feinada que fèrem durant
aquest viatge va ser extraordinària.
Tots tres érem gent de poca son, mati-
ners i forts de salut i de feineria; això
explica que en aquells cinc mesos
vàgim fer enquesta detingudíssima a
48 localitats.

«Aquesta feinada, declara el Dr.
Moll, fou decisiva sobretot com a base
de la meva formació dialectolbgica
que tant necessitava per a poder tre-
ballar conscientmen ten el diccionari.

També aquell primer viatge va ser
per a mi, NOI DE DISSET ANYS, una
visió completa, panoràmica, dels paï-
sos catalans continentals, que d'ales-

hores vaig comprendre i estimar. La
meravella de les muntanyes i dels
plans, de les ciutats i poblets, amb
totes les incidències d'un viatge tan
variat i tan conectador amb tota mena
de gent, em va quedar gravada per
sempre, i de cap viatge, dels molts que
després he fets, no he guardat un re-
cord tan viu i lluminós.»

Aquest amor per als països catalans
continentals, la recomana als lectors
de la seva GRAMATICA NORMATI-
VA per a ús dels escriptors baleàrics
-una meravella de concisió- quan es-
criu:

«Un cop establerta la indentidat
idiomàtica del parlar de les illes Ba-
leats amb el de Catalunya, de la part
oriental del País Valencia i del Rosse-
lló, és clar que en parlar de la NOS-
TRA LITERATURA no ens referim ex-
clusivament a la que s'ha produït a les
illes, sinó al conjunt de tota la produï-
da en la nostra llengua a totes aquelles
regions. Reduir la NOSTRA LITERA-
TURA a la de les Balears seria tan ab-
surd con si un historiador de la litera-
tura espanyola, resident a Sevilla,
considerAs estranyes i forasteres les
obres literàries que no haguessin estat
escrites per autors a nda lusos.

«Això vol dir que un mallorquí, un
menorquí, o un eivissenc s'han d'a-
costumar a mirar com a pròpia tota la
literatura catalana, tant si s'han pro-
duït a les illes com si ha estat escrita en
el continent o fora del territori nacio-
nal, mentre sia producció escrita en
català. un lector insular, un poc cone-
gudes les obres dels escriptros baleà-
rics, ha d'ampliar els seus coneixa-
ments amb la lectura de les obres bàsi-
ques de la literatura catalana general.

Hem de donar a la nostra estimació
de la llenuga pròpia no un simple
valor local o comarcal, sino una am-
plitud que arribi a tots els sectors de la
comunitat lingüística de què formen
part».

En la primevera de 1923, escriu el
Dr. Moll, «comparagué a Mallorca el
gran mestre de la filologia romànica,
Dr. Meyer-Lübke, acompanyat de la
seva senyora i de la seva filla Hilde.
Havia anunciat la seva visita a Mn. Al-
cover, i aquest li havia escrit dema-
nant-li que vingués a revisar el mate-
rial de les calaixeres i ens donAs orien-
tacions sobre la manera d'elaborar-lo

en redactar els articles del Diccionari.
El gran romanista em premgué pel
seu compte i em donà tot un curset in-
tensiu de tècnica lexicogràfica i esti-
mológica, i ell i jo plegats realitzarem
pràcticament la seva doctrina redac-
tant un article del Diccionari futur: era
un article llarg i dificil, de moltes ac-
cepcions i matisos de significat i de
gran abundància de modismes, cosa
que feu més interessant i profitosa la
intervenció del professor Meyer-
Lübke. A part d'aquest treball de la-
boratori, vaig acompanyar a aquell
mestre algunes setmanes en excur-
sions per l'illa, durants les quals va
continuar les seves explicacions que
em varen esser cent cavalls per als
meus estudis i treballs lexicais i eti-
mológics.

«Encara era a Mallorca el prof.
Meyer-Lübke, quan ens comparagué
el nostre veil amic Shadel, amb qui re-
fermArem les converses i lliçons
d'anys enrera, encara que aquesta ve-
gada fonc per pocs dies.

«En la primavera de 1925, ens fa
saber el Dr. Moll, vingué a passar al-
guns dies a Mallorca, per segona ve-
gada el prof. Meyer-Lübke i ii dema-
nàrem la seva opinió sobre la part de
diccionari que ja teníem redactada.
Aquell gran mestre revisa els nostres
originals i els trobá plenament satis-
factoris i concordants amb l'estat de la
lingüística romànica d'aquell mo-
ment, cosa que ens anima a seguir el
camí que ens ha viemassenyala t.

«Aixt, no vol dir que en qüestions
de detall no hi hagués discrepancies..
sovint no ens aveníem d'idees Mn. Al-
cover i jo sobre la manera de redactar
els articles, i per salvar cadascú la prò-
pia responsabilitat acordàrem firmar-
los amb una inical: una A significava
que l'autor de l'article era Mn. Alco-
ver, i una M inidicava que l'autor era
en Moll. Això es va observar en el
volum I; en arribar el segon, com que
Mn. Alcover, per malaltia, havia dei-
xat definitivament de redactar, no cal-
gué posar més incials, perquè la re-
dacció corregué integrament a càrrec
meu.

«Els primeres temps que jo, al Dr.
Moll, vivia a casa seva havia procurat
convèncer-me dels avantatges de lle-
var-me dematí com ell -a les quatre de
la matinada o a les tres i mitja- intentà
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«subornar-me i em llevara a las cinc en
lloc de llevar-me a les sis i mitja, que
era la meva hora preferida. Sempre
em vaig negar a tots excessos, i no
me'n penedesc, ni crec que em puguin
acusar de no haver apro fi tat be el
temps encara que no m'hagi aixecat
sempre amb la claror de les estrelles».
Em sembla, afegesc jo, que el vers
d'Ovidi, DURA TAMEM MOLLI
SAXA CAVANTUR AQUA que Ile-
gim a les obres de l'Editorial Moll, co-
rroboren la seva afirmació. Al capda-
vall, diu el Sr. Llompart de la penya
esplicant aquest vers, l'altiva duresa
de les rogues hauria d'esser vençuda
per la persistent tenacita t de l'aigua.

Mort Mn. Alcover i després de cer-
tes vicissituds, des del dia 11 de maig
de 1923, el Dr. Mon va poder dispon-
dre i obrar com a únic propietari de
totes les cèdules lexicogràfiques ciel
futur Diccionari.

El Diccionari Ca talà-Valencia-
Balear es, com diu el seu subtítol, l'i-
ventari lexicogràfic i etimològic de la
llengua catalana en totes les seves for-
mes literàries i dialectals, recollides
dels documents i textos antics i mo-
derns, i del parlar vivent al Principat
de Catalunya, al Regne de Valencia, a
les illes balears, al departament  fran-
cès dels pirineus Orientals, a les Valls
d'Andorra, al marge oriental d'Aragó
ia la ciutat d'Alguer de Sandenya

La història del Diccionari es gaire be
una epopeia. Un home, Mn.Alcover,
va cremar-hi la vida; un altre, el Dr.
Moll, QUARANTA ANYS de la seva
existencia. Els deu grossos volums
clue enllestí amb els seus
col.laboradors, Manuel Sanchis Guar-
ner i Anna Moll Marques, constituei-

xen el millor monument a la llengua
Catalana que li hagi esta t mai dedicat.

Aquesta obra ens diu ben clar i
llampant com es d'inesgotable la ca-
pacitat de treball del Dr. Moll i com es
també d'encesa la seva amor envers
de la llengua materna. Crec que seria
àdhuc poc eloquent aplicar-li aquella
cançó que Marià Aquiló, el «Patriarca
de les Lletres Catalanes»,  dedicà a la
seva Princesa,la llengua materna:

Una vida, dues vides
quantes vides teniu vós?
-vos teniu la meva vida
que es la vida de tots dos.
El Dr. Moll «ALMA MATER» de

l'obra Cultural Balear, ha aconseguit
interessar la gent jove mallorquina
per a l'estudi de la llengua vernacla i
avui es donen cursets de mallorquí a
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l'estudi general Lul.lià, als Institus
d'ensenyament secundan «Ramón
Llull i Joan Alcover, als principals
col.legis de Batxillerat de la Ciutat de
Mallorca i per correspondencia. Els
infants i la gent d'edat madura, per
iniciativa i intervenció directe del Sr.
Moll escoltem amb un plaer a no dir la
trasmissió, en forma dialogada , els
dissabtes i diumenges, d'una rondaia
de Mn. Alcover per les antenes de
Ràdio Popular de Palma. Altres emis-
sores locals han seguit aquest exem-
ple. Ràdio Felanitx i  Ràdio Inca Ilan-
cen també a l'espai,la seva rondaia.

Crec que l'esperit d'observació del
Dr. Moll, sempre alerta pot colombrar
ja una teia d'esperança encesa en la re-
signació i contemplar dins l'avenir,
sense parpelleig, la llum radiant
d'una radiant d'una nova epoca de
florides primaveres.

CULTURA

Francesc
de Borja
Moll

Ciutadella (1903) - Palma (1991)
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Gent de la vila

En Benet «tamborer», el darrer vinater de
Llucmaj or
Devers el 1975 s'acabaren de posar bótes congrenyades a Llucmajor

En Benet Clar Font és un llucmajorer de 71 anys que
fins el 1975 feia vi dins el seu celler centenari inaugurat
pel seu padrí Benet l'any 1898. Va continuar l'of ici son
pare, Miguel, fins que el nostre entrevistat va acabar el

servei militar i també es va posar a fervi.
L'anecdotari d'aquest home és tan suggerent i agradós

que hem volgut transcriure textualment tota la conversa.

-Quin era el vostre of ici?
-Jo era conrador, com mon pare i es

padrí, pero ja els havia vist fer vi. Es
padrí va fer fer un celler l'any 1898 i va
començar a fer vi; llavors es seu fill
Miguel que era mon pare, i llavors
vaig començar jo, l'any 1942, després
de fer es servici. En es coranta anys jo
ja era tot sol: mon pare es va morir.
Amb jo, vénen a ser tres generacions;
vaig començar per vermar ses nostres
finques i ses de quatre amistats, que
diuen...

-I, fins quan en féreu, devi?
-He tancat ses portes i també he

estat es dan-er de Llucmajor, que he
fet vi, a base de vi en bótes congrenya-
des. Aquest que fan vins dins un cup i
llavors dins un barral no són vinaters.

Per que he tancat ses portes? per
falta de rams, hem de dir. Els ha via
d'anar a cercar a Porreres o a Felantix i
hi perdia perquè me deien mentides:
«tendrem aquesta camionada talla-
da...» Jo m'hi presentava i no la hi te-
nien; tenia es personal aquí i hi perdia
doblers, i vaig dir: «Au, no pot ser!»
Quan hi ha via rems per tots es cellers
de Llucmajor tot eren carros que en
traginaven i en sobraven... pert) en fal-
ta r una cosa... s'acaba.

-Com fèieu el vi?
-Es vi s'esclafa i d'es moment que

s'esclafa s'hi posa s'u per cent de «pi-
trisulfit» perquè no torni fort. Aixe, és
un material antic i és com sal pero jo ja
vaig anar a vida moderna i usava gas
sulfadors: són unes botelles de ferro
d'un metro i és perquè és gas, si en
poses de més, en tancar-lo, fuig. Tots
es negociants grossos posaven gas; té
un olor de sofre i aquest gas, aquest

aire se fica dins es rem, allò fermenta i
cada dia s'hi posa sa prova per sebre
sa temperatura d'es raïm, això se fa a 0
graus. Sa prova és com un plom, es
termòmetre pujava fins a s'altura que
marca es graus, fins a 12, cada dia tant
com bullia perdia un grau fins arribar
a O. Quan està a 0 se posa dins ses
bótes, es vi ja està fet. Quan estan ses
bótes plenes puja un grau més o
manco, després se confita es vi negre i
ja es a punt de beure. Quan és sa lluna
veia de Tots Sants se «trasbalsa», se
posa d'una bóta a s'altra, se lleven es
baixos i ja queda filtrat per beure i se
pot beure per Nadal. Es millor sa lluna
veia, perquè es vi està més tranquil,
pero jo n'he mesclat de tota manera.
Es vi dorm en lluna veia.

L'any 1900 es raïm se trepitjava amb
sos peus, jo ja no ho vaig fer. Primer
vaig fer una capoladora de fusta amb
un «corron» d'ametler i rodava amb

ses mans. A 40 anys vaig posar un
motor i posàvem ses portadores sen-
ceres, de s'altre manera es posaven a
senaiades, ses portadores duien 110 o
120 kilos de rdirn i les duien dos
homos ansa per ansa i un que empen-
yia per darrera.

-S'han de netejar les bótes?
-Les bótes no s'han de fer netes pert)

les han de dur netes sempre. Quan
una bóta està neta a base de sofre és
perquè la duen ben ensorada, és un
sofre que cremen amb blens ia s'época
d'es vermar està ben encaminada, si
sa bóta la duen abandonada és igual
que un pagés que tira es blat dins es
cards (tot d'una se mor), perquè sa
bóta estigui ben arreglada cada mes se
crema un tros de sofre a dins sa bóta
de roure.

Si sa bóta està enrajolada no impor-
ta cremar sofre parque sa rajola no
beu, és sa fusta que té es perill de tor-
nar picada i per això es vi sortiria fort,
un poc «vina grillo».

Qualcun me deia: «i, per que me
surt picat es vi?» i jo li deia que no el
sabia fer bullir, mentrestant pensava
«tot es temps que jo tendré es vi bo i
voltros el tendreu picat, jo el tendré
més bo de vendre», tothom mira sa
part seva.

QUI VOL VI, QUE VAGI A CAN
BENET TAMBORER», BOTA
FRESCA!

-Quants litres solíeu fer?
-40.000 o 50.000 litres segons s'an-

yada, si no me bastaven ses bótes el
posava a unsbottos, dis sa portassa.

No-
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-Comei veníeu?
-Directament de sa bóta congrenya-

da. El veníem a granel, venia sa gent
amb sa botella i el veien mesurar, els
agradava veure sa sabonereta, cada
mes o cada dos mesos feia unes ven-
des, omplíen 16 litres i els deia que
tornassin d'aquí un mes i així jo no
havia d'estar tan subjecte a sa venda i
me n'anava a preparar, a fer ses feines
d'es camp: llaurar ses vinyes... Lia-
vors posa va una crida, deia an es saig
que em fes una crida a tot es codrat de
Llucmajor: «Qui vol comprar vi que
vagi a Can Benet «Tamborer», bóta
fresca»...

LA PRIMERA PESSETA QUE VAIG
COBRAR VA SER FALSA

-Què valia una botella de vi?

-Es primer vi que vaig vendre jo a sa
bóta cogrenayada, el vaig vendre a 25
cèntims es litre: jo tenia 8 anys, per
cert va venir una dona i me va dir.
«Què me vols vendre vi?» i jo li vaig
dir: -«Sí, jo el sé mesurar». I me va
donar una pesseta i va ser falsa, sa pri-
mera pesseta que vaig cobrar va ser
falsa, es jornal no era molt més d'una
pesseta, llavors.

L'any 30 pagaven un duro de jornal
i jo vaig comprar sa bicicleta amb co-
ranta jornals: coranta duros. Quan me
vaig retirar, darrerament es vi valia de
12a 13 pessetes,devers l'any 1975.

-Per què penjàveu un ram de pi al
portal del carrer?

-Era sa propaganda, això volia dir
que veném vi, enlloc de posar un
manat de serments posàvem un ram
de pi, coses antigues i un per s'altres
sempre ho havíem fet així.

-Hi havia molts cellers, a Llucma-
j or?

-En general, hi havia 30 cellers a
LLucmajor, perquè moites cases que
només tenien dues corterades ja te-
nien un celleret petit i una bóta. Tot-
hom feia vi i llavors l'embarcaven. Hi
havia molt de vi mal fet, aspre, perquè
no el sabien fer. Ja ho veus! i ara és a
l'enrevés, ara el duen de fora. Molts
de llucmajorers tenien cellers: en
Tomeu Contestí, en Pep Babera, en
Joan «Coler», en Bernat «Carro», en
Miguel de Can Güells, en Lluquet d'es
vi, en Miguel Vilaret, a Can Bastos, el

Senyor de Biniferri, aquest senyor
tenia tot es revolt després d'es cemen-
ten, jo he vist 5 o 6 corterades, tot
vinya... Tots aquests tenien cellers de
bótes congrenyades, dins es centre vei
de Llucmajor, de sa plaça per avall no
hi ha cap celler perquè ja és més nou,
tot això. Es vi se feia dins es poble vei.

-Vos coneixíeu amb tots els vina-
ters?

-Sí, sí, sí, per?) dins es negoci no se
discutia, perquè jo era més savi que
rts altres, perquè jo anava a ses confe-
rències de Felanitx de s'enginyer i
un poc més que ets altres de fer mes-
cles, jo, d'una botella de vi te faré qua-
tre castes de vi i ets al tres no ho sabien
fer. Vaig vermar una vinya de Porre-
res i només feia 7 graus i s'enginyer
mos va dir que si el declaravem l'hau-
riem de entregar per fer esperit, va dir
que diguéssim que feia 10 graus i jo el
vaig reforçar amb vins superiors, de
15 graus; els dúien en bóttos de devo-
ra Madrid, i mesclant un 25% sortia vi
de 12o de 13 graus.

SA GENT ANAVA A VERMAR PER
UN PANERET DE RANI

-Quin tipus de vinya hi havia a
Llucmajor?

-Hi havia moites vinyes a Mallorca,
a sa part de Galdent, tot eren vinyes.

Es rem d'un temps eren vins de men-
jar, vins de balança (vol dir per vendre
a plaça), per menjar. Ara es darrers
rail-us que comprava a devers Porreres
eren molt fluixos i no servien per men-
jar, rdirn apinyat. Va venir una epidè-
mia i només quedaren quatre vinyes
clares ide cada dia manco.

-Cantàveu, el temps de vermar?
-Quan anàvem a vermar amb sos

carros, ses dones cantaven «Es ball de
ser Vermadores». Anar a vermar era
una bulla, se n'anaven tots, gent de fa-
mili i alguns anaven a ajudar per un
paneret de raïm. No és com ara, no
passen gust de res, ara...

-El vi que es fa ara, es diferent?
-Tot es vi que se fa ara es fa amb un

enginyer. Si jo volgués fer vi no en po-
dria fer a no ser que vengués un en-
ginyer, perquè volen sebre com esta
fet i ha d'estar tot embotellat, no se pot
vendre a granel. Es vi ve a ser igual,
un temps feia més graus perquè es
raïm era millor. Ara són raïms fluixos,
va a cercar fer molts de quilos però
això se pot arreglar així com volen, se
pot mesclar amb vins superiors i fan
sa casta de vi que volen.

Encara que hagin passat tants
d'anys, a casa seva es respira aquell
perfum que surt del celler tan ben
conservat i d'aquelles bótes congren-
yades intactes al pas del temps.

C. Julia i C. Font
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FORA VILA

dueix una febre que pot arribar a ser contagiosa per les per-
sones, amb aquesta vacunació hi ha hagut una mica de po-
lemica ja que a les ovelles vacunades se'ls posava una es-
pecie de gafa a l'orella per seguir un control de l'animal,
però al mateix temps aquesta gafa era massa grossa i no
deixava que la ferida se secas, produint a alguns animals el
«tétanos», morint pocs dies després.

També cal dir que dia 28 de febrer va acabar el termini
per demanar subvencions de la C.E.E. per les ovelles. En-
guany farà ja 4 o 5 anys que aquesta subvenció se dóna i ha
tengut una bona acollida pel pages ja que creim que la ma-
joria l'han demanada. Aquest any s'han limitat els abusos
fets altres anys per qualcun que no tenia ovelles i en decla-
rava ja que hi ha hagut una série d'inspeccions i pareix que
la cosa es consolida.

Quant a les ametles i les garroves dir que tot segueix
igual, si bé pareix que les perspectives per enguany, no
quant als preus sinó a la producció, seran bones, però tor-
nam estar amb «so cuento de na Maria Castanya» ja que si
enguany la producció d'ametles es bastant grossa, com pa-
reix que ha d'esser, la seva qualitat sera molt baixa per
haver-n'hi moltes de l'any passat penjades a l'ametler i per
tant els preus tornaranesser baixos.

PERSPECTIVES DE CAÇA
Un pic passada la costa de gener pareix que el mercat se

torna animar una mica encara que no massa, ja que els
preus segueixen per l'estil per-6 pareix que hi ha mes ganes
de comprar. Els preus dels animals en viu són els següents:
Truges
Bous 

	1L10 ptes.
450 a 500 ptes.

Porcelles 	 250 a 350 ptes.
Xots 	 200270 ptes.

Cal remarcar que els xots al passar dels 13 quilos, en
canal, peguen una forta davallada, situant-se per davall les
200 ptes. per quilo.

Ara que xerram de xots cau be dir que ja són molts els
que estan vacunats per la brucelosis, malaltia que els pro-
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Degut a que ha fet el temps que tocava, els animals de fora-
vila no van gaire desbaratats, n'hi ha més d'un que ens ha
dit que ja se veuen conillets tendres menjadors i que si les
coses van be les conilles podrien arribar a fer fins i tot tres
ventrades. Suposam que així com ha començat bé la tem-
porada dels conills també hi anirà la de les llebres que en-
cara que n'hi hagi més poques se'n veu qualcuna de petita,
esperemque també siguiun bon any per elles.

Respecte a un aviram coldiciat per tots els caçadors, les
perdius, n'hi ha motes que ja van collades, però Lambe n'hi
ha bastantes que encara van amb esbart calentes, esperem
que la calentorels pugi aviat  i hagi unes bones niarona des.

PASTISSERIA
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Aquest mes si que hem pogut consultar les dades refe-
rents a la pluviometria, i mes en concret als dies que con-
formen l'antiga predicció dels mesos de Santa Llucia, ja
que entre dia 13 i 24 de desembre no va ploure gens, sí que
ho va fer entre els dies 8 i 10 que plogué un total de 19 litres
per metre quadrat.

Quant a la pluviometria del mes de gener, que el mes
passat no poguerem oferir es la següent: dins aquest mes
plogué un total de 148'8 litres per metre quadrat, destacant
dia 24 amb 27'8 i dia 25 amb 73 litres.

Dins el mes de febrer la pluviometria que se registra dins
el nostre terme fou de 78 litres per metre quadrat, desta-
cant dia 1 amb 12'8 litres i dia 2 amb 43, els altres dies les
pluges foren mínimes.

Aquest bon temps per la marina de Llucmajor, que feia
una serie d'anys que no veiem i que pareix que enguany
s'arribarà a compondre, es degut a que les pertorbacions
atlantiques arriben a les nostres Illes i amollen la seva
aigua al nostre terme; hem de recordar que aquestes foren
les pertorbacions que afectaren greument als termes de Po-
rreres, Campos, Montuïri, Sa Pobla, inundant i fent des-
trossa a la foravila, i la veritat es que no plou mai a gust de
tothom.

Gracies a aquestes brusques el terme nostre ha reviscolat
amb un verdor que feia anys que no se veia, els sembrats
van bons, els ametlers treuen la flor bona, i n'hi ha qualcun
que es queixa que no pot llaurar, però en definitiva podem
dir que si la cosa no s'espenya i el temps segueix el seu curs
normal engua ny l'a nyada sera bona, tocam fusta.

NOUS INDICIS DE CARN

Una apartat que dissortadament se torna fer notícia a la
nostra secció es el fet dels cans que fan carn, però aquest
mes es una carn una mica atípica ja que els afectats no foren
ni xots, ni cabres, sinó que devers les Piquetes del Pèlag i
per So n'Eixida aquest pic els cans s'aferraren a gallines, al
primer lloc anomenat dins el galliner hi trobaren un ca per-
diuer i un bufó que havien donat compte de totes les galli-
nes
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En parlar de beure una copeta o
un parell de copetes, normalment
ho relacionam amb festa i alegria,
encara que de vegades mos passam
i llavors ja no és el mateix, quan co-
manda el cervell l'efecte  alcohòlic
una persona perd la tramuntana i
els desbarats que fa, fan riure o fan
pena als qui el contemplen.

N'hi ha hagut de hagut de glosa-
dors que han estat prou afectats de
beure, de beure suc de rem, natu-
ralment, i després les conseqüències
eren desastroses. Un deia:
Vaig gafar una moixeta
acollerada de blanc
i davant ca sa xueta
me van tirar dins es fanc.

I a una altra que s'havia allargat
enmig de sa plaça a conseqüència
d'haver perdut l'equilibri per la ma-
teixa causa li retreien:

Patapum va fer en Berna t
a davant ca na Frontet
llenega des peu endret
i va pegar un bon esclat.

Gloses i Cançons

En algunes dates senyalades és
més freqüent agafar una gatera, per
exemple per a Sant Antoni, i d'aquí
aile) de qué
Els ximbombers són gatons
perquè beuen molta seca...

I així mateix, quan un s'excedia
en la parla deien:
No és ell qui parla, sinó en Ripoll.

Evidentment el suc de la marca
«Ripon».

També hem sentit de forma habi-
tual de qualcil que estant bastant
empès encara demana beure:
Es de dedins crida es de defora.

Se veu que la característica princi-
pal és la falta d'equilibri, de manera
que un gat el veim o bé tambalejant
o allargat per terra. Ja ho deia
aquell:

Ja és mort qui va fer la Seu,
que Déu l'hagi perdonat,
i un homo en estar gat
o onsevulla se jeu.

A pesar de tot brevejam de la
nostra tara:

No en volem cap que
que no sigui des nos tros.
No en volem
que no estigui ben gat.

I fins i tot recitam el nostre himne
particular alçant la copa i un pic i
un altre. En aquesta la m'ensenya el
meu company Antoni Martorell,
mestre d'escola, dit de ca sa Cabre-
ra, per més senyes:
Beguem per la santa tassa
i per un frare coronat,
procurant sempre estar gat
i refermem si mos espassa;
procurar no menjar massa
perquè hi cabiga més suc
i assotar-mos com un ruc
fins i tant poguem dir pruna
i sempre en beurem qualcuna
perquè es ventre no s'eixuc.

Guillem Oliver
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L a sessió plenaria del mes de febrer i segona temptati-
per aprovar els pressuposts municipals la primera va

acabar com el rosari de l'Aurora a causa del lapsus de Ma-
nuel Valenzuela que deixa els socialistes en minoria de-
mostrà clarament que les eleccions són darrera el cantó.

El portaveu, Mateu Monserrat, duia la lliçó ben apresa i
l'hi amolla de carrereta. Critica la gestió socialista durant
els quasi quatre anys de legislatura. Tota una successió de
números i de xifres per demostrar que els socialistes, se-
gons l'opínió del PP, havien donat prioritat a les despeses
de personal per sebre de les inversions.

ambé en Rabasco vota en contra dels pressuposts
municipals igual com el Partit Popular per?), segons

conta el mussolet, aquesta vegada el regidor arenaler va fer
bonda. Mateu Monserrat li havia pres la davantera i la seva
intervenció va ser més be breu. Però va tenir temps d'amo-
llar una de les seves habituals advertències dient que
<pronto podremos comprobar públicamente la mala ges-
tión y el daño que el PSOE ha hecho al pueblo»

E n el capitol de precs i questions, el regidor del PSM,
Maties Gardas, proposa a tots els partits que la pro-

pera campanya electoral sigui neta i sense cops baixos,
amb una al.lusió directa els escrits i papers anònims que,
malhauradament, ja han aparescut pel poble. Aquestes
acusacions anònimes i gratuites haurien de ser desterrades
de la vida política local. Qui té proves de l'existència de
coses mal fetes, que les demostri i li agrairem tots els ciuta-
dans. Si no es així que calli i no embruti la reputació d'al-
tres persones, amagant-se i no volent donar la cara.

E 1 mussolet esta molt content. A la propera legislatu-
ra, si no hi ha res de nou, el consistori llucmajorer tor-

narà tenir una regidora. Ja era hora que un partit es decidía
a col.locaruna candidata ais primers llocs.

Els socialistes han decidit ja tota la llista i Margalida
Salva estarà en el quart lloc. Per tant, es quasi segura la pre-
sencia d'una regidora en els escons de la Casa de la Vila a
pa rtir del mes de juny.

p arlant de les eleccions, aquestes seran molt anima-
des. Ja diuen que «com més són, més riuen» sembla

que seran vuit les llistes i per tant els partits que es disputa-
ran els vots dels vots ciutadans llucrnajorers.

Seran: el PSOE, el Partit Popular, el CDS, Convergencia
Balear, PSM, ASI i el PCB. Més oferta, impossible. Hi haura
mítings per na Bet i sa mare.

i en el PSOE no hi ha nervis i els llocs ja són adjudi-
cats, no passa igual en altres partits, com per exem-

ple, en el CDS. Es possible, i segons altres més que proba-
ble, el desembarc de Jeroni Alberti al partit d'Alfonso Suá-
rez i això lleva la son a més d'un.

Tot semblava que ja estava dit i beneït en el CDS, pet-6 si
arriba don Jeroni els centristes l'esperen amb la porta i els
braços ben oberts les llistes enregistraran novetats i hauran
de fer lloc a politics que més d'UM, sempre han estat
homes d'Albertí.

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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C.F. Lluc major
Joan Quintana

Sempre ha estat alguna
cosa especial per a mi el
C.F. Llucmajor, per mes
d un motlu que ara no
vénen al cas, per això en
aquests moments em sap
greu haver d' escriure que
aquesta temporada les
coses no van gens be I mes
essent el president el meu
apreciat amic Biel Panlza.
La gran campanya de l' e-
dició anterior, amb el cam-
pionat de I liga conquistat I
el posterior de Iligueta han
quedat endarrera, I ara les
coses no acaben de marxar
així com cal. I es que, al
menys per a mi, ha estat fo-
namental la no participació
de l' equip de tres noms bà-

sics, els germans Cano I Biel
Garau, els quells han esde-
vingut les absencles mes Im-
portants de la plantilla que
va conformar l' ascens ja
que la resta són práctica-
ment els mateixos encara
que també hem de tenir en
compte el factor mala sort,
perquè un dels millors fitxat-
ges fets aquesta tempora-
da, Miguel Monserrat, entre
I' haver de complir el serval
militar I una greu lesló, ha fet
que estás Inacflu més de
mitja temporada. Tampoc
els ex-juvenILs fitxats de l' Es-
panya no han respost com
pertocava.

I ara que ja no es pot fer
res per a l' ascens és galre-
bé impossible que es co-
mend l a planificar la tem-
porada venidera esperant

que no es caigui en els ma-
teixos errors I així intentar
pegar el bot cap a I Regio-
nal. Però abans de tractor
un tema encara molt Ilunyei,
resumirem el que portam de
I liga fins al moment de tan-
car aquestaedició.

I VOLTA
PORRERES,
LLUC MAJOR, 2

Sense cap dubte, el C.F.
Llucmajor en els darrers anys
té una mida presa al Porre-
res I aquest partit inaugural
de la Lliga 1990-91 no en va
ser cap excepció. Es va
guanyar el partit, amb gols
d' Eusebio I Giménez, pert)
es va perdre el defensa F.
Cano el qual es va rompre
el brag.

LLUCMAJOR, 2
PORT DE SOLLER,

Alineació local: Cc:moves,
Reina, Mora (B. Gari), Gela-
bert, Janer, Jimenez, Mon-
serrat (Sempere), Salom
(Guasp), Servera, Cardell I
Euseblo(Gual).

Gols: 1-09 minut 80, Sem-
pere I 2-0, m. 85, G. Gari.

GENOVA, 3
LLUCMAJOR, 1

Alineació visitant: J. Gad,
Gelabert, Mora, Eusebio
(Sempera), Jaume, Janer,
B. Gari (Salom), Frau, Jime-
nez (Gual), Servera I Cardell
(Guasp).

L" únic gol de Uucmajor
marcat per Antoni Servera.

LLUCMAJOR,
STA. EUGÊNIA, 1

Alineació local: Cánoves,
Reina, Cordell (Guasp), Al-
varez, Gelabert (Servera),
Janer, Gual (Sempera),
Jaume, Salom, Monserrat
(B. Gad) I Giménez.

LLUCMAJOR, 3
P. CALVIÀ, 1

Alineació local: J. Gari,
Reina, Cordell, Ginard
(Guasp), Jaume, Janer, B.
Gari, Gimenez, Salom (Mon-
serrat), Servera I Frau.

Gols: 0-1, min. 52 . Fernán-
dez: 1-1, m. 83, Servera 2-1,
m. 87, Servera 3-1, m. 90, B.
Gari.

LLUCMAJOR, 2
PUIGPUNYENT, 1

Alineació local: Cánoves,
Reina, Martorell, Ginard,
Jaume Janer. B Gad, Jime-
nez, Guasp, Servera I Car-
dell. També va jugar: Euse-
bio, Mora, Cantero i Monse-
rrat.

Els gols del Llucmajor
varen ser aconseguits per B.
Gad Servera.

FERRIOLENC, 1
LLUC MAJOR, 0

Sense cap dubte un dels
millors equips d' aquesta II
Regional es el del pla de Son
Fordo', filial del Ferriolenc
que aquest any per primera
vegada en la història milita
a Ill Divisió Nacional, sota la
direcció tècnica de Pepe
Dols. Pea!) el que vertadera-

ment ens interessa es d' in-
ferior categoria encara que
fos per la minima, amb els
jugadors que no són útils al
primer equip, venceren al
Lluc major.

LLUC MAJOR, 2
ALGAIDA, 1

Alineació local: J. Gari,
Reina, Mora, Euseblo,
Jaume, Janer, B. Gari (Mon-
serrat), Guasp (Servera), Gi-
mènez, Cantero I Cordell
(Glnard).

Gols: 0-1, m 40. Baugá: 1-
1. m. 53, Servera I 2-1, m. 85,
Monserrat.

PLA DE NA TESA, 0
LLUC MAJOR, 2

Important triomf de l' e-
quip que entrena Sebastià
Feliu que amb aquesta vie-
tõria se tornava a situar amb
positlus en la taula classifi-
catória. Els gols del triomf vi-
sitant foren marcats, tots
dos, per M. Monserrat.

LLUC MAJOR, 0
VA LLDEMOSSA AT., 0

Alineació local: J. Gari,
Reina, Mora, Cardell,
Jaume, Janer, B. Gad
(Salom), Giménez. Cantero,
Servera I Monserrat.

Partit en ei qual les defen-
ses varen mostrar-se supe-
riors a les linies d' atac i en el
qual el Llucmajor va perdre
un dels dos positius conque-
tits el diumenge anterior.

SANTA MARIA, 4



C.F. LlucmaJor, temporada 1990-91 (Fotos Quintana).
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LLUCMAJOR,
Una altra derrota dels ver-

mellons a Santa Maria con-
tra el titular d' aquest nom.
Aquesta golejada és la
major soferta pel CF Lluc-
major en els darrers dos
anys, tant en partits amisto-
sos com en partits oficiais.

LLUCMAJOR, 3- MARIER, 0
Alineació local: J. Gard,

Reina, Cardell, Eusebio
(Guasp), Jaume, Janer, B.
Gari, Gimènez (Salom),
Frau, Servera (Monserrat) i
Cantero.

Gols: Cantero (2) i Frau.
Un altre positiu pel club de

la Plaça d' Espanya que el
tornava a situar amb més
dos a la taula classiflcatõria
en una zona més o menys
intermitja. El gol visitant.
marcat per Eusebio.

LLUCMAJOR,
MONTAURA, 2

Un gol visitant en la prime-
ra part I un altre a la segona
varen sentenciar un partit
en quê els locals no varen
merèixer la victòria, encara
que el marcador hagués
pogut ser diferent si Euseblo
no hagués fallat un penaltie
quan l' equip de Manacor
de la Vall només guanyava
d' ungol.

J. BUNYOLA, 4
LLUCMAJOR, 1

Els Reis MagIcs no varen
ser gens generosos amb el
CF Llucmajor —el partit es
va disputar el dia 6 de

nou.

II VOLTA

LLUCMAJOR, 3
PORRERES, 1

Ho délem al principi... el
Llucmajor ha pres mides al
Porreres I en aquest partit es
va tornar a demostrar. L' a-
legrla dels gols la posaren
Sempera (2) I Cantero l la
pena va venir amb la lesló,
als pocs minuts del comen-
çament del partit, de Mi-
guel Monserrat, al qual amb
una dura entrada, II rompe-
ren una cama.

PORT DE SÓLLER, 3
LLUCMAJOR, 1

Els sollerics, que ja havien
vençut en el partit de la pri-
mera volta per idêntica di-
ferência, varen repetir I el
Llucmajor aquest cop me-
reixia una sort millor, només
va ser capaç, no obstant
això, de marcar un gol obra
de BaltasarCardell.

LLUCMAJOR,
GÉNOVA, 2

Alineació local: J. Gari,
Reina, Cardell (Gual), Euse--
bio, Janer (Mora), Agulló (B.
Goa), Sempere (Salom),
Jaume, Cantero, Servera I
Giménez. Partit suspès dis-
sabte dia 2 de febrer per

mor de la pluja I es va haver
de disputar el 17 de febrer I
va acabar amb una nova
derrota dels homes entre-
nats per S. Feliu.

STA. EUGENIA, 2
LLUCMAJOR, 1

L' equip entrenat per
Joan Parera —aquell que
va ser gran jugador del RDC
Mallorca— va tornar guan-
yar per la minima, com ho
havia fet en el partit de la
primera volta a l' equip lluc-
majorer el qual va marcar el
gol per mediacló del capita
Joan Jaume.

P. DE CALVIA,
LLUCMAJOR, 1

Tremenda derrota contra
el darrer classificat que fins
aleshores només havia
guanyat un partit. En la pri-
mera part va començar
marcant equip local, dos-
prés va empatar el Llucma-
jor a través de M. Cantero I
abans d' acabar els primers
45 minuts va passar al da-
vant el Platja de Calvià. A la
segona part varen arribar
tres gols més dels de casa
que varen deixar derrotats I
golejats els homes de Se-
bastlà Feliu.

gener— I el carbó va ser
abundant, en forma de
quatre gols quo varen ser els
que hagué de treure de la

porteria el meta J. Gari. El
gol de l' honor visitant, mar-
cat per Eusebio.

LLUCMAJOR, O - CIDE, 3
Els collegiats de Palma

varen ser molt superiors als
Ilucmajorers els quals varen
encaixar la més ampla go-
lejada de la temporada en
propi camp, en el partit final
de la primera volta. Hem de
dir que en els tres darrers en-
contres comentats el CF
Llucmajor només va acon-
seguir marcar un gol a
canvi, en contra en va rebre



Futbolet: InIclacIó. Re! Jaume III. Entrenador: Biel Bib/ion!.

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

C/. Bisbe Taixaquet, 6- Tel. 66 03 74
LLUCMAJOR

32
	

ESPORTS

Resultats dels partits d'esport Escolar de dia
11-02-91(02-02-91)

B.1 C.	 BENJAMÍ
Rol Jaume II, 2
Sant Alfons KA», 4

FUTBOLET

INICIACIÓ
Rei Jaume III, 7
Sant Alfons, 1

Els gols dels Ilucmajorers
foren de Manolo Sanchez
(1), Oscar Duran (1), Mi-
guel A. Martí (4)1 Miguel A.
Solano (1). També jugaren
a sa porteria N' Eladio
Huertas I en Mateu Calciés
1 al mig del camp en Pere
Anton! Salvei, en Miguel
Angel Mut en Daniel Ju-
bert 1 n' Andrian Solano.
Bon resultat aconsegult
pels nins que entrena en
Biel Bibilonl.

Ntra. Sra. de Gràcia, 1
Ses Salines, 7 (*)
(*)tots els gols aconseguits
pel mateix Jugador.

El gol dels IlucmaJorers
fou d' En Miguel Jaume
Munar, també Jugaren en
Tomeu Martinez, Antonl
Carbonell, en José Manuel
Muñoz, en Bartomeu Ser-
vera, en Tomas Martínez,
en Rafe! Perelló 1 en Damlei
Oliver. Un resultat tot Just al
contrari dels del Col.legl
Públic, en Tomas Martinez
haurà de treballar de va-
lent porqué aquests resul-
tats no es tornin a donar.

Encara que va comen-
çar guanyant a la primera
part per 1 a 0, al final es
varen imposar el felanitxers
ja que presentaven al.lots
més grandets que els nos-
tres, encara que varen
perdre no es pot dir que
fessin un mal partit 1 Iluita-
ren fins al final, Ja en brus-
ca, per aconseguir acursar
distàncies, els dos gols
foren, 1 d' en Rafel Gar-
des 1 1 d' en Salvador Cla-
dera I també jugaren en

Miguel Garcies, en Miguel
Sanchez, Alberto Gil, An-
dreu Mas, Bartomeu Man-
resa, Francesc Vidal 1 Se-
bastlei Cañellas.

Ntra. Sra. de Gracia, 10
Fra Joan Ballester, 1

Els Benjamins de Nostra
Senyora de Greicla deixa-
ron ben clar el resultat, un
10 a 1, ho diu tot, foren su-
periors en tots els terrenys,
5 gols d' en Sebastià
Ramis, 4 d' on Joan Vega 1
1 d' en Miguel Juan deixa-
roan sentenciat el partit que
havia pros costa amunt, Ja
que a la primera part fou
quan aconseguiren els
campaners el seu gol 1
s' avançaren al marcador

amb un 0 a 1. També Ju-
garen en Rafel Tomas 1 en
Miguel A. Navas a la por-
teria 1 on Llorenç Trobat,
n' Inocencio Martinez
n' Oscar Salinas.

ALE VI
Rel Jaume III, 4
Sant Alfons «AD, 3

Un partit molt nivellat
que només es va decantar
de part dels Llucmajorers
en el darrer temps 1 quan
ja faltaven uns dos minuts
per acabar l' encontre
amb un gol d' en Juan
Pedro Geizquez, els altres
gols dels Ilucmajorers foren
d' en Toni Llaneres, en San-
tiago Suñer 1 Joan Pau Bar-
cola. També Jugaren un
bon partit en Tomeu Ante-
quera en Pero A. Martinez
1 en Francesc X. Marti.

INFANTIL

Ntra. Sra. de Gràcia, 4
Sant Alfons ae», 3

Amb el mateix resultat
quo els Alevins del Collegi

Públic, els Infantils del
Ntra. Sra. de Gré-

cia obfingueren un bon re-
sultat per a la classificadó
final 1 el seu pas a Ia final
Insular, els 4 gols foren (2)
d' en Guillem Talion (1)
d' en Joan Tomas 1 (1)
d' en Joan Marti, 1 tambó
jugaren aquest partit en
Rafel Muñoz, en Mafias
Salvet, n' Antoni Tallon. Ant.
Felip Gutiérrez, en Ramon
Carmona 1 en Fco. Javier
Romero.

BASQUE('

ALEVI MASCULt
Rei Jaume III. 30
Sant Alfons, 20

Els nins que entrena en
Javier Pérez aconseguiren
una dIferèncla de 10 punts
que al final de Iliga pot
&se( suficient per a classifi-
car-se per al Camplonat
de Mallorca. Els punts
foren d' en Juan José To-
barias (4), Mateu Mulet (2),
Miguel Corou (2), Andreu
Escales (6), Jaume Quet-
glas (14), Joan Rafe! Vadeil
(2)1 Tolo Pulgserver (2).



•
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Esport Escolar

2° Jornada d'Esports Col•lectius a Llucmajor

El dissabte dia 2 de marg,
va tenir Hoc aquesta segona
jornada I es dugueren a
terme 8 partits.

El Col legi Públic i el Camp
d' Esports foren escenaris
d' aquesta 2° Jornada, que
dins del calendad de les ac-
tivitats per a esport per a

Edat Escolar es vénen rea-
litzant des del passat mes de
desembre.

Aquest dissabte es va
obrir amb dos partits de fut-
bolet a les 9 del mati, ois
Benjamins del C.P. «Rel
Jaume II» jugaren contra
I' equip del C.P. «Reina
Sofia» de s' Horta I els nins
que entrena en Jaume
Manresa obtingueren un
bon resultat I encapçalen la
classificació, els gols foren
d' en Bartomeu Manresa
(3), d' en Rafel Gardas (2)1
d' en Sebastià Canyelles
(1). I tambe a la mateixa
hora, pero al Camp Munici-
pal d' Esports, s' enfronta-
ren els equips Infantils del
C.P. «Rel Jaume Ill» I del C.
Sant Alfons, de Felanitx, el
resultat final 0 a 3 a favor
dols felanitxers, que en tot
moment foren superiors ais
de l' equip entrenat p' en
Paco Ramos.

Després, a les 10 en el
Camp d' Esports s' enfron-
taren els mes petits (InIcla-
cló) del Col.legi Nostra Sen-

yora de GrOcla I del Fra
Joan Ballester de Campos,
el resultat de 6 a 0 a favor
ciels campaners ho diu tot,
assenyalar que els nins que
entrena en Tomãs Martínez
han millorat des de la darre-
ra vegada que els havíem
vist, i per això s' ha de conti-
nuar treballant. Al C.P. I a la
mateixa hora s' enfrontaren
els equips Alevins del C.P.
«Rei Jaume Hl» I els del C.
Sant Alfons «BD, el resultat de
3 a 0 reflexa la superioritat
dels Llucmajorers que des-
prés d' aquest resultat se-
gueixen encapçalant la
classificació, els gols toron
d' en Juan P. Gàzquez,
d' en Jeroni Llaneres 1 d' en
Joan Pau Barceló.

A les 11 s' enfrontaren els
Cadets (fora de competi-
ció) del C.P. amb els Infantils
del C.P. «Reina Sofia» de
s' Horta, 1 la diferencia de
categoria es va reflectir en
el marcador 13 a 0 a favor
dels Llucmajorers, els gols
toron 4 d' en Diego Martí-
nez, 4 d' en Francisco Peset,
1 d' en Javier Peset, 2 d' en
Matlas Roig I 2 d' en Benja-
min Lafulla.

Els més petits del C.P. «Rel
Jaume Ill», equip entrenat
p' en Blet Blbilonl, jugaren
els darrers 1 en un partit molt
emoclonant I no decldit fins
al darrer minut. els Ilucmajo-
rers perderen front del C.D.
Ses Salines per 6 a 8, els sis

gols dols Llucmajorers foren
tots d' aquest petit gran
atleta Miquel A. Martí.

A Básquet un partit dels
Alevins del Col.legl Públic
que després d' aquest resul-
fat aconsegueixen el primer
lloc de la classIficació, el re-
sultat fou de 37 a 18 contra
l' equip del Collegi Sant Al-
fons amb punts d' en J.J. To-
barias (2), Miguel Garau (4),
Andreu Escales (4), Jaume
Quetglas (20)1 Pere A. Oliver
(7).

A la próxIma °click!) de
«Pinte en Ample», donarem
tots els resultats I les classifi-
codions d' aquest tipus de

Esportperl' EdatEscolar.

B.I C.



Na Catalina Oliver (N.S. Gràcia) al mats alt del Odium a la
categoria Ale vi

En Joan Quintana 3r de Salaam a la categoria Infantil
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Atletisme escolar

La Selecció de Llucmajor de Cross obtingué un bon resultat a la final del
Campionat de Mallorca i de Balears
La Prova va tenir lloc a Son Bordils (Inca), el passat 9 de febrer

B.I C.
Després d' haver partid-

pat a diversos controls de
Cross, els nins I nines dels
tres Col.legis de Llucmajor
(P. Rel Jaume Ill, Ntra. Sra.
de Gracia 1 Sant Bonaven-
tura), obtingueren amb la
Selecció formada entre re-
presentants dels tres
Collegis una bona classifi-
cació, així com els qui par-
ticiparen amb la Selocale,

Comarcal, formada per
atletes de Uucmajor, de
Campos I de Felanitx.

A la categoria d' inicia -
cié, tres atletes hl partici-
paren I pot ser que fos ú-
nica prova on eis resultats
no foren els esperats 1 alxí I
tot feren un segon Hoc (Mi-
guel A. Martí) I un 56 Hoc
(Joan Gual) 1 01)(6 va ser a
causa que tant un corn
altre, per un ilapsus.

d' un jutge de sortida una
vintena d' atletes (entre els
que s' hl trobaven aquests
dos) sortiren en direcció
contraria 1 varen haver de
recuperar uns 20 metres
que ja tengueren recorre-

guts a la sortida. Si no ha-
gués estat per alx6 po-
drien haver ocupat el pri-
mer I segon Hoc.
A Benjamins Femenins,

bones maneres de n' Antò-
nia Oliver que es va classi-
ficar en el 56 lioc I on les
que li arribaren davant te-
nien 1 any més que ella,
també na Catalina Manre-
sa va obtenir un bon iloc
arribant la 20a.

En aquesta categoria es
va haver de retirar per
lesió, na Magdalena
López.

El Campionat de Mallor-
ca es va aconseguir a la
categoria Aleví Femení de
m6 de na Catalina Oliver,
que fent una carrera molt
Intel.ligent va guanyar

amb una autoritat de mós
de 30 metres a la segona
classificada a una distan-
c ia de 1.500 metres.
En Jaume Quetgles

torna estar entre els tres
millors a la categoria Aleví

Masculí I hi passé el mateix
que a n' Antònia Oliver, es
a dir, els dos que 11 arriba-
ren davant tenon un any
més. I també una bona
carrera d' en Pere J. Lobo,
que va quedar 186.

A la Final Territodal de la
categorla Infantil, en Joan
Quintana va demostrar I
obtenir els fruits dels entre-
naments clue ha fet al llarg
dels tres darrers mesos 1
aconseguí el tercer Hoc
d' entre tots els millors atio-
tes de les Balears, només
superat per dos atletes del
C.P. de S' Arenal (Palma).
Al requadre podreu

veure tots els atletes quo
participaren a aquesta
Final Insular I Territorial I els
llocs obtinguts.

A partir de la primera
setmana d' aquest mes de
marc, començara la pre-
parodic!) per a les proves
d' atletismo en pista.

NOMBRE
ATLETA COL.LEGI CATEGORIA LLOC CLASSIFICATS

Miguel A. Marti Jaume III iniciació 2n. 61
Joan Gual S.	 Bonav. iniciació 66. 61
Guillermo Garcia Jaume III iniciació 536 . 61
Antònia Oliver N.S.GrAcia Benjami 56. 51
Catalina Manresa Jaume ill Benjami 206. 51
Verònica Sarmiento Jaume 111 Benjami 376 51
Jaume Quetglgs Jaume III Alevi 3r. 70
Pere J. Lobo S.	 Bonav. Alevi 186. 70
Catalina Oliver N.S.Gracia Alevi 18 97
Joana M8 Quintana Jaume III Alevi 58 97
Agustina Manresa Jaume III Infantil 26 73
Eva Hidalgo Jaumo Ill Infantil 31 73
Joan Quintana Jaume III Infantil 3r. 85
Pau Tomas S.	 Bonav. Infantil 35 85
David Serra S.Llimmajor Infantil 59 85
Francisca Sarmiento Jaume III Cadet 31 44
Guinan Hibiloni S.	 Honav. Cadet 37 41
Miguel A.Cantallops Jaumé III Cadet 41 41
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Bàsquet

Club Joventut de Llucmajor

Cons. i Pay. Pascual es manté en la classificació
Se jugarà la fase d'ascens a 2a Divisió

Els dos darrers partits han
estat molt positiu.

Deis corresponents a la
30 Divisió autonômica el
dia 24/2 se dispute] a Uuc-
major: Cons. I Pay. Pascual
- Tirso Ca Nostra. El resultat:
82-80 ja demostra que va
ser molt disputat, ho va ser
durant els 40 minuts de
Joc, amb diferents alterna-
tives en el marcador, si b6
els de Llucmajor faltant 12
minuts per el final de l' en-
contre aconseguiren pas-
sar davant en el marcador
I acabar amb aquests dos
punts de diferencia sobre
els eivissencs. La victòria
en aquest encontre va ser-

vir porquê l' equip Ilucma-
jorer se classifieds mate-
màticament per a disputar
Ia segona fase, la de l' as-
cens a la segona dIvisió,
sens haver d' esperar a la
darrera jornada de la lliga.

El dia 3/3 a Andratx: An-

dratx, 77 - Cons. I Pay. Pas-
cual, 79. Partit de pur trd-
mit ja que els nostres esta-

ven Jo classificats, així I tot,
I' encontre fou molt dispu-
tat per part d' ambdós
equips, Ja que, com
queda dit no tenla cap In-
terès a efectes de class&
cacló, mós que l' amor
propi, I amb molt d' amor
propl jugaren els de Uuc-
major I no deixaren passar

oportunitat d' aconseguir
una nova victórIa.

FASE A 2° DIVISIÓ
Els equips de Mallorca

que han aconseguit classi-
ficar-se per la fase a 2° dl-
visió són: Boutique Joan,
Cons. i Pay. Pascual i Im-
premta Bahia, de Calyld,
Llucmajor I S' Arenal res-
pectivament. Aquesta fase
se jugard contra tres
equips de l' illa de Menor-
ca. El sistema de competi-
dó sett el de tots contra
tots I començant a zero
ounts. La fase comença el
dia 17/3. Encara no sabem
els noms dels equips me-
norquins pero possiblement
saran, Alcdzar, Bosccs I
Ciutadella.

Joan Martorell

Columbicultura

IV Concurs Vent de Migjorn Tennis. II Torneig Primavera

Patrocinat per l' Ajuntarnent de Llucmajor i amb la collaboració de dife-
rents entitats comercials va començar da 4 de març el II Torneig Primavera
de Tennis i al mateix temps tendrei Hoc el I Torneig Primavera per ais nins de

Escola Municipal del mateixesport.

BASES
1.-El torneig pdmaveraserei de caracter local
2.- Es disputarden les modalitats de simples ¡dobles.
3.- El termini d' inscripció finalitza el dia 26 de febrer, inclusivament. Es po-

dran inscriure a les Oficines Municipal, C/ Constitució, 6, o be telefonant al
número 6626 00de9 a 14 hores.

4.- La inscripció pera dobles es fare] per parelles.
5.- En dobles no hi bowel consoloció ni caps de sèrie. Coda partida sere)

eliminatòria.  L ordre de les partides es de terminarà per sorteig.
6.- En simples es faran caps de serie i se sortejarà la resta de jugadors.
7.- Els perdedors de la primera partida de simples passam a la consolació

(C),i se sortejarà de bell nou ordre de les partides, que seran eliminatóries.
8.- Els gunyadors de la primera partida de simples jugaran una nova

rondo, per sorteig, i si cd amb caps de serie. Els guanyadors I els perdedors
d' aquesta seran inclosos en el grup (A) o (B) respectivament Se sortejarà
unaaltravegadal ord re de les partides, que seran eliminatõries.

9.- Totes les particles es jugaran al millor de tres sets, amb tie-break en cas
d' empat,Ilevat de les finals,que haurà de ser per dos jocs de diferència,

10.- les partides s' hauran de jugar a les pistes del Camp Municipal d' Es-
ports de Llucmajor s' ajustaran a T horari indicat. No obstant axe), per cau-
ses justificades i de mutu ocord es podrà jugar en hores distintes a les assen-
yalades. La reserva de pista anirer a càrrec dels jugadors.

11.- Per a cada partida os concodrei un marge d'espera do 15 MINUTS; un
cop transc ocroguts, sou) oliminat el jugador o la pore lla no prosontats.

12.- Es concediran trofeus al: finalistes I semifinalistes de cada modalitat I
grup.

13.- Els jugadors s'hauran d'informar de l'horarl pal sou oomph), tololonant
al número 64 26 00 o al matolx Camp Municipal d'Esports,tol 6604 33.

14.- Nornés hi haurà servei de pilotes en les finals.
15.- El sorteig per a les prirneres particles es realitzarà el dia 28 a les 12' 30

hores, HI estan convidats tots els participants.	 \
16.-El torneig come Nara el dia 4 de marg .
17.- AI mateix temps se celebrarei el I Torneig Primavera per als nins de I' Es-

cola Munic ipal de tennis.
18.-La inscripció implica I acceptaci5 d' aquestes bases.

J.Q. REGULARITAT
Ir. RASPA - V. Castell (Sta.

Organitzat per la Federa- E ugênia) 744 punts.
ció Balear de Columblcultu- 2n. NORD VELL - Penya Ma-
ra que presidelx el Ilucmajo- resos I Fustes (S' Estanyol)
rer Colou Febrer i la Societat 735 punts.
de S' Estanyol que dirigeix 3r. ILUSION - Penya Es Racó
Julià Mascaró, va tenir Hoc (S' Estanyol)720punts.
el IV Concurs «Vent de MIg- 4rt. BOCA NEGRA - Penya
jorn» que a mes a mes va Regreso (Pôrtul) 658 punts.
tenir la corlaboracló de l' A- 56 ONASIS - Penya Regreso
juntament de Lluemajor. (Pôrtol) 621 punts.
Caixa de Balears «So Nos- 66 NENUCO - Penya J.J.J.
tra», Prefama, Semar, Fuste- (S' Estanyol)620punts.
ria Germans Mõjer, Bar Ca
na Marola I el Club Ndutic
de S' Estanyol, el qual va ser PREMI DEL DIA

escenari d' un excel.lent I er. JAQUE MATE - Penya
final de festa I de l' entrega Pellicer (S' Estanyol) 150
de premis en metd1.11c així punts
com d' artístics trofeus, en- 2on. ILUSION - Penya Racó
tregats pel batte de Llucma-

 (S' Estanyol)147 punts
jor, Sr. Joan Monserrat I pel 3er. MAGO - Germans Va-
delegat de «Sa Nostra», Uo- liente (Pôrtol) 147 punts.
renç Clar, a mós dels dos 4rt. SINTELL - Penya Maresos I
presidents esmentats al pin- Fustes	 (S' Estanyol)	 147
cipi.	 punts.



FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

Plaça d'Espanya, 8- Tel. 66 24 06 - LLUCMAJOR
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ESPORTS

Colombòfila
Llucmajor a 28 de febrer de
1991.

En el mes de febrer I' acti-
vitat del Club Colomb:5H
Llucmajor de Coloms mis-
satgers ha estat centrada
en les proves de velocitat
des del' Iliad' Eivissa.

Els coloms del nostre Club,
juntament amb la resta de
coloms mIssatgers de la nos-
tra Illa han viatjat, despeses
pagodes, fins el port d' Elvis-
sa, i d' allô, una vegada
que han recobrat la !liber-
tat, han tornat el mes rd:10d
possible.

El tret mes caracteristic
d' aquestes quatre amolla-
des de velocitat ha estat la
velocitat que I' au ha fet, en
totes les proves la velocitat
ha estat per damunt els
1.000 metres per minut I en
una de les proves es va arri-
bar a la velocitat de 1.900
metres per minut. Això ha
estat possible gracies al bon
temps que ha fet I a la direc-
ció del vent.

Un altre ciels trets que hem
de ressenyar són les poques
perdues de coloms motiva-
des per les circumstáncles
abans desc rites.

En general els colombeAlls
Ilucmajorers estan contents
dels resultats quant a segu-
retat que els animais han
demostrat, abre) els déco
ànims per a les proves de
velocitat, fons I gran tons,
que des de la Península, es
duran a terme en els pro-
pers mesos I que ja comen-
tarem.

Les classificacions d' Elvissasón:

Mes de febrer: General
N° Amollada Lloc Data ClassIficacIó

Eivissa 02/02/91 1)Janet' &Tomeis
2) Joan A. Agulló
3) JulieiMonserrat

Ill Eivissa 09/01/91 1) Joan A. Agulló
2) Jeroni Tomas

3) Julie] Monserrat
IV Eivissa 16/02/91 1) Vicens Vaquer

2) Germons Ballester
3) Jeroni Tomàs

V Elvlssa 23/02/91 1)Joan A. Agulló
2) Xlm Janer

3) Jeroni Tomeis

Mes de febrer: DesIgnats:
N° d'Amollada Lloc Data ClassIflcacló

II Eivissa 2/2/91 1) Xim Janer
2) Vicens Vaquer

3) Joan Jaume
Ill Elvissa 9/2/91 1)Miguel Mulet

2) Antoni Oliver
3) Antoni Coll

IV Elvissa 16/2/91 1) Vicens Vaquer
2) Jeronl Tomás

3) Llorenç Socles
V EivIssa 23/2/91 1) Joan A. Agulló

2) Jeroni Tomen
3) Ja nor &Tomeis

Després de les cinc prime-	 2) Janer & Tomdis
	

5) Mique! Mulet.
res proves de Velocitat,	 3) Jeroni Tomás

	
HI ha encara molts de

totes molt compatides, i
	

4) Llorenç Socles
	 participants amb aspira-

amb molta partIcipacIó la
	

5) Julie] Monserrat.	 dons ais desitjats trofeus I
CLASSIFICACIÓ GENERAL es

	 això just ha fet començar. A
la següent:
	 TROFEU FRUITES -EL MOLINO.. 	 tots sort, bon temps I vent de

1) Vicens Vaquer
	

favor.
TROFEU -INDÚSTRIES SEMAR 2) Joan A. Agulló

	
Joan Jaume

S.A.-
	 3) Antoni Oliver

1) Joan A. Agulló
	

4) Antoni Coll

1:1, 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  



Renault lo ha conseguido.

Ya puedes vivir un Diesel disfrutando el más extre-

mado confort. En todos los modelos Diesel de

Renault no perderás ni un centi metro cuadrado de

comodidad y espacio. Ni un solo detalle de placer

interior.

Renault 21 Diesel. 5 Puertas, 'Dicuerpo y Nevada.
3 verslones GTD 74 CV, 2 068 cc consumo 4,5 r • Veloci-

dad maxima -. 170 Km/h. • TURBO Dy TURBO DX: 88,

2.068 cx consumo 5,0 r• Velocidad maxima - 177 Km /h

cm...», vela. roympondoemes al Reywyll 21 Cm. Pumas y Thcuerpo

Renault 19 Diesel. 5 Puertas y Chamade.
3 MS lone, TD	 TUE • 65 CV, 1.870 c.c , consumo

4,6	 • Velocidad maxima. 161 Km /h. • El mas alto nivel de

equipam renio

Renault Clio Diesel. 3 y 5 Puertas.
3 versiones RL -	 • BT • 65 CV , 1 870 c . consumo 4,1 ir•
Velocidad maxima. 161 Km/h. • Mayor poiencia en el semen to

• Cady 1001(m a %Km,

Este mes Renault te ofrece importantes ofertas

personalizadas para toda su gama Diesel

RENAULT
El placer de vivir

en Diesel.RENAULT recomaeogla habricantes elf 

Vente a probar el placer Diesel en

RENAULT
BARTOLOME JAUME NADAL S.A.

Floncts kliglom, sin
Tale SS 0140 -1110041
1-LUCIAAJOR

CoisIblol.
TM a 00 01 S'ARENAL         

ENTRE NOL TROS
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NAIXEMENTS

-Miguel Amengual Monserrat, fill
d'Antoni i de Catalina; naqué el 29-1-
91.

-Francesca Pons i Bernat, filla de
Ma teu i Catalina, nasqué el 26-1-91.

-Damia Amer i Salva, fill de Esteve i
Francesca; na squé el 2-2-91.

-Monserrate Colomar i Cantallops,
fill de Bernat i Maria del Pilar; nasqué
el 2-2-91.

-Maria Amengual i Mesquida, filla
de Bartomeu i Catalina; nasqué el 1 -
11-91.

-Faust Martin Salvatierras, fill de
Francesc i Francesca; nasqué el 5-11-
91.

-Julia Obrador i Fiol, fill d'Antoni i
Antbnia;nasquée113-11-91.

-Francesca Maria Coll i Pomares,
filla de Joan i Francesca; nasqué el 30-
1-91.

-Catalina Maria Oliver i Cardell,
filla de Joan i Antònia; nasqué el 17-
11-91.

-Josep Maria Simó i Sans, fill de Ga-
brieli Esperança;nasquée121-11-91.

MATRIMONIS

-Jesús Sánchez Rodriguez i Emilia
Pavón Calderón es casaren el 20-1-91 a
l'Església de la Lactancia.

-Josep-Antóni Mula de la Torre i
Maria Magdalena Garcia Marroig es
casaren el31-1-91 al Jutjat de Pau.

-Miguel Munar Salva i Andrea Car-
dell Adrover es casaren el 9-1-91 a
l'Església de Sant Bonaventura.

-Sebastià Mas Pons i Janet Perez Va-
lencia es casaren el 9-11-91 al Jutjat de
Pau.

-Josep-Maria Martinez Munera i
Maria dels Angels Panfil Silva es casa-
ren el 16-11-91 a l'Església de la Lac-
tància.

-Antoni Gorvillo Gomila i Margali-
da Maria Mas Sorell es casaren el 2-11-
91 a l'Església de Sant Miguel.

-Jaume Tornero Morro i Magdalena
Roig Vicens en casaren el 9-11-91 a
l'Església de Sant Bonaventura.

-Josep-Antoni Astorga Delgado i
Maria Isabel de l'Esperança Fernán-
dez es casaren el 8-12-90.

DEFUNCIONS

-Jaume Gelabert i Tomas morí el 26-
1-91 als 85 anys.

-Josep Castillo i Trujillo morí el 1-
11-91 als 85 anys.

-Jaume Tomas i Oliver morí el 2-11-
91 als 71 anys.

-Barbara Munar i Obrador morí el 4-
11-91 als 50 anys.

-Bernat Mulet i Puigserver mori el
12-11-91 als 94 anys.

-Francesca Lladó i Monserrat morí

el12-11-91 als 81 anys.
-Julia Cold& i Puig morí el 16-11-91

als 64 anys.
-Maria Pastor i Janer morí el 18-11-

91 als 91 anys.
-Jaume Monserrat i Adrover morí el

18-11-91 als66 anys.
-Catalina Noguera Salva morí el 18-

11-91 als 70 anys.
-Paula Ramis i Costoso morí el 21-

11-91 als 76 anys.
-Francesc Cano i Valenzuela morí el

23-11-91 als 86 anys.
-Pau Salva i Salva morí el 22-11-91

als 89 anys.
-Bernadí Clar i Coll mori el 28-11-91

als 86 anys.
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Pes forat des moix
N'hi ha que pensen que pels darrers dies també poden

desfressar les parets. Es segur que es deuen trobar molt
graciosos i que no ho fa rien a ca seva.

Sopa de lletres
—*Cerca en aquest quadriculat 30 noms de recipients. Ten
en compte que cada nom es pot llegir seguint les lletres que
es toquen, en totes direccions, hortizontals i verticals, pen!)
no en diagonal.

Solució del mes passat

Esparreguera, matapoll, matabou, farigola, roldor, mar-
full, aranyoner, romani, xuclamel, argelaga, gatosa, roser,
bruc, galzeran, ginesta, ginebró, murta, olivella, arçot,
sarga, neret, saüc, baladre, abc, Mee, sanguinyol, saulic,
nabiu.



HAMBURGUESES
«PERROS»

«PINCHOS»
«PEPITOS»

Provin la nostra
CUINA RAPIDA, ÉS TROPE..

Obert tots els dies

Servei de begudes i menjars
de qualitat a preus raonables

Avinguda Caries V - Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR

4Viajes

)(alokis.p.

BITLLETS D'AVIÓ
amb reserva i
confirmació
immediata a
través del nou
equip
informatitzat

Aquest servei el trobareu a -Viatges XALOKI-
sense cap tipus de suplementsobre el

preu oficial

C/, Maria Anteinia Salva, 38 - Tels. 26 74 50 - 54 -58
S'ARENAL

I) PEUGEOT
(5 LA GRAN CREACIÓ

Tallers MARINA
Joan Ramon

PEUGEOT-TALBOT
Agent Oficial

C/. Marina, 104- Tel. 66 05 21
Expos1c161 Venda: Ronda Migjorn, BO

LLUCMAJOR



Rubi Automóviles

Llucmajor, S.A.
ZERI
Cra. Arena' s/ri - Tel. 66 02 34 - 66 16 18

BOSCH
Eines

Venda assistència
técnica dels productes:

BOSCH
Automòbil

AUg_ ELECTRIC

Le recordamos que conducir es un placer.
A Quienes consideran qua lodes

Ias autopistas son guar de aburridas
A Quienes los vnees se les hacen

interminables A quienes ya
empiezan a sentirse income-
dos en los primeros kirome
tros A todos ellos, les recor •

demos que conducir es un placer
Y nada nos gustaria más que re-

cuperasen ese placer perdido A
bordo de un golf Gil

Para que vuelvan a descubrirse a
si mismos contando los minutos que
faltan para sale de viale Para que

tracen cada curva con precision mi

Irrnetrica Para que lleguen al con
vencimiento de que no es simple.
mente pisar el acelerador Es ges
miner con inteligencia una maquina
perfecta que responda a Cada da
seo de su conductor

at lin podran descublir el otro
sentido de la palabra potencia De
la palabra estabilidad De la palabra
fiabilided Ese sentido que no solo
otorga la maxima confianza v segu ,

rolad Tambien nos devuelve lu ca-
pacidad de sentir placer

Game GoN OT1

GollGri 1120/

Gol1GT1 ley 139CV

Gol, GT1 G60 160 CV

GolIGTD1LotoChosennnto , coolee 90CV

Gen. GoOl Gll dos. 1 900 OM ms

la own. Goa COrn. , 11.1 en e n 	 ,ren,
• port. de 1.47tXI pts PVP.wooneetalado
lion v OVIS.:10 n10

En so concevonar.,

Volkswagen
Golf GTI$.1)

Ronda de Ponent s/n.. Tel. 66 01 70 (LLUCMAJOR)
BLAUPUNKT

Calentadors
JUNKERS

nil




