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El pensament de la Revista
s'expresa nomes a (raves

de l'Editorial

>Editori al
La força de la raó

contra
la raó de la força

elebram que fa 150 mesos, un darrere l'altre, som aquí, amb
vosaltres, per complir el compromís que ens traçarem ara ja
fa més de 13 anys: esser reina de comunicació escrita que
feia falta en aquest poble. Arribar al número 150 ens enco-
ratja i ens dóna força: som on mai no hauríem pensat i feim
comptes de tenir corda per molts d'anys.

Cal, doncs, perseverar i continuar en la tasca si tenim a la ma uns re-
sultats que de cap manera són menyspreables. És el cas, pensam, de
Llucmajor de pinte en ample. Per aconseguir-ho, ens hem proposat mi-
llorar i corregir, modificar i canviar. Així us arriba el que avui teniu a les
mans: un 110U disseny, una millor imatge, una bella presentació per a la
compareixença mensual de la nostra -i la vostra- publicació.

Però en celebrar la festa hem de fer menció d'uns fets desgraciats.
Ens referim a l'expulsió que hem patit, per ordre directa del batle i per
mitjà de la policia, de l'estand que teníem a la Mostra. Com cada any,
havíem de participar-hi i, com cada any també, hi havíem de tractar te-
mes d'actualitat, com és ara l'ampliació del club nautic de s'Estanyol.

El nostre estand era, sobretot, un vídeo. No és cert, clones, tot quant,
a posteriori, han escampat des de la Casa de la Vila: ni pancartes, ni
batik, ni crits, ni intents de boicot ni molèsties per als altres expositors.
Només imatges de vídeo i dues corones florals enmig d'elements deco-
rat ins.

Contra aquest innocent muntatge, els governants -sense cap explica-
ció ni cap intent de diàleg- ens varen engegar per la força. Ens sap greu
no poder haver fet, un any més, part de la Fira. Pei-6 no ens fan por els
clictadoretxos: els plantarem cara per retreure'ls que estan tallats de ma-
la lluna democratica i ho repetirem tantes vegades com farà falta.

Perquè sabem ben cert -encara que ells no s'ho creguin- que aquests
que tan aviat mostren el llautó autoritari no són els amos del poble. I per-
qué sabem, també, que per damunt de la seva prepotència hi ha valors
com les llibertats de pensament, d'opinió i d'expressió, com la dignitat
democratica i la participació popular. Uns valors que, tanmateix, mai no
podran ni segrestar ni malmetre ni fer malbé. Ho sabem tots els demò-
crates. •
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LOCAL

Plenari de l'Ajuntament
Arnau Tomàs

Una altra vegada el tema més discutit i polèmic de la
darrera sessió plenaria celebrada aquest mes de novem-
bre per l'Ajuntament de Llucmajor, va ser el relatiu a la
convalidació i conversió de despeses i reconeixement
d'obligacions, aquest cop amb 1.600.000 pta. com a
suhvenció al Club Nàutic de s'Estanyol i altres quanti-
tats importants de factures retardades a l'empresa con-
cessionaria de l'enllumenat públic de Llucmajor.

El regidor Rahasco va votar en contra d'aquestes
convalidacions perquè entén que són quantitats exage-
rades, tant com a subvenció a l'esmentat Club com són
també desmesurades les factures al.ludides. El portant-
veu del PSOE, Joan Monserrat també va criticar la pro-
liferació de convalidacions de despeses, tot al.legant
que s'ha de tenir cura a no augmentar el deute del Con-
sistori.

El regidor-president d'Hisenda, Lluc Tomas va re-
plicar que l'Ajuntament sempre ha patrocinat, no el
Club Nàutic en si, sin() els trofeus i l'organització de les
competicions nautiques, i pel que fa a les factures de
l'empresa elèctrica concessionaria, va dir que hi eren to-
tes, detallades i avalades pels tècnics municipals. I, con-
testant a Monserrat li va recordar que quan aquest era
hatle les factures no es convalidaven perquè "passaven
d'un pressupost a un altre, perquè no hi havia doblers
per pagar els deutes".

Un altre punt discutit fou el que feia referència a la
informació favorable al pla de carreteres de la CAIB,
que inclou la reforma del traçat de desviament i d'enllaç
amh les carreteres de Porreres i d'Algaida. J. Monserrat
va votar en contra al.legant que aquesta desviació Iluny
del pohle sera més perjudicial que no positiva. El hatle,
G. Oliver, manifestá tot el contrari, que aquest nou traçat
es absolutament necessari i que "en sortirem henefi-
ciats".

Sobre la concessió administrativa de la zona de do-
mini púhlic marítim terrestre de s'Arena! per a l'embe-
lliment ile la primera línia. un cop més Rahasco va alte-

rar la tranquil.litat de la sala tot demanant si el tema ha-
via passat per comissió. Davant el dubte, el hatle va op-
tar per declarar-ho d'urgència, que al final va ser apro-
vat però amb el vot contrari del regidor solitari d'AS!.

Finalment, ja en l'apartat de precs i qUestions, i per-
què ni li fou conccdit a títol de moció, el portantveu de
l'oposició socialista, Joan Monserrat va Ilegir un escrit
de protesta pels fets esdevinguts a l'stand de la revista
"Llucmajor de Pinte en Ample" a la Mostra Ilucmajore-
ra de les Fires d'enguany. Segons aquest escrit, la poli-
cía local va ordenar de tancar o desallotjar aquest stand.
Monserrat va censurar l'actitud del batle per no donar
exemple en el foment de les Ilibertats democràtiques
contemplades a la Constitució, per la qual cosa va ins-
tar-lo a demanar disculpes a l'esmentada revista per la
injustícia que s'hi va cometre.

Com a contesta, Gaspar Oliver va dir que "la Mostra
és per exposar els productes locals i no per muntar ex-
pectacles reivindicatius".
Altres assumptes

Sense discussions es varen aprovar aquests altres te-
mes que eren contemplats a l'ordre del dia:

- Convocatòria i bases per proveir una plaça d'En-
ginyer tècnic municipal.

- Modificació de l'oferta púhlica de trehall.
- Festes locals per al proper any 1995, que tornaran

a ser les de Sant Miguel i el Fir6.
- Ratificació del nomenament d'advocat i de procu-

rador.
- Declarar d'interès municipal, l'Associació de Ra-

dio Club Llucmajor.
- Nou plec de condicions per a la concessió dels ser-

veis de cantina dels camps municipals de Llucmajor i de
s'Arena!. •
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Carretera de S'Estanyol

G. Cariellas va inaugurar
el Polígon Industrial

Francesc Verdera
Foto: C. Ju hit

El passat 13 d'octubre, i coincidint with les celebra-
cions de les Fires, el president del Govern Balear, Gabriel
CafieIlas, acompanyat dels consellers d'Indústria i Obres
Públiques es desplaçaren a Llucinajor per inaugurar el nou
polígon industrial de Son Noguera.

El polígon compta amb tots els serveis d' infraestructu-
ra i està preparat per rebre els primers industrials que han
decidit instal.lar-hi les seves naus i indústries. Les prime-
res so1.1 icituds dc Ilicències d'obres estan en tràmit i tot pa-
reix indicar que, de moment, els promotors han venut el 35
per cent dels solars. Una xi fra considerada positiva, tenint
en compte el període de crisi económica dels darrers anys.

Darrerament s'havien intensificat els treballs, espe-
cialment la restauració de les antigues cases de possessió,
destinades a acollir les oficines del recentment estrenat
polígon industrial.

La primera fase del projecte ha acabat. Vials, voravies,
enllumenat, infraestructura i serveis ja estan a disposició
d industrials i firmes comercials.

També s'ha millorat el traçat de la carretera per senya-
lar i facilitar l'entrada i sortida de vehicles. •

Els torrents
varen córrer

Font Tous

Les nomhroses pluges caigudes durant el mes de se-
tembre (100 Its.) i el mes d'octubre varen fer que després
de molts d'anys, dia 12 d'octubre, el torrent de devora Na
Joanota corrés, igualment que el de Ses Comes que va dei-
xar intransitable el camí veil de Cala Pi, el d'Alfbia. la ca-
rretera de s'Estanyol.

S'ha de dir que des de feia molts d'anys a Llucmajor no
hi havia hagut un mes tan plujós, i es que durant l'octuhre
varen caure 200 Its; per fer-nos una idea de la magnitud
d'aquesta quantitat hem de dir que en el període de gener a
Agost d'enguany, va ploure 80 litres, i que en anys molt
secs, ha arribat a ploure 260 litres durant l'any. En contre
del que ha passat a altres indrets de Mallorca, a Llucmajor
la pluja ha estat molt beneficiosa i és que ha plogut molt
per() a poc a poc i be. •

Cam' Veil de Cala Pi



LOCAL

Reformes al Santuari
de Gràcia

Des de fa dos anys el Santuari de Nostra Senyora de
Gràcia s'està reforçant en la seva estructura perquè els mo-
viments de terres dels fonaments havian provocat desper-
fectes a l'edifici.

Aquestes obres que s'havien de realitzar en dues fases
i que s'havien pressupostat en 8 milions de pessetes han es-
tat possibles gràcies a donatius particulars, d'algunes em-
preses i de l'ajut de dos milions de pessetes que prometé
I ' Ajuntament.

En una primera fase es va arranjar el que tenia més pe-
rill: les cases dels donats, obra per a la qual l'Ajuntament,
com havia promès, donà un milió de pessetes. La segona
fase, arranjar la capella, es completà abans de l'estiu passat
i quan es va demanar el milk') que faltava per poder fer
Iront a les despeses que l'obra havia suposat, es trobaren
que, segons els informaren, a l'Ajuntament no hi havia do-
biers i que, de moment no els en podien donar.

Aiximateix, s'aconseguí la meitat de l'entrada de la
Setmana de Teatre, unes tres-centes mil pta., doblers que,
com es va fer públic, havien de ser per aquesta causa.

Es una llàstima que l'actual Consistori no posi una mi-
ca més d' interès cap a tot el que es i representa per als
Ilucmajorers el Santuari de Gràcia. Si n'hi posàs, és ben se-
gur que els soles que les pluges han fet a l'esplanada i a les
baranes del seu costat no estarien en unes condicions tan
peril loses i deplorables com ara. •

Premi de poesia per
M. del Carme Roca
La I lucmajorera M. del Carme Roca ha guanyat re-

centment el premi especial "Tercer Certamen Rosa de Pri-
mavera de Poesia Xisca Aguiló". El mateix any 94 havia
guanyat el 2n Premi "Reina Amalia" i el primer premi de
glosa "Comerç Sant Miguel" de Ciutat. Aviat s'editarà el
seu llibre de poemes "Senzill Ramell de Paraules". •

Grup muntanyisme Llucmajor

Excursió del mes
El Pas de l'heura

La sortida d'aquest mes de novembre serà el diumenge
dia 20. A continuació teniu una petita descripció del que
podreu trobar-hi.

L'excursió té el seu inici al Port de Sóller, on inicia un
bell recorregut per la costa que permet contemplar, entre
altres elements, la Torre Picada i l'illeta de Ca'n Gordo.
Aquest tram de camí sovint es anomenat "Sa Petita Cos-
tera".

Poc després d'una zona de cavitats el camí abandona la
costa per encaminar-se cap a la Tranca dels Bous; aquest
trànsit, d'una a altre zona, es realitza a través de sengles
passos: el Pas de Na Cordellina, primer, i, posteriorment,
el Pas de s'Heura.

Superats aquests, la vista s'escampa cap a la Torre de
Na Seca, el Coll de Biniamar (on sen visibles els treballs
de canalització de l'aigua de Sa Costera), Puig Major,
Torrent dels Llorers...

Al fons de la vall, els dos Bàlitx, el d'Avall i el de
Mig; el nostre camí arriba a les cases de Bàlitx d'Amunt,
i d' aquí al Mirador de les Barques.

En aquest indret s'inicia la davallada cap cl Santuari
de la Mare de Déu de l'Olivar, per a després continuar
cap a la vila de Sailer on finalitza l'excursió.

Inscripcions:
Els interessats a venir podeu apuntar-vos, entre el 7 i el

17 de novembre al Centre d'Informació Juvenil del ca-
rrer de Sa Font, 18. (On tenen obert els matins de 9 a 14h.,
excepte els dimecres en que únicament obren els capves-
pres de 16 a 20h.)

També podeu apuntar-vos els dijous, a partir de les
20h., al local social del Grup, carrer de St. Francese, 51
(Bar San Francisco). •

CENTRE RECONEIXEMENT 	
MEDIC - PSICOLÒGIC
Antoni Isern Oliver

CENTRE OFTÀLMIC

Dra. Cristina Bofill

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT DILLUNS I DIJOUS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

de 17 a 21 hs.	 Tel. 66 22 82

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Garcias 1-A
	

Dilluns i Dijous
Tel. 66 22 82 (Llucmajor)

	
de 17 a 20 hs.
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Comunicat als mitjans de comunicació

Censura a les Fires
de Llucmajor

Per Llucmajor de pinte en ample
Catalina Font

Fa tretze anys, la revista "Llucmajor de Pinte en Am-
ple", editada per OCB i membre de l'Associació de la
Premsa Forana de Mallorca apareix mensualment amb in-
formacions i opinions sobre l'actualitat llucmajorera, amb
una tirada de mil exemplars.

També cada any, d'ença de la seva fundació, la revista
ha participat amb el muntatge d'un stand a la Mostra Iluc-
majorera de les Fires. És una més de les activitats que hem
organitzat per tal de participar activament en la vida del
poble, corn també hem organitzat conferencies, editat M-
N-es, etc.

A la Mostra enguany havíem preparat un stand dedi-
cat a un dels temes que aquests mesos centren de forma
polemica l'actualitat de la vila: el projecte d'ampliació del
Club Nàutic de s'Estanyol.

Una vegada muntat, el mateix dia de la inauguració,
efectius de la Policia municipal ens han indicat que l'Ajun-
tament no permetia l'exhibició d'aquell stand, amenaçant-
nos amb retirar-lo ells si no el retiràvem nosaltres.

D'aquesta manera, la Mostra d'enguany no tendrà
l'aportació de Llucmajor de Pinte en Ample. Sera així una
mostra que encara existeixen actituds i actuacions caci-
quils i antidemocràtiques, que no respecten drets tan ele-
mentals i constitucionals com el de la lliure exposició
d' idees o la lliure concurrencia al mercat.

Consideram responsable d'aquest atemptat a la lliber-
tat d'expressió a la majoria governant a l'Ajuntament de
Llucmajor, i de forma concreta al batle i President del PP
a Mallorca, Gaspar Oliver.

L'Ajuntament pren d'aquesta manera partit en una
polemica viva entre els ciutadans, i no fa cap benefici a la
imatge de Llucmajor i les seves Fires, tradicional punt de
trobada i convivencia pacífica. Fins i tot desmenteix el
pregoner d'enguany que les obria parlant de Llucmajor
com a terra de llibertats.

Llucmajor, 15 d'octubre de 1994 •

Moniatos gegants

A la finca d'Alacantí, fa dos mesos que es colliren dos
moniatos enormes. Havien esta regats i adobats amb ferns.
Un va pesar 3 kgs. i l'altre 4 kgs. i mig. Qui ho havia de
dir!. Feia vuit mesos que no plovia!. •
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PLAÇA 18
serigrafia

PLAÇA ESPANYA 18
07620 LLUCMAJOR (MALLORCA)

TELEFON 66 04 22

PERRUQUERIA
PUIOSERVER.

HORARI:
De dimarts a divendres:
de 9 a 12 i de 15 a 19
Dissabtes:
de 8 a 17

CI Orient, 8 • Tels, 66 20 08 66 11 12 .64 05 14



FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Lluc
A. SASTRE
CI Revetla 9 i 11.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

El Sr. Sastre de Santa Maria, gerent de la
Funerària Ntra. Sra. de Lluc, ha nomenat un
representant per atendre qualsevol servei fu-
nerari, per informar sobre els preus, per
poder concertar el servei que es desitgi amb
antelació i per poder evitar qualsevol sor-
presa.

El nostre representant atendrà serveis par-
ticulars i de la nostra Companyia d'assegu-
rances les 24 Flores.

C/ Ciutat, 127-1r. Tel. 66 18 62
(Llucmajor)

CUERA
AGENT OFICIAL

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL
Pedro Noguera Ensehat

Taller autoritzat

*Puma
autornôhils	 •

piva motoir ca.
Ripo. 30 - Tel. MS 22 13

e

1F LLER MECANICO 

VENDA DE MOSTRES
PARELLS SOLTS

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

6

./Quatre mots
Orpa Valapriu,

maternitat a casa

Coloma

-Fa pocs dies que vares tenir una filla a casa teva, i
no a la clinica, com sol passar habitualment. Ho havies
planificat així?

-No, no havia pensat mai de tenir la meva tilla d'aques-
ta manera; va ser per casualitat. Jo la volia tenir a Son Du-
reta, tom tothom.

-Quan te n'adonares que el part s'accelerava, que
vares fer?

-Vaig començar a tenir molèsties i em vaig tombar al
sofà, pert) de cada vegada tenia mes mal, fins que cm vaig
aixecar i vaig rompre aigües. Després mc'n vaig anar al
bany a rentar-me; em va costar arribar-hi, no em podia
moure. Dins el bany ja va néixer na Verònica ràpidament.

-T'assustares molt?
-Sí, perquè jo era tota sola a ca nostra. Em vaig assus-

tar moltíssim quan vaig veure el panorama.
-Et va ajudar algú en el part?
-La vcinada de dalt va venir i va avisar el metge de

l'Ambulatori. Va venir la comare, un metge i una infer-
mera. També va venir el metge d'aquí davant. Tots ells fo-
ren molt eficaços i els estic molt agraida. •



Pare Joan Llabrés Ramis T.O.R.

LOCAL

S Arenal

Joan Llabés Ramis, fundador
i director de la Porciúncula

ens deixa per sempre
Tomeu Sbert
Foto: T. Sbert

El pare J. Llabrés Ramis, fran-
cisca amb més de 60 anys de residèn-
cia a la Porciúncula ens deixa per
sempre. El Parc Llabrés era una figu-
ra senyera de la cultura, amb tota una
vida dedicada a l'ensenyament, in-
vestigació i publicació fins a 17 Ili-
bres, alguns en col.laboració amb el
professor Jordi Vallespir. Publica-
cions a diaris i revistes i actualment es
publica "Fal.lecies d'un al.lot pucer",
autobiografia, dividida per temes que
ens recorda aquell "infant orat" de
Mossèn Ri her.

Enguany, per les festes de Sant
Cristòfol fou noinenat pregoner però
a causa de problemes de salut l'im-
pediren. Es va concedir a nosaltres
I  honor de dir-lo i al juliol proper es
publ icara.

Fou distingit amb premis en dife-
rents ocasions. Destaquem el "Lluís
R. Amorós" del 1973 i el del "Popu-
lar Cadena Cope", entregat pel bisbe
de Mallorca, T. Ubeda.

Devers l'any 1950 va començar la
tasca de fundar el museu existent a la
Porciúncula, es tracta de tres sales
distribuïdes en seccions de Numisma-
tica, Arqueologia i Etnologia. Avui,
aquest lloc es un dels més importants
de Mallorca. L' investigador en fou
sempre el director i un incansable es-
tudiós de les arrels de s' Arenal.

Fa dos mesos, ens va comentar:
"quan vaig venir a s' Arenal no hi ha-
via cap mena de camí ni de carretera a
primera línia, nomes un caminoi de
pescadors o de llenyaters. El primer
camí es va fer el 34, poc a poc es fe-
ren carrers i es construïren cases. Més
envant, vengueren els hotels, i el tu-
risme va créixer, cada cop més".

Ell no va deixar de ser historia-
dor. Ha estat professor i director espi-
ritual de tres generacions arenaleres.
Creim, que es ben meritori dedicar un
carrer al seu nom.

MANIFESTACIO

Al camp municipal de Son Verí
es va celerar una gran manifestació
que va ser demostració de més de dos
milers de persones en contra de la
droga i a favor de l'esport.

PETANCA

S'ha disputat el campionat Balear,
amb mil dotze jugadors en escena.
Aquesta edició d'enguany va anar a
benefici del "Projecte Home".

A LA BLUME

L'atleta arenaler D. Ordóñez es
troba becat per la Blume. Es una gran
oportunitat que segur que Ordóñez
sabra aprofitar. Té 17 anys i en ante-

rions ocasions ja fou seleccionat per la
Federació Nacional ,

NOCES DE PLATA (1970-95)

Aquesta temporada s'acomplei-
xen els vint-i-cinc anys de la fundació
de la U.D. Arenal de futbol. El 1970
es va construir el camp "Roses" i des
de fa poc temps, el camp municipal
de Son Verf. La U.D. Arenal milita a
III Divisió nacional. Una de les for-
macions més habituals en l'actualitat
es: David, Manolo, Tani, Sancho,
Ruiz, Vela, Oscar, Isidro, Luque, Os-
car, Emilio, Angel, Mansilla, Javi,
Nono. Entrenen Quique Ogazón i To-
meu Socias. Presideix: Joan V. López
Menchero. •



Els Cuiners del Rei
Fotos: Coloma Julia

Un dels actes amb més assistència de les tires es la
Setmana de Gastronomia. Més d'un centenar de dones i
qualque home fan que aquest acte sigui un dels mes con-
correguts. Enguany l'obertura fou a cura de Maria Barce-
16, professora d'Història de la UIB, la qual, amb molt d'en-
tusiasme ens explicà els estris mes comuns de la cuina
medieval mallorquina.

Pel que fa als cuiners, el professor d' hostaleria Antoni
Piña ens explicit com fer uns plats de peix força interes-
sants. N'Antònia Cantallops del Celler Ca n'Amer d'inca
va fer plats medievals: ligat, perdius amb avellanes i men-
jar blanc, plats que feren palès la vigència de la cuina me-
dieval.

Per fer plats de caça es compta amb la presència del
cuiner afeccionat Miguel Clar, qui ens demostrà que sen-
se esser professional es pot fer igualment bona cuina.

Margalida Alemany, qui va obrir la primera Setmana
de Gastronomia l'any 1985, fou la darrera cuinera d'aques-
ta desena edició amb el tema de cuina de mercat.

I ja per acabar Joan Caralt feu una demostració de com
fer ornaments florals a base de verdures. Com per art de
magia els naps es transformaren en Iliris, els porros en es-
tranys, els pebres vermells en unes vistoses flors, els pas-
tanagons en margalides i les remolatxes en I bretes ver-

LOCAL

Desena (i darrera) setmana
de gastronomia
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melles. El resultat fou un centre original i elegant per guar-
nir qualsevol taula de festa. Seguidament al jardí de la Re-
sidencia, tots els assistents feren el fi de festa, bevent gelat
acompanyat dels quemullars que dugueren els/les partici-
pants.

Parlant amb Maria Tous, membre de l'OCB i organit-
zadora d'aquestes setmanes ens assabentarem que aquesta
es la darrera Setmana de l'Obra Cultural Balear organitza,
per això no podrem deixar d'anomenar els magnifies cui-
ners que han participat:

Madõ Andreva de Pula, n'Antoni de La Sínia i la seva
mare, na Margalida Obrador d'es Pla de Campos, Mestre
Tomeu Esteve, els Pastissers Francesc Pomar i Tomeu
Amorós i tants d'altres que amb el seu renou i la seva talla

han fet que les Setmanes de Gastronomia assolissin un n
veil difícilment superable. Na Maria Tous, sense la qual no
s'hagués arrihat a aquesta Desena Edició ens ha explicat
que en deu anys, i tenint en compte que s'ha duit el bo i mi-
llor de la cuina mallorquina, ara s'hauria de caure en repe-
ticions. Els Cuiners del Rei, aprofitam per donar l'enhora-
bona als organitzadors i a totes aquelles persones que han
fet possible aquestes Setmanes de Gastronomia. •
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Panys i anys
Catalina Font
Coloma Julià

1. Era el setembre del 81. Ens havia
passat pel cap d'editar una revista. La
notícia més important era "Les aigües
de Llucmajor: un problema de mai no
acabar". Per cert, ben aviat aquest pri-
mer número es va exhaurir.

S'enceta la secció "Molins de
Llucmajor", que acaba al núm. 8.

Les noticies que destacam de cada
número min les següents:

2. Catalina Marl, la primera munici-
pala. Ja tenim una dona a la policia
local.

3. Comença la secció "A qui perto-
qui", que s'acaba al núm. 33. També
comença la secció "Ecologia: I ara?"
que durarà fins al núm. 32.

D'altra banda, Tomàs Garcias diu
amb optimisme que "els socialistes
governarem el 83".

4. Llucmajor, a punt de recupear la
cooperativa que "La nueva vida", fun-
dada el 1907.

5. L'editorial qüestiona: un port i una
zona industrial a s'Estalella?

6. S'Estalella, continua el debat.

7. Basta d' urban itzacions !

8. Entrevista al jugador del Barça
"Quini".

9. S'inicia una secció sobre glosadors
I I ucmajorers.

10. Una editorial polèmica: "S'Estu-
fera".

11. El C.D. Espanya ascendeix a III
Divisió.

12. El batle pedani de s' Arena! es
queixa que l'Ajuntament no facilita
l'autonomia de gestió.

13. L'empresa Munar presenta sus-
pensió de pagaments.

14. Antoni Ramis es presenta al Senat.

15. Fl PSOE és el partit més votat a

Llucmajor, a les eleccions generals.

16. Unió Mallorquina es funda a Lluc-
major.

17. Encetam l'any 1983 fent referèn-
cies a:

El betlem del Convent, una joia de
l'art religiós.

18. El Pla d'Urbanisme, cap a l'apro-
vació definitiva.

19. Taula rodona sobre Maria Antònia
Salvà en el 25è aniversari de la seva
mort.

20. El pavelló cobert es ja una realitat.

21. De qui serà la cadira? Campanya
electoral.

22. El nou Consistori amb Antoni Za-
noguera, batle del PP.

23. Capocorb: una urbanització con-
flictiva.

En aquests moments iniciam una
nova secció: "Els noms dels carrers
de Llucmajor", que s'acabarà al núm.
40. Alhora, la Llei de Normalització
lingüística, ara, slógan Ilançat per
l'OCB.

24. Entrevistam la cantautora mallor-
quina Maria del Mar Bonet.

25. Comença una nova secció: "La ra-
conera", la qual arribarà fins al núm.
56.

26. S'edita el pregó sobre el Centena-
ri de la Casa de la Vila (1882-1982).

27. Es posa en funcionament la guar-
deria municipal i, al mateix temps,
una regidora d'UM es la primera dona
al nostre Ajuntament.

28. Entrevistam el President del Go-
vern Balear, Gabriel Caiiellas i al nou
President del Club Nàutic de s'Estan-
yol, Antoni Ginard.

29. Encetam el nou any 84 amb un es-
glai:

El Ministeri de Defensa fa les pri-
meres passes per ubicar una important
base militar a s' Aguila.

30. Entrevistam Felix Pons, aleshores
secretari de la Federació Balear del
PSOE.

31. Sebastià Serra ens parla en l'opo-
sició del PSM als plans de militaritza-
ció de Llucmajor.

32. De s'Aguila a Hiroshima.

33. L'Ajuntament promou els primers
cursos de llengua catalana per a adults
i comença "La pagesia", fi ns al núm.
57.

34. Jaume Salvà Llull, un Ilucmajorer
a la Volta ciclista a Espanya.

35. Greus deficiencies a la depuradora
de Llucmajor. La revista, guanyadora
de dos premis Premsa Forana.

36. El GOB presenta recurs contra la
urbanització de Capocorb Nou.

37. Es confirma la construcció de
l'aquarterament militar de s'Aguila.

En aquests moments s'inaugura
l'orgue cie la parròquia, restaurat re-
centment.

38. L'especial Fires continua fent re-
ferències a s'Aguila.

39. Reportatge sobre les torres de de-
fensa de Llucmajor.

40. La moció de censura al batle A.
Zanoguera va acabar com "La proces-
só de sa moixeta".

41. L'any 1985 s'inicia a Llucmajor
amb les primeres imatges que rebem
de TV3.

42. Gran manifestació a la Ronda
Migjorn per demanar seguretat circu-
latória.

D'altra banda, restauració de la
Torre de s'Estalella. L'editorial i un
reportatge són al.lusius a la memória
de Joan Socies, impulsor de les nos-
tres iniciatives.

43. Iniciam una secció sobre les cases
de possessió del camp Ilucmajorer,
fins al núm. 80.

44. Manifestació contra la base militar
de s'Aguila.



45. Comença la secció "Cap al suïcidi
dels atàvics" que durarà fins al núm.
86.

Parallelament Jaume Salvà Llull
sofreix un greu accident a la Volta Ci-
clista a Espanya.

46. Antoni Ramis, senador Iludnajo-
rer, mor a Madrid en accident dc tràn-
sit.

47. Medalles d'or per als judoques
Ilucmajorers J. Moragues, F. Gardas i
G. Garcias.

48. Per Santa Càndida, un premi més
de Premsa Forana per a la nostra re-
vista.

49. Medalles d'or per a J. Quintana i J.
Oliver al Trofeu de Judo, a Eivissa.

50. A les Fires del 85 l'OCB organit-
za la Ia. setmana de Gastronomia.

51. Comença la secció "Suca-Mulla",
fins al núm. 78.

52. S'aprova la primera fase de la ur-
banització de Capocorb Nou, i Lluc-
major s'adhereix al II Congrés Inter-
nacional de la Llengua catalana.

53. L'any 86 comença amb una bona
notícia:

La base de s'Aguila, paralitzada.
També Lluís Llach és entrevistat per
la nostra revista i neix una delegació
del GOB a Llucmajor. Com veieu,
l'any no podia començar millor.

54. La problemàtica urbanització de
Capmorb.

55. Dehat amb els partits polítics so-
bre l'OTAN.

56. Reconstrucció de l'invent de Pere
de son Gall a l'IFP. S'inicia la secció
GOB Llucmajor, que arribarà al núm.
73.

57. Presentació del II Congres Inter-
nacional de la Llengua Catalana
Llucmajor.

58. Bones perspectives turístiques a
s' Arenal.

59. Opinions divergents sobre l'auto-
pista de s'Arenal.

60. La residencia de la III Edat ha
obert les portes. Els urbanitzadors de
Capocorb burlen la l'el i reben el su-

port del Govern autònom.

61. L'Ajuntament crea un equip d'as-
sessorament educatiu i Jaume Serra
arriba com a nou rector de la parrò-
quia.

62. Son Verí Nou unirà a s'Arenal i
cala Blava. Dones de tot cl món deba-
ten les tecnologies reproductives a un
hotel del Puigderrós.

63. Es comencen les obres de les ofi-
cines municipals a l'antic "Salón".

64. El gener de l'any 87:
Gran exit de Manolo Escobar

"Ca's Coix"

65. Crisi a l'ensenyament: els estu-
diants al carrer.

66. La peixateria municipal, história
d'un edifici.

67. Adjudicció de l'escorxador muni-
cipal a la Cooperativa de Porreres.

68. Set opcions polítiques es disputen
el vot Ilucmajorer.

69. VII Trobada de les Bandes de mú-
sica a Llucmajor.

70. Joan Monserrat, primer hatle del
PSOE.

71. Proposta de clausura del Parc
Aquacity.

73. El Polígon industrial, una assig-
natura pendent.

74. L'institut Maria A. Salvà, pioner
de la normalització lingüística.

a	 72. Continua la batalla d' Aquacity.

Número 1 • Preu: 200 pts.
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Biografia d'Artioal Faidalla

1E1 petit teatre de «Eis tres tranquils»
Amb	 prtserstatiti h. Gabi iel Jane, Manila iakiam

Ia public-ark, d. is biogiatia O'Antnni UjdIl. , crumbs, i
impulsor 	 'Els tres tranquil.", on rut' de 'Stella, rase
recorrows place. i carts, dek pobirt de Ca...Maya i
'kw,. norms, .tnys i Es RAZE] dum hortrafia ntri-
La per Is sm. fill. Jortquinu, avui sontinuarlora, iunta.
men, mob la SvA yermana Erna, rir. la tasca de son part.
Es um biogr•fra, donus, narrada al un to ennuis a, ho.
menatzt A son pare i sa mare ¿pa Cr,' ocop.tra Uns quren's

nionerai rle to yaws pubticsciú. Aisrl no otntrrn, II
sinners caburla til forma de sarsitall per l'intert's Instark.
gm Eh dins ei çavlp ck ',nave Oa putamellis sr tore...Pa.
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75. L'any 1988 comença amb el XXV
aniversari de l'OCB i amb un exit de
participació als cursos de català per a
adults.

76. Segons un estudi de la Conselleria
tres àrees del municipi s'han de prote-
gir: de sa Rapita Cap Enderrocat,
Massís de Randa i Conreus de Lluc-
major.

77. Tragedia a la finca Iluctnajorera
de "Sa Talaia". Un centre juvenil a
Llucmajor.

78. I ara, gols a Son Antelm!

79. L'equip bàsquet infantil guanya el
Campionat de Balears, al mateix
temps que el nostre poble ja té una as-
sessora lingüística.

80. Sa Torre, una catedral a sa marina
de Llucmajor. Paral.lelament es cons-
trueix una carretera espectacular Lluc-
major-s'Arenal.

81. Un nou servei a Llucmajor: as-
sistència social. Comença la secció
"Moneda corrent" i acaba al núm. 87.

82. Lluc Tomas és nomenat Director
General de Promoció Industrial de la
Comunitat Autònoma i s'inicia la sec-
ció "Tempus Fugit" del Col.legi Sant
Bonaventura, la qual acabarà al núm.
102, perquè la resta de centres esco-
lars no disposa dels arxius pertinents.
Quina llàstima!.

83. De l'estudi de la toponímia a la
conservació dels espais naturals.

84. Presentació de "Les cançons po-
pulars mallorquines", de Sebastià Car-
dell.

85. Per què la vaga general del 14-D?
Eleccions als Consells Escolars dels
Centres de Llucmajor.

86. Encetam el nou any, 1989 amb el
servei del nou centre Sanitari. Una al-
tra important notícia es Arena i peix,
el cas de la Badia de Palma.

87. Encara Capocorb? El futur incert
d'una urbanització.

88. Cal preservar les Arces naturals de
I 'especulació.

89. Miguel Manresa dimiteix de tots -
els seus càrrecs de l'Ajuntament i in-

gressa al PP. Paral.lelament la Unió
de Pagesos celebra a Galdent el III
Congrés.

90. El pou de son Gardes subminis-
trarà aigua potable a s'Arenal.

91. Els partits politics responen sobre
els rumors d'una moció de censura al
batle J. Monserrat.

92. El Primer concert oferit per l'Es-
cola de Música. Crisi a Unió Mallor-
quina: 11 militants contra Miguel
Clar.

93. Capocorb: les indemnitzacions
com a coartada política. Un Ilucmajo-
rer de s'Arenal, president del RCD
Mallorca. Al mateix temps iniciam la
secció "Sa Mare".

94. Amb la revista de Fires del 89 ini-
ciam "Llucmajorers pel món".

95. El PSOE guanya per tercera ve-
gada les eleccions a Llucmajor i An-
toni Gardes és reelegit senador per
Mallorca.

96. Llucmajor fabricara pilots per a
les companyies aeries. Britisch Cale-
doniam construeix un centre de simu-
ladors de vol a son Noguera.

Alhora continua la campanya en
contra de la urhanitfació de Capocorb.

97. Encetam el 1990 amb la inaugura-
ció del Centre de Formació ocupacio-
nal "Migjorn" per a disminuïts psí-
quics i amb la inauguració de "Radio
Espigolera".

98. Miguel Bezares, premi Ciutat de



Palma de Poesia 1990.

99. Gesa pretén construir un gran port
i una central tèrmica a s'Estalella.

100. Una tasca i un punt de partida: el
tema central torna a ser s'Estalella, al
mateix temps que l'editorial recorda
el temps que fa que sortim.

101. L'Ajuntament aprova la norma-
lització dels noms dels carrers. Insis-
tim sobre el tema de s'Estalella i el
CF Llucmajor és campió de lliga.

102. Manifestació per s'Estalella al
mateix temps que Llucmajor de Pinte
en Ample emprèn l'aventura editorial
amb el primer (libre d'"Edicions de
Pinte en Ample".

103. Comença una secció: "La pagina
verda", fins al núm. 112 i s'inicien les
obres al solar de ca'n Mataró.

s'inicia dc nou la secció Suca-Mulla,
però durarà molt poc.

116. Operació "Tortuga" a son No-
guera.

117. "L'Alzina", de restauració histò-
rica d'un llaüt a escàndol polít del PP.

118. Inici dels "Quaderns de Fum Ma-
jor" i "Diccionari d'amors i oficis".
El Diccionari acabarà al núm. 131.

119. El gener del 92:
Primeres obres al Polígon Indus-

trial de Son Noguera. Feim també la
primera enquesta i "La senalla dels
ous". La gallina deixa de pondre al
núm. 129. Tumbé iniciam la secció
"La finestra".

120. El haUt "Alzina" a l'Expo de Se-
villa.

121. 1992: s'Estalella definitivament

salvada.

122. El Centre "Migjorn", cap a la in-
serció social. En l'ordre esportiu, Joan
Quintana, primer mallorquí classificat
al Campionat d'Espanya de "Cross".

123. Es constitueix el Grup Muntan-
yisme Llucmajor i la Banda de música
compleix 150 anys.

124. Gran retard a les obres de la pri-
mera línia de s'Arenal.

125. S'Arenal, un altre desastre.

126. L'ampliació del port esportiu de
s'Estanyol: comença la polèmica.

127. S'enceta la secció "Aplec de pa-
timents" i "Mots de passió" (entrevis-
ta als poetes mallorquins).

Monografie sobre s'Estanyol. Un
jove llucmajorer (Marc Patiiio) al
Campionat Mundial d'Optimist, a Ar-

104. Més reflexions sobre s'Estalella.

105. Arriba la TV de Llucmajor.

106. El PP abandona el pie abans de
votar la seva moció en contra de
Tomas Garcias.

107. L'arxiu municipal expoliat.

108. L'any 1991 comença amb les
obres del camp de golf de so n'An-
telm.

109. Varem riure molt, amb la secció
"Son Parc" ("Sa Marc" de totes les
batalles)

110. Francese de B. Moll: un arbre so-
bre el blau penyal.

Ill.  La ministra de quefers socials. a
Llucmajor. Llucmajor, 75 anys Ciu-
tat.

112. Enquesta als partits polítics da-
vant les eleccions municipals del 91.

113. Gaspar Oliver serai el nou batle
sense cl vot d'AS1.

114. L'equip de govern: Thora del re-
canvi.

De manera paral.lela el CD Es-
panya puja un altre cop a III i un nou
premi de Premsa Forana, aquest pic
per la portada del núm. 100 de "Lluc-
major de Pinte en Ample".

115. El GOB demana a GESA que
presenti alternatives a s'Estalella i



131. Iniciam la secció de toponímia
"De noms i de flocs".

132. Rabasco, condemnat a pagar
15.000.000 pta. per desacatament.

133. PP i ASI aproven més urbanitza-
cions quan els promotors de Capocorb
demanen 12 milions per la protecció.

134. Un polígon en temps de crisi:
han començat les obres.

135. Els politics s'acosten al poble;
eleccions generals de 1993.

LOCAL
gentina.

128. Sera la LOGSE l'educació del
futur? Homenatge a Sebastià Cardei!.

129. GESA insisteix a construir la
central a s'Estalella al mateix temps
que hi ha més polemica a s'Estanyol.

A l'Ajuntament, dimissió de Mar-
galida Salva, regidora pel PSOE.

130. L'any 1992, l'any olímpic, co-
mença amb un bon transtorn:

Els tèrmits devoren les imatges del
Convent, quan Antoni J. Garcia se'n
va voluntaria a 136snia i Marc Patiflo
queda subcampió del món.

136. Antoni Garcias, reelegit senador.
Joan Quintana, campió de Balears

d'atletisme cadette.
A s'Arenal, l'Ajuntament haura

d'enderrocar les edificacions de la
platja.

137. British Caledoniam decideix des-
mantellar els simuladors de son No-
guera.

Comença "La moguda musical
Ilucmajorera" i també "De sants, re-
meis i totes herbes" (duren un any ro-
d6).

138. El món turístic davant de la re-
conversió.

139. La majoria municipal rompuda i
afegida.

140. Vuitanta anys de cinema a Lluc-
major. Aleshores Sebastià Alzamora
guanya el premi Salvador Espriu de
Poesia.

141. El mes de gener del 94 comença
bé

El Ilibre blanc de Delors pot impe-
dir que la nova central elèctrica es

construeixi a la costa de Llucmajor.

142. En aquest número incloem una
"Jaia Quaresma" perquè tothom s'en-
tretengui tallant-li les cames.

143. L'Ajuntament csbuca els "bún-
quers" de la platja dc s'Arenal.

144. Polèmica al Club Nàutic de
s'Arenal: en Joan Miguel se'n va.

Parlant d'esports, Catalina Oliver i
Agustina Manresa, medalles de plata i
de bronze al Campionat d'Espanya
cadette d'Atletisme.

145. S'inaugura el centre de Salut i
entra en funcionament el PAC.

146. Els canons d'es Cap Blanc dis-
pararen per darrera vegada. Maties
Garcies, elegit president del Conseil

Assessor de RTVE Balears.

147. Sor Teresa, 40 anys al servei del
poble (va ser la portada mes venuda).

148. L'ampliació del Club Nàutic de
s'Estanyol, motiu de discòrdia. Mes
enclavant, l'Ajuntament ens censuraria
l'estand per això.

Els regidors Ferré i Barceló surten
d'ASI a causa de les discrepancies
amb Rabasco i al Club Nàutic de
s'Arenal ja hi ha nou president.

149. Impacte ambiental de l'ampliació
del Club Nàutic de s'Estanyol.

150. Ai la censura... valgui'm Wu,
quina incultura! ("La Trinca" dixit). •



tege�r'r
ligirrer

iffrett"
Noms=

temrn

•Enquesta Ara que ja hem arribat al núm. 150,
quina és la vostra opinió sobre

"Llucmajor de Pinte en Ample"?

Maria Immaculada Andújar.
Estudiant de Magisteri

-Trob que és una labor que s'ha
de continuar perquè està be que hi ha-
gi moviment de gent que escriu, per-
que la gent sàpiga, que passa al seu
poble, que estigui informada dels te-
mes d'actualitat. I per això consider
(lue es una feina molt positiva.

Damià Verger.
Jubilat

-Jo ho llegesc tot cie cap a cap i
m'agrada molt. De vegades dins el
llit i tot, en anar ajeure, ahans de dor-
mir la llegesc un poc. He de dir, però
clue si se suavitzava un poc pentura
n'hi hauria que estarien mes contents.
Tocar un poquet, però de vegades no
tan fort, pet-6 sempre dient la veritat.

Jaume Bonnín.
Jubilat

-En primera, trob que una revista
com aquesta és necessària a un poble
com es Llucmajor, tenir una revista
que la representi, i aquesta, crec que
es la mes indicada. I enhorabona per
Ia labor que feis. Jo la troh hé, i no li
veig cap defecte.

Aina Mora.
Conserge del C.P.
"Rei Jaume III"

-Trob que està molt hé i que és
una feina que s'ha de continuar. Fa
molts d'anys que la leis i molts
d'anys que la duis a sa Fira. M'agra-
da perquè duu coses del poble.

Jaume M. Garcia.
Estudiat de 7è d'EGB

-A ca nostra la duen i a mi
m'agracia, sobretot pel futbol i mes si
sortim nosaltres, que anam tercers.
De vegades també hi ha sortit mon
pare.

Antoni Salvà.
Jubilat

-Tot allò (lue sigui nostro ho hem
de defensar, no es així? Aquesta re-
vista va molt hé, per jo i crec que per
tots els que la llegeixen, perquè trac-
ta temes nostros, d'aquí, de s'Arcnal
i tot allò que tracta temes del pohle,
s'ha d'alabar i s'ha d'ajudar.



Antònia Obrador.
Mestressa de casa

Jerônima Taberner.
Modista

Jaume Oliver
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En Ipanema hay cosas
que no to puedes perder.

BARTOMEU JAUME NADAL, S.A.
RENAULT

oFTvZs
Ronda Migjorn s/n. Tels.s 66 01 40 i 66 00

-És una revista que conec, perquè
hi estam subscrits i em sembla molt
he perquè arribar al número 150 és
molt interessant perquè demostra que
a la gent li agrada.

-Cada mes la llegesc i m'agrada
perquè donau branca i moltes vega-
des és ben necessari. Es una revista
que m'agrada llegir perquè hi ha un
poc de tot.

-Sempre la Ilegesc tota, trob que
s'ha de continuar perquè no hi ha res
més. Està molt bé que un poble com
Llucmajor tengui una publicació
mensual.

Venancio Lorente.
Enginyer de Mines

-A mi m'agrada molt perquè es
una manera que l'opinió de gent del
poble arribi a més gent del mateix po-
He, perquè a través dels mitjans de
comunicació massius com els diaris
que tenim les notícies nostres són,
podríem dir "massa petites" per
aquests mitjans de comunicació i és
necessari que uns altres mitjans "nos-
tres" ens ajudin a treure les opinions i
les mostrin a la gent d' aquí.



Entrevista
Blai Llopis dirigeix la secció de salut

escolar i traumatologia esportiva
Llucia CaIdés
Jeroni Tomàs
Foto: C. Julià

-Quins són els objectius a què
està encaminat aquest centre?

-Aquest centre és una secció mix-
ta, és a dir, per un caire està destinat a
un trehall de salut escolar i traumato-
logia esportiva, ja que tenim un con-
tracte amb l'Ajuntament; i per una al-
tra banda una part privada oberta al
públic en general.

-Ens podria explicar en què
consisteix aquest contracte amb
l'Ajuntament?

-Consisteix en fer una revisió i se-
guiment de la població escolar
d'EGB del terme de Llucmajor i al-
hora tractar possibles lesions esporti-
ves en 	 de l'esport escolar, tot
això amb una particularitat: que es
tracta d'un tipus de revisió més enca-
minada a l'esport, és a dir, amb dues
vertents, la de recomanar l'esport que
volen fer i també que l'esport no sigui
una malaltia per a ells. Per exemple
en el cas d'aquells al.lots que tenen
alteracions en la columna, cor, peus,
etc.

-En què es basa la revisió?
-Es una revisió anual. Primera-

!mitt es fa una exploració del pes, ta-
lla, sentits, musculatura, atenció, os-
cultació i capacitat cardíaca i pulmo-
nar, així com proves d'esforç, etc. per
tal de fer un informe. Després d'haver
realitzat l'informe es divideixen els
al.lots entre els que no tenen res i els
qui sels hi ha detectat una alteració,
en aquest cas es podria fer un segui-
ment anual o cada tres o 6 mesos, en
funció del grau d'anormalitat que es
detecti.

També, veim al.lots amb lesions
de tipus esportiu, fonamentalment
d'esport escolar, ja que no tenen una
protecció federativa.

D'altra banda també voldria dir

que aquesta temporada es van fer re-
visions i tractaments quant a lessions
esportives als jugadors infantils i fut-
bol-7 del C.E. Espanya i U.D. Are-
mil. Aquest servei és gratuit.

-I de la part privada, què ens
podria dir?

-Bé, podríem dir que aquí tractam
tots els problemes que tenen a veure
amb ossos, músculs i articulacions de
les persones. Disposam d'un gimnàs
per tal de fer el tractament de la reha-
hilitació; també disposam d'electro-

teràpia i d'altres tractaments alterna-
tius, és a dir, des d'una radiografia a
uns ultra-sons.

-I quines són les afeccions que
més us trobau?

-D'entre les 1.800 revisions rea-
litzades, podem dir, que les altera-
cions més comunes són les de peus,
columna i càries, per altra banda, les
afeccions més comunes i que van
creixent són les allergies (entre un
15-20 %) seguides dc les cardíaques i
vasculars. Però, s'ha de dir que estan

Do-



dins el límit estadístic de Palma o
d'altres pobles. També es tracten
afeccions reumàtiques, cal esmentar
en aquest apartat que les malalties
reumàtiques infantils són les Ines des-
conegudes, ja que curiosament es
creu que tan sols pertanyen als adults;
una de les causes més importants de
Ia ceguera infantil són les reumàti-
ques intlamatóries com la S.P.P. (Es-
pondilitis anquilopoyética) ¡ligada a
Ia HLAB27.

-I deixant de banda els al.lots,
que ens podria dir de la resta?

-Hi hauria una altra vertent a ni-
vell de segona joventut (tercera edat),
a la que yam dedicar l'any passat vuit
conferencies on el programa Ines im-
portant era "El arte de envejecer", es
a dir, envellir sense malalties i des-
pises un altre realitzat juntament amb
el Club de la Tercera Edat de Lluc-
major on es tractaven simplement te-
mes de tipus sanitari; la idea era: "en-
vellir: art o malaltia". Aquí caldria di-
ferenciar el ser veil del tenir anys.

Dir també, que actualment es
duen a terme unes conferències de ti-
pus sanitari dins l'espai, "El metge
atilt) nul tros''.

-I deixant de banda el nivell

pràctic i quotidià de la seva feina
ens podria parlar un poc de la ver-
tent teòrica i d'estudi?

-Actualment ens hem proposal
dos treball importants. El primer seria
el de treure la curva de creixement
dels al.lots de Llucmajor i el segon
consisteix en tipificar la morfologia
del peu. Respecte al creixement i per
tal de sebre quan un al.lot està en cei-
xement normal ens regim per unes
taules de França i del País Base ja
que malhauradament aquí no en te-
nim. En tenir les dades suficients,
aproximadament dues-mil extreure'n
una curva de creixement que serà útil
per a les Balears.

També m'agradaria resaltar que
anteriorment es van fer unes Jornades
dirigides a educadors, monitors, i
practicants de l'esport a càrrec del
doctor Irigoyen, metge de la Volta Ci-
clista a Espanya i diferents traumatel-
legs perquè consideram que la millor
manera de prevenir lesions es tenir
una bona informació.

Quan hi havia el servei de malal-
ties reumàtiques i ostioarticulars de-
penent de la Prefectura Prov, de les
Balears yam fer l'estudi epidemológic
de les malalties i invalideses reumàti-

ques a les Balears, durant el trienni
70-72, on els factors climàtics són de
baixa incidencia en la produccio
d'aquestes malalties, contràriament al
que es creia la causa principal es el ti-
pus de treball. Per exemple, a Lluc-
major quan hi havia Fabriques de sa-
bates primaven les artrosis cervicals;
malalties com reumes inflamatòries
deformants des que hi ha medicació
adequada i cirurgia ja no es veuen.
Vint anys enrera una persona que ho
hagués patit possiblement s' hagués
quedat invàlida. Actualment es té
l'opció de la cirurgia substitutiva que
són les prótesis (la seva vida mitja és
de 15 a 20 anys, malgrat n'hi ha que
duren mes).

-I per finalitzar, un consell...
-Si a nivell psíquic s'ha avançat

molt (beques, possibilitat de cursar
diferents estudis, etc.), en el camp fí-
sic es podria fer feina en la prevenció
de futures malalties reumMiques en
joves. Per exemple, escollir la feina
en t'unció de les aptituds físiques, per
tal d'evitar una invalidesa precoç. •

AL VOSTRE SER
Aqui hi podeu fer la compra de cada dia.

Trobareu a la vostra disposició:
La nostra carnisseria, un bon assortit de

fruiteria i també tot all() que necessiteu
xarcuteria i congelats

Agraïm la vostra visita

C/ Nicolau Tabemer, 39- Tels. 12 06 97 - 12 06 98
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Un article sobre Maria Antònia Salvà al diari "Avui"

El 26 de setembre passat, a les pagines
d'opiniO del diari en català "Avui - l'escriptor

Leandre Amigó (Molins de Rei, 1907) va publi-
car l'article La frontera de l'oblit, títol que
coincideix amb el d'un dels seus llibres. En

aquest article, Amigó fa una evocació i valora-

ció molt atenta i suggerent de l'obra poètica de
Maria Antònia Salva. Amb motiu del número
150 de la nostra revista, volem oferir íntegra-
ment aquest text per a tots els nostres lectors

(M. Gare ias).

La frontera de l'oblit
Leandre Amigó

Cal no oblidar la lúcida poetessa
i bona prosista Maria Antònia Salva
(1869-1958). Ella ens recorda Fre-
deric Mistral, el poeta que amb molt
d'encert va traduir. La seva obra
teraria duu una dolça beatitud idfl.li-
ca. Pensem clue ella va estimar i
cantar la clara beatitud del seu Lluc-
major. Amb gràcil modestia, espur-
negen esclats lírics d'un gran valor.
Tot esperit sensible sabra avaluar el
microcosmos de la seva lírica. No
podem oblidar que els nostres cri-
tics han valorat la seva amable in-
terpretació de la vida. Ella Ilegf
molt Verdaguer i Costa i Llobera.
El seu admirable poema Allapassa,
que s'inicia amb "Salut, oh camp,
oh nom de l' Al lapassa/ dolç arrecer
on té pairal redós,/ cinc voltes cen-
tenari, nostra raça".

Una poesia que pot fer les deli-
cies de les animes sensibles. Maria
Anamia Salva sap honorar la velle-
sa, sense el qualificatiu, es clar, de

"tercera edat", ara que ja no existei-
xen els vagons de tercera. "Rústica
padrina que niai no parlares sense
humilitat,/ rústica padrina que et
creus teranyina,/ sera seda fina per
l'eternitat".

Estic molt d'acord amb el que
va escriure Salvador Esprit': "No sé
que és la poesia a no ser una mica
d'ajuda per a viure rectament i pot-
ser per a ben mair". És clar que es
pot pensar en la ineluctahilitat de
r oblii.

Josep Camer, home d'afeccions
positives i reals, va escriure en el
pròleg de l'Antologia poètica de
Maria Antèrlia Salva, que ella tóci la
fides en el seu doble sentit de fe i de
fidelitat. Perquè ella sahé veure:
"La teulada cau rnalmesd les parets
es van desfent/ amb el son de la ve-
Ilesa/ que capfica lentament".

No ohlidem que Joan Alcover
va escriure, amh encert, que el seu
Ilenguatge espontani i trehallat al-
hora ens acosta al món de les coses
que ens emocionen sempre.

Pensem que les influencies es-
sencials en la formació literaria de
Ia nostra poetessa van ser més poc
vives die la naturalesa. El món ex-
tern l'encisava. SuhratIlem, encara,
aquell Sol de mac, entre les pedres
antigues: "L'aire hi roman aturat,/
el temps fila, lila d'esma.../ 1 en la
muda soledat, que besa el sol dc
Quaresma,/ floreix un Ifiri morat - .
Ella també creia que res no enlaira
tant l'esperit com escampar entorn
l'alegria de viure.

CENTRE DE PREPARACIÓ AL PART
Catalina Serra Calafat.

Comare
També hi ha servei de
massatges terapèutics

C/ Rigo, re 73. Tel. 66 24 90



TOPONÍMICA
De noms i de Hoes (XX)

Establits de Cugulutx
i Son Taixequet

C. Calvifio, F. Capell à, A Ginard
F. Jaume, F. Mut. Fotos: C.Julià

Pere Antoni Noguera i Sastre va
néixer dia vint-i-un de juliol de 1909.
El seu pare i els concos estaven a Cu-
gulutx i dugueren rotes a sa Torre fins
l'any vint-i-cinc quan s'establí Son
Taixequet i compraren un tros aferrat
a l'establit seu de Cugulutx.

Ens ha dit que Cugulutx ha estat
una de les possessions que més s'ha
establit i les parets dels establidors ja
són tan velles que moltes vegades fa
molt mal dir quins eren els sementers
primers.

-Ens podríeu dir els topònims

dels sementers yells d'aquest tros
de Cugulutx i de Son Taixequet?

-A Son Taixequet hi havia: na Pa-
lacanyes, ses Puntes, s'Ametlerar, ses
Figueretes, es Cuitor i es Comellar de
s'Ordi. A dins Cugulutx hi havia es
Camp Alt i es Camp Gran.

-Recordau altres establits que es
fessin en aquest temps a Llucma-
jor?

-Sí, els de Ca s'Hereu, els de Son
Noguera, els des Rafalet i els de Son
Taixequet. Aquí a Son Taixequet hi
entrarem com a propietaris el dia deu
de gener de 1925. També record que
quan jo era al.lot per les festes félem
les corregudes a Ca s' Hereu.

-A Cugulutx hi havia cap aljub

empriuer?
-Sí, com a Son Mesquida, a

s'Aguila... N'hi havia un, i tothom hi
podia anar a cercar aigua. Uns hi ana-
ven a abeurar les egiies... però l'amo
del lloc es posava molt gelós. Mon
pare una vegada, que acabava l'aigua,
amb una boteta n'hi va anar a cercar
per posar dins una bassa per als porcs
i ii va dir que amb una bota no en po-
dien agafar, mon pare i el Coix Espi-
rut li demanaren l'acta per veure si
deia res d'això, però posava que men-
tres hi hagués aigua tothom la podia
emprar. Per cert ara està ben abando-
nat aquest aljub.

-Qui anàreu mai a cercar alga?
-Sí, cada any quan havíem acabat

Cugulutx - Ca 'n Batlet.
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Sortida: 2 de desembre
Tornada: 3 de desembre

Avión + traslInts + Hotel mitja pensió

I ara també al SUPERMERCAT
PROHENS de dilluns a divendres

de les 1530 a les 1 7'30 hores
Tel. 12 01 64. LLUCMAJOR

C/ Maria Antònia Salva, 38
Tel. 26 74 50 • Fax 26 90 00

S'ARENAL

FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Lluc
A. SASTRE
CI Revetla 9 i 11.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

El Sr. Sastre de Santa Maria, gerent de la
Funerària Ntra. Sra. de Lluc, ha nomenat
representant per atendre qualsevol servei fu-
nerari, per informar sobre els preus, per
poder concertar el servei que es desitgi amb
antelació i per poder evitar qualsevol sor-
presa.

El nostre representant atendrà serveis par-
ticulars i de la nostra Companyia d'assegu-
rances les 24 hores.

C/ Ciutat, 127-ir. Tel. 66 18 62
(Llueinajor)

de hatre anàvem a s'Arenal a cercar
l'alga, quatre o cinc carretades; l'es-
campàvetn damunt l'era i l'enrevoltà-
vem d'ullastre perquè les gallines no
hi anassin, després posàvem tota la
polsegada damunt i així no hi havia
mai cues perquè la saladina no els
deixava fer, a mês l'alga aguanta molt
bé la humitat i així no teníem pols.

Quan havíem de batre les faves
fèiem l'era neta i la posàvem com
adobament allà on després n'havíem
de tornar a sembrar.

-Arreglàveu vosaltres els ar-
bres?

-Sí, esmotxàvem els ametlers
quan havíem tomat les ametles, així ja
teníem la tanca neta per a després po-
der sembrar. Als garrovers els es-
motxAvem pel març. Per cert molts de
garrovers, bords, solien sortir dins la
garriga, lliguen bé amb els ullastres i
les mates, amb els pins no; després
s'empaitaven i els sembràvem a un
altre Hoc. El meu pare em contava
que el senyor de Cas Frares es passe-
java per dins la garriga i tirava garro-
ví. Les figueres s'arreglaven abans de
voler treure.

-Per cert què ens podríeu dir al-

gunes castes de figueres?
-Les primeres, les nies antigues

són les de la roca, les alacantines i
les verdals; La verdal és la millor per
a menjar verda, pc rqué seca té el gra
molt gros, les alacantines i les horte-
Iles el tenen més petit. Si ha estat un
bon any les alacantines, segues, són
les millors. Altres castes de per aquí
són: coll de dama blanca i negra,
bordissot blanca, perajals, carli-
nes... Per menjar les figues flors ro-
ges, les verdals i la bordissot blanca
són les millors.

-Ja que ara hem parlat de castes
de figueres ens podríeu parlar de
castes d'ametlers i dir, sobretot, els
que provénen de Llucmajor, que
d'això en sou un entés?

-Els murteres sortiren dels
"Murtera" que tenien una teulera a
carrer de sa Marina, els ametlers ha-
vien sortit dins un figueral de moro.
Els rutlons sortiren devers el Cap-
Puig; els sards, del "Coix Sard", qui
tenia una caseta en el Camí de Ca
s'Hereu. Eren castes bonetes, pert) no
es poden comparar amb les altres que
han vingut de fora. Els banderetes o
rafelons sortiren de Bennoc, mestre

Rafel6 sempre deia: "No són bande-
retes, són rafelons perquè han sor-
tit dins ca meva".

Els inqueros són d'Inca, peró ja
fa molt que n'hi ha per aquí, és un
ametler que fa molta tanyada. Els
pou-gaspar o gaspars, no sé si eren
dels "Gaspars" del Carrer Nou, es
una ametla grossa, com la sorda, però
el hessó no és de primera. Els Ilinets
sortiren en el Comellar del Ili, fan
moltes tanyades. Els banderetes són
més primerencs, els poteta fan bona
ametla però mala de tomar, aquest da-
rrer ja no és de per aquí. Mon pare
havia duit les mudes de dins Can But-
xaca, en el Camí de s'Arenal.

-Ens heu dit que tenguéreu ro-
tes a dins sa Torre, a quins semen-
ters era?

-N'hi havia quatre i teníem una
rota dins cada un: sa Figuereta, sa
Bassa Crua, ses Tanquetes i es
Marçal. Estàvem obligats a sembrar
el que ens deien: blat, civada, blat, ei-
vada, alternàvem una rota de cada
perquè l'altra es deixava reposar.

Nosaltres hi teníem dues barra-
ques grans, una era per als carros,
amb una menjadora en el cap, l'altra



Francisca Fuliana i Pere Antoni Noguera

TO

per a les egües, on damunt res o qua-
tre carretades de palla hi dormíem
molts de dies. El meu pare i els seus
germans varen treure, nous, tres co-
rrals on hi feren hortet i hi sembraren
figueres, cirerers... també hi podien
fer Ilegums si el senyor donava per-
mfs.

-Totes les barraques eren de pe-
dra?

-Sf, totes ho solien ser: llenyams
d' ullastre, empedrada amb Hoses i
després fang damunt, però la de dins
sa Rota d'en Barbeta, que estava molt
aprop de la nostra, tenia la barraca de
mares.

-Totes les rotes eren iguals de
grans?

-No, ni de poc; la nostra de ses
Tanquetes era la més petita. Hi ha una
dita que fa referencia a això: "A les
rotes les canaven amb un corn", per
tant ja podem veure que normalment
no feien cap mesura exacte.

Més tard es varen treure més rotes
dins un sementer molt gran, li déiem
ses Rotes Noves, allà, per cert, va ser
on vaig segar amb el mul per primera
vegada; tenia devers set anys, no hi
havia arbres ni res, i el meu padrf em
va dir "Pere Antoni, que sabries ma-
nar el mul? Jo el vaig haver agafar, en
Blau, anem!. Ben aviat en vaig haver

via molta d'aigua?
-Molts d'anys plovia tres vegades

mes que ara, això no vol dir que no hi
hagués anys dolents, record que l'any
catorze en tota sa Marina ningú no va
segar, però l'any quinze va ser molt
bo. S'ha de dir que no empràvem l'ai-
gua com ara, això es indiscutible.
Amb una cisterna i unes basses feia
pores i a l'estiu una guardeta d'ove-
Iles i sempre hi havia aigua, ara gai-
rebé mai no n'hi ha. Be, teníem cire-
rers i pomeres i ara tot es mort per
falta d'aigua.

-Quan solia fer el contracte un
roter, i quina era la paga per al sen-
yor?

-Devers Sant Miguel, si el senyor
no havia tingut cap queixa: per haver
caçat o tallat Ilenya, etc. El roter po-
dia tornar quedar per al proper any.
Llenya d'alzina o de mata no en dei-
xaven tallar gens, el que si podíem ta-
llar eren les esparregueres per fer for-
miguers.

El roter cada any havia de fer un
jornal per a fer bardissa, de branques
d'ullastre que tallàvem. La paga era
que una vegada fetes les garbes el ga-
rriguer venia a fer el recompte, a una
de cada sis hi posava un brot de mata
damunt, era la del senyor, si l'any era
bo n'hi tocaven més i si era dolent
mes poques. Després cadascú se'n
duia les seves garbes. •

après. Va resultar que la padrina i ma
mare començaren a fer garbes i quan
vaig haver acabat ens hi posarem tots.
Amb un dia vaig estar ensenyat i
l'any que va venir davant ja va ser
igual si hi havia arbres.

-Heu dit abans que als corrals
hi fèieu un poc d'hortet, què hi ha-



Vegeu-la ara
a tot color.

Avui mateix, gràcies
al nostre ordinador

podreu veure a

MASSANELLA la

vostra nova cambra de bany ROCA.

A tot color i en tres dimensions sense que
no hi manqui cap detall: banyera,

sanitaris, revestiments ceràmics, aixetes,

complements... Tot tal com ho havíeu
somniat i sense començar les obres.
Veniu a MASSANELLA i deixau de

somniar.

MASSANELLA
Ctra.Valldemosa, 44 - Te1.75 03 45
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TANCAT ELS DIUMENGES A LA NIT
C/ NICOLAU TABERNER, CANTONADA

PASSEIG JAUME III. TEL. 12 03 12

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (9 a 13 117 a 19). Dijous (90 13)
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Agrairment

Sra. Directora: Vos pregam que publiqueu aquesta car-
ta a les planes de la vostra revista. Gràcies.

En agraïment al Sr. Batle de Llucmajor, que ha fet pos-
sible una realitat, l'actual col.legi públic "Bahía's", tan es-
perat i necessitat durant anys per tots els habitants de les
urbanitzacions.

Esperam continuar comptant amb la vostra ajuda (la
del Consistori) per aconseguir un col.legi del qual vostè se
senti orgullós.

El nostre més reconegut agraïment cap al Sr. Batle. •

Pares i mares del Col.legi "Bahia's"
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NOCES - BANQUETS - COMUNIONS
I BATEIGS

Informació: Tel. 66 03 17 - LLUCMAJOR

FRUITS SECS
CONGELATS

POLLASTRES A L'AST

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

,Xerrades

Tornar amb el tren
i els seus ponts

Un que escoltava

-Que no has sentit a dir que volen tornar a posar en
marxa el tren?

-Com, el de Palma a Santanyí, que passava per Lluc-
major?

-Ca! si ja no queda cap raïl ni estació!
-Tot ho varen vendre.
-El tren que diuen que volen tornar a posar en fun-

cionament es dels que encara conserven els carrils, en-
cara que moltes cases de les Estacions de cada poble per
on passava estiguin en estat ruïnós o abandonades.

-La Companyia de Ferrocarrils ho va vendre tot, o
quasi tot, i ara, encara que vulguin, costara molts tre-
balls i milions per tornar a posar el tren.

-Ara s'adonen del desbarat que feren en veure que, a
causa dels problemes i la saturació del transit a les ca-
rreteres, el tren seria la solució del futur.

-Allò que haurien de fer es modernitzar-los i fer-los
mes rapids i 6)modes.

-Com han fet amb la línia que queda de Palma a In-
ca.

-Sí, encara que tenen molt per desitjar quant a mo-
dernitat i rapidesa, com que hi ha moltes anades i ven-
gudes de Palma a Inca, viatja molta gent.

-Per això mateix, diuen que el Govern pensa altres il-
nies com la de Manacor o Artà.

-Això no sera tan fad', saps que n'hi ha de milions
per gastar!

-Sf, però també costa molt fer noves carreteres i es-
penyar finques i paisatges...

-Tan be com ho tendrfem a Llucmajor si poguéssim
anar a Palma amb un tren modern i rapid...!

-Sf, i que passas per l'aeroport, per poder endur-se
els turistes de la part de Santanyí, s'Arenal, can Pasti-
I la...

-Això són quimeres, perquè sempre sera mes 6)1-no-
de un autocar per transportar turistes en grup.

-Et dic que va ser un desbarat, destruir la línia del
tren Palma-Santanyí.

-Record que el batle Ramon va fer tot quant va poder
perquè no suprimissin el nostre tren.

-Pere, va ser debades. El llevaren i ho varen vendre
tot, vies, terrenys, estacions i, fins i tot els monuments
dels ponts dels Jueus i de Ses Set Boques dc s'Arenal.

-Per cert que els Dels Jueus s'està deteriorant cada
cop riles i aviat caurà a trossos.

-Diuen que el nostre ajuntament té un projecte de fer
un passeig peatonal, però no el duu a la practica perquè
el pressupost es massa elevat.

-Sera per manca de voluntat i interès, perquè altres
projectes i obres mós costoses s'han fet.

-Resulta que com que es propietat particular, el pro-
pietari es fa valer, i en vol molts, de doblers.

-Id6 si el pont es d'interès nacional, que l'expropiïn.
-Sf, perquè si el propietari li pegas per posar unes ba-

rreres, molts vianants de s'Arenal quedarien ben fotuts.
-0 fer pagar peatge, com a les carreteres particu-

lars... •
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1 - Peri llosíssini paquet de
revistes, símbol de cada un
deis mesos de l'any i. per
tant. el darrer any de feina
de Llacmajor de pinte en
ample, òrgan d'expressió
de tota la dolenteria del
poble. Les revistes estaven
perversament fermades
representant caramulls de
femater. Un escàndol!

2- Quadre subversiu
representant una malèvola
idealització del non Club
Na titi c de s'Estanyol
després de les preciares i
bondadoses ampliacions.
Fins i tot les mides del
quadre totes soles ja serien
motiu d'escandol i
reprovació institucionais.
Aquesta perversa
interpretació futurista ja
ha via aparegut al darrer
numero de la revista.
lmaginau-vos!

Vista general de l'estand de's horrors, motiu d,
amb traidoria i premeditació durant bores i !lore:
que va ser aprofitat per fer aquesta instantània in
Visca el senyor batie que ha protegit els Ilucmaj
un edificant i innocent menjar de cans! Visca el

3- Corona en tons grocs
d'alta toxicitat moral que
cont ribuia a contaminar
espiritualment l'ambient ja
de per si estantís i as fixiant.
La corona duia una cinta
am h la Ilegenda
"S'Estanvol. no
t'oblidarem - . Això és no
tenir vergonya!

4- Sospitós aparell electric. El comú de la societat està d'acord a co
voluntats i sanador d'intelligencies -cas de tenir-ne, es clar-. Contenia
vist ningú perquè la rapida i exemplar acció de la policia -que tamp()
peril tan imminent. Una tele! Fins aquí podríem arribar!



nsura i reprovació pública que s'havia muntat
ortosament només va durar minut i mig -temps
riant que consta com a prova ntím. I del sumari.
rs d'aquest atac visual i moral substituint-lo per
yor batte! Visquen els animals!

COS DEL DELICTE

lerar-lo malbaratador de
fiés, un video que no ha

l'havia vist- coiiura un

6- No vos ho creureu...
lina altra corona tOxico-
subversi■ a i nocivo-
contaminant. Aquesta
vegada la cinta provocativa
etica fa va in és enfora:
"S'Estanyol, al cel sia - .
Aix() és fer polit ica, cercar
Ia polèmica. provocar la
gent de hé. insultar el poble
sencer. Qui deu cavi i lar
unes (2 ro sseri es tan
espectacu ars!
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7- 1 de l'adhesiu, que me'n
direu'? Tot un exemple de
polissoneria i caparrudesa.
No vols brou, idO tassa i
mitja. L'adhesiu, a rués, pel
sen revolucionari disseny i
per la perniciosa innovació
estêtica que rel)resen ta
podria haver esdevingut un
símbol tot terreny i multitis
que caba tallar de soca-rel
amb la contundimcia i
eficacia que només poden
demostrar uns cossos de
seguretat tan ben orientats
per l'autoritat política.

8- Pancartes en miniatura
preparades a posteriori i
fruit del ressentiment amb
les quais tengueren la poca
vergonya de molestar el
sen) or bat le quan passeja a
Pe''  la seva carpa. El
happcnning Hm. -quatre
gals es manifesten clavant el
Palati 	de Justícia de
Washington' va ser viilat
de molt a prop per les
forces vives -Obliques I
privades- ja que els i les
activistes tenien un aspecte
força 	amenaçador i
subversiu. Així pagati la
generositat d'Ifebar?

S - Maldestra paret de
hloquets de pretensions
m et af Ori (lues. Monument
vexatiu: vergonva del rani
d e I a construcció:
apoteôsica mostra
d'ingratitud cap a la millora
constant. abnegada i
incansable del nostre litoral.
Ben fet, senvor batle!
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Album de Cromos
De com batle i regidors reaccionaren davant la protesta

Vigília de la Darrera
Fira: dissabte 15 d'octubre,
devers les 6 de l'horabai-
xa. Les autoritats munici-
pals -el batle i uns quants
de regidors dels qui gover-
nen, més un socialista- pas-
sen per davant dels estands
de la Mostra Ilucmajorera.
Tot són capades i enhora-
bones, tot són alegries i fe-
licitacions, tot va com una
seda. Tot? No tot, perquè
davant d'un Hoc ara ocupat
per una empresa de men-
jars d'animals, hi ha una
expectació inusitada: poli-
cies a balquena, cameres
de fotos i televisió, gent
que mira estranyada i co-
rregudes nervioses dels or-
ganitzadors...

Un escamot de mani-
festants hi fa acte de
presencia. Duen uns car-
tells que diuen: "L'Ajunta-
ment ens ha censurat. Sal-
vem s'Estanyol! Llucmajor
de pinte en ample". Es la
protesta dels redactors de
Ia revista local i de l'asso-
ciació de veins antiamplia-
ció del port esportiu. Pro-
testen contra la decisió del
batle d'expulsar de la Mos-
tra la revista local. Raó
d'aquesta expulsió? Un vi-
deo que tracta -de passada i
sui generis- del problema
estanyoler i d'altres mali-
fetes urbanístiques.

Era un vídeo no gens
agressiu, respectuós amb
tothom i que entre imatges
de s'Arenal, foravila i
s'Estanyol, recollia algu-
nes pancartes de les que
han penjat tot l'estiu a mol-
tes cases estanyoleres. Tot
anava molt en la línia de la
tradicional participació de
Ia revista a la Mostra, on
sempre s'ha fet referencia
als temes d'actualitat más
incisius i polemics: s'Esta-
lella, Capocorb, s'Àguila...
La revista, a la Mostra,
sempre hi ha exposat
aquests temes i no ha pas-

sat res mai. Llevat d'en-
guany.

Enguany retreure l'afer
de l'ampliació del club de
s'Estanyol ha estat massa
dur per el bathe. Deu ser
que vol tothom a les ordres
i que ni es molesta a cercar
el diàleg amb els autors i
exhibidors de la cinta. Per
això tot d'una els envia,
sense cap argument, la
força pública i els engega
a fora.

Tanmateix, la protesta -
silenciosa i pacífica- es va
fer quan la comitiva muni-
cipal va passar per davant
del Hoc que havia de ser el
de la revista. Així hi pas-
saren d'un en un els regi-
dors. Cadascú, tal com és,
hi va quedar retratat.
M.G.S.

Gaspar Oliver
L'aprenent de dietadoretxo

Colltort. cara de cir-
cumstancies i tan girat cap
a l'altra banda com va po-
der, el hatle Gaspar va po-
sar al seu rostre una
d'aquelles escasses rialles
que el caracteritzen. Una
vegada més, abans que la
transmissió d'un aire de
simpatia el seu gest facial
va posar en evidencia una
gran carrega de mala cons-
ciencia.

Com a gran justificació
de la seva actitud prepotent
i autoritaria, el batle va go-
sar escometre els manifes-
tants amh una referencia
als petits cartells que exhi-
bien: "I altra cosa más gro-

sa no heu trobat?" I es que
l'home anava magre d'ar-
guments i fal d'idees a
l'hora de discutir i intentar
justificar-se: en hores bai-
xes, n'hi ha que no tenen
altre recurs que esmentar la
grandària.

Gaspar Oliver haura
passat a la història per
aquest recurs del flies castís
estil del "mando y ordeno".
Escàs favor haurà fet al po-
ble i al partit que presideix
a Mallorca. Al poble,
l'haurà fet passar com un
dels darrers caus on gover-
nen els autoritaris, els pre-
potents, la caverna en defi-
nitiva. Al seu partit -el PP-
, sobretot ara que prometen
que ja són demòcrates i
que han d'arreglar i rege-
nerar Espanya sencera,
l'haurà fet quedar com un
pedaç brut, tot empastifat
de pseudo-demòcrates i
d'enyoradissos de les dic-
tadures. Ja ho han dit els
diaris:

"L' Ajuntament de
Llucmajor no ha fet gala de
tolerancia en impedir que
s'instaLlas un estand de la
revista". (EL DIA DEL
MUNDO, Per avail, 16
d'octubre).

"No crec que en agues-
ta ocasió hagi estat
mes encertat el batle de
Llucmajor. Si hi ha un dret
al qual no pugui renunciar
Ia nostra societat es a la Iii-
bertat d'expressió, i l'obli-
gació d'un batle es garan-
tir-la i no retallar-la ni
amagar-la quan Ii convé".
(EL DIA DEL MUNDO,
Es Rebost, Macià Riera, 17
d'octubre).

"Algú hauria d'explicar
al batle de Llucmajor que
la seva ordre de tancar l'es-
tand (...) no es la minor
manera de consolidar una
imatge democratica del seu
partit". (DIARIO DE MA-
LLORCA, Cenizas, 18
d'octubre).

Qui no vol la pols del
desprestigi públic, que no
vagi a l'era dels qui exer-
ceixen de censors i dicado-
retxos. I, sohretot, per a
más inri, que Ilavors enca-
ra no gosi mentir, com ho
ha fet davant el plenari ce-
lebrat el 31 d'octubre: no
retirarem l'estand per vo-
luntat pròpia, ens el varen
fer llevar per la força i sen-
se cap altre argument sinó
l'amenaça i I' ultimatum.
Es indigne que un batle fal-
segi la veritat. La seva acti-
tud el desprestigia per tota
Ia vida.

1,Iuc Tomàs
Si ho fa el "quefe",

jo també

En passar, va mirar de
coa d'ull per veure com re-
accionava el capdetila ma-
jor, i, en veure que el rei
Gaspar de les seves il.lu-
sions treia un cert somriure
cínic, va intentar fer-ho
igual, però tanmateix no li
va sortir. I és que n'hi ha
que van per la vida com a
xotets de cordeta i que per-
tot han de fer allò que els
manen. Deu ser així que els
paguen la fidelitat submis-
sa.

Com a president local
del PP, havia organitzat
una xarxa d'espies politics
dins la Mostra. Eren algu-
nes -no totes- d'aquelles
jovenetes que tenien l'aire
d' hostesses posades alla
per ajudar als expositors.
En realitat miraven, obser-
vaven, controlaven i, de
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nit, passaven l'informe co-
rresponent als capos. Aix(
va passar amb el nostre es-
tand: va venir-hi la presi-
denta de les Noves Genera-
cions del PP enganyosa-
ment a oferir ajuda ("Vo-
leu algo"? -demanava amb
horrible barbarisme), per-6
en realitat espiava i, en
arribar l'hora, va cantar.
Alguns d'aquests munici-
pals que ara no hi van ves-
tits mai, també feren el seu
paperet: quina feina que els
ha tocat fer! I ells que s'hi
deixen!.

Miguel Manresa
Ca que Iladra no mossega

Ni un ca hauria fet tan-
ta Iladradissa! Aquest regi-
dor en farfollava paraules
aïrades i exhihia gesticula-
cions descompostes. Res
mes Iluny del que li convé
per a la salut i del que
s'adiu amb el seu caracter,
més aviat placevol i som-
nolent. Si fóssim un metge
no li recomanaríem tais
alçurades. De tota manera,
del seu pa farà sopes (i
quan anomenam una menja
tan deliciosa no ho feint
per incitar-lo a posar-se
peus davall taula perquè
s'empassi unes desmesura-
des platades de bon recap-
te).

Antoni Barceló
"Pajarracos"

Com un que veu el gep
dels altres i no veu el seu,
aquell que a les fonts del
baptisme anomenaren To-
ni Barceló, va començar a
posar malnoms als qui ma-
nifestaven disconformitat
contra la censura: "Que vo-
len aquests pajarracos?",

va començar a exclamar-se
davant tothom. Pajarra-
cos! I que és ell per batiar
amb malnoms i denomina-
cions curioses el germa
proïsme? Que encara no ha
après que qui no es net val
mes que no tiri cap pedra?
Ala, idõ, que calli i que no
faci pus ostentació de xu-
leria!

Mateu Monserrat
Quan la terra de Ilibertats

és pura quimera

"Que diu, aquiiii? Cee-
ensuuraa? I quee ha passa-
aat? Jo no sabiaa reees?"
Com un que esta avesat a
fer cl desentès quan li con-
vé i que procura tenir ho
aquí i alla, l'encarregat de
la cultura feia de no sebre
res i d'estranyar-se davant
tot quant veia, sentia i es-
coltava. Com si la cosa no
anàs amb ell! Uns pensaren
que feia comedia, d'altres
que a l'Ajuntament no li
consulten res i algú va citar
la comparança de Jesús so-
bre els sepulcres blanque-
jats. No hi va faltar qui va
recordar que una cosa es
fer molt d'ecologisme ver-
bal - si cal ainh uns versets
i tot- i que l'altra es la veri-
tat de quan arriba l'hora de
votar i definir-se clara-
ment. Sobretot, Limbe,
horn va fer avinent la con-
tradicció de fer venir pre -

Sebastià Artigues
Fems, mentides i una

cinta de video

L'encarregat de la reco-
Ilida dels feras -ara en
diuen de medi ambient- ar-
gumentava i fustificava la
censura gasparina argüint
que l'estand havia d'estar
ple de bains, pancartes, re-
nou i protests. Això es
mentida podrida! El video i
les dues corones de flors
que l'havien de flanquejar
s'havien d'exhihir solità-
riament a l'estand i no s'hi
havia de fer cap moguda
que molestas ningú i molt
menys els altres expositors
de la Mostra. Ben mirat, tot
hauria passat bastant desa-
percebut, enmig del trull i
l'allau humana de la Fira.
Tan sols una minoria
n'hauria pogut captar el
sentit. Però són ells, els qui
governen, que d'una palla
n'han fet un palier i, de re-
top, s'han posat en evidèn-
cia tal corn són: fusta no
democratica i defensors
acèrrims de l'ampliació del
club. Després de la censura
nomes hi faltaven els esco-
lanets d'amen que, tot fent
la contrapropaganda, es-
campassin falsedats, im-
precisions i mitges veritats.

Joan Puigserver
Males puces

Si un dia heu de fer por
a les criatures i el recurs al
dimoni o l'home del sac ja

són amenaçes gastades,
ben be podeu recórrer a in-
vocar la compareixença de
Ia mala cara que va fer en
veure la protesta. Teniu per
segur que, si voleu espan-
tar qualcú, l'exit esta ga-
rantit: no hi haura nin o ni-
na, per molta polissoneria
que dugui aferrada, que da-
vant la presencia d'una tan
mala figura no quedi asto-
rat i acoquinat. Ara, a la
practica -feina, idees, rea-
litzacions-, res de res. Es-
tau-ne segurs.

Francesc Ferré
Ni figa ni raïm

Amb aire despistat i
procedent de s'Arenal, va
arribar, va veure i, hen se-
gur que ni va vencer ni
convencer. 0 no sabia que
passava o encara va tan
cop piu després dels arram-
batges d'en Rabasco -el
gran absent!- que l'home
ha com a perdut l'animeta.
No debades, ara que ha
deixat de ser así i no ha
passat -encara?- a ser asei
(això es, del PP), l'han en-
flocat a fer penitencia dins
el grup mixt, on precisa-
ment el podem trobar, com
a la pel.licula, dormint amb
el propi enemic •
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Comunicat als mitjans de comunicació

Censura a les Fires de Llucmajor
Per Llucmajor de pinte en ample
Catalina Font

Fa tretze anys, la revista "Lluc-
major de Pinte en Ample", editada
per OCB i membre de l'Associa-
ció de la Premsa Forana de Ma-
llorca apareix mensualment amb
informacions i opinions sobre
l'actualitat Ilucmajorera, amb una
tirada de mil exemplars.

També cada any, d'ença de la
seva fundació, la revista ha parti-
cipat amb el muntatge d'un stand
a la Mostra llucmajorera de les Fi-
res. Es una niés de les activitats
que hem organitzat per tal de par-
ticipar activament en la vida del
poble, com també hem organitzat
conferències, editat llibres, etc.

A la Mostra d'enguany havíem
preparat un stand dedicat a un dels
temes que aquests mesos centren
de forma polèmica l'actualitat de
Ia vila: el projecte d'ampliació del
Club Nàutic de s'Estanyol.

Una vegada muntat, el mateix
dia de la inauguració, efectius de
Ia Policia municipal ens han indi-
cat que l'Ajuntament no permetia
l'exhibició d'aquell stand, ame-
naçant-nos amb retirar-lo ells si no
el retiravem nosaltres.

D'aquesta manera, la Mostra
d'enguany no tendra l'aportació
de Llucmajor de Pinte en Ample.
Sera així una mostra que encara
existeixen actituds i actuacions ca-
ciquils i antidemocràtiques, que
no respecten drets tan elementals i
constitucionals com el de la Iliure
exposició d'idees o la Iliure con-
currència al mercat.

Consideram responsable
d'aquest atemptat a la Ilibertat
d'expressió a la majoria governant
a l'Ajuntament de Llucmajor, i de
forma concreta al batle i President
del PP a Mallorca, Gaspar Oliver.

L' Ajuntament pren d'aquesta
manera partit en una polèmica vi-

va entre els ciutadans, i no fa cap
benefici a la imatge de Llucmajor
i les seves Fires, tradicional punt
de trobada i convivència pacífica.
Fins i tot desmenteix el pregoner
d'enguany que les obria parlant de

Llucmajor com a terra de Iliber-
tats. •

Llucmajor, 15 d'octubre
de 1994
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Carta oberta al senyor Gaspar
Oliver, batte de Llucmajor

Joan Monserrat
Regidor del PSOE a l'Ajuntament de Llucmajor

En el dia d'avui, amb molta de preocupació i tris-
tesa per part nostra, ens sentim amb l'obligació de de-
manar-vos, Senyor Baile, una explicació justificada i
convincent que ens permeti respirar un poc més tran-
quils, ja que la gravetat dels fets més que indignar-
nos, ens retgira. I ens retgira, senyor, perquè conei-
xem la història, uns perquè l'hem viscuda i els altres
perquè l'hem llegida o ens l'han contada.

Aquests fets, als quals m'estic referint, crec que
són prou coneguts per tothom. Per6, per si algú enca-
ra no se n'ha adonat, diré que em referesc a la prohi-
bició que va sofrir la revista de Llucmajor de Pinte
en Ample, a l'hora de voler exposar a la Mostra Lluc-
majorera, després d'una ordre que va sort ir de la vos-
tra persona.

Ens hauríem de remuntar molts d'anys enrera, en
aquella època en què tan sols es podia dir, escriure i
quasi pensar tot allò que prèviament era autoritzat
per la censura, per poder tomar trobar una ordre i una
actuació semblants a les que vàreu donar vós, senyor,
l'any 1994, a les portes ja de l'any 2000.

Vull aprofitar també per dir-vos que la vostra ac-
tuaci6 ens ha estranyat moltíssim, ja que de tots és
sabut l'afany que posa el vostre partit per mostrar-se
com un partit de centre que ja no té res a veure amb
aquella dreta pura i dura que durant tants d'anys ens
va tapar la boca. Actuació com la vostra ens ha con-
vidat a dubtar i a no refiar-nos de la sinceritat
d'aquestes intencions. Ens ha estranyat, també, per-
què el Partit Popular moltes de vegades quan va estar
a l'oposició ens va voler donar lliçons de llibertat i de
democracia. I jo vos deman avui: a quina llibertat vos
referíeu? a la llibertat que deixa parlar a uns i fa callar
els altres o a la que permet a tota persona pensar i opi-
nar segons la seva consciència? Nosaltres som parti-
dark d'aquesta darrera, però la vostra ordre convida a
pensar que sou partidari de la primera.

Recordar-vos també que vós sou el batle de tots
els llucmajorers, però de tots! dels que pensen com
vós i també clefs que discrepen de les vostres idees.
Crec que com a batle heu de donar exemple i fomen-
tar la llibertat i la democracia com el primer dels Hue-
majorers. Així ho vàreu jurar davant tots el dia que
vàreu esser nomenat batle, i jo vos demanaria que re-
cordassiu les paraules que pronunciareu al final
d'aquell jurament: servar i fer servar la Constitució
com a norma fonamental de l'Estat. Un cop més, la
vostra actuació, en impedir la presència de la revista

dins la Mostra ens convida a dubtar de la sinceritat
d ' aquel I jurament.

Crec que la revista Llucmajor de Pinte en Ample
ha estat molt mal tractada, jo som el primer que en
nombroses ocasions he patit la seva crítica, a vegades
un poc injusta però, a vegades, també en critiques
ben fonamentades. Mai, però mai, se m'hagués passat
pel cap atemptar contra aquesta censurant-la i fent-la
fora d'un lloc on, en teoria, hi havien de caber tots els
llucmajorers. Si així ho hagués fet, de ben segur que
Ia tinta de molts de mitjans de comunicacio no hagués
bastat per censurar un fet tan responsable. Però, a vós
vos ha anat rués bé, tots sabem que teniu l'esquena
ben coberta i mentre gaudigueu de les simpaties dels
vostres superiors sembla que tot vos és permès. No-
saltres, els socialistes, som molt més febles, tenim
poca gent i la majoria som gent senzilla, uns millors
i els altres pitjors, però tenim els mateixos regidors
que vosaltres, els membres del Partit Popular, i creim
que almenys ens mereixem esser tractats amb el res-
pecte i la consideració que la força d'aquests escons
ens dóna. Vós ens heu tractat amb rebuig i hostilitat
durant tota la legislatura i ja res de bo esperam en
aquest sentit. Però el que no podíem imaginar és que
aquesta hostilitat arias més enllà de les nostres perso-
nes i arribas a una revista que fins avui només s'ha
caracteritzat per fer una feina ben feta.

Per acabar, us prec, que com a mínim, sigueu su-
ficientment humil per demanar, encara que només si-
gui per titia única vegada, unes sinceres disculpes a la
revista i a tots aquells que amb la vostra actuació ens
sentirem ferits en la més profunda de les nostres con-
viccions: la Ilibertat del nostre poble. •
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S'ARENAL

Despres d ' haver celebrat la 448a edició de les Fires de Llucmajor, no estaria de més re-

cordar el que diu la Pragmàtica de Concessió firmada a Barcelona dia 1 de maig de l'any 1543 per Carles, Em-

perador sempre august dels Romans, Rei d'Alemanya i amb Joana, la seva Mare, per la Gracia de Deu, Reis

d'Espanya

Per nostra reial autoritat vos concedim a vosaltres moradors i Universitat de dita vila..., que, cada any, el
dia de Sant Miquel, se celebrin fires perpetuament, fires que volem que durin des del dia esmentat fins a la fes-
ta de Sant Lluc Evangelista que celebra el devuit del mes d'octubre... Volem i expressament determinam i con-
cedim que, els qui de qualsevol lloc vénguin a les esmentades fires o al mercat, quisvulla sia la causa, de tot
estat nació i condició, amb totes les seves coses i mercaderies que portin o venguin, siguin segurs, salvs, 'Liu-
res i exempts i estiguin baix la nostra especial protecció tutela i salvaguarda. I que de cap manera puguin es-
ser agafats, detinguts, empenyorats, apremiats, impedits o molestats per qualsevol cupa, crim o delicte estranv.
Exceptuam, tanmateix de entre aquests els traidors, deslleials, falsejadors de moneda, saltejadors de camins
i vies públiques, violadors, heretges, sodomites, homicides i reus de lesa majestat... els infractors cauran en la
nostra ira i indignació i en la pena d'ésser multats amb mil florins d'or d'Aragó a ingressar al nostre erari.
i un cop llegida fer-nos unes quantes preguntes:

¿Tots els firers se sentiren Lliures?
¿Totes les seves mercaderies gaudiren de protecció, tutela i salvaguarda?
¿Se sentiren alguns impedits o molestats?

* * *

¿Tendria l'Ajuntament prou doblers, ara que va tant magre de duros, per pagar al Reial Erari mil florins d'or
d'Aragó? •



El colós del fum major, o monument a les llihertats (Del nou avantprojecte
ecològic d'ampliació del Cul Nàutic de...
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OPINIÓ

¿Quaderns de
1-um Major

Qui de la feta no s'espanta,
mots no tem

Miguel Cardell

e vist atribuir l'anècdota
a Oscar Wilde, Shaw,
fins i tot a Russell, però
això no afecta al seu sen-
tit. En tot cas, era abans
de la pel.lícula Una pro-

posició indecent. La qüestió es que,
empesa per la conversa d'una reunió
de societat, certa dama afirmà que ac-
ceptaria concedir els seus favors a un
cavaller que estis en disposició de do-
nar-li, en paga, un milió de Mures. El
savi contertuli, que ja hem convingut
que no és necessari identificar amb
precisió, ii demanà en aquest punt si
=be hi consent iria per uns pocs pe-
nics.- Pere) quina casta de dona vos
heu pensat que sont? contestava, ofe-
sa, la dama. Això, responia el conter-
tuli, ja ho hem aclarit, ara ja només
discutim el preu.

Si retrec tal historieta es pel que te
de reflexió sobre els principis, mes
que pel tema concret. Les compara-
cions sempre són odioses i inexactes,
pet-6 a vegades són útils, o inevita-
bles. I recordar automàticament
aquesta anècdota va ser una de les
nieves primeres reaccions quan m'en-
novaren de la darrera herokitat de-
mocràtica del nostre batle.

* * *

Era, Ines o manco, els mateixos dies
que teníem noves de l'apunyalament
de l'octogenari escriptor egipci Na-
guib Mah luz, Premi Nobel de Litera-
tura, mentre un altre guanyador del
mateix guardó, Wole Soyinka, era re-
tengut per les autoritats del seu país,
Nigeria, que ii impedien de sortir-ne
per participar a una reunió del parla-
ment d'escriptors que presideix, si no



OPINIÓ
vaig errat, un altre perseguit fame's,
Salman Rusdie. Són tres casos, pea)
Ia llista és esferefdora Ilarga: segons
el PEN Club Internacional, el cens
d'escriptors, editors i periodistes per-
seguits ara mateix arreu del món su-
pera les 900 persones. I em sembla
que fan curt.

Només en els darrers dotze mesos
s'han registrat més de 500 casos de
desaparicions, persecucions, amena-
ces, maltractaments, tortures... 28 ca-
sos, durant 1994, han estat d'assassi-
nat, de la República Dominicana al
Kurdistà, de Ruanda a Sri Lanka, de
Somàlia al tan proper Alger, on la
llista d'artistes, escriptors i periodis-
tes assassinats per integristes no
s'atura de créixer.

Luis Grave de Peralta està empre-
sonat a Cuba -13 anys- per haver es-
crit un llibre que no arribà a publicar,
Taslima Nasrim per escriure sobre
l'Islam i la dona, o Shuxiang Wang,
xinès condemnat a mort per haver
editat Ilibres com Curs elemental pel
matrimoni o Desig Sexual... Periodis-
tes, editors, escriptors que tenen en
comú una cosa: pensar, escriure, po-
sar a l'abast del públic informacions i
opinions que hi ha poders que consi-
deren que no és oportú, convenient,
bo, que es difonguin. Mil legalitats,
dogmes, arguments es retreuen com
excusa, quan es dignen intentar justi-
ficar l'abús amb més arguments que
Ia garrotada o l'homicidi. Pensar
d'una altra manera, dissentir, es peri-
116s: fer públiques aquestes dissen-
sions es, per als intolerants, un crim
que reclama escarment, càstig, re-
presàlia, censura. Es pecat, blasfemia,
traici6, delicte, infàmia, i noportuni-
tat, inadequació...

Coincidint amb la difusió de l'infor-
me de la Comissió d'Escriptors del
PEN club Internacional, d'on he tret
moltes d'aquestes informacions, a
Llucmajor celebràvem les Fires, que
enguany obria un pregó titulat -ara
sembla especialment Llucma-
jor, terra de llibertats. La resta crec
que ja és coneguda. Sobretot la part
que el Batle "democràtic" de la vila
enviava els municipals al recinte on
s'acabava de preparar la Mostra Lluc-
majorera poques hores abans d'obrir-
se al públic.

Allà hi havia un stand d'aquesta
revista, com hi havia estat cada any
d'ençà de la primera edició. Un stand

que, enguany també, s'havia conce-
dit tan reglamentàriament com tots els
altres i figura localitzat a la guia de la
mostra editada per l'Ajuntament. AI-
gú havia informat al batle -o al missus
corresponent- del contingut d'aquest
stand, i la reacció l'explicaven ben
clarament els policies enviats, que es
rebaixaven així de servidors constitu-
cionals del poble a servidors de
l'amo, pot ser defensors d'una situa-
ció laboral, potser amb una mica mes
d'entusiasme del que demana el sim-
ple cumpliment d'una ordre de legali-
tat dubtosa, segons els cassos: 0 des-
muntau això i ho desmuntam nosal-
tres. Així de clan

* * *

Això són els fets, cruus i despullats:
Ia revista Llucmajor de Pinte en Am-
ple, com cada any, tenia un stand a la
Mostra Llucmajorera, i el poder mu-
nicipal el va prohibir perquè no li
agradava el seu contingut. Un cas de
censura evident. La resta, al meu en-
tendre, són excuses de malpagador:
les que proferia el batle o algun dels
seus regidors. Segons ells, la Mostra,
Ia Fira, no és Hoc per "manifestacions
polítiques". Voldria saber perquè, on
ho posa, qui ho ha dit. I, condició pre-
via, que s'entén per "polític". Perquè
ja fa pensar que els nostres politics
democràtics segueixin dient pot ítica
com qui es refereix a alguna canalla-
da blasfema, a una inconveniencia, a
una cosa bruta, baixa i inadequada.
Com en temps de Franco. Perquè,
clar, dur el President Canyelles a fer
un parell d'inauguracions no és polí-
tica, com no heu deu ser pagar amb
doblers del poble fullets propagandís-
tics de "labor municipal". Que és,
doncs, política? perquè, vists els pre-
cedents, correm el risc que un pròxim
batle abstemi consideri inadequats els
stands de destil.leries, o, si es vegeta-
ria, faci tancar els de la indústria car-
nica, i així successivament...

Convé insistir: un cop concedit el
Hoc a la Mostra, només els usufruc-
tuaris, dins l'àmbit de la legalitat vi-
gent, tenen el dret de decidir que hi
posen. La resta són vuits i nous i car-
tes que només lliguen intolerancia.
(Qui de la feta no s'espanta, mots no
tem, va escriure S6focles fa mes de
dos mil anys).

* * *

I la revista, que també es un producte

local, i que s'ha vist perjudicada per
Ia cacicada municipal, ofereix un pro-
ducte, un lubricant, una energia im-
prescindible per a la vida col.lectiva:
informació i opinió (però el batle, a
una plenaria recent ja va exposar la
doctrina de la premsa com a bony que
s'ha de patir amb paciència perquè i
què hem de fer). I això es el que mos-
trava al seu stand: un tast del produc-
te que feim, relatiu a una qüestió
d'actualitat. Quan el tema decoratiu
fou la Central de s'Estelella, no era
igualment "polític", i ningú va prohi-
bir res? El batle -d'un partit tan afec-
tat d'esgrimir indemnitzacions possi-
bles i drets adquirits com a coartada
urbanitzadora-, ens indemnitzarà per
les subscripcions que hauríem pogut
fer?

Les excuses de Gaspar Oliver,
quan els socialistes retreien la qüestió
a la plenaria són indignes de major
consideració: resulta que l'agraviat és
ell perquè, pobret, només va censurar
la decoració informativa, pen) si la re-
vista va abandonar la Mostra va ser
pura dolentia. Que volia, el batle, que
legitimassini la seva cacicada, callant
i aguantant metxa amb una barraque-
ta pelada i un caramull rònec de re-
vistes? Ens volia banyuts i agraïts
com escolanets d'amèn? Un COp plan-
tejada l'amenaça, l'única sortida dig-
na era deixar el Hoc buit i denunciar la
feta. O haguera estat més habit espe-
rar i publicar les fotos dels municipis
desmuntant el decorat? S'ha de dir
que, a les cinc de l'horahaixa, ja ha-
vien cedit l'espai a una altra empresa,
i s'havien ocupat de fer esborrar el rè-
tol de la revista (l'esborrada urgent va
deixar, sol, interromput, com un ocell
alaferit, amb uns punts suspensius in-
quietants, ambigus, amenaçadors, un
topònim: Llucmajor, el fum major
amagant les vergonyes, els fills des-
carriats, davall l'estora, o l'asfalt o
l'herba on es juga el golf del callar.
La torxa herildica de la democràcia te
problemes de combustió: contamina,
es contaminada. El batle Mut fa ret-
xes dins l'aigua.

* * *

No ens deixem enganar: El problema
del mostrador era que posava el dit a
una nafra sensible i badada: l'amplia-
ció del Cul Nàutic de s'Estanyol, que
ha aixecat polemica, i ha posat en
qüestió el govern municipal que li fa
costat. No que f6s "polític", que era
d'un polític que molestava. Era una
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qiiestió d'opinió, de llihertat d'ex-
pressió. El bade, com si el poble fós
seu i no ell un servidor públic, no va
anar d'osca, el candidat a successor
de Cafiellas no devia voler que el Pre-
sident i amo gros trobas veus moles-
tes durant la visita ritual. Per and) va
fer quan va poder per també marginar
la parada de camisetes de la Coordi-
nadora contraria a l'amplació, mentre
no posava cap emperò a una taula que
recollia signatures per una campanya
próxima al PP, contra la constitucio-
nal reinserció social de terroristes. I
que estava devora el portal dells mu-
nicipals. Aix() no deu ser política.
és de la seva, que vé a ser el mateix.

(No és ciutat aquella que és d'un ho-
me sol, tornam a sentir la veu de S6-
focles).

* * *

La llihertat d'expressió, el dret a dis-
sentir, es un els fonaments irrenun-
ciables de la democracia. I un dels
termòmetres per saber fins a quin
punt un sistema que es diu democratic
ho és realment. Quan Gaspar Oliver
es carrega aquest drct i posa en marxa
la força pública per defensar la seva
política i la imatge del seu partit -i va-
ja una defensak es carrega la mateixa
legitimitat per laquai es hatle, es des-

legitima com a representant democra-
tic, com a baile del poble, de tot el
poble, de Llucmajor. Quan usa els
municipals en aquest sentit, corromp
des de la base la institució democrati-
ca que presideix. Si ell o el seu partit
tenguessin dos dits de vergonya, de
sentiment democratic, Gaspar Oliver
hauria dimitit com a batle de Llucma-
jor. Però aquí el tenim, de president
del PP de Mallorca, i suant el poder
per callar les crítiques, per perpetuar-
s'hi, que és el primer i quasi únic punt
del programa real del Cafiellisme.

Hi ha confirmacions en mes d'un
sentit, de què això no es una equivo-
cació, una xulada fruit d'un emprenyo
descontrolat amb cop de puny damunt
Ia taula i qué s'han pensat, aquests...

Podem recodar com una de les
primeres actuacions d'Oliver com a
batle va ser anul.lar la normativa vi-
gent de participació ciutadana, i corn
això va permetre, per exemple, mar-
ginar de les festes de s' Arena] un
grup juvenil pròxim al Psoe en bene-
fici de les Juventudes d'ASI. O veure
com expulsar les veus crítiques de
qualsevol ambit on arribi el poder
municipal no es una practica tan ex-
cepcional per part dels batles de l'ul-
tra-dreta nostrada: basti recordar la
censura contra un text de Cosme
Aguiló, a una corona poética, que va
practicar el hatle pepero de Santanyí
fa un any, o un incident semblant al
programa de festes de Felanitx.

* * *

Per molt que potonegi, el batle de
Llucmajor ha fet parts i quarts, ha ju-
gat brut en favor seu i d'uns interes-
sos que ell estalona, ha usat el seu ea-
tree per fer-ho, i ha atemptat contra la
llibertat, constitucionalíssima, d'ex-
pressió. El batle de Llucmajor i presi-
dent del PP de Mallorca que no l'ha
desautoritzat, llavors li fa costat. Hi
ha molts de qualificatius per situar la
feta en el seu context: caciquisme,
franquisme, dictadura, feixisme, au-
toritarisme. intolerancia, inquisició...

Certament, no hi ha punt de com-
paració entre el numeret ridícul -i pro-
fundament despectiu contra un mitja
que, plagui o no al batle, es resultat de
l'esforç desinteressat i constant d'un
col.lectiu per participar a la vida lo-
cal, fent-la més rica i viva- i l'empre-
sonament, el maltractament, la perse-
cució a l'assassinat. Nosaltres no ens
hem hagut d'exilar, podem anar i ve-
nir lliurement, i seguir donant canya.
No es el mateix, però el principi apli-

Vs-



La dita de lo gaiter

Mecagontot, lo tamborer
sinistre,
m'has ben fotut, no et
plau ma xeremia
el sò que fa, i de ta sa-
cristia
m'has engegat, a pren-
dre mal celistre:
-Au, fora, arruix! La lli-
bertat fa via
nomes d'aquells que fir-
men al registre
de mai no dir aquesta
boca es mia.
La intenció ja la tens
ben demostrada,
vols sonar sol la teva
tam borada
(i com mes sola mes de-
safinada)

Lo Gaiter
de Yuma York.

OPINIÓ
cat no és tan distint: I el llinatge dels
tirans s'estima l'avantatge brut, que
Sedocles posava en boca de l'endeví
Tiressies a l'Atenes on arrela la civi-
lització occidental i la mateixa idea
de democracia -però que va matar Sò-
crates. El bessó de l'actitud d'Oliver,
aquest creure's amb dret de perseguir
i acallar els que diuen coses que no
convenen, no és distint, com a l'anèc-
dota del començament, ja sabem de
que va, la resta es qüestió de limits,
de proporcions, de preu... que no es
poc, però... I nomes es un altre dels
tics autoritaris que ens recorden que
el PP no ha renunciat mes enllà del
maqui I latge a ser hereu del Franquis-
me, que en sabia prou de fer callar els
dissidents amb mètodes expeditius.
Que ho demanin a Fraga.

Pot ser per això encara entenen la
crítica com una agressió, com una po-
I itització inadequada (Naga como yo,
y no se meta en política, segons la fra-
se atribuida al Generalísimo), i temen
qualsevol veu que pugui fer aprofun-
dir l'arrelament de la consciencia de-
mocratica en la ciutadania. Segura-
ment presenten que si el cadaver res -
suelta no sera bon cau ni festí prolitós
per a certs cues.

* * *

d'expressió...
La cultura, la formació de la cons-

ciencia crítica, de l'esperit democra-
tic, són els anticossos millors contra
aquest virus. En aquestes intentam es-
tar i per això troben que feim tan po-
ca planta. En el fons es com una me-
dalla, que aquesta genteta ens censuri.
Només es que, vint anys després de la
mort del dictador, haver de perdre el
temps amb numerets de tan escassa
índole, tan horteres i cutres, enlloc de
passejar-se amb la familia i fer ver-
muts amb els amics, també emprenya.

* * *

Total, que entre una cosa i altra, i
amb l'aigua que va arribar a caure,
vaig passejar-me poc. El just per flai-
rar el tuf pictòric d'oliveres i barra-
ques, escoltar una cançó sudamerica-
na i circular mirar un collaret de pres-
sumpta procedencia tribal i africana, i
juxtaposar aquest record amb un pa-
rell d'embossos, un bon grapat de
deja vu i la violencia sonora de per-
cusions hipertenses, pretesament dan-
sables, procedent de dues o tres fonts
distintes i simultànies, a tota pastilla,
i confonent-se amb els moviments
vertiginosos dels artefactes, amb vol
de cabells i xiscles d'exhibició ado-

lescent o de pur panic i la taquicardia
lumínica corresponent, tot això enmig
d'un fangar inundat, un fragment de
foravila que agonitza engolit per
l'ameba urbana i, en ploure es con-
verteix en una mena de pastís de xo-
colata Ilefiscosa, xarbotejant, aferra-
dissa... Així que, amb molt de temps
per estar tancat, llegesc les magnífi-
ques traduccions en vers de tragedies
de Sófocles que va fer Caries Riba:
Car si d'aquesta terra has d'ésser rei
com ets/ val més que amb el poble
regnis, que en la solitud, car re no es
veu que siguin torre ni vaixell/ de-
serts d'uns homes que hi habitin part
dedins.. .i un altre poeta, aquest con-
temporani i palestí, Mahmud Darwix,
que assoleix una intensitat en l'ex-
pressió de la tragédia i la Iluita del
seu poble explicada com a vivencia
personal de la história, des de dins, i
un ale tràgic, una volada poètica, dig-
nes d'un classic. Amb uns versos seus
acab, com a brindis per unes llavors
de pau que sembla que poden aferrar
al caliu d'una guerra tan próxima:
vida fou beneïda/ els vius foren be-
neïts/ sobre la terra, no sota els ti-
rans./ visca la vida! •

Al costat d'això, el bon sentit de dos
col.lectius que, victimes de la into-
lerancia d'Oliver, férem la viu -viu,
1)er6 evitant manifestacions Ines re-
noueres, en nom de la festa i la con-
vivencia- pot ser massa i tot. 0 el de-
tall dels estanyoles d'oferir la cami-
seta a Cafiellas, ben educadament. En
contrast amb la mirada xulesca del
batle quan, a la inauguració de la
Mostra, no havíem tengut més remei,
per vergonya, que protestar en silenci
contra la censura: perquè el pitjor que
es pot fer quan et censuren es consen-
tir-hi. Gest despectiu, com de padrino
de Xicago 1923. El de l'aigua, que
d'això de democracia deu anar eixut
de subtileses, cridava: ja es veu que
no ten io barca! i el cie Cortada ho re-
sumia en una paraula: pajarracos -si
pens que, durant la campanya predi-
cava l'anihilació de corbs i rapinyai-
res, i que, aquests anys, no ha let ni
cas de les denúncies de venda a plaça
d'animals d'espècies protegides, dubt
si trobar ressons mes sinistres a l'im-
properi.

Per si no ho fos prou, de sinistre,
que els regidors de la majoria no en-
tenguin de que va això de la Ilibertat



MORROS I CRISTIANS
(Sainet treigico - esperpèntic en dos actes i prosa amb rima ocasional.

Suposat apòcrif atribuit a José Luis Berlanga. Traduit directament
del català al formenterenc per Noi de S'Allapassa).

Tota Ia província de Fumlandia es troba sotmesa
a rimperialisme morro. Tota? Sí, però, malgré tout,
quin remei, resten els romanents del grup de re-
sistència cristià, que fan els seus estirabots un dia sí
i els altres més o manco. La vila de Fummajor, reser-
va espiritual de Fumlandia (gran volum de comerç de
canyella) prepara la seva fira anual, cita obligada de
marxandos, artesans, pagesos i fimilandesos en ge-
neral. Els cristianets fummajorers munten també, ai
Déu meu, la seva paradeta; desconeixedors i Ilecs
encara, tot i que per poca estona, del pes de la llei
morra.

ACTE I

Escena I

CRISTIANS - Enguany el nostre stand ha d'ésser
per Es Bassiol, en desagravi! I que no en mengi,
aquell a qui no li agradi!

CHOR - Beatus ille qui in ignorantia sunt.
PRISTINA DONZELLA PRIMERA D'ENTRE

ELS JOVES MORROS - Oh cristians, escassos i
malcarats! Quina cosa tan lletja és aquesta que a fira
menau, mesquins, malanants?

CRISTIANA I - Planys e corones, flors i violes,
en honor d'Es Bassiol. Amb el Bluff Nàutic el mata-
reu: nosaltres ja en duim dol.

PRISTINA DONZELLA - Més guapo que mai,
sera Es Bassiol! Obert a flotes de tota l'urbs, pie de
mariol.los amb molts de fums! Pen) vosaltres els cris-
tians sempre heu de fer fum, ¡no hum! Oh, quin ret-
giró: me'n vaig d'allà on fa olor! Es Bassiol, no et vo-
lem tot sol!

Fa mutis la PRISTINA DONZELLA. Entra, al cap
de poc temps, l'AGUTZIL.

AGUTZIL - Alto en nom del Commendatore de
Fummajor, fill (pre)dilecte de Fumlandia i el seu Es-
tat! A fira motius luctuosos no són admesos: no fan
mudat.

SANT GABRIEL ARCANGEL - Són aquests
mortuoris motius representacions visuals de les nos-
tres idees directrius. Per cert, no trob res que rimi
amb Commendatore.

AGUTZIL - Me'n faig trons, jo, d'ideologies: són

molt Iletges les vostres mercaderies! A més, a fira no
hi lluu bon sol, per parlar-hi d'Es Bassiol: aixó ja és
política, i no duu res de bo la critica! El Commenda-
tore ho ha dit, no vos penseu que sigui cap ardit.

SANTA CATALINA MARTIR - Bon senyor, això
no ens ho podeu prendre: hem de venir a fira, per
vendre. Tot sigui dit, tampoc no tenc cap rima per a
Commendatore.

AGUTZIL - Per vendre què? Males cares i em-
bulls! Ja és ben cert que ho sou, els cristians, massa
sutis: de res no feis festa, i hi sou per tot, com la pes-
ta! (Em sun rima falsa, de rabia que em fa la vostra
farsa).

SANTA COLOMA PACIENT - No caigueu en
ira, home de la Ilei: nosaltres només volem oferir re-
mei. I ara que hi pens, Commendatore rima una mica
amb Corleone.

AGUTZIL - En una paraula, o tancau vosaltres o
seré jo qui posi el candau. Em sap greu, pen) jo sóc
un mandau.

CHOR - Vuelva usted mañana.
SANT GABRIEL ARCANGEL - Haurem de do-

nar el vent per escampat: amb el Bluff Nàutic d'Es
Bassiol hem topat.

SANTA CATALINA MARTIR - No hem de posar
sempre la galta que pari! D'aquesta se n'ha de passar
més d'un rosari!

SANTA COLOMA PACIENT - Sobretot, no hem
de perdre l'oremus, ni ens n'hem de fer un maruell...
Ara avisaré Sant Miguel Martell.

Prenen els ormetjos i els atapins. En sortir els
CRISTIANS, entra tin FUNCIONARI, que s'ho mi-
ra una estona.

FUNCIONARI - Enlloc de l'endemesa cristiana
(que no tenia tills ni cara), hi fotrem una mostra de
menjar de cans, per a instnicció i alegria dels vilatans.

Escena II

El Commendatore morro i los seus pagans minis-
tres acudeixen a la fira per donar-li el sus. S'hi tro-
ben, però, una cèl.lula de cristians, qui, provists de
pergamins amb la divisa "EL COMMENDATORE
ENS HA CENSURAT" (no hi trobaven rims bons,
amb "commendatore") i cara de pocs amics ferm,
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s'entesten a enlletgir la festa.

COMITIVA TAMBORERA MORRA - Porn - po-
rrom- porn - porn.

LO MINISTRE D'AIRES PURS - Oh Commen-
datore, mirau quina barra! Són els cristians altre pic,
que ens volen fer botifarra!

COMMENDATORE - Cristians maleïts! Orgues
són lo que tenen, més que no dits!

CHOR - Sumsun corda...
SANT MIQUEL MARTELL - Commendatore,

vés-te'n a casa! En una ma duc la ploma; en l'altra,
I ' espasa!

COMMENDATORE - Gens de por no em feis,
mesquins! No en teníeu de més afavorits, de perga-
mins?

LO MINISTRE DE FORAVILES (no gaire agra-
ciat per a la lírica) - Això són quatre pajaros.

LO MINISTRE DE LES ARTS I LES LLETRES
- Cristians, no vos ho prengueu així: d'alguna cosa
haureu de morir, proeurau que no sigui de path-. Aix')
m'ho dicta la meva musa, qui, per cert, no és gens ob-
tusa.

CRISTIA I - Ho sou, morros de cap a peus: de la
morreria només és fum, el que en treus! Si per vosal-
tres mateixos no fóssiu ja infeels i deïstes, vos diria
corporativistes!

SANTA CATALINA MARTIR - Avail el cacic! I
ho diré un altre pic: per la força no teniu raó, llibertat
d'expressió!

LOS MINISTRES (en un apart) - Per la canyella
fina! Ha semblat Santa Agustina!

LO MINISTRE DE LES AIGOES (que no s'ha-
via adonat de l'apart) - No en teniu cap, de barca, ni
dobler que soni, vosaltres, cristians del dimoni! Jo sí
que en tenc, i per això és que rodol devers el Bluff
Nàutic d'Es Bassiol.

COMMENDATORE - (en un apart) - Ministre,
això no ha estat molt afortunat.

LO MINISTRE DE LES AIGÜES - Però si és la
veritat!

COMMENDATORE - La veritat no és bona si la
bossa sona.

SANTA COLOMA PACIENT - Només volem
allò que es nostre: un stand dins la mostra.

COMMENDATORE - Que me maregeu és ben
debades: no vull molèsties per a les masses. El dol no
és bon color, i amb lo d'Es Bassiol ja feis colló.

CHOR - Confutatis, maledictis.
SANTA CATALINA MARTIR I SANT MIQUEL

MARTELL - Així sí que anam! Dels setantes fan re-
vival; no és mort del tot, el general.

El COMMENDATORE i los pagans MINISTRES
morros giren esquenes i ftin mutis.

COMITIVA TAMBORERA MORRA - Tx in -
pum.

ACTE II

Escena I

Esverats, confusos, enfurismats i mino ritzats, els
cristians tiren junta a la catacumba de SANTA CA-
TALINA MARTIR. Un póster de La Pasionaria pre-
sideix l'escena.

SANTA CATALINA MARTIR - Gloriosa Santa
Candida, quin atropell! Cauen les baves del Com-
mendatore, quan pela faves, dins un ribell... Però
aquesta feta no li han de ser faves comptades, perquè
ens ha fet dues files de petjades! (Aquest ultratge per-
vers em fa omplir de "efes" el meu vers).

SANTA COLOMA PACIENT - No vos faceu,
Santa Catalina, crítica literaria: fora disciplina, és ho-
ra d'engegar la maquinaria! Jo ja he acabat la pacièn-
cia, tan funesta he trobat aquesta experiència... I tants
de caps, tants de barrets: si així ho volen, els ho hem
de fer passar estret! Ja que els morros volen guerra,
els fotrem de morros a terra.

LA TELEVISIO (que emetia un debat d'intel.lec-
tuals i periodistes) - Arriba España, cojones.

SANT MIQUEL MARTELL - Devotes fèmines,
no vos exalteu! Ara, això sí: ha de pagar, aquell qui
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SANT GUILLEM CADELL - Llibertat d'expres-
sió! Avall el dictador! Els morros són uns pallassos
amb més de set pams de nassos!

LO MINISTRE DE FORAVILES (en un arravat
parnasia) - !Cuan gritan esos malditos! ¡Pero que
mal rayo me parta, si en terminando esta carta, no
sofoco presto sus gritos! Tanmateix ho sou, quatre
pajaros!

UNA VEU PURA DEL POBLE - I tu, un benei-
tarro! Au, mira si te'n vas a estirar un carro!

GABRIELLE I - Protestants són els ministres, i
només veig cares tristes. I això no són bromes, que de
les façanes han penjat corones! Corn que aquest no és
Hoc per a les dames, me pareix que Ii donaré a les ca-
mes! (GABRIELLE I fa mutis discretament, tot dei-
xant una subtil flaire de canyella al seu pas).

COMMENDATORE - Cristians, m'heu espantat
la reinona, i aquesta ningú no la vos perdona! Vos fa-
ré ploure 'lamps i trons, perquè massa m'heu tocat els
dallons!

CHOR - De motu proprio, et cum spiritu tuo,
Commendatore, totus tuus.

CRISTIANS - (todos a una, i traient la ¡lengua) -
Prrrrrrttt !!!

COMMENDATORE - Ministres, anem a tirar jun-
ta que aquí mourem la marabunta. Cristians, fare dur
Ileons sereu carneta dins un queixal, i grades!

CRISTIANS - (todos a una, altra vegada) - A Déu
sien dades, Commendatore. Si lieu, ja ens enviaras
soldats.

CHOR - I al Cel ens vegem tots plegats.
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deu. Jo die de redactar un libel incendiari i d'enviar-
ne cópia a cada diari. Així ho sabra Fumlandia sen-
cera que, fora de la que crema, no n'hi ha més, de ce-
ra: els morros són dictatorials, i uns pocavergonyes
fenomenals!

CHOR - Esto es hablar.
SANTA FERNANDA ASSUMPTA - Me pareix

una idea excel.lent, fer-ho saber a la gent. Per fax ho
podem enviar, a fi que surti demà.

CHOR - Du - dua.
SANT GABRIEL ARCANGEL - I en una int-

pressió clandestina, preparam un munt d'enganxines.
SANT MIQUEL MARTELL - Que diguin, en co-

lor roig-passió: llibertat d'expressió!
SANTA CATALINA MARTIR - Hurra, ide: ara

ballarem un altre so!
CHOR - Amb aquest so l'enterrarem.
LA TELEVISIO - (amb el mateix debat) - Jodidos

catalanes peseteros moscones tocapelotas.

Acaba la reunió cristiana amb el cant de la Inter-
nacional, Els Segadors i alguns salms. Es renova el
santo y seña per a la próxima junta conspiradora.

Escena II

Carrer Principal de Fummajor. GABRIELLE I,
reinona de Fumlandia i senvora absoluta dels camps
de can vello, visita la fira fummajorera, envoltada,
guiada i mimada pel COMMENDATORE i los seus
pagans MINISTRES. A la façana (l'una insospitada
xabola del susdit Carrer els cristians hi han penjat
les seves infaustes corones florals en honor (?!)d'Es
Bassiol, i ara esperen, amb mala bava, la desfilada
de les autoritats morres. SANTA CATALINA MAR-
TIR, mentrestant, diu una Iletania i canta 11/1 rèquiem
davant els micros i cameres dels boys de l'Informatiu
Fumlandès.

ALGUNS MUSICS DE LA CORT FUMMAJO-
RERA (que van tocant "Suspiros de Espafia") - Ens
hem aferrat les enganxines perquè no participam
d'accions porcines.

GABRIELLE I - (sense deixar de somriure a les
masses i (I 'improvisar gloses i xiscarrillos) - Oh,
commendatore de Fummajor: negre és, a la vostra vi-
la, el color! Els plebeus no fan bona cara; jo voldria
que poguéssim tocar mare.

COMMENDATORE - Hi ha hagut un petiti inci-
dent que una mica ha alçurat el cristià contingent. No
es tracta, emperò, de cap emergencia: no ha de passar
pena Vossa Excel.lència. (I, en un apart): Que te pa-
reix, secretari? Ja hi puc anar, confiat, amb un poble
que s'ha zdçat a favor d'es meu contrari!.

GABRIELLE I - I com ho teniu, l'assumpte del
Bluff?

COMMENDATORE - Graciosa Majestat, es
d'aquí que ve el tuf.



ENTREVISTA

*D'ofici paredador
Joan Mulet i Salvà

"Tofolet"
Celso Calviiio, Franc Jaume
Joan Jaume. Fotos: C. Julià

Mestre Joan va néixer a Llucma-
jor el dia 11 de maig de 1926. Des de
petit volia exercir l'ofici que llavors
de més gran, va triar i recorda que
quan el seu pare, els dies que no te-
nia escola, el duia amb ell a foravila
es posava a jugar amb les pedres i
fins i tot quasi parlava amb elles. Va
cursar estudis fins al quart de batxi-

04p Iler i arribada l'hora de triar feina el
seu pare li va fer les reflexions perti-
nents: "Pensa que un paredador fa
feina al temps i si plou es mulla i si
fa sol l'ha d'aguantar, en canvi al-
tres oficis com ferrer, fuster i al-
tres fan feina a cobro".

Amb les dues lliçons principals
ben apreses, que eren que l'empare-
dat és com un trencaclosques on to-
tes les peces estan entrellaçades i que
dos i dos fan quatre i no fan sis enca-
ra que el mestre digui sis; agafà el
martell i tira per cantar.

-Quines classes de parets fèieu
en el vostre temps?

-Hi havia la paret d'esquena
d'ase: la forma de fer-la consisteix
en posar les pedres més grosses i mi-
llors abaix, ja que han d'aguantar
fort. Les pedres es posen per ordre de
grossaria, primer les més grosses,
després les mitjanceres i finalment
les petites. Quan arribam a damunt
hem de fer l'esquena d'ase, i per això
empram les que no ens han servit,
que són les més petites. L'esquena
d'ase per estar llesta ha d'esser refe-
rida. A damunt ha de fer pla i

depèn, ja hi ha la dita que diu:
Home petit no fa capell gros, ni ca-
pe!! gros fa home petit. El tamany
anava a gust del consumidor. Jo a les

parets normals els donava 26 o 27
ems. d'altAria i 45 cms. d'amplària.
Per acabar els donava a dalt el refe-
rit.

-Què vol dir referit?
-Els donava dues passades de

pasta i regadora, darrerament sola-
ment tapava la junta i deixava que es
veiés la pedra. La pedra ha d'estar
ben col.locada, no deixava ni un re-
galim de ciment. Quan jo era jove
donàvem més d'una passada i quasi
no sabies si estava feta de pedra. Ara
és al revés.

-Quins altres noms de parets
recordau?

-Hi ha la d'encadenat que era
quasi igual que la d'esquena d'ase,
es diferencia en que no va referida i
les pedres més grosses es posen da-
munt: fan una corona. A vegades si
hi ha animals posàvem les pedres de

la corona que sobresortissin per un
costat, servien de bardissa. Per estar
ben feta una paret d'encadenat, la co-
rona vista d'enfora ha de parèixer
una pedra tota sola. Començàvem la
paret amb un metre. S'ha de dir que
havíem d'anar vius i guardar les pe-
dres grosses per fer la corona, ja que
no servien totes. Per anar hé aquestes
havien de fer una mesura de 40
d'ampla i 30 d'altAria.

Una altra és la de dos encade-
nats o doble encadenat és més am-
pla que l'anterior i fan dos encade-
nats a damunt. La paret començava
amb un metre d'amplària.

Amb el mateix tipus d'encadenat
hi ha la d'encadenat cabrer, co-
meno amb "un peu de murada" i
quan arribes a damunt en Iloc d'anar
a plom acaba sortint cap a defora una
part d'ella, acaba que tomba. La pe-
dra ha d'asseure plana i ben ficada,
no hi pots posar un mac perquè sin()
tombaria. Pensau que la paret seca
ben feta és com una calça no pot cau-
re una pedra. Jo vaig dir una vegada
que si posava una pedra foradada a
una cara de paret i en ella hi fermava
una vaca, aquesta hi estaria el temps
que jo voldria. I em digueren: Sense
posar ciment?. Sense posar ciment,
vaig respondre.

Tambe hi havia s'encaixalat, que
se'n feia molt poc, fèiem una filade-
ta que acabàs plana i Ilavors hi fèiem
una filada de pedres grosses, i li
dèlem encaixalat perquè les de da-
munt s'encaixalaven amb les altres.

Tambe hi ha la paret verda,
abans la fèiem amb fang i posterior-
ment la fèiem en picadís o portland.

Quan vaig començar a fer paret
les cantonades es feien de pedra i
fins i tot les armelles de les barreres
eren d'ullastre. Ilavors es feren de



Picó gros, martell de tall de marès, martell de tall de pedra viva
i martell amb punta.

mares.
-Perquè s'emprava la paret

verda?
-Un temps en fèiem quan volien

sostres per posar la palla. La paret
feia 60 cm. d'amplia i posàvem una
filada, flavors terra que fos call ver-
mell i la porgàvem. Abaix de cada
pedra i al mig del reble hi posàvem
d'aquest fang. Ara per fer-ho s'em-
pra pasta que no sigui forta i es posa
cinc o sis senalles de picadís per un
de portland. Aixo es feia en els pa-
tiers degut a que el mares beu i aga-
fa humitat i la palla es podreix. La
humitat el travessa, en canvi la pedra
no la deixa passar.

Allò que té la paret seca es que
les pedres s'han de posar que vagin
encletxades, com si fossin claus i a la
paret verda com que hi ha pasta es
posen les pedres de pla.

Quan feia les parets sempre pro-
curava que els fonaments fossin se-
gurs, sempre cercava el fort. A vega-
des no hi podia arribar i per això feia
bons fonaments. Si els baixos són te-
rra quan ve l'hivern amb la humitat
s'amara i les pedres es mouen i cau
Ia paret. A vegades ho havíem de fer
com ens deia l'amo.

-Costava molt esser pareda-
dor?

-N'hi havia un que deia que amb
una pòlissa de pesseta es feia un
mestre, però per fer un oficial de pri-
mera es necessiten molts d'anys. Fer
de paredador no és posar les pedres
com tirar-les damunt un carro.

-Quins varen esser els vostres
mestres?

-El meu mestre va esser el pare
d'en Toni Oliver "Segai". Fèiem
dues colles, el meu germà major i jo,
i el meu germà Toni amb en Toni i el
seu pare. Qualque vegada venien al-
tres oficials.

-Recordau alguna paret feta
vostra?

-Record que quan el General
García Ruiz i un nebot seu es repar-
tiren Son Mandívil eren mil quarte-
rades, nosaltres férem una paret de
banda a banda. Era una paret de dos
encadenats que començava amb sis
pams un metre vint, feia vuit pams
d'alt i a damunt acabava amb uns
seixanta o setanta cm. per poder po-
sar el doble encadenat. En total fé-
rem aprop d'un quilòmetre i mig.
Aquesta paret la férem així per si da-
munt hi volien posar ullastre per fer
hardissa i no deixar botar els ani-
mals. Hi anaven llenyaters i posaven
bardisses d' ullastres, en sabien molt.

Jo n'hc llevades molt ben posades i
que havien durat més de cinquanta
anys. Lullastre es molt fort, per du-
rar s'ha de tallar en bona Iluna.

Les columnes de l'entrada a la
possessió del Pedregar són fetes me-
ves. Ho vaig fer jo tot sol, pujava les
pedres a braç per l'escala, fan un me-
tre vint per un metre vint de quadre
cada columna i de dalt tenen dotze
pams. Les volien estil "moro" que
no fossin de marès. Em digueren vo-
lem que les pedres siguin de dins la
pieta; el tractor m'anava darrera da-
rrera i jo les triava.

-De barraques n'heu fetes?
-Jo n'he vistes fer, però jo no les

he fetes, solament he fetes barraques
petites per porcs. De roter ja es més
antic. El que he fet han estat casetes
de pedra però amb teulada. El que
feien els roters era que no necessita-
ven ni ferrer, ni fuster i que tot el ma-
terial el treien de la finca. Solien em-
prar la pols dels camins per posar a
dalt. Les feien de la següent manera
segons vaig veure: Les parets tenien
rost i el que miraven era que les pa-
rets fossin de l'altària de l'home, que
aquest no pegàs a damunt, les parets
eren iguals, de devers vuit o nou
pams, Ilavors hi posaven s'embarrat:
damunt les barres hi anaven posant
les lloses més planes i primes que
havien estotjat, posades una damunt
l'altra com a una teulada perquè l'ai-
gua regalimAs. Quan estaven ben
compostes, li donaven una passada
de terra i la banyaven d'aigua i que-
dava com a fang, també com vos he

dit, empraven la pols del camí. Fins i
tot amb un pal com a tomador
d'ametles li anaven pegant poc a poc
i la pitjaven ben pitjada, això quan
l'havien banyada. En el portal hi po-
saven una pedra grossa que li deien
"sa tapadora". El portal a vegades
feia vuitanta d'ampla.

-Fèieu altres coses a més de pa-
rets i casetes?

-A les eres també hi félern el
rotl.le.

També féiem columnes, rodones i
quadrades. D'empedrats he fet el de
Can Francesc Mir a la Placeta dels
Pins.

-Quins altres noms de mestres
paredadors Ilucmajorers sabeu?

-El mestre que va ensenyar son
pare d'Antoni Oliver "Segai", era en
Joan "Misser". Aquest venia de pa-
redadors, ja que tots els seus avant-
passats també ho eren des de feia
més de dos-cents cinquanta anys. El
seu fill va morir i així es va perdre la
tradició.

Altres foren els germans Garau,
en Guillem i en Macià; en "Calco"
de Randa.

-Quines eines empràveu?
-Sa ginyola, el martell, el picó

per forjar-les ja que moltes vegades
del marten com aquell que diu se'n
riuen; la picassa, es com un pico
molt gros, quan cau esbuca. Si vas a
pcdreny del Puig s'empra martell en
punta en forma de picó, si vas a sa
marina martell en tall. •



El Parlament balear
aprueba la iniciativa

popular sobre Cabrera
LIviA - EI Padamento ba- ,ORRFI.10

apro46 ayer a primera
'puesta presentada en
Dana por !a via de la
titre popular al tomar en
lsideracien la Proposi-
n de Ley de Modifloación
la Ley de Creación del

rque Nacional de Cabre-
La propuesta tuvo a fa-
• los votos del PP. UM y
)po Mixto, mientraS que
PSOE y los nacionalistas
Izquierda, PSM-EEM, Ia
flazaron,
El representable de In

misión Promotora de In
latrva Popular, Antonio

tard, que estaba Avalado
ritaS de 17,000 Nina::
ciudadanos, aludlet
defensa al "desconten-
popular generallzado
Isiderar que las visitaSH'

durante muchos años
ban realizado en el ar-'
pielago de Cabrera no

atectaeo para nada a
:Onservación del ecosis-
na y del entorno riatu-
. Página 7 Antonio Ginard, en el centro eon gafas, defendió la propuesta desde la tribune
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ffSa penya
/des falcó

El batte Gaspar és com el rei
"Midas", que tot el que tocava es
convertia en or.

Mentre els socialistes pensa-
ven vendre els solars del Polígon
de son Noguera a preu de cost i
calculaven que aquest seria al vol-
tant de 2.500 o 3.000 pta. el m2,
quan posa ma al negoci el nou
consistori, dona la construcció a
Gestur, empresa del Govern Bale-
ar (PP) i els preus es dispararen.
El m2 passa de 7.000 a 10.000 pta.
segons la ubicació del solar.

Una de les millors maneres per
afavorir la creació d'indústries i
ajudar a la creació de llocs de tre-
ball es aquesta: vendre els solars
el més barats possibles per tal
d'estimular la inversió i no fer de
Ia venda un hipotètic negoci per a
l'Ajuntament o/i Gestur.

La conseqüència ha estat que
quasi tots els industrials que en
temps de l'anterior consistori ha-
vien sol.licitat un o uns quants so-
lars, els han desnonat quan han sa-
but els nous preus.

* * *

En la nova ampliació del ce-
menteri, en Gaspar Oliver tampoc
no segueix la mateixa política del
passat batle d' UCD, Miguel Clar.
Mentre que el consistori que pre-
sidia el Sr. Clar va entendre que
era una necessitat i no un luxe,
que els llucmajorers tenguessin
una tomba on enterrar els seus fa-
miliars, l'actual equip de govern
(PP-Trànsfugues) ven les tomes
de la nova ampliació a més
d'1.600.000 pta. Tombes que no-
més són de sis nínxols. Deu ser
aquest el preu de cost de tancar un
quadrat de devers tres metres per
2,50 d'alçada, amb sis repises?

A la passada ampliació varen
haver de regular la venda a causa
de la gran demanda que hi havia.
En aquesta, fins i tot la venda s'ha
de promocionar. Ah, i com és na-
tural, amb carpa i tot!

* * *

Els Ajuntaments solen funcio-
nar gracies als impostos que co-
bren als ciutadans i amb aquests
impostos, a més d'oferir uns ser-
veis al poble, se solen fer millores.
Una mostra d'aquests serveis són
les guarderies, la residència, el
nou local per a la Tercera edat,
etc... Tot això costa doblers al po-
ble. No es fa pagar als usuaris més
que no costa la seva adquisició i
manteniment; ni tan sols el que
costa, sinó que aquests serveis es
troben subvencionats, malgrat n'hi
hagi algun que sigui relativament
necessari.

El que sí es vertaderament ne-
cessari és enterrar els morts i que
l'actual Consistori vulgui fer ne-
goci amb la venda del nou "Lloc
Sagrar a preu de vorera de mar,
ens sembla impresentable.

* * *

Les Fires 94, precedides d'un
pregó, pomposament titulat "Lluc-
major, terra de llibertats", resulta-
ren passades per aigua. Va ploure
molt, damunt el banyat i al batle
va pegar la vena dictatorial, o mi-
llor la caciquil, terme millor quan
ens referim a certes aptituds adop-
tades per autoritats de poble. La
postura de Llucmajor de pinte en
ample contra l'ampliació del Club
Nàutic de s'Estanyol molestava a
uns responsables municipals que,
des que el projecte fou aprovat en
sessió plenaria, mai més no han
tengut cap paraula en contra de la
iniciativa del president de la insti-
tució, Antoni Ginard.

Massificació, impacte ambien-
tal, destrucció del medi ambient,
pèrdua de la tranquil.litat de s'Es-
tanyol, etc. són virtuts teologals,
mentres no sorgeix la denúncia
ciutadana. Solució: eliminar la Ili-
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Local

.POLIT1CA Plena Parlament blear

dmitida a trámite la propuesta para
odificar la Ley de Cabrera

Jose Jaume ToRssil_sf) vagar por Cabrera y aludió,
coma después y con todo tayo
de dates traria They, a las tone-
Jades de basuras existences en
los tondos marines del sober ,

chipielogo.
Triay dijo que le navegación

por Cabrera 'no está prohinicia
sino regulada', y precrsd que la
propuesta 10 que pretende es
su desregulacitin". Tambi60
aseguro que el fondeo, en
contra de lo que se decla,
vocaba un rtiporrante deterio-
rodelerosistema.

Pero el presidente Canettos
modifier) la perspective del de-
bate al anunciar que se estatia
en negociaciones con el Go-
berm de la nación pare este-
blecer UR calls/MID que flexibi-
lizare, Je firmarse. la posibili.
dad de navegar por las aguas
de Cabrera en base a que sera
una comisión mixta la que de-
cidirti sobre estas cuestiones.
- Desgraciadamente todavia no
hay acuerdo -dì--. pero lo
esperamos con ilusión".

Canellas añaraõ que si se
obtenta el c,itado acuerdo la
propuesta dejada de tener ra-
zdn de ser, aunque se negn a
voter en contra por lo dicho el

C,asesnovas, quien dijo expo- inicio de esta crónica: quirle
rimcntar "un sentimiento agri- negociar teniendo en sus ma-
dulce" ante IS &Wanton ssrs I,s 	 rsEs 	 Its eseseíhiliellsel

'Neguciare mas
lo con esta ley presen-

AMA' , aseguró el presi-
de la Comunidad Auta-
Gabnel Cadella, al dar

gig el debate que
celebrd el Parlarnent be
be la modificacIón de la

ilue declare a Cabrera Par
tiacional Maritimp Terres-
4 . propuesta, presentada
illi.:traciativa popular, que

reuoir las 12.000
preceptivas, rue admiti -

Oarlike con los votos a
PP-UM y Grupo Mixto,
que PSOE y PSM vo -

ert Contra. Pero el anuo-
o tanto por el presi-

Carielias corno por el
Morey de que se esta

Fiegoclaclones con et Go-
central para llexibilitar la

n por las aguas de
. hace sospechar que

#Cpuesta no llegara a supe ,

trómites parlamentarios.
Francesc Tray

•:en una de SUS interven.
que "mas vale QUE'

ta hiberne, bon nata-
, para evitrar on naufragio

en aguas niés proton-
:*,,,atudiertdo a cue si era
. a por el Parlamor4 be.

El alcalde de Llucma¡or, segundo por la Izquierda, siguió el debate.

mere vez se apace en on Par- tivo de la naveiclõn denerti-
lamento español, Antonio Según Criard, a los Pa-
nard, quien nfirmó que -mu- vogantes no se nos puede

bertat d'expressió. Que el projecte
d'ampliació segueixi envant es la
fita que s'ha d'aconseguir, poc im-
porta l'opinió d'un grup de ciuta-
dans. Que callin i s'acaba el pro-
blema. La censura de l'stand de la
nostra revista no tenia d'altre oh-
jectiu que el d'eliminar una
presencia "non grata" de la Mostra
11 ucmajorera.

* * *

L'ordre fou immediata. Els
efectius de la policia local mostra-
ren un desacostumat zel en execu-
tar-la, i que certament contrasta
amb les seves actuacions a l'hora
de solucionar un problema de
trànsit urbà, vehicles mal aparcats
a la plaça o, simplement atendre
una demanda ciutadana. Quedava
poc temps per a la inauguració i a
Ia Mostra no hi havia Hoc per a
l'Stand de Llucmajor de pinte en
ample. La llei de "coça a la porta"
de Corcuera fou tatxada d'anti-
constitucional pel propi PP, però
el nostre Ajuntament, del mateix
color politic, no dubtà un moment
a pegar una coça als qui no com-

parteixen els seus particulars
punts de vista.

* * *

Favor que te faç, favor que me
deus, diu el refranyer mallorquí.
En aquesta sentencia popular
s'aclareix el total suport del PP a
l'ampliació del Club Nàutic de
s'Estanyol. El mussolet ha optat
pel periodisme d'investigació -una
modalitat actualíssima pels conti-
nus escàndols que afecten els par-
tits politics estatals- i ara es el mo-
ment de recordar la iniciativa, que
el maig de 1992, pretenia modifi-
car la Llei de Creació del Parc Na-
cional de Cabrera.

Recordau qui era el represen-
tant de l'anomenada "Comissió
Promotora de la Iniciativa Popu-
lar". Com que una imatge val més
que mil paraules, en els retails de
premsa que reprodufm, podeu
identificar l'esmentat represen-
tant. A una fotografia, rep l'enho-
rabona del president Cafiellas des-
prés d'haver defensat la proposta
des de la tribuna del Parlament
Balear. I a la segona, seguint el de-

bat, supós que casual ment assegut
devora el batle.

* * *

Recordau també els qui dona-
ven suport a la proposta. PP i UM,
aleshores en plena lluna de mel, i
el grup mixt, mentres que els so-
cialistes i PSM votaven en contra.
La denominada "iniciativa popu-
lar sobre Cabrera- beneïda pel PP,
no tenia altre secret que manifes-
tar la disconformitat dels propieta-
ris de jots i embarcacions pel trà-
mit d'haver de demanar permis
per navegar per Cabrera.

Estaven acostumats a salpar
quan volien i no acceptaven cap
condició. I curiosament, recolliren
unes 12.000 firmes de suport.
Amb tota seguretat, aquesta llista
inclou un bon nombre dels que ara
s'oposen a l'ampliació del Club
Nàutic. Diran que ells firmaren
per poder anar a Cabrera (també
volien fer el que volguessin amb
Ia seva barca) i que desconeixien
la Iletra petita de la proposta de
Ilei. Una Iletra petita que donava
carta blanca al president cie l'enti-



expert ELÈCTRICA 

Sens dubte te convencerà   

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

C/ Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 (Llucmajor)	 -	 C/ Nou, 85 - Tel. 65 28 36 (Campos)

CENTRE RECONEIXEMENT 	
MEDIC - PSICOLÒGIC
Antoni Isern Oliver

CENTRE OFTÀLMIC

Dra. Cristina Bofill

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT DILLUNS I DIJOUS
	

CITA PREVIA
PER AL PERMÍS DE
	

de 17 a 21 hs.	 Tel. 66 22 82
CONDUIR I D'ARMES

	
C/ Antoni Garcias 1-A
	

Dilluns i Dijous
Tel. 66 22 82 (Llucmajor)

	
de 17 a 20 hs.

SOCIETAT
tat estanyolera.

* * *

De moment, el compromís se
manté i el projecte d'ampliació se-
gueix el seu nimb sense cap con-
tratemps.

Poc importa que els plànols
aprovats per l'Ajuntament no si-
guin els mateixos que els defini-
tius. Si s'ha de modificar es modi-
fica i punt. Tanta sort que al presi-
dent i a la seva junta d'acòlits
(sempre diuen amèn) que se'ls ha
ocorregut que l'ampliació arribi a
Son Bieló. Seria més còmode i
fins i tot podria construir-se una
passarel.la, per damunt la carrete-
ra per a un accés triomfal fins al
iot. Tal vegada no interessa per-
què determinat xalet o edificació
canviaria les seves vistes cap al
mar obert per les esculleres envol-
tades de filferro.

* * *

Per tant la justificació oficial
del bat le assegurant que la Mostra
no es muntava "per fer política"

és un conte de na Maria Lluento.
La mostra acollia els productes
llucmajorers i Llucmajor de pinte
en ample oferia als visitants una
producció cultural que recollia
l'actualitat Ilucmajorera més re-
cent. Això sí una actualitat que en
els darrers mesos havia tengut
com a protagonista la contesta po-
pular a un projecte, de benefici i
interès privat (tal vegada particu-
lar) i no públic.

Censures i accions contra la Ili-
bertat d'expressió apart, la nostra
publicació ha comptat (fa més de
13 anys) amb el suport d'un ampli
sector ciutadà. Suport que ha
permès d'arribar a un nou aniver-
sari significatiu. Estimats lectors,
en les vostres mans teniu el núm.
cent cinquanta de Llucmajor de
pinte en ample. Tal vegada el batle
pretenia una enhorabona anticipa-
da.

De totes maneres. Molts
d'anys!. 1 als veïns que "estimen
s'Estanyol" rebeu tot el suport del

mussolet per seguir manifestant la
vostra oposició a un projecte im-
posat per uns pocs. De vegades els
politics rompen els compromisos i
s'obliden de les seves promeses -
sobretot si són electorals- i ja que
les eleccions són aviat, és possi-
ble que el projecte d'ampliació del
Club Nàutic de s'Estanyol faci ai-
gua i acabi per enfonsar-se.

* * *

Al darrer plenari el bathe torna
a anar de "prepotent" i diu que ell
no ens va llevar cap stand, que hi
podíem deixar les revistes , però,
que no sap, senyor batle, que les
nostres revistes reivindicaven la
defensa de s'Estanyol? Les princi-
pals notícies de l'any eren agues-
tes, i per això les exposàvem.

1 el mussolet no fa més que fer
voltes i no pot entendre que si el
bathe ens deixava l'stand, per què
quan hi anàrem ens havien tret el
cartell de la revista i al nostre
stand hi havien col.locat menjar,
de moixos i de "pajarracos". •



Opinió

Joan Quintana

La rebel.lió de
qui no marca gols

Vivim en una societat de
consum, menjam pels ulls, es
ven aller que horn veu, es ve-
nen els gols, qui serveix per
guanyar partits, lligues i fins i
Lot mundials. Els que mar-
quen son com dais, populars,
venerats i adhuc molt ben pa-
gats, al menys, molt minor
que qui els cleina a fer o qui
els evita.

Per a mi, actualment, el jugador que més especta-
cle dóna sobre un terreny de joc és Laudrup, ex-juga-
dor del FC Barcelona i ara a les files del Real Madrid,
el millor passador del món però sense sort pel que fa
al gol. S'ha reconegut la vàlua del danés i hi ha influit
molt la televisió perquè no s'han cansat de passar una
I altra vegada les passades excel.lents d'aquest juga-
dor que són mig gol però que no ho arriben a ser del
tot. Pert), quants jugadors hi ha a Ia. divisió i tins i tot
a Preferent que es passen la vida donant passades ex-
cel.lents i entregues perquè siguin els altres qui mar-
quin i aconsegueixen endur-se la victòria? Al futbol
mai no he vist una classificació de passadors o de de-
fenses, d'aquells que defensen el gol marcat pel gole-
jador de l'equip i que mercès a la defensa ferma i te-
naç aconsegueixen d'emportar-se el triomf. Encara
més, quan es diu d'aquests golejadors que "avui no te-
nien el dia". Ells són els vertaders artífexs de l'empat
a zero i malgrat no sigui un resultat gaire vistós es un
punt tan vàlid com qualsevol altra igualada per quan-
tiosa que sigui.

Arribarà un dia que la rebel.lió dels que no mar-
quen gols, sigui reconeguda corn a protagonista com
ho són ara els "pichichis" de cada equip. Per a mí, i ho
he escrit en aquestes planes més d'una vegada, és tan
important qui marca corn qui passa, i també qui de-
fensa.

Fins que arribi aquesta rebel.lió ens haurem
d'aguantar i veure com és de millor pagat i venerat el
darrer que fica la pilota al marc contrari malgrat hagin
passat 89 minuts sense fer res. No es just, però és ai-
xí.

Jo, per exemple, també em rebel i no és debades
perquè encara que no marqui cap gol, i és que entre
quan scia a la banqueta i que jugava ho feia de porter,
ja em direu...

Esports C.D. Espanya Ia
Preferent

Marcats per la creu arbitral

Joaquin
Foto: Quintana

Darrerament el CD Es-
panya no té sort amb els ar-
bitratges. Allò que vérem al
"Camp Redó- va ser una
vergonya. Ocorria el partit
Independent-Espanya, m. 43
de la primera meitat amh
empat a un gol, quan el
col.legiat Oliver va expulsar
l'extrem esquerre local, Ga-
bi, per una suposada doble
amonestació. El jugador va
abandonar el terreny de joc i
va arribar el descans. En
aquest intermedi, el presi-
dent del Col.legi Balear
d'Arbitres, Domènech Rie-
ra, visita el seu "alumne"
davant la sorpresa general,
sobretot de les hosts espan-
yistes, permet que cl jugador
expulsat . Gabi, torni al camp
i continin jugant. tot al.lu-
dint -l'Arbitre- que s'havia
equivocat!! mai no s'havia
vist res de semblant en el
futbol actual, una decisió
que fins i tot va merèixer, de
tan increïble com va ser,
l'atenció de Jose María Gar-
cia, cl periodista esportiu
més conegut del país a tra-
yes de la seva emissora de la
COPE.

Pei-6 l'Espanya no va
acabar aquí de ser perjudicat
pels Arbitres, perquè a l'en-
contre Espanya - La Unió,
encara que va acabar amb
victòria espanyista, el col.le-
gi at José A. Garza va
anul.lar un gol completa-
ment legal a l'arenaler Al-
mansa, jugador actual del
club Ilucmajorer. Un altre
partit en que l'Espanya va
sortir perjudicat va ser el
Santanyí-Espanya perquè
l'Arbitre García Ruiz, que
també va ser qualificat amb
un zero -com els seus dos
companys- pels diferents co-
rresponsals, va permetre que
pujAs al marcador el gol

d'Adrover, que donaria el
triomf al quadre local, quan
ahans, el centre que li havia
arribat del jugador del San-
tanyí, la pilota havia sortit
per la línia de fons. I, per
acabar, un altre zero per a
Juan Arbiol, al partit Espan-
ya-Rt. La Victória, que tam-
be va acabar amb triomf dels
jugadors de Joan Llompart,
perquè no va assenyalar el
penal mes clar que creiem
haver vist en un camp de
futbol, quan un jugador vi-
sitant va bloquejar la pilota
amb les dues mans a la ma-
teixa línia de gol, a poques
passes de l'Arbitre. Pena mà-
xima i expulsió que no va
veure el col.legiat com tam-
poc no va veure -pentura per
compensar- un altre penal
comès a l'Arca de l'Espanya
quan va ser derribat un juga-
dor visitant.

Pel que fa a la resta, en
el terreny esportiu, el con-
junt presidit per Miguel Mas
ja s'ha situat al bloc de la
capçalera i ja, al menys al
moment d'escriure aquest
comentari, figura amb dos
positius després de la impor-
tant vicaria a Lloseta.

INDEPENDENT, 3
ESPANYA, I

España: Amengual (2),
Tomàs (1), Marin (1), Cos-
me ( I), Vicens (1), Moreno
(2), Magaña (2), Ferretjans
(1), A. Clar ( I ), J. Clar ( I ) i
Tonete (1).

Canvis: Almansa ( I ) per
Ferretjans, Ruiz (-) per A.
Clar i Chavero per Vicens.

Gols: 0-1, in. 38, More-
no. 1-1, m. 40, Paco (p.), 2-
I, m. 50, Paco (p) i 3-1, in.
89, Ruben.

Comentari: Partit com
hem dit polèmic i per recor-
dar durant molt temps a cau-
sa de la trista actuació arbi-
tral que a más del que us
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hem contat, va pitar dos pe-
nals en contra del quadre vi-
sitant. Mai no s'havia vist
que un jugador després
d'haver estat expulsat i sor-
tís del terreny de joc tornás a
entrar, després del descans.

ESPANYA, 4
GENOVA, 0

Espanya: Amengual (2),
Tomás (2), Corbalan (2),
Cosme (2), Vicens (2), Feli-
pe (2), Magaña (2), J. Clar
(2), A. Clar (2), Tonete (3) i
Almansa (2).

Canvis: Ginard (-) per
Felipe, Ferretjans (2) per A.
Clar i Chavero (-) per Al-
mansa.

Gols: 1-0, m. 2, Alman-
sa. 1-1, m. 9, Tolo. 2-1, m.
52, Almansa. 3-1, m.83, To-
flete i 4-1, m. 90, Vicens.

Comentari: Partit clar
per al CD Espanya contra
un equip que sempre li ha-
via anat malament, al qua-
dre llucmajorer. Sense anar
més Iluny, la passada tem-
porada quan el conjunt de
Genova va vencer a l'Es-
panya, tant a l'encontre

d'anada com el de tornada.
Hem de destacar d'aquest
partit el davanter Almansa
que a mes de marcar dos
gols va estar sensacional.

PETRA, 1
ESPANYA, 5

Espanya: Amengual (I),
Tomás (I), Corbalán (1),
Cosme (1), Vicens (1), Feli-
pe (2), Magaña (2), J. Clar
(2), Ferretjans (2), Tonete
(2) i Almansa (3).

Canvis: Moreno (1) per
Tonete, J. Clar (1) per Al-
mansa, Bonet (I) per Felipe
i Ginard (1) per J. Clar.

Gols: 0-1, m. 38, Al-
mansa, 1-1, m. 40, Ensefiat.
1-2, m. 65, Felipe (p). 1-3,
m. 70, Magaña. 1-4, m. 78,
Felipe i 1-5, m. 91, Moreno.

Comentari: Gran segon
temps del conjunt que diri-
geixen Joan Llompart i Pere
Fullana que després d'arri-
bar al descans amb empat a
u es va amollar i durant els
quaranta-cinc minuts se-
güents va aconseguir quatre
gols. Amb aquest triomf
l'Espanya va esborrar els

dos negatius que arrossega-
va des del primer partit de
lliga, quan va perdre a casa
contra l'Andratx.

ESPANYA, 2
LA UNIÓ, I

Espanya: Amengual (3),
Tomás (3), Corbalán (3),
Cosme (3), Vicens (3), Feli-
pe (3), Magaña (3), J. Clar
(3), Ferretjans (3), Tonete
(3) i Almansa (3).

Canvis: Chavero (3) per
Corbalán, Marín (3) per Vi-
cens i Bonet (-) per Alman-
sa.

Gols: 1-0, m. 8, Felipe.
2-0, m. 22, Almansa i 2-1,
m. 46, Llisto.

Comentari: En un camp
enfangat l'Espanya va
merèixer mes gols però la
bona actuació del porter vi-
sitant Ramis va evitar al-
guns gols del seu equip.
També, com hem dit ante-
riorment, el col.legiat de
torn va estar desencertat en
anul.lar un gol completa-
ment legal a Almansa.

SANTANYÍ, 1

ESPANYA, O

Espanya: Amengual (2),
Tomàs (2), Corbalán (1),
Cosme (I), Vicens (1), Feli-
pe (1), Magaña (0), J. Clar
(1), Marín (2), Chavero (0) i
Almansa (1).

Canvis: Tonete (1 ) por
Corbalán, Moreno (I) per
Chavero i Ferretjans (-) per
J. Clan

Gol: 1-0, m. IO, Adro-
ver.

Comentari: El col.legi
G. Ruiz no va ser afortunat
en aquest partit en que va
perjudicar sobretot a l'Es-
panya perquè la pilota, que
va suposar el centre rematat
per Adrover, ja havia sortit
per la línia de fons ahans
d'arribar el gol que seria la
victòria local.

ESPANYA, 3
RT. LA VICTORIA, O

Espanya: Amengual (3),
Tomàs (2), Corbalán (2),
Cosme (2), Ruben (2), Feli-
pe (2), Magaña (I), J. Clar
(1), Bonet (1), Ferretjans (1)
i Almansa (1).



Canvis: Chavero (-) per 	 veterà i capità Cosme, que
Corhalán, Tonete (2) per

	
el situa amb els dos primers

Bonet, Giflant (2) per Fe- 	 positius des que va co-
rretjans i Ruiz (-) per Al- 	 mençar cl campionat. El
mansa. 	 partit no va ser gaire vistós

Gols: 1-0, m. 17, Felipe. 	 però sí emocionant perquè
2-0, m. 19, Magaña i 3-0, m. 	 el dubte va regnar fins el da-
80, Tonde. 	rrer instant.

Comentari: L'equip en-
trenat per E. Gómez nomes

	
JUGADORS

va tenir, en tot el partit, dues
ocasions clares de marcar. 	 A la fi, la directiva del
Una, un cop de cap de Nico

	
CD Espanya ens ha facilitat

que va sortir fregant el pal i
	

la 'lista completa de juga-
un penal que va ser parat per

	
dors per a aquesta tempora-

Amengual. En canvi, l'Es-
	

da 1994/95 i que es aquesta:
panya hagués pogut aug- 	 A. Amengual, Joan A.
mentar cl compte, si no ha-

	
Tomàs, F. Marín, Cosme

gués estat per l'Arbitre que
	

Tomàs, Miguel A. Vicens,
no li va xiular una pena mA- 	 M. Moreno, M. Magaña, F.
xima, que, a mes, hagués su-

	 Bosch, A. Clar, J. Clar, J. A.
posat deixar el rival només

	
Escandell ("Tonete"), J. Bo-

amb deu homes, quan un de- 	 net, S. Salvà, M. Chavero, J.
fen sa visitant va aturar

	
Ruiz, J. Ferretjans, R.

l'esfèric amh les ducs mans
	

GonzAlez, M. Mas, M.A.
a la mateixa línia de gol. 	 Corhalán, J. Almansa i A.

Ginard.
1,1,0SETENC, O
	

Figuren com a entrena-
ESPANYA, 1
	

dors, com ja sabeu, Joan
Llompart i Pere Fullana,

Espanya: Amcngual (I), 	 aquest darrer recentment in-
Corhalán (1), 'FomAs (1), 	 corporal aquesta temporada.
Cosme (1), Vicens (1), Feli-
pe (1), Magaña (1), J. Clar

	
CLASSIFIACIO

(1), Ferretjans (1), Tonete
(11 i Almansa. 	 Important escalada de

Canvis: Bonet (I) por 	 posicions durant els darrers
Toncte. 	 partits en que s'ha passat de

Gol: 0-1, ni. 72, Cosme. 	 dos negatius amb que es va
Comentari: Important

	 trohar després del primer
triomf aconseguit per l'Es- 	 encontre a dos positius a
panya que va tenir poques

	
l'hora de fer aquest comen-

()casions per marcar per?) va
	

tari i ocupant el sise Iloc de
aconseguir un gol, obra del

	
Ia taula classificateiria. •

1.ALABO 	 10 9 0 3 28 13 18 +6
2.CalviA 	 12 8 2 2 22 9 13 +6
3.Andratx 	 12 7 4, 1 19 10 18 +6
4.Santanyi 	 12 8 1 3 18 12 17 +5
5.Esporles 	 12 5 5 2 25 20 15 +3
6.Espana 	 12 6 2 4 24 10 14 +2
7.Génova 	 12 4 6 2 29 19 14 +2
8.Soledad 	 12 5 4 3 17 12 14 +2
9.Xilvar 	 12 6 2 4 19 18 14 +2

10.Alcúdia 	 12 5 1 6 27 23 11 -1
11.Consell 	 12 3 5 4 15 17 11 -1
12.SonRoca 	 12 3 5 4 13 19 11 -1
13.S'Arracó 	 12 4 2 6 16 18 10 -2
14.Llosetense 	 12 3 3 6 18 26 9 -3
15.Petra 	 12 3 3 6 16 25 9 -3
16.At.Baleares 	 12 2 5 5 10 20 9 -3
17.La Victoria 	 12 3 2 7 14 18 8 -4
18.LaIJnión 	 12 2 4 6 10 15 8 -4
19.Independiente 	 12 2 4 6 18 26 8 -4
20.Murense 	 12 1 2 9 8 36 4 -8

Infantils C.D. Espanya

Anar fent

Jaume Garcia, Rafe! Tomas i Joan Barceló,
porters dels Infantils C.D. Espanya

Jaume Manresa
Foto: C. Font

Tres són els encontres que s'han disputat des que
aquest campionat 94/95 ha començat. El primer, dia IS
del passat mes d'octuhre, i amh ell, el primer desplaça-
ment dels Ilucmajorers, aquest cop a Felanitx per jugar
contra l'equip del mateix nom. Un resulat molt ho: Fela-
nitx, I - Espanya, 3. 1 amb aquest resultat, dos positius per
als nostres infantils. Els gols dels Iluemajorers foren mar-
cats per B. Manresa, R. Ramos i Genaro.

Una setmana mes tard l'equip Ilucmajorer rebia a ca-
sa el Barracar i aquest va ser un encontre prou dificil per
tots dos conjunts, com ho va ser Limbe el resulat: CD Es-
panya, 3 - Barracar, 3. El domini va ser al cinquanta per

cent tal com demostra aquest empat a tres gols. Les dianes
espanyistes varen ser de R. Ramos, S. Canyelles i R. Gar-
cias. Hem d'assenyalar la molt bona segona part que va-
ren fer els nostres infantils, i sobretot tenint en compte la
diferència considerable de físic amb els jugadors del Ba-
rracar.

El darrer partit del qual tenim noticies es va jugar el
passat 29 d'octubre a Porreres, coincidint amb la Fira
d'aquest poble veïnat. Ens en duguérem, emperò la copa
més petita ja que el resultat no ens va ser favorable: Po-

rreres, 2 - Espanya, 1. El gol Ilucmajorer va ser marcat per

l'extrem S. Canyelles. Els Infantils del CD Espanya ten-
gueren mala sort en aquest partit ja que unes mans contra-
ries dins l'àrea no varen ser xiulades com a falta per part
de 1" arbitre de torn i el segon gol adjudicat al Porreres cl
va marcar un defensa espanyista quan va intentar de totes
rebutjar allò que hagués estat, amb moites possibilitats, un
gol. •



Benjamins F. 7, C.D. España, entrenats per Julia Ferragut i Rafe! Cano

Avd. Carles V, s/n. Tel. 66 23 11 (Llucmajor)

ESPORTS

C.D. Espanya Benjamins Futbol 7

A la recerca del liderat

Joan Quintana
Foto: Quintana

Com ens comentaven
els tècnics J. Ferragut i R.
Cano el mes passat, els
Benjamins del Futbol 7 ca-
minen amb pas ferm a la
recerca del liderat del grup
F; en són prova els
excel.lents primers resul-
tats obtinguts des que es va
començar la Iliga. Com po-

dem veure a continuació
aquests marcadors són con-
tundents i es varen aconse-
guir en uns encontres do-
minants de cap a peu.

ALGAIDA, O - ESPAN-
YA, 5: J. Fernández, Vich,
Vinseiro i defensor contra-
ri en p.p •
ESPANA, 11 - AT. MU-
RER, 1: Gols: Fernández
(6), Vinsciro (2), Oliver (2)

i 011er.
VILAFRANCA, O - ES-
PANYA, 5: Gols: Vinseiro
(2), Fernandez, Oliver i P.
Vidal.
ESPANYA, 9 - STA. EU-
GENIA, 3: Fernandez (3),
Vinseiro (2), Fernández
(2), Vich i P. Vidal.

Naturalment aquests
nombres només són els
dels golejadors espanyistes
però volem aclarir que en

un esport d'associació com
aquest, tanta importància te
el que marca com qui ho
atura, com qui mai no n'ha
marcat cap però que ha Ilui-
tat i s'ha sacrificat perquè
la resta els aconseguís.

Des d'aquestes línies
animam entrenadors i juga-
dors perquè continuïn en
aquesta línia. Enhorabona
per aquests inicis de tempo-
rada. •

SEll UI
INDUSTRIES SEMAR, S.A.

C/. Tomàs Monserrat, 6 - 8
Tel. 66 01 57 - Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOR)



C.D. Espanya
Benjamins CIM

Benjamins, CIM, C.D. Espanya.

.I.Q.C.
Fotos: Quintana

Un any més ha co-
mençat la Iliga de futbol
benjamí que organitza el
Conseil Insular de Mallor-
ca i on els nostres repre-
sentants participen des
que cs va crear.

Aquesta temporada
94-95 ha començat amb
molt hon peu i els nostres
representants quan, al mo-
ment d'escriure aquest co-
mentari, han disputat qua-
tre encontres ocupen els
primers Hoes de la classi-
ficció del seu grup.

QUADRE TECNIC

President: Miguel Mas Al-
ba
Coordinador: Antoni Cha-
dera
Entrenadors: Sebastià
Salva i Francese Marín.
Delegats: Salome Pique-
ras, Bartolome Bergas i

Rafel Ferra gut, va
aconseguir 9 gols en un

partit.

Jaume Tugeres.
JUGADORS

Miguel A. Martí, Joan
C. Gálvez, Sergi Gonzá-
lez, Mateu Ca Idés, Joan
A. Fullana, Joan C. Car-
mona, Eladi Huertas, Mi-
guel Tug,ores, Miguel Bar-
ce ló Reines, To lo F. Ber-
gas, Miguel Moragues,
Miguel Jaume, Sergi Pi-
queras, Rafel Ferragut,
Ivan Ferre, Pere A. Salvà,
Miguel A. Monserrat, Ma-
nuel Cabrera, Jaume Ser-
ver i Miguel A. Mut.

RESULTATS, GOLE-
JADORS I CLASSIFIA-
CIO

8-10-94
Jv. Sallista, 4 - Espanya, 2
Gols: R. Ferragut, J.C.
Gálvez
15-10-94
Espanya, 4 - Santa Maria,
2
M.A. Martí (3) i R. Ferra-

gut.
22-10-94
Penya B. Lluhí, 1 - Espan-
ya, 13
Ferragut (9), M.A. Martí
(2), I. Ferre i M. Mora-
gues.
29-10-94
Espanya, 6 - Sineu, 1
Gálvez (2), Carmona. Mo-
ragues i Huertas.

Després de veure
aquests resultats no po-
dem deixar d'esmentar la
golejada (1-13) que l'Es-
panya li va endossar a do-
micili al Penya B.Lluhí i
sobretot d'aquests gols,
els nous que va marcar un
sol jugador que mereix es-
criure's en lletra grossa:
FERRAGUT.

Hem de dir també que
a la classificació que us
oferim nomes figuren tres
partits jugats i 6bviament
quan surti aquest comen-
tari ja s'haurà disputat la
cinquena jornada. •



Espoitrrs

Pesca
MANILA

Amb motiu de les fires 1994, el Club pesca "Es Cap
Roig" va organitzar, sota el patrocini de l'Ajuntament,
el torneig "FIRES 94" corresponent a les categories de
roquer (costa i barca), fluixa i caça submarina.

Classificacions

Categoria infantil (roquer des de costa)
lr Joan Romero
2n Blai Llopis
3r Gil Grau.
Pega major: Josué Mena.
Premi especial a la desgracia: Joan Mena.

Categoria Junior (roquer des de costa)
1r Sergi Gonzalez
2n Pau Sastre
3r Francese Vaguer.

Categoria sènior (roquer des de barca)
1r Miguel Vidal.
2n Joan Tau ler.
3r Francese Molina.
Pega Major: Joan Truiols.

Modalitat especial fluixa
Trofeus donats pel C.N.A.
1r Embarcació SIRIUS
2n Embarcació BENAM
3r Embarcació CHISPA
Pega major: Embarcació GAVINA II

Categoria sènior (roquer des de costa)
1r Miguel Vidal.
2n Francesc Molina
3r Francese Laredo
Pega Major: Pere Pedregosa.

Caça Submarina (junior)
1r Joan P. Barce16
2n Manuel Zapata
3r Antoni Tomas
Peça Major: Joan P. Barceló.

Caça Submarina (senior)
ir Pere Verger
2n Mateu Pocoví.
3r Rafel Coll
Peça Major: Pere Verger

CAMPIONAT DE BALEARS

El passat diumenge, dia 16 d'octubre es va procla-
mar per primera vegada un pescador de Llucmajor
"Campió de Balears", especialitat "roquer des de cos-

Miguel Vidal, Campió de Balears de Pesca
"Roquer des de Costa".

ta". Va ser en Miguel Vidal Rigo. La prova es va cele-
brar a Porto Colom. •

Gimnàstica rítmica
J. Cardona

Les gimnastes del Club Escola de Competició
Llucmajor-Arenal han vist recompensat el seu es-
forç de continuar els entrenaments els mesos d'estiu.
Les entrenadors són Marivi i Joana M. Garro.

Al control realitzat dia 23 d'octubre al Polispor-
tiu Prínceps d'Espanya varen quedar classificats:

1r Conjunt infantil: 6 gimnastes i 1 suplent (mans
lliures i corda)

I conjunt juvenil: 6 gimnastes i 1 suplent amb
"aro".

Aquestes, passen a representar Balears al sector
que se celebrara aquest 12 de novembre arnh prova
classificatória per anar al CAMPIONAT D'ESPAN-
YA.

Enhorabona i molta sort!



NAIXEMENTS

I.- Maria Antònia Sa-
lm i Miralles, filla dc Mi-
guel Angel i Catalina, nas-
qué cl 20-9-94.

2.- Josep Salvà i Seguí,
fill de Bartomeu i Maria
Antònia, nasqué el 22-9-
94.

3.- Assumpció Morci-
llo i Llinàs, filla de Tomàs
i Antònia, nasqué el 10-9-
94.

4.- Bartomcu Sastre i
Mulet, fill d'Antoni i Joa-
na Sebastiana, nasqué el
27-9-94.

5.- Maria Caimari i
Mas, filla de Ferran i Cata-
lina, nasqué el 30-9-94.

6.- Gabriel Barceló i
Sanmartin, till d'Arnald i
Margalida Magdalena,
nasqué el 4-10-94.

7.- Joana Maria Rodrí-
guez i Sureda, filla de Do-
mingo Antoni i Francesca,
nasqué el 7-10-94.

8.- Miguel Angel Mar-
zo i Barceló, fill de Maria-
no i Maciana Maria, nas-
que el 13-10-94.

9.- Antoni Muñoz i
Roldan, fill d'Antoni Este-
ve i Maria Merce, nasqué
el 15-10-94.

10.- Miguel Angel Gi-
labert i Mas, fill de Josep
Maria i Antònia, nasqué el
14-10-94.

MATRIMONIS

1.- Manel Utrilla Reta
i Margalida Salvà Clan Es
casaren el 9-9-94 a l'esglé-
sia de Ntra. Sra. de Gràcia.

2.- Joaquim Mollà Az-

nar i Isabel Mut Monserrat
es casaren el 8-9-94 a l'es-
glésia de Sant Bonaventu-
ra.

3.- Miguel Massanet
Salas i Margalida Cerdà i
Nicolau es casaren el 10-9-
94 a l'església de Sant Bo-
naventura.

4.- Ramon Jesús Ra-
mos Fuentes i Maria Esta-
relias Forteza es casaren
1'1-10-94 a l'església de
Sant Miguel.

5.- Antoni Parets Seguí
i Margalida Seguí Andreu
es casaren el 24-9-94 a
l'església de Ntra. Sra. de
Gràcia.

6.- Francesc Avila Gar-
cia i Carme Rodríguez
Garcia es casaren el 13-10-
94 al Jutjat de Pau.

7.- Joan Rosselló Julià i
Francesca Mas Mora es ca-
saren l' 1-10-94 a l'església
de Sant Bonaventura.

8.- Francesc Duran Gó-
mez i Catalina Rosselló

Nadal, es casaren el 30-9-
94 a l'església de Sant Bo-
naventura.

DEFUNCIONS

I .- Apolkinia Brunet i
Lliteras, morí el 24-9-94
als 79 anys.

2.- Isabel Fulgencio i
Pujol, morí el 25-9-94 als
78 anys.

3.- Joan Guasp i Cerdà,
m0141'1-10-94 als 87 anys.

4.- Maria Concepció
Vaguer i Sbert, morí el 8-
10-94 als 94 anys.

5.- Andreu Fauce i Cor-
tés, morí el 30-9-94 als 51
anys.

6.- Margalida Obrador
i Barceló, morí el I 7- I 0-94
als 64 anys.

7.- Antoni Salvà i
Salvà, morí el 17-10-94 als
84 anys.

8.- Josep Garcia i Lina-
res, mot-Id 24-10-94 als 85
anys. •

Entre noltros

TALLERS CAS/ELLAS ROTGER

SERVEI OFICIAL im
FIAT PRESENTA LA NUEVA FIAT.

Lo ultimo de Fiat ya esta amo. Co,, mas pasion. mas

arnor por el detalle. Fiat presenta el Fiat Punto.

Mai seguridad, cada centtmetro del Fiat Punto

sido concebido para proteger la ride

a bordo. Mas temperament, autentico simbolo

de lue•la y energia. con una estabilidad y una

maneiabilidad super...es a todo lo conotido hasta

ahora en su segmento Mis respeto por el coedit-,

amblente. lo que Pgnigfica la reutilizaciOn total de

los rnateriales que lo componen. excluyendo en su

p•oduccion todo tipo de productos pequdiciales

para la naturaleza. Sels velor.dades. el

Fiat Punto SS "6 Speed" transforma todos

los esque nis a s convencionales de conduction

Sensationes mas ene•gicas y brillantes con

consumos reduced°, El Fiat Punto presenta

le semiones en 1 o S puertas.

Con el Punt O. Fiat presenta la nueva Fiat.

FIAT PUNTO. LA RESPUESTA. WWII
C7 Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 (Llucmajor)
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Solució del mes passat

-Ginjols
-Nesples
-Atzeroles
-Serves
-Caquis

-Pormisons
-Magranes
-Erboses
-Codonys

Historiador Terrasa, 37

Teléfono 66 04 69

LLLICMAJOR (Mallorca)

OPassatemps
Sopa de lletres

9 classes de bolets
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erruqueria unisex

C/ MAJOR, 7. LLUCMAJOR. z• 661359

Pes forat
s rric•iix

Als de l'Associació de veins de s'Estanyol, quan dc-
manaren permis a l'Ajuntament per posar un stand a un Hoc
cèntric els enviaren al carrer de Sa Fira. A aquesta revista
la tragueren fora de la Mostra, perquè feien "política".

Els de la foto pogueren estar sota la seu del "PP". No en
feien, de "política", aquests? •

"SA
NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS

CREDIT VIVENDA

AMB AVANTATGES



Básica - MS-DOS - WINDOWS
Data Base IV - Lotus 1 2 3

Word Perfect

JOIERIA I RELLOTGERIA
4ICAS COTXEDP

La Joieria i Rellotgeria
Cas Cotxer vos desitja
unes Bones Fires i vos

agraeix la vostra confiança

4

Plaça Espanya, rt. 24 - Tel: 66 16 02 (Llucmajor)



Audi Rubí Automóviles
Llucmajor ,

11IM
IVErtma I

Ctra. Arenal s/n - Tel. 66 02 34 - 66 16 18

L'esperam amb
els braças oberts_

Nuevo Polo
El concentrado de Volkswagen

ELECTRIC

ad
AU

S. L.

Ronda del Ponent, 26 - Tel. 66 01 70 (LLUCMAIOR)

O BOSCH

OP•SIL°C°pos. Lt.p/E

Taladradora de percusión
CSB 550 RE (Cierre Rápido)

Interruptor para taladrar
o atornillar

\-P\4m'
„Po 9115

Diseao ergondmico para
mayor facildad de uso

Tope de profundidad

Conmutador de giro
a derecha e aguierda
Para un atornillado perfecto

Bloqueo de interruptor

Interruptor electrOnico
Control automatico de
la velocidad de giro
pare adaptarse a las
dilerente, superficiPs

O BOSCH

Pot rabrocas
cierre rapid°

•
BLAUPUNKT

4/1.101..1011■CAIVI

SERVICE




