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tie l'Editorial

Educació? Autonomia?
Aquestes darreres setmanes hem viscut, amb estupefacció, la picabaralla po-

lítica que ha comportat com a resultat, de moment, la inviabilitat de la trans-
ferencia a la Comunitat Autònoma de les competencies en materia d'estudis
universitaris. Els ciutadans de les Illes Balears tornam a "gaudir" dels "privile-
gis" derivats de les concepcions centralistes i centralitzadores d'uns partits es-
tatals més enderiats en qüestions de rendibilitat electoral hipotètica que no en
garantir una administració al servei dels ciutadans. Entestats en la confrontació
estèril, amb oblit espectacular de la protecció dels drets i del benestar de la ciu-
tadania. No s'hi valen excuses de desequilibris o deficiències de pressupost, el
que manca es voluntat. Manca voluntat d'acord per construir un país. Manca
voluntat de coherencia en la concepció del que significa autonomia , manca vo-
luntat d'interès per dotar els pobles que integren l'estat de l'autogovern que,
constitucionalment, els es atribu'ible.

Un sistema educatiu illenc sense competencies del govern autònom en mate-
ria universitària no té cap ni centener. L'autonomia universiairia de la UIB ha
de desenvolupar-se en el mare polític autonòmic de la nostra Comunitat. Una
dependencia de Madrid (altre cop, en temes educatius tornam tenir l'"honor"
d'esser únics) resulta una absurditat conceptual, política i real.

Els partits (PSOE i PP) que avui (potser que d'ací dos dies la situació no si-
gui la mateixa) regeixen el govern de Madrid i l'autonòmic no poden jugar i nés
(per interessos més o menys inconfessables) a amagar cordeta en qüestions de
competencies educatives i han de fer que la UIB sigui, ara mateix i amb tots els
ets i els uts, la universitat d'aquestes terres, al servei de la gent d'aquestes terres.

Sense la Universitat nostra, el sistema educatiu propi (tan necessari) resul-
taria un miratge. A les Illes Balears ens es imprescindible l'autonomia en mate-
ria educativa a tots els nivells. No tendrem niai autonomia si no tenim capaci-
tat de decisió en l'educació, a tots els nivells. Temes com l'ensenyament de la
nostra llengua i en la liengua nostra, la vivencia de la pròpia cultura, la busca de
l'universalitat des de la identitat  pròpia perillen si es mante una situació de de-
pendencia anòmala d'un centre de poder alie, ilunyà i insensible. Pena d'altres
aspectes essencials, d'índole Ines planera, denoten, avui más que mai, la nece-
sistat ineludible d'autonomia a l'hora de considerar l'educació a les Illes Bale-
ars: coherencia i eficacia del "mapa escolar" per a una remodelació de l'educa-
ció secundaria que no suposi conseqüències traumatiques als alumnes, a les fa-
mílies, als pobles petits; regulació i protecció en temes de Hoc de trebal I, mobi-
litat, etc. del professorat; adequació de l'oferta de formació professional a la re-
alitat econòmica i social de les Illes Balears i un llarg etc. que, fonamentalment,
apunta a la capacitat per atendre i donar solució als nostres problemes, sense im-
provisacions (a Llucmajor en sabem cosa d'això de les improvisacions en temes
de planificació educativa) i amb responsabilitat.

Els reptes de futur són suficientment importants perquè, corn a poble II iure
i responsable, els volguem plantar cara. Formar nosaltres mateixos la nostra jo-
ventut en l'estimació de la pròpia identitat, en el respecte dels altres, en el sen-
tit de solidaritat, en la voluntat d'universalisme i modernitat no nomes es un
deure que, com a comunitat, tenim, si no que constitueixen un dret. Un dret que
les estructures polítiques han d'atendre: les competencies educatives no són la
panacea, però són un mitja idoni i necessari per a fer-lo operatiu. •
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Plenari de l'Ajuntament. 29-1-1996.

Rebutjades totes les mocions que
l'oposició va presentar

Arnau Tomas

El plenari ordinari de l'Ajuntament
de Llucmajor, presidit pel tinent de ba-
de, Lluc Tomas, per malaltia del bade,
Gaspar Oliver, va tenir temes d' interès
prioritari les mocions presentades pel
PSOE i pel PSM, relatives a la modifi-
cació del Reglament Organic de
l'Ajuntament, l'adquisició d'extintors,
radiadors, moquetes i un pla d'execu-
ció per tal d'acabar les instal.lacions
municipals. Mocions que, totes elles,
no varen ser aprovades.

Quant a la primera, Antoni Garcies
es va lamentar que després de 7 mesos
de sol.licitar un canvi d'alguns articles
del Reglament Organic de l'Ajunta-
ment, com el de la participació ciutada-
na, segons sembla amb el vist i plau del
batle, actualment l'equip de govern, en
tenir majoria, canvia de criteri i diu que
no procedcix tocar cap paràgraf
d'aquest reglament. "Els criteris -va
afirmar Garcies- no es canvien amb
majories o amb minories, això es una
prova més de com funciona aquest
Ajuntament". LI. Tomas, va al.legar
que el Reglament no es canviarà perquè
va ser redactat després d'un estudi mi-
nuciós i amb l'aprovació unanime del
consistori en aquelles dates.

Referent a les mocions sobre l'aca-
bament de les instal.lacions de l'edifici
de la Guarderia municipal de s'Arenal,
el regidor del PSOE, Gregori Estare-
Iles, la va explicar client que en ple hi-
vem fatten radiadors, extintors i mo-
quetes, per a la comoditat i la seguretat
física i sanitaria dels nins i cuidadores.
No obstant, la delegada de cultura,
Antònia Sufier, va dir que el seu grup
votaria en contra perquè les instal.la-
cions demanades, unes ja es trobaven
posades les altres en tràmit d'instal.la-
cions imminent, amb la sorpresa de
Llompart, del PSM, que no va com-
prendre que si estaven d'acord amb la
necessitat d'aquestes millores, votin en
contra. Rabasco, per part seva, en afir-
mar que com a bade pedani de s'Are-
nal, ningú no li ha dit que la guarderia
necessiti més radiadors". L'empat, a 8
vots, i les mocions foren rebutjades
amb el vot del bade actual, LI. Tomas.

La darrera moció presentada pel

PSOE, que sol.licita l'adquisició de
materials per als edificis i instal.lacions
municipals, el regidor encarregat, Se-
bastia Artigues, va reconèixer que
aquest departament es trobava "des-
controlat" i que "ara es controlarà", i
que només compraran els materials ne-
cessaris, així com es sol.licitin. L'as-
sumpte va quedar sobre la taula.

Altres acords

El tema sobre la composició de les
noves comissions informatives va tenir
el rebuig del portantveu socialista, Gar-
cies, el qual va denunciar que el seu
grup, amb 5 regidors, té només 2 re-
presentants a les comissions, amb la
qual cosa "els vots populars no servei-
xen de res", i, en canvi un senyor que
no representa res "té major presencia
les comissions, i així es prioritza cl
transfuguisme". Rabasco va acusar el
PSOE que quan era a les seves mans la
modificació del reglament per tal
d'acabar amb el transfuguisme, no ho
varen fer, i LI. Tomas, que "mai no va-
ren estar amb el transfuguisme, però
que s'han confeccionat les noves co-
missions per tenir majoria tant en
aquestes com als plenaris".

La modificació de credits del pres-
supost prorrogat per a l'enderrocament

de l'H. Maracand i la calefacció de la
guarderia, de s' Arenal, tot i que al final
es va aprovar amb l'abstenció del PSM
en el tema del Maracana, les crítiques
de l'oposició es varen centrar en la
manca d'aprovació del nou pressupost
municipal, que "comportara aquestes
anomalies, segons A. Garcies. "El pres-
supost -va dir- es cosa exclusiva dels
polítics i no dels tècnics i no es gens
complicat, demà me'l donen a mi per
confeccionar-lo i, en una setmana, esta
Ilest". LI. Tomas va contestar que ell
cl faria amb dos dies però que hi ha as-
pectes molt delicats i complicats que
són cosa de tècnics.

El punt 8, sobre les sol.licituds al
Conseil Insular per al pla d'equipa-
mcnts esportius, Rabasco va presentar
la construcció d'un nou camp de fut-
bol a l'estadi municipal de Llucmajor i
de nous vestuaris i il.luminació als dc
s' Arenal, al matcix temps que va Alit-
dir als representants del PSM per tal
que intercedeixin davant el CIM per
aconseguir les millores sol.licitades. A.
Llompart va respondre que el CIM
obra amb rectitud, independentment del
color polftic de l'Ajuntament que
sol.licita les noves instal.lacions espor-
tives. •



Visita institucional de la presidenta
del CIM, Maria A. Munar

A. Tomàs
Foto: C. Juliù

Dimarts, 23 de gener, la corpora-
ció de Llucmajor va rebre la presi-
denta i els vice-presidents del CIM,
Maria A. Munar, F. Triay i P. Sam-
pol, durant una visita institucional.

A la sala d'actes de l'Ajuntament,
el hatle, G. Oliver, del PP, va exposar
la problemittica del municipi i

que sigui inclòs al pla d'Obres i
Serveis, del qual quedà fora per man-
tenir alguns deutes amh el CIM. Va
afegir que Llucmajor, anti-) els 20.000
habitants dispersats en les di verses ur-
banitzacions, a mes que ha passat de
ser agrícola, industrial, a l'estat actual
de serveis que depenen del turisme, i
va exposar com a necessitats priorità-
ries, la restauració de sa Torre de ca-
la Pi, el Molí d'en Bouet, a més d'una
solució per a la crisi de l'empresa
Yanko.

El portantveu del PSOE, Antoni
Garcies, va exposar la necessitat
d'una casa de Cultura i la protecció
cie l'Agricultura i del Medi. Antoni

Llompart, del PSM, es va referir a la
protecció del patrimoni cultural del
municipi, com els poblats talaieltics
de Capocorb, i l'esmentada torre de
cala Pi i també el molí d'en Bouet.
Rabasco es va limitar a donar suport a
les peticions del batle.

Tant la presidenta, Maria A. Mu-
nar, com Francesc Triay i Pere Sam-

pol, prometeren estudiar i resoldre, en
les mesures possibles i dins d'un or-
dre de prioritats, tots els problemes i
les necessitats exposades, però cana-
litzant-les amb els acords puntuals,
recordant, el Sr. Triay, que =be el
Conseil, corn l'Ajuntament de Lluc-
major, te problemes de deute. •

Les formes del cercle de Sebastià Alzamora
Altra vegada ens trobam parlant d'aquell Ilucmajorer

jove i poeta que tots coneixem: Sebastià Alzamora. Aquest
cop, no ha guanyat cap premi (tot i que va quedar finalista
al Pemi Ciutat de Palma de poesia), ni tampoc ha publicat
cap !fibre (cosa que potser faci hen aviat), avui, doncs, par-
lam d'una lectura poètica que hi hagué cl passat dia 29 de
gener al centre cultural Sa Nostra, de Palma.

El recital forma part d'un programa de divulgació poè-
tica que Sa Nostra du a terme i en el qual han participat di-
versos poetes, tant de llengua catalana coin castellana, com
ho es l'altre conciutadà nostre Miguel Cardell; cada una
d'aquestes lectures ha estat, a més, impresa i editada pel
mateix centre dins la Col.lecció poesia de paper. El recital
fou presentat per Perfecto E. Quadrado, professor de la
Universitat de les Illes Balears, i durà mes o menys una ho-
ra.

El conjunt de poemes recitats es un recull que inclou
composicions de Biceildia, Rafel, i Apoteosi del cercle;
Bicefalia es un projecte audio-poetic-visual corealitzat per
Sebastià Alzamora i Pere Janer, del qual en recità dos po-
emes; Rafe l es la seva obra mes coneguda precisament
perquè es que per ara té publicada, i d'ella n'es-
coltàrem onze poemes; Apoteosi del cercle es encara inèdit
però es gairché segur que d'aquí a poc es publicarà,
d'aquest Ilibre en reciti quatre poemes; a part dc tots

aquests trobam dos poemes més que no corresponen a cap
llibre i que stin els que sumen el total de denou poemes que
conformen cl recull.

L'acte en general fou tranquil, cmlid i sobretot molt pla-
ent per tots els qui hi assistiren. •



"La indiferencia -Malesh- el no
molestarse en acabar un trabajo por-
que es imposible acabarlo y, en cual-
quier caso, da igual". Aquesta cita de
W. Golding es la que dóna títol "Ma-
lesh" a l'exposició de Toni Garau que
s'inaugurarà dia 25 de gener a la ga-
leria Carles Poy de Barcelona. L'obra
exposada sembla d'allò més sugge-
rent, esperam que l'artista tengui tot
l'exit que es mereix. •

•

Concert
de Bartomeu Jaume

El concert de l'Orquestra Simfò
-nica de Ciutat de Palma del passat dia

20 de gener, va tenir corn a convidat
solista el nostre amic Bartomeu Jau-
me el qual juntament amb Miguel Es-
telrich estrenà a Espanya el concert
per a piano a quatre mans i orquestra
de A. Schnittke. Com era d'esperar
l'actuació de Bartomeu Jaume va ser
tot un exit. •

L
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RETRATISTA D'UN POBLE

1,0CAI,

Exposició "Malesh" 	 Antoni Rubi, premi extraordinari de Batxillerat
de Toni Garau Antoni Rubí Puig,

alumne de COU de l'IES
"Maria A. Salva", de
Llucmajor, ha estat qui ha
obtingut la maxima pun-
tuació (17,30) a les pro-
ves corresponents al Pre-
mi Extraordinari de Bat-
xillerat. El guanyador va
optar per les matèries de
Matematiques i de Dibuix
tècnic i, juntament amb 5
alumnes mes de Balears,
participara aquesta prima-
vera a la fase Nacional.
Enhorabona i sort!. •

Del 10 al 18 de febrer de 1996

SALA D'EXPOSICIONS

"SA NOSTRA"
NOS

TTZA"
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR Obra Social

i Cultural
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Commemoració a la sala d'actes de
Confraria de Penitents
	

l'Ajuntament en el 38è aniversari del traspàs
de la Joventut Seràfica	 de Maria Antin-lia Salvà de l'Allapassa

La Confraria de Penitents de la
Joventut Serafica celebra enguany cl
50C aniversari de la seva fundació.

Fou l'any 1946, que el P. Sebastià
Amengual, aleshores director de l'an-
tiga i brillant, en el seu temps, asso-
ciació de la Joventut Serafica, funda
Ia Confraria de Penitents de la Joven-
tut Serafica amb la finalitat que els
seus confrares participassin digna-
ment als actes litúrgics de la Setmana
Santa I lucmajorera i abres actes reli-
giosos celebrats durant tot l'any en el
nostre estimat Convent francisca de
Sant Bonaventura.

Per celebrar aquest cinquantenari,
la Junta Directiva, aprofitant tainh6
l'avinentesa de la trobada anual de la
confraria, va creure oportú la cele-
bració d'una solemne Eucaristia con-
celebrada en el mateix Convent i un
dinar de germanor en cl Restaurant
s'Espigolera de LI ucmajor.

Aquests actes tendran Hoc, si
Déu ho vol, el proper dia 10 de
març a partir de les 11 hrs.

Naturalment aquests actes són
oberts tant als con 'hues d'aquesta
confraria franciscana, com també a
tots els amics i parents d'aquests i
simpatitzants del T.O.R. de Sant
Francesc.

Per a qualsevol informació, po-
sau-vos en contacte amb el P. Sebas-
tià Rosselló T.O.R. c/ Convent, 19 -
Llucmajor-. Tel. 66 05 02.

Vos hi esperam!!. •

Sebastià Cordell
Foto: C. Juliit

Sota la presidencia de la regidor de
l 'Arca de Cultura del nostre Ajuntament,
s'hi celebrà, dia 27 del proppassat mes de
gencr, aquesta commemoració, amb una
conferència pel professor Francesc Lladó
i Rotger, 'licenciai en Filosofia i Lletres,
sobre el tema MARIA ANTONIA
SALVA i MIQUEL FERRA.

°ben l'acte, el conferenciant fou pre-
sentat pel Sr. Mateu Monserrat i Pastor, i,
seguidament, cl Sr.Lladó i Rotger va fer
ús de la paraula.

En la introducció -com ell ens digué-
d'uns mots biogràfics referents a Miquel
Ramon Ferrà i Juan, explicà, detallada-
ment, com va néixer l'amistat entre les
famílies Salvà de l'Allapassa, els Ferrà i
Costa i Llobera i, particularment, entre
Maria Antònia i Mique', malgrat esser
aquests 15 anys 'nés jove i també com,
amb cl temps, va esdevenir, segons ella
mateixa ens conta el seu 'libre "Entre cl
record i l'enyorança", el seu auxiliar en

les seves tasques literàries, ja que s'enca-
rregà tot allò que no podia resoldre per
ella mateixa: era la seva crossa, li tenia
una plena, il.l imitada con fiança.

Aquesta profunda amistat durà filés
de 40 anys i es veu reflectida en unes 800
cartes, tresor escrit, serval a l'arxiu de la
família Salvt i que, anotat amb tota cura
el poeta Miguel Gayà ha estat a punt de
publicar-se i que, únicament dificu Rats
econòmiques ho han impedit.

Suggerí que les nostres Entitats ofi-
cials aportassin Ilur ajut i que, impreses,
els estudiosos hi podrien veure un caire
nou de la poesia de Maria Antònia i tam-
bá el coratge que sempre li va infondre el
seu amie Fenil i com la va donar a conèi-
xer dins cl món literari de Catalunya.

Esperam, il.lusionats, la publicació de
Ia seva ben documentada i primorosament
teixida conferència a la coliecció "Papers
dc l'Allapassa" que cada any edita
l'Ajuntament de Llucmajor.

Acabat l'acte, els presents foren obse-
quiats amb el tomet núm. 8 de l'esmenta-
da col.lecció. •

expert ELÈCTRICA

Sens dubte te convencerei   

INSTAL-LACIONS - SERVE! 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)



AVICSI grup de dones de s'Arenal també jugaren a .futholet.

LOCAL
S'Arenal

Carnaval i altres notícies

Tomeu Sbert

La diada més festiva de la nostra
zona en temporada d'hivern es l'ano-
menat "Carnaval Platja de Palma", i
que enguany compleix la vintena edi-
ció. Bartomeu Martí, gerent de l'Asso-
ciació d'Hotelers ens informa.

La vistosa caravana partira del ca-
rrer Costa i Llobera i seguira pel pas-
seig Miramar i carrer Republicans. Ja
entrats a s'Arenal-Palma. Avinguda
Nacional i arribada a la Plaça de les
Meravelles on es trobarà el jurat quali-
ficador dels diferents valuosos premis
establerts; tot sempre, en primera línia.

Es compta amb l'Ajuntament de
Llucmajor i d'Ibatur, també amb el de
Palma i algunes associacions de veMs i
altres ajuts. La novetat d'enguany és
que, acabada l'entrega de premis, a la
mateixa plaça, hi haura balls populars,
música i festa.

El carnaval que ens ocupa, entre
que hi participen unes mil persones i
nombrós públic, sol reunir deu mil per-
sones en total.

Es previst que a la segona quinzena
de febrer, es mantenguin oberts al pú-
blic quasi la meitat deis hotels existents
a la zona (ca'n Pastilla tins a s'Arenal
Ilucmajorer) amb la presència d'una
quinzena de mils de turistes.

Institut

Han sorgit problemes referents al
solar per construir-hi l'anunciat nou

Institut d'Ensenyament Secundari a
s'Arenal. El director del MEC, Barto-
meu Llinàs, anuncia l'esmentat centre
que es construiria a la part de s'Arenal-
Llucmajor. Ara es diu que això és im-
possible, de moment, perquè cl solar
encara no es a disposició del Ministeri.

Aquesta revista han mantingut con-
verses amb Jordi Llabrés, regidor
d'educació de l'Ajuntament de Palma.
Llabres diu que segueix en oferta el so-
lar anunciat, devora ses Cadenes, i que
té l'inconvenient d'estar separat de la
carretera Militar. Però, ha afegit el re-
gidor, que es podria construir un pont i
unir d'aquesta manera el solar esmen-
tat. De moment, el que és cert, es que el
MEC guanya temps.

Noticies breus

-Ens va deixar per sempre Joan Riu
Masmitja, fundador de la Cadena Riu.
Nascut a Olot, va arribt a s'Arenal el
1953 i compra l'hotel San Francisco.
La família Riu, establiment per establi-
ment, va aconseguir tenir un vcrtader
imperi hoteler.

-També morí el sacerdot Bartomeu
Gomi la Vallespir, que fou rector durant
15 anys de la parròquia de s' Arena!.
Emprengué, el 1969 la dura tasca de
construir el nou temple que ara s'Are-
nal disfruta. I també va auspiciar una
escola parroquial, tins que es va inau-
gurar cl CP dei carrer de Sant Barto-
meu.

-L'UD Arenal, de futbol, ha experi-

mentat una ostensible recuperavci6.
Fins i tot es parla de salvar la III Divi-
sió nacional. La tasca de Pep Dolç, com
a entrenador, es altament positiva.

-Va dimitir, amb caracter temporal,
el president de l'UD Arenal, Joan V.
López-Menchero. El maxim responsa-
ble, a la junta directiva, es Pep Gual
Bonet.

-Per la festa de sant Antoni es feren
molts foguerons. La gent va disfrutar
amb els boti larrons i sobrassada torrats
al caliu. Tot regal amb bon vi. Alegria i
pau per a tothom.

-I ja que parlam de pau, hem de dir
que cl diumenge d'aquest mes, dia 4, es
va fer una cadena humana per la pall,
cadena que començava a l'església i
arribava tins a la plaça dels Nins, anti)
la lectura d'un manifest demanant el
bon conviure per a tothom. "Iguals
però diferents. Tolerants, feito possible
Ia pau", resaven els adhesius.

-El Ca'n Montes-s'Arenal, de vo-
lei, va perdre davant l'Andorra, a
s'Arenal per 0-3 i això va significar la
segona derrota de la temporada.

-D'altra banda, [equip de bàsquet
s' Arenal dun una temporada bastant
irregular. Juga al polisportiu de s'Are-
nal-Llucmajor, perú es fan gestions per
jugar la propera temporada al polispor-
tiu "Toni Servera", de s'Arenal-Pal ma.
a causa de problemes d'entrenament.

-Les baranes del "Torrent d'es
Jueus", durant anys rompudes, han es-
tat restintides amb barres metàl.liques
adients. Una millora important i ne-
cessaria.

-L'Escoleta municipal del carrer de
Sant Bartomeu ha estat denunciada per
no tenir la calefacció adient i altres ser-
veis necessaris.

-Es varen produir dimissions d'al-
guns membres de la Junta directiva
l'Associacio de la III Edat de s' Arenal -
Llucmajor que presideix Julia Puig.

-Es a jugar un partit de futholet de
dones. La cosa es va animar de valent i
es parla de noves confrontacions. En-
davant!

-Les voravies de la part de s'Are-
nal-Llucmajor estan en vies de solució
en posar-hi rajoles noves.

-La revista mensual "Hoteltur", de
gener, publica una entrevista a Maria
A. Munar. Quan cita s'Arenal-1.1ucma-
jor es per dir: "es tracta d' un punt negre
de les zones turístiques de Mallorca". •



L'Obra Cultural Balear comunica
a les seves amistats tan sensible

pèrdua. Agrairem la vostra
assistència el dimarts, dia
20 de febrer a les 20.30 h

per a la conducció i
posterior enterrament

a Plaça.

Nc, s'avisa particularment. • Un grup de músics s'han dignat a acompanyar-lo
segons la forma acostumada. • Prèviament es Hegira el judici dc condemna

i el testament del finat.

Casa Mortuòria: Cl Bisbe Taixequet, 105 (Llucmajor).

ES PREGA DOL RIGORÓS.
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Foguerons
Guillem Oliver
Fotos: Coloma Julia

El rite del cremar, fer foc, conver-
tir en cendra el que ha estat i no vo-
lem que torni a ser o per ventura ja no
pot tornar a ser perquè ha perdut les
seves facultats pròpies i no es cl que
ha estat...

El foc purificador, la llama viva
simbolitzant la força continguda dins
Ia matèria inert que ens ret el seu da-
rrer alè, acabant, amb la seva com-
bustió, per oferir-nos el darrer que
queda, la calor de l'energia que pro-
dueix amb la seva mort.

La pagesia mallorquina és fort
adepta a la piromania i damunt ella
es fonamenta tota una manera de fer
les coses, tota una cultura.

Foc, hum, esclafit terminal de ha-
tee de cor, cor vegetal d'arbre que va
ser i no és; que s'adreçava cap el cel i
ara crema cap a l'infern, i els dimo-
nions se n'alegren i hallen i fan juti-
piris com les flames que fan carusses,
dibuixen fantasmagòriques imatges
Ilargarudes fent befa dels qui les con-
templen. Llengües de foc que neixen
arran del tronc i moren uns centime-
tres tries enlaire; i moren i tornen
néixer sense parar, sense donar un
respir, mentre hi hagi llenya per corn-
bust ir, mentre hi hagi cors de fusta a
punt de cremar... La llama llepa i pro-
duei x una abra llama, i no desapareix,
es transforma; és l'energia produ'ida
per una mort prionntica, l'energia
de la calor capaç de fondre rogues,
moure muntanyes i desplaçar mars i
continents.

Oh, foc! que ho ets d'atractiu i
despiadadament destructiu; que ho ets
dc traidor! Sols ens pensam dominan-
te, pet-6 no és així, tu ens domines.
No feim amb tu el que volem, tu ho
Ias amb nosaltres.

Foc, claredat, ruin.
Ens cremes, enlluernes, embulles.

Difumines la veritat i ens fas veure el
que no és.

Ens deixam cremar, ens deixam
enlluernar i ens deixam embullar per-
que, el foc forma part de nosaltres ma-
teixos, i jugam amb ell i ell amb no-
saltres, i ell pateix i nosaltres patim, i
a la fi... no res, cendra.
* * *

Cendra i quatre calius a l'endemà
de les nits de fogueteres, de fogue-
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Xamena íeis sa sonada,
Bergues duis ritme i cantau,
jo hallaré si em deixau,
voltros sabeu que m'agrada.
I fins una altra vegada,
"Bona nit i adéu slat!". •

rons expiatoris, i no res..., no en que-
da mes que el record d'una nit de
bauxa, torrada de porquim, ball de
his i d'aferrat amb música empotada
o en viu arreu del poble de Llucma-
jor.

Entre els dies 12 i 27 de gener, un
any mes, diferents bars, restaurants i
associacions cíviques han continuat
la tradició dels foguerons, han fet to-
rrades i bauxa amb els seus clients i
amics, oferint pa i vi per acompan-
yar el torrat.

Supès que en deixarem i per això
no s'ha d'enfadar. Ara com ara, re-
cordam els de Ca s'Hereu, Bar Nadal,
La Parrilla, Escola de Música, La
Parròquia, Associació dc la Tercera
Edat, Ses Forques (molt animat per
conjunts de ball mallorquí convidats
per En Joan Gelabert) alguns de par-
ticulars que feren dins un solar o dins
foravila i que se crearen el seu propi
ambient.

Molts d'anys per Sant Antoni!
_ Ah! i per acabar, volem dir que
no en sentírem gaire de cançons ma-
llorquines que no fossin les conegu-
des tonades deis balls mallorquins,
emperò en volem publicar una que
ens va fer gràcia:
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446')D---/yuatre mots
Pep Perelló, cantant líric

Catalina Font
Foto: Coloma Julia

-Des de quan, l'afició al cant?
-Es una cosa que sempre m'ha agradat. Cant des dels

vuit anys. He fet cursos al Conservatori, tot i que se'm pot
considerar tiles be com a autodidacta.

-Actualment, estudies cant?
-Sí, ara estudiï repertori i cant a Barcelona, on vaig

molt sovint. El meu professor és Francesc Puig. Aquests
són uns estudis que requereixen una dedicació gairebé
completa; hauries de cantar tot el dia, perquè són estudis
que no es poden deixar, es un treball molt dificultós i, en-
cara que no te 11m it d'edat, t' has de cuidar molt be.

-A quin grup de veus inclouries la teva?
-La mewl veu és de "tenor spinto". Jo em dedic al "Bel

Canto" i he cantat tres anys amb el Cor del Teatre Princi-
pal. També he participat en concerts, cantant sobretot
cançons napolitanes, Opera i sarsuela. És a dir, el que prac-
tic, es el cant Iíric.

-Tens alguns projectes de futur?
-Home, allò que més m'agradaria seria dedicar-m'hi

per complet. Dedicar-me al "Bel Canto" com a professió i
com a devoció. Si un te ganes reals d'una cosa, no te res
impossible, encara que et pot resultar difícil. Consider que
aquest es un treball com un altre i tot tipus de feina s'ha de
fer be. Jo no he anat a cercar aquesta possibilitat de cantar,
simplement són coses que et passen, que et venen totes so-
les. •



Miguel .Liner
Ferreteria Ca'n Janer

•Enquesta
Heu notat si a Llucmajor hi ha milionaris?

Llorenç Clar	 Joana Ferragut
Delegat "Sa Nostra"
	

Joieria "Ca's Cotxer"

Josep M. Luna
Viatges "Xaloki" Pep Ramon

Tallers Marina

-Naturalment que nosaltres ho
hem notat, perquè les entitats finan-
ceres són les que fan les primeres
gestions per tal que cis nostres clients
puguin cobrar els premis.

A ales a mes, s'ha de dir que
aquests premis han estai molts i di-
versificats, la qual cosa ha fet alegrar
moltes famílies del nostre terme. •

S'ha conegut un augment de ven-
da des del sorteig de nadal. De totes
formes es normal que en aquesta epo-
ca es venen molts de productes de
larga distancia.

L'important es que no nomes to-
qui a un, sinó que toqui prop. De
qualque manera ens veim beneficiats
tots, si és així. •

-Jo, en princpi, no he notat res
d'especial; les vendes han estat com
l'any passat. Pentura a la Ilarga la
gent pensara en que pot gastar
aquests doblers.

Unes persones m'han dit que ven-
dran a cercar un pareil de coses i que
se coneixerà que han guanyat, però
també m'han dit que primer han de
cobrar. •

A ni no ha vengut ningú a dir-
me que li ha tocat la loteria i que es
volia comprar un cotxe. Ara per ara
no hem notat aquest canvi, ni tampoc
no he sentit molts comentaris pel po-
ble. Al nostre carrer n'hi ha uns
quants que els ha tocat la loteria, pea)
tot continua igual. •

NormaIntent la gent que guanya
sol anar a comprar primer les coses
grosses i després, les tallades petites,
les deixen pel final. Nosaltres aixi-
mateix hem notat que hi ha movi-
ment. Si s'ha de notar en res ha de ser
en les coses grosses, no en allò de
consum quotidià. A final d' any pots
comparar pea-) al cap (Fun mes es di-
fícil de dir-ho. Això sí, es nota que
"s'olla hull - , però per posar una estu-
fa o una xemenenia, que es el tema
que m'ocupa, això no es decideix en
uns dies sin6 que necessita tiles
temps. •

Margalida Rigo
Elèctrica "Calafat"

Fa molt mal dir a veure si ho hem
notat o no, perquè en aquestes dates
de gener (els Reis), la venda sempre
es més alta. De dir, ara, una persona
que ha guanyat milions que sigui:
"ara comprare un equip de música",
per posar un exemple, no ha estat el
cas. Hi ha gent que ha guanyat a la lo-
teria de Nadal i ha vengut a comprar
cosetes, regals, pet-6 es gent que sem-
pre ve i no he prestat gaire atenció a
aquest fet perquè les compres que han
fet han estat normals, regalets que se
solen fer en aquestes dates de Nadal i
Reis. •
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LOCAL
El PP renuncia a construir la central de s'Estalella

El Govern Balear a favor de la
connexió per fil amb la peninsula per

al subministrament elèctric
Francesc Verdera

El rebuig del grup parlamentari
del Partit Popular a la construcció de
Ia central elèctrica de s'Estalella i la
seva aposta per la connexió per fil
amb la peninsula suposa de moment
una sentencia absolutòria per a l'es-
mental paratge de la costa Ilucmajo-
rera. Aquest nou pla per solucionar la
demanda d'energia elèctrica, sempre
ha estat descartat per GESA, i el seu
director general Miguel Pocoví va
manifestar que s'havia de fer
a traves d'uns 90 quilòmetres entre la
península i Eivissa i uns de 90 mes
fins a Mallorca. Això suposa la ins-
tal.lació d'un total de 180 quilòme-
tres de fil submarí.

L'enllaç, segons el director gene-
ral de GESA, es realitzaria unint el
cap de Sant Antoni, a Alacant, amb la
zona civissenca dc Sant Josep, des
d'on, sortiria la connexió fins a la zo-
na dc Cal via. Juntament amb això,
caldria fer arribar fins al cap de Sant
Antoni el subministrament i l'estació
més propera es troba a devers 80 km.
a Benejama, per la qual cosa caldria
instal.lar una línia aèria des d'aquesta
localitat al cap. Entre Mallorca i Me-
norca ja existeix un enllaç des de Ca-
la Mesquida a Cala Bosch, a Ciutade-
lla.

El president del Govern, Cristòfol
Soler, va manifestar que no s'ha de
rebutjar la idea de l'enllaç submarí i
que, de fet, en alguns països de la
Unió Europea, "existeixen excedents
de producció elètrica que sent adqui-
rits per altres, Espanya inclosa". No
obstant, cl president tampoc no va
descartar la possibilitat d'una nova
central, tot i que va precisar que hau-

ria de ser mes petita que la prevista
per construir a s'EstalcIla i ubicar-se
en una zona en la qual l'impacte am-
biental fos minim.

Els responsables de GESA argu-
menten que l'enllaç submarí no es
una bona solució, i que el projecte re-
sulta "di fícilment justificable des del
punt de vista econòmic". Entre els in-
convenients, segons l'estudi de GE-
SA, es troben la reducció de la quail-
tat del subministrament, les pèrdues
d'energia en la pròpia connexió, l'im-
pacte visual de la xarxa elèctrica a la
zona de Llevant, les estacions de con-
versió de la península i de Balears, ai-
xl com la pèrdua d'autonomia en
materia de subministrament electric.

Miguel Pocoví assegura que per
garantir el subministrament s'haurien
d'installar dos fils. En cas d'avaria

d'un d'ells, l'altre podria sumir la ca-
rrega total mentre se solucionas el
problema amb la finalitat que Mallor-
ca no quedas sense subministrament
durant el temps de les reparacions.
Segons l'estudi de GESA, Penllag
amb un sol fil tendria un cost entre
els 20.000 i els 25.000 milions de
pessetes, quantitat per duplicar si se
n'instal.len dos.

GESA no es Púnica institució que
ha manifestat l'oposició a la solució
de l'enllaç per fil. El GOB s'ha 'nos-
trat contrari a aquesta alternativa per-
que, segons la seva opinió, "suposa
traslladar el problema de contamina-
66 a un altre punt geografic" i no im-
plica "cap canvi de política per part
del PP de Balears respecte del futur
energetic de les illes". •
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Ses escoles, en perill
d'enderrocament?

Jaume Oliver

Davant alguns rumors referits al
possible enderrocament de l'edifici
del Col.legi Pa)lic "Jaume III" i la
construed() en cl mateix solar d'un
nou edifici escolar, sembla oportú un
debat-reflexid per part de l'opinió pú-
Mica llucmajorera sobre els valors i
contravalors de les possibles deci-
sions, preses o per prendre, en relació
a aquest popular edifici de la vila. En-
tre d'altres aspectes, caldria tenir en
compte els següents:

I.- Tots els edificis públics de cai-
re institucional tenen, a més d'un va-
lor econòmic o estrictament funcio-
nal, un valor emblematic, històric i
cultural.

2.- Sempre són possible diverses
solucions a un mateix problema, se-
gons els criteris que es facin servir o
les perspectives que es considerin
prioritaries.

3.- No solen resultar positives per
al bé comú les polítiques de fets con-
sumats. Seria llastimós veure un dia
màquines excavadores enderrocar Ses
Escoles sense conèixer les cir-
cumstancies que han motivat aquesta
decisió, que han estat els seus respon-
sables, qui la coneixien i els avantat-
ges o inconvenients económics, tèc-
nics, pedagògics i ambientals que
se'n deriven.

4.- S'hauria de conèixer amb de-
tall (es veritat que ja es coneix sufi-
cientment de forma global i conjunta)
tota la problematica arquitectònica,
tècnica, funcional i pedagògica

d'aquest edifici escolar, i els límits re-
als de la seva indiscutible degradació.
De la mateixa forma s'haurien de
conèixer les aportacions de la nova
alternativa o alternatives, per tal
d'endevinar quantitativament i quali-
tativa.

L'enderrocament d'un edifici
constitueix un fet irreversible. Tenim
l'exemple de l'antiga estació del tren,
enderrocament que quasi bé tothom
avui considera un error des de la pers-
pectiva històrica, cultural i emblema-
tica. L'edifici del Col.legi Públic
"Jaume III", conegut des de la SO/a

construcció com Ses Escoles, té uns
notables valors en aquest sentit, va-
lors que han d' esser considerats a
l'hora de prendre una decisió
va. Dissenyat segons els canons ra-
cionalistes per l'arquitecte escolar
Guillem Forteza durant la Segona Re-
pública i associat a la iniciativa del

bade Bartomeu Sastre Garau, (a) Lb-
pis, ha estat el primer i l'únic edifici
escolar públic de nivell primari, es-
pecíficament construTt per a tal fi,
ubicat al case urbà de Llucmajor.
Maltractat per la història i pels esde-
veniments polítics (abans d'esser es-
trenat com a escola ja fou quarter i
patí, anys després, una greu i conti-
nuada manca de conservació, verta-
dera responsable, juntament amb el
pas dels anys i de les continuades re-
formes educatives, de l'actual situa-
66) aquest edifici mereix una justa
valoració per part de tots.

Una decisió que no ho tengui en
compte constituirà un greu error.
Abans de l'enderrocament, hi ha molt
que debatre. Potser una altra alterna-
tiva, que solucionàs totes les mancan-
ces actuals i respectàs els valors cm-
blematics de Ses Escoles, fora mi-
llor.*
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Els Dragons
Bartomeu Prohens Perdió
Il.lustracions: Miguel Pou Amengual

3.- L'incident del vidre i el vi.
Si el bayle, noticiosso de ello, hu-

viesse echo sus rondas, y estorvando
con ellas que los paisanos no andu-
viessen de noche a quadrillas, éstos
no huvieran tenido el atrevimiento de
tirar la pedrada al referido tambor
pues se huvieran refrenado con las
rondas, si las huviesse echo el referi-
do bayle, de lo que ay iminente pel i-
gro de que suceda algún desastre pues
andando el paisanage sin freno se
atrevirán a alguna fechoría contra los
soldados, y como éstos sea precisso
se les permitan las armas, habrá al-
gún estrago... (f. 16v). ( I )

Fou el sergent Diego Escolly, un ir-
landes, qui dona la vertadera pista ciel
perquè d'aquells incidents. Comença
les seves explicacions recalcant, com
els altres dragons, que he observado
que los paisanos de este pueblo son
muy orgullossos y atrevidos contra
los soldados, (f15)

Aquestes paraules eren el preludi
d'una narració violenta. Les paraules
d'Escolly que encapçalen aquest
apartat volien ser una profecia del que
podria succeir si els incidents no
s'aturaven. Una profecia i també una
amenaça. Els dragons insistien en la
necessitat de dur armes. Es evident
que volien utilitzar-les si eren atacats
una altra vegada. PM) l'irlandès volia
recalcar l'absurditat del comporta-
ment de la gent de Llucmajor. Els
"paisans" no podien ser tan orgullo-
sos. No era lògic. Es tractava d'expli-
car les raons de la revolta, de l'actitud
negativa tan perseverant. Diego Es-
colly creia conèixer els motius de
l'orguIll dels Ilucmajorers.

El sergent havia enviat el soldat
Joan Mas -que no era mallorquí mal-
grat el nom- a cercar vi a una taverna.
Li dona una ampolla de vidre perquè
l'omplís anti) cl vi que havia de com-
prar. Joan Mas ana a la taverna d'en
Boyer i es troba amb tres dragons que
eren alla. En aquell moment Joan
Deixa l'ampolla en terra, i un paisano
que se señalará pues yo no le conos-
co, dio puntapié al dicho fiasco y le
hizo pedaços sin más motivo que su
depravada malicia, y porque el refe-
rido Mas pidió al referido paisano
que le pagasse el fiasco, éste y otros

que eran en dicha taverna se levanta-
ron contra dichos soldados a pedra-
das, de manera que los fue presisso a
los soldados escaparsse como pudie-
ron pues me dixeron que se (junta-
ron) luego Inds de sin quenta paysa-
nos, y como los soldados andan sin
armas, no tuvieron más que hazer, si-
no escaparsse... (f. 15v). Els quatre
dragons confirmaren els fets. Joan
Mas declara que no coneixia l'ata-
cant, però que si el tornava a veure

identi ficaria. L' ampol la ja era plena
de vi quan fou rompuda. La conver-
sació entre el dragó i l'agressor co-
mença de la següent manera.

-Uste ha echo una bella cosa.
-¿Y què? (f. 18)

Després Mas demana que ii pagas
l'ampolla, però l'altre digué que pa-
garia amb un "caray" ("carajo"). Els
tres dragons no estaren d'acord i exi-
giren que pagas amb diners i no amb
paraules insultants. Aquí comença la
brega. Algú dugué una pedra del ca-
rrer, i molts dels presents defensaren
amb accions que l'ampolla no s'ha-
vien de pagar. Finaltnent els dragons
fugiren. No anaven armats, protesta-
ven els qui declararen aquests fets.

El sergent irlandès s'indignà quan
descobrí que l'assumpte havia estat
arreglat entre el comandant i el batle
de Llucmajor. Aquest li envia una
pesseta per l'ampolla rompuda, pet-6
Escolly no volia la pesseta sine) la se-
va ampolla. Evidentment allò era im-

possible, però el sergent estava indig-
nat perquè tota la culpa del fet la tenia
el batle, que no s'ocupava dc mante-
n ir [mire al poble. El hat le s'hauria
J  haver encarregat de fer rondes du-
rant la nit per tal d'evitar incidents, i
en comptes de fer-ho es dedicava a
animar la conducta de la gent del po-
hie. Escolly denuncia immediatament
l'incident, un greu incident perquè era
una agressió gratuita, injustificable, i
perquè significava que un grup nom-
brós de "paisans" havien atacat uns
dragons desarmats. El comandant
dels soldats ho denuncia al batle. Era
aquest qui havia de fer les investiga-
cions, però en comptes de fer ell la
recerca demana clue li donassin els
noms dels culpables. Allò era impos-
sible, els dragons no podien identifi-
car els atacants sense la col.laboració
dels Ilucmajorers, i aquests no parla-
rien. Segons el sergent irlandès si
s'hagués castigat aquells homes, so-
bretot el que va rompre l'ampolla de
vi, la gent del poble s'hauria tran-
quil.lizat. Ara el mal ja era fet, pet-6
les coses encara podien empitjorar.
Els militars sabien que si bé era cert
clue l'ampolla havia estat pagada el
culpable d'haver-la rompuda amb
violencia no havia rebut cap càstig.

Aquell interrogatori dona els pri-
mers indicis de l'origen dci conflicte.
En realitat tots sabien per que s'havia
produit aquell clima de lluita contra
els dragons. Ni el comandam ni el ha-
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tic ho havien pogut arreglar, perquè ni
un ni l'altre oblidaven que formaven
part dels dos col.lectius enfrontats. El
problema principal era l'aigua dels
aheuradors. Es signi ficatiu l'apropa-
ment indirecte que es va fer del cas.
Tot i que tant el comandant com el
batle sabien he quin era la causa de
tots els enfrontaments, no en volien
parlar. Es comença per investigar els
incidents mes petits, sense fer re-
ferenda al poblcma real. El perquè
d'aquesta actitud es que ni un ni l'al-
tre volien mudar llurs opinions, i per
altra part representaven autoritats en-
frontades. El hatle havia de ser la veu
del poble, i no volgué claudicar da-
vant l'autoritat militar del militar
fiances. El comandam, per la seva
part, no volia renunciar al que consi-
derava un dret. La manca de con-
fiança entre un i l 'abre es ben mani-
festa. Nomes el progressiu increment
de fets violents decidí que s'orga-
nitzas una investigació.

4. Cavalls i aigua bruta.
... los paisanos nos tienen grande

odio y mala voluntat, y creo que todo
nace de que de continuo nos quitan la
agua del abeurador de los cavallos, y
Ia llevan en otros parages... (f.20)

Declaracions del dragó Juan Bah-
tista Lecurie.

Curiosa la lógica del dragó Lecurie.
En el fons si els "paisans" odiaven els
dragons era perquè aquests feien un
tis inapropiat de l'aigua. Els militars
destacaren els greus problemes que
tenien per aconseguir que els cavalls
poguessin beure tranquils. Teórica-
ment havien de beure a les vuit, pen)
Poposició de la gent era tan decidida
que moltes de vegades eren les deu i
mitja i encara no ho havien pogut fer.

Els "paisans" eren tan poca-ver-

gonyes que fins i tot impedien davant
Ia presencia dels soldats que l'aigua
arribàs als animals. Explica un dragó
com en mi presencia, y trabajando yo
para que llegasse la agua al abeure-
dor, en la que estavan esperando los
cavallos, tapó la se quia con piedras)'
tierra, echando la agua por otro lu-
gar,... (f.19). Que el comandant dels
dragons hagués calocat un dragó
que havia de vigilar l'aigua no serví
de res. La reacció de la gent fou enca-
ra més agressiva i decidida. Els Hue-
majorers començaren a insultar els
soldats. Explica Lecurie que los pai-
sanos hombres, y mugueres, que lle-
gan al abeurador nos dize, nul infa-
mias, diziendonos gavachos, traido-
res, nosotros somos primeros que vo-
sotros (f.20v). I es que en el fons
d'això es tractava: qui eren els pri-
mers? No semblava que es pogués
trobar una solució. Els soldats tenien
molt clar que els cavalls havien de
beure a les vuit, i la gent del poble
havia decidit que allò no podia ser.
Un altre dragó, el francès Periñán di-

gue que els paisans removien l'aigua
amb la intenció manifesta d'impedir
que els animals poguessin heure. Si
els cavalls arrihaven a fer-ho era per
pura set. Indicava amb indignació que
aquests fets no havien estat aturats ni
pel batle ni pels regidors.

Es tractava de fer un escarment.
El problema era identificar alguns
culpables. La detenció de Miguel
Thomas "Llobet", homônini del ha-
tie, el jove que havia tengut incident
del berenar Limb un dragó, no era su-
ficient. En el forts no es tractava sinó
d'un fet afflat, tot i que era evident
que el comportament desvergonyit
responia a un ressentiment contra els
soldats. Per abra part no havia suc-
cat res, i el dragó havia llençat la pri-
mera pedra, mai tan ben dit. La gent
ciel pubic no semblava disposada a
donar noms. El batle tampoc, tot i que
coneixia he els responsables de l'inci-
dent de l'ampolla perquè havia nego-
ciat amb ells. El delator va ser el ta-
verner Bartomeu Dols, que no era de
Llucmajor sin() cie Santa Maria. Se-

E P
IL

STISSE

Ca'n Lluc
Sant Llorenç, 78 - a - Tel. 66 06 69

LLUCMAJOR (Mallorca)



CULTURA
gons Dols qui va rompre
l'ampolla fou Bartomeu Es-
tela. Quan aquest es nega a
pagar-la un dels soldats li
pega una galtada, y luego los
compaiiys de éste surtiren al
portal, de los quals vax
conker, a Damia Estele,
Jaunie jerma de éste qui
rompc", al fiasco y el pare del
dit Darnia, y los altres de le
quadrille no los sé sos noms,
que com som estern de esta
vila no conech molt les
percones... (f.26). Dols no
tan sols delata els culpables
de l'aldarull sinó que també
s'atribuí que la brega no ha-
gues acabat pitjor. Els dra-
gons havien hagut de callar
per prudencia, ja que los moradors de
esta vile són molt salvages y riguro-
sos, y luego se estan units contre los
soldats y contre qualsevols percones
esternes... (126v). A niés a més di-
gué que el comportament dels Iluc-
majorers era inexplicable, ja que hint
del dit abeuredor se trobe une font o
cisterne de le metexe aigua bestant
per e tote le ville, y és cert que és co-
se perniciosse que possen totes les ge-
rres de le vile dins del abeu redor,
evont deuen beurer los cavalls (f.27).
Les declaracions de Dols foren con-
firmades per Jaume Estela, pare i on-
cle dels Esteles implicats en la brega.
Jaume Estela era un home ja major,
un trencador de pedra de seixanta-
cinc anys. Segons la seva versió tot
era un malentès. El seu nebot Barto-
meu no havia romput l'ampolla inten-
cionadament, sin() per accident. el seu
fill Damià, treginer de ous y havi-
ram (1.29), explica que la culpa de tot
Ia tenien els dragons, perquè el seu
COSÍ havia dit que es tractava d'una
desgracia. Quan es nega a pagar el

dragó li pega la galtada, y luego se
mogué ruido perquè el dit Barthomeu
volie pegar al dit soldat, com de fet se
lo merexie pues si me agités pegat a
mi, y agués pogut pegar-li une arca-
bussada cas que agués tin gude arme
la curie tirade al dit soldat... (1.29v).

Era el moment del batle Miguel
Thomas "de le Erestete". Tenia 67
anys. El batle era un home major, mes
major que Jaume Estela. Eren homes
que s'havien fet, que havien crescut
en una altra epoca. Podien entendre
Ia diferència entre la situació anterior
a 1715 i la que havien de viure. La
presencia d'aquells soldats estrangers
havia de ser difícil de suportar. Mi-
guel Thomas havia decidit exposar el
punt de vista dels llucmajorers, i de-
fensar-lo. Era cl moment de prendre
partit, d'explicar per quina raó els res-
ponsables dels atacs no havien estat
detinguts.

Y és cert que los paisans general-
ment se troben agreviats de los dits
soldats, o per millor dir molt vecssats
y opritnits, perquè el dit comendant
no vol que los paisans ni les dones

tregan aigua del abeuredor
ab les gerres e algunes du-
nes quant van en dite abeu-
redor per (ligua, y los demés
sen tornen sens aigua per-
què ay pose unes sentinella,
y no sols esto, sinó que le
sentinelle no permet que los
paisans abeuren sos gana-
dos majors en dit abeure-
dor, antes que began los ca-
valls, y algune vegade ha
sucsahit que el sentinella
donat de palos a algun
paisà perquè abeurave une
bèstia en el segon abeure-
dor, y com le gent esta acus-
tumada a pendrer aigua ab
les gerres del dit abeuredor,
sinó en algun cub' estèril que

falte le aigua, y el regidor qui cuida
de le aigua fa cride que ningií trega
aigua del abeuredor ab gerres, ab le
pene a ell ben viste, are que tio falte
le aigua vaiem que dit comendant, vol
privar que tio tregan aigua del clit
abeuredor amb les gerres, les paisans
estan enfedats... (1.30)

No hi havia cap dubte en les pa-
raules de Thomas. Els Ilucmajorers se
sentien "oprimits" pels soldats, i el
que succeïa amb l'aigua era injust.

Nota:
(1) El sumari dedicat al conflicte en-
tre Ilucmajorers i dragons es troba a
l'Arxiu del Regne de Mallorca, clas-
sificat com Cúria reial, Llucmajor,
1730, Leg. X, n° 308: Inquisició fiscal
rebuda contra les persones Jaunie
Estela, Jaime y Bartomeu Estela,
germans, fills de Guillem, y altres no
coneguts, culpables de haver tinguda
una riña contra los soldats dragons
del Regiment de Franca qui són en
dita vila. •
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Què feim amb els molins
fariners

Un que escoltava

-Què no saps què passa amb els anomenats molins fa-
riners'?

-Home! Jo, Panic que sé és que fa molt temps que no
molen ni blat ni fan farina.

-No tots...
-La majoria...
-Però perquè es troben protegits per la Ilei, el propieta-

ri d'un molí d'aquests, no el pot enderrocar per construir
una vivenda al seu gust.

-I, per tant, també el té mal de vendre, perquè no tro-
barà comprador, a causa d'aquesta protecció.

-Idò, digues que té un bon berenar, el propietari d'un
molí d'aquests...

-Pareix que ha de ser al contrari, perquè si es troben
protegits i considerats monuments històrics, pareix que han
de tenir molt de valor...

-Idò no valen res, perquè ja em diràs quin profit pot te-
nir l'amo...

-I a més, si cau, i l'ha de restaurar per compte seu.
-Diuen que el Govern els dóna una subvenció.
-Però la resta, l'ha de treure de la pròpia butxaca...
-Maldament, i que ha de fer amb un edifici que només

serveix d'ornament?
-A no ser que el promocioni per visites turístiques...
-Els turistes que vénen a Mallorca, només van de plat-

ja i de discoteques.
-Mira "Sa Nostra", que va comprar i restaurar el Molí

d'en Gaspar, al final s'ha convertit en un centre per a dis-
m inufts.

-Un centre, per cert, modèlic.
-Sí, perquè abans, poc exit de públic tenia aquest Mo-

lí...
-En tenia poques, de visites turístiques.

-Iclò, jo crec que el que hauria de fer l'Estat, es comprar
els molins que consideri que són dignes de conservar.

-I els altres, si el propietari els vol tomar per fer una vi-
venda al seu gust, que ho faci.

-Corn el "Molí d'en Bouet", que cau de  ruïnós, i el pro-
pietari no el pot enderrocar.

-Jo voldria que la gent que ho defensa, en tengués un i
manca de milions per restaurar-lo, a veure què farien...

-I a més, si necessitassin una casa per estar.
-I es que no es igual predicar als veïnats que a casa se-

va.
-De totes maneres, crec que si no hi bagués organita-

cions que defensassin monuments i patrimonis  històrics,
seria un desastre, perquè ja no en quedaria cap.

-És veritat, perquè ja han desaparegut moites de les
anomenades creus de terme, la trona de l'església parro-
quial...

-Etcètera, etcètera, etcètera... •
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El treball del cuir a Llucmajor

Celso Calviim
Franc Janine
Joan ,Jaume
Foto: J. Clar

L'ofici d'aquest mes tracta so-
bre el treball del cuir, el qual altre
temps va tenir molta d'importàn-
cia a Llucmajor degut a què la ma-
joria de gent es dedicava a les la-
bors del camp.

Per aquesta raó aquest mes hem
entrevistat a mestre Bernat Salva i
Jaume, nascut el dia 6 de gener de
1916; va ésser un dels darrers se-
lleters de la nostra vila i ara als seus
vuitanta anys ens parla d'aquest
Mid que el temps ha fet desaparèi-
xer.

-Què ens podríeu contar de
quan éreu al.lot?

-Vaig començar a anar a escola
amb les Monges de la Caritat, després
amb el mestre Pujol fins als tretze
anys, amb el qual vaig aprendre a re-
soldre problemes amb regla de tres
simple i a omplir pagarés i Iletres de
canvi, si bé aixú, ho fèiem un o dos
pies al mes.

-Com començareu en aquest ofi-
ci?

-Unes guantes vegades, quan era
al.lotot, vaig anar a can Joan, el selle-
ter, que estava prop dc ca nostra, a
ajudar-li a encerolar fil, fent-lo passar
per dintre de cerot calent que era una
mescla de cera i de pega que empra-
ven especialment els selleters i saba-
ters per encerar els fils amb que co-
sien.

Però abans d'entrar de mosso de
selleter, vaig fer feina de trencador al
Pillan, aviat m'entraren ganes de dei-
xar-ho anar, sobretot quan veia
aquells homes de cinquanta o seixan-
ta anys caminant encorbats degut al
mal d'esquena, fruit de la feina fei-
xuga que feien.

Una vegada havent parlat amb el
meu pare, que era sabater, de la mewl
idea d'entrar de mosso de selleter o

sabater, vaig començar a treballar al
taller de Can Borton; era un poc
abans de la República.

A can Borton hi vaig estar un gra-
pat d'anys, fins l'any 48, després vaig
posar el meu taller, primer al Born a
la portassa de Can Canals, seguida-
ment a Can Mandins al Llogaret, tam-
1)6 vaig estar a veïnat de la carnisseria
i quan la feina ja era poca i s'anava
acabant, vaig partir cap a Ciutat on
vaig fer altres feines.

-Quins altres Liners hi havia a
Llucmajor?

-Per aquests temps a Llucmajor hi
havia cinc tallers de selleters. El més
important era el de can Borton, que
tema com a clientela les millors pos-
sessions dels voltants, ca s'Hereu,
Gomera, son Marrano,... En el carrer
de sant Joan hi havia de cas Coixiner,
un altre estava al camí de Campos,
també hi havia es Tort Selleter al ca-
mí de Ciutat, n'Antoni Collera que te-
nia el taller devora s'Abeurador Ro-
dona (Plaga de cas Frares) i en Lladó,
que havia fet leina de sabater a can
Pola i que va ésser el darner selleter de
Llucmajor.

-1 del taller de can Horton?
-El taller era de mestre Antoni

Borton Tomàs "Borton", i es trobava
al carrer de Bons Aires. Hi fèiem fei-
na el mestre Borton, en Justo Zarallo

Díaz, que vivia a la fonda de ca l'Es-
pardenya, al carrer de sa Fira, en
"Corte" i jo.

-Quines feines fèieu?
-Al primer temps hi havia molta

feina, fèiem de tot, guarnicions per a
les bisties i carruatges i tainhé tre-
ballàvem amb els cotxes, fent toldos,
forros de cadires,... Però el que fèiem
més era arreglar eis guarniments de
les cavalleries i carruatges, els temps
no estaven per tirar res i calia aprofi-
tar-ho fins al final.

Les guarnicions que mes sovinte-
javen eren: la collera, coixí que hom
posa al coll de l'animal per _junyir-lo a
l'arada o als carruatges, (les colleres
es feien de dues maneres, la primera,
partint d'un m)tl le tallitvem la verda-
na, que era la part que anava damunt
la pell de l'animal i havia cresser
dolça, i ii costem palla Ilarga ben es-
treta, donant-li la forma, després
collocavem la tapa de cuir i les co-
rretges i sivelles; l'altra manera, rea
fer un saquct de cuir i omplir-lo de
palla i pel, era Ines ràpid però no que-
dava així com cal); el senate', seient
de cuir, de forma especialment adap-
tada a l'esquena del cavall, amb la su-
perfície Ileugerament còncava, de
manera que d'ell pengen unes cornet-
ges que aniran passades als braços del
carruatge i l'aguantaran; les cabaça-
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des, guarniment del cap dels animals
de tir; el corretjam, conjunt de co-
rretges del guarniment d'una cavalle-
ria.

També fèiem feines als carruat-
ges: envelats de lona o tela, folros de
cuir, tela o lona,...

I als primers cotxes arreglàvem
els loiros de les cadires i l'envelat que
eren de pell i després ho ferem amb
tela.

-Quina era la matèria primera?
-Era el cuir de bou, pell adobada i

caracteritzada pel gruix, dos o tres
milímetres, i la seva duresa. Aquest
cuir ens arribava del Nord, general-
ment era de color cru, groguenc, pen)
el millor i més fi era el negre, que ve-
nia de Catalunya i Santander, que ser-
via per fer les guarnicions fines de ca-
rrelons i cabriols, carruatges lleugers
de dues rodes tirais per un sol cavall,
ohms del clavant i proveïts d'una ca-
pota plegable.

També empravem teles i lones de
color cru, color groguenc i pal.1 id pro-
pi del teixit cru. El fil encerolat per
cosir. I sivellam de metal!, que a les
guarnicions fines estava niquelat.

-Quines eren les eines?
-Per tallar el cuir empraven les

mitges llunes que era una eina con-
sistent en una fulla d'acer aproxima-
dament semicircular amb un o dos
mànecs i les cutxilles. L'alena, pun-
xó d'acer, era emprat per foradar, co-
sir i ripuntar el cuir. Les tisores per
tallar la tela i la lona. Les agulles per
cosir i ripuntar les teles i lones. A más
de moltes de les eines pròpies dels sa-
haters.

-Quina va ésser la millor epoca?
-Record i pens amb l'època de la

febre del cabriol (cabriolé: carruatge
Ileuger de dues rodes tirat per un sol
cavall, obert del clavant i proveït
d'una capota plegable).

Eren els anys quaranta, poc des-
pres del Moviment, quan anti) l'estra-
perlo i cl contraban entraven diners a
les mans dels pagesos. La majoria fe-
ren fer cabriols i carretons Ileugers
amb baranes de barrerons tornejats
amb la part superior tombada cap a
fora. La vela descansava sobre un
conjunt de cércols concèntrics, que
s'obrien i s'aplegaven tots junts so-
bre el centre dc la harana. La caixa,
Ileugera i petita, seia damunt un con-
junt de ballestes superposades, que
descansaven sobre el fuell dc ferro,
portaven també un pujador per banda.
Els de mes categoria darrera solien
dur una porteta amb cl corresponent

pujador. Els braços no eren rectes si-
nó un poc corbats per avall a la part
davantera. El seient podia esser cen-
tral. mirant a la bístia o també haver-
n' hi un per banda, al costat de les ha-
nines.

Una vegada sortien ciels tallers
dels mestres de carros (lusters gros-
sers) entraven a la nostra hotiga on
els vestíem amb cuir, pell, lona i tela.
No era estrany que seients i porteta
de darrera fossin de cuir amh marro-
quineria. Els folros eren de lona o te-
la a l'igual que la vela, perè aquesta, a
vegades, era de pell.

Les guarnicions de la hístia esta-
ven amb relació amb el carruatge, so-

lien ser de cuir negre d'uns dos o tres
mm. de gruix, eren Ileugeres i duien
molta feina feta. Els noms d'aquests
guarniments eren, les cabaçades, el
cohen, el "pecho petral" ample, els
tirants, el sellat6 amb "ventrillo", el
coe i el corretjam, entre d'altres. Tot
acompanyat d'un bon sivellam nique-
lat i empavonat, perquè no es ro-
vellas.

Van ser els temps de bísties com
n'Espanya, en Madrid, en Mallorca,
na Rubí, en Renom, en Gas, n' ido-
lo,... Cavalls que corrien a Phipèdrom
i que els seus propietaris n'estaven
molt gojosos. •



13.- Francisco Trujill
14.- Llufs Matas
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16.- David Rotger
17.- Bartomeu Arque
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9.- Llorenç Boyer .
10.- Telesforo Galián
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I.-Fernando Hernandez
2.- Joan Pau Tur
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Bombers

-Mans a la feina



19.- Guillem Ballester
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22.- Toni Nadal
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26.- Pere Rullan
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28.- Bernat Monserrat
29.- Miguel Mesquida  
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El segrest de la sardina
Miguel Cardell

Fotos: C. Julià

Ara que ha plogut tant i tot verdeja,

és possible, a pocs centenars de me-
tres de la vila, assejat pel xaletum,

gaudir de l'espectacle d'un tros de ga-

rrovers totalment entapissat de vina-

grella de flor -groc vitenc sobre un

substrat de verdor grassa. Un matí as-
solel lat, d'aire netíssim i claror blan-

ca, diidana, la Ilum sembla adquirir-hi

una densitat aquosa, una presencia

quasi física, com si hi fessin acte de

presencia, quasi visibles, antiquíssims

ésser fantàstics, immaterials, testimo-

nis d'un yell pacte entre l'home i la

natura, materialitzat en uns paisatges

ills del clima i de la capacitat adapta-

tiva dels humans. Acords majestuo-

sos i sublims en la seva petitesa d'una

harmonisa que s'esfondra i s'esberla:

desapareix. Testimonis acusadors no

tant d'un canvi inevitable, fill de la

fluïdesa del temps, com d'una mane-
ra de fer les coses que tot just ha co-
mençat a passar-nos factura.

* * *

Sdn les mateixes presencies, miste-

rioses secretes, entre l' humit concert i
el miser d'un món que sempre ens
fuig de les mans, que sembla convo-

car la música d'una colla de xere-

miers devora la caliucra on un parell

de centenars de persones torren por-

quim i assagen l'art de la convivencia

fita plaer compartit, ocasió de troba-

da i conversa. Som ara a un vespre de

gener, devers sant Sebastià, quan les

henddes de sant Antoni ja han om-

plert Plaça de la ingenua alegria que

potser ara no te els mateixos matisos

que quan aquestes flexions paganes i

politeistes, primitives, del catolicisme

dominant fregaven de prop el saber la
magror del solc que separava esplet

dc rusca.

Som al fogueró organitzat per

l'APA de ses Escoles (que, per cert,

ja tenen dotació, quasi tres-cents

lions, del ministeri per la seva urgen-

tíssima i próxima renovació). Recu-

perar la histèria, reescriure-la, és im-
possible, i el tòtem de les identitats

percludes es una arma de doble tall,

cicie hem de manejar amb cura a l'ho-

ra de reinterpretar els lets, o les ver-
sions que els poders en donen, a l'ho-

ra de cercar estalons i tretes a la soca

d'una cultura pròpia que ens hosteja i

som, i que, durant segles, ha estat i es
atacada, marginada del batec del

temps, perseguida i deformada en

nom d'ambicions nacionalistes es-
panyoles fonamentalistes de la uni-

formitat, o de l'autoodi d'uns nous

grups de la nostra societat que neces-

sitaven formes per mostrar-se. Reviu-

re uns hàbits festius abandonats no es
requereix consaincia i imagina-

ció, perquè es tracta de trobar, partint

de l'abolit, am-mules que ens resultin

habitables com unes sabates cómo-

des, que ens facilitin unes vies de so-
ciabilitat distintes i Inds (+cries que

asseure'ns tots a la mateixa hora a

clue la televisió ens adoctrini i ensi-

nistri.

Devora el fogueró d'una bulla

perduda i que cerca reviure, nova i

antiga en la metamorfosi del radical
canvi que aquest segle ha estat per a
la societal mallorquina i ii ucmajorera,

hi pens i convers and) els xeremiers

de Pina que creen amb la seva música

un itribit on la festa sembla 'lids real.

Una música que, em conta un dels

dos, li va servir molt de temps per no
adormir-se darrera la guarda en ma-
tins d'haver dormit poc i trescat molt:
si les ovelles entraven a una vinya o

un sembrat, era com ara pegar un cop
amb el cotxe: pèrdua i despesa.

Aquest home, que va heretar de son
parc l'ofici de pastor, a percentatge

dels viatges amb ramat d'altri, reviu

amb les seves prattles histèries de
temps durs però amables: la seva vi-



da, que passa per nombrosos viatges,

a peu o en carro eren viatges, ara són

n'rpids trajectes automobilístics, arreu

de la marina Ilucmajorera, que en la

seva boca adquireix colors quasi exò-

tiques i aventureres en la música

d'uns topònims lligats amb noms i fe-

somies de persones concretes, d'una

hospitalitat avui tan mala d'entendre

com aquas camins per dur les ove-

Iles a pasturar a la Serra.
* * *

Hores de convivencia que aprofita

un veil i vague conegut per interes-

sar-se per la seva filla. Passa pena que

no la traguem retratada al forat del

moix... Resulta que l'altre vespre, tar-

det, tornava d'entrar el cotxe pel ca-

rrer (lei Purgatori cap al del Convent,

i anava sentint, procedem del Carrer

de Campos, avalot i lulea, crits i veus

destemplades i un renou que vaig

identificar correctament: les bosses de

ferns tretes a esperar la matinal i tan

deficient recollida, escampades a co-

ces. Com que vise a les proximitats de

Ia ruta local de hakalla, en vaig, ben

remolest, d'haver d'agrenar al matí

els ferns escampats de nit per animals

a lioure, ja sien de quatre cames o de

dues i la trompa del divendres a ves-

pre, així que, en arribar al carrer del

convent i veure la Colla de vintanyers

i la trencadissa de vidres d'objectes

tirats a l'aire, aprofit que tenc a mA la

rMiquina i els retrat. I corn que passa

el cotxe dels municipals, els atur per

posar la corresponent denúncia.

Dos germans de l'estol, vint anys,

accepten, virilment, no en mancaria

d'altra, la culpa d'haver tirat un tassó

a l'aire; pet-6 l'escampadissa de bos-

ses de ferns, diuen, va ser un R-5 pia-

tejat. Que devia conduir el mateix di-

moni, afegesc ara, després d'haver

vist la feta, perquè va saber pujar a

l'hora a les dues voravies, fins i tot

passant per l'estret marge que deixen

els cotxes estacionats, i tomar unes

bosses i poals si, abres no. La cosa,

clar, va acaba així: l'objectiu de la

meva maniobra, aquell a que podia

aspirar, l'ensurt i l'advertiment que

l'autodefensa ciutadana pot ser un fet,

ja estava tan assolit com era espera-

Vull dir que no m'interessa gens

el diseurs contra el, sempre pres-

sumpte, desbaratament de les tribus

de la jovenea nostrada. Les parelletes

que resolen pels cantons urgencies

hormonais -o disputen amoroses- cm

desvet lien mes tendresa que res, amb

un punt de nostàlgia, pot ser, de dies

irrecuperables, més retòrica que res.

Les exhibicions en pla galict, o galli-

neta fatal, dels cadells de la vila, que

em desperten a crits cada cap de set-

mana, tampoc no m'emprenyen gaire

mes enlià que dues flastomies te-

rapèutiques. Veure'ls com s'arrisquen

i ens arrisquen en nom de la propa-

ganda de la indústria motorística em

posa de Ines mala bava, però les cau-

ses són a una altra banda. Però haver

d'agrenar al matí les festes dels abres

es un mal que no tenc perquè patir.

L'educació, o l'autodefensa si s'es-

eau són drets irrenunciables. 1 les

històries de contenidors tomats, cot-

xes retxats i alb-es símptomes crònics

dels esbarjos amb festa alcohòlica de

xupitos tres a preu d'un i merdes mal

portades sembla clue són pa de cada

dia que aquells clue tenim la mala sort

de viure a prop dels negocis que fan

l'agost amb la manca d'alternatives

juvenils no tenim perquè engolir.
* * *

De l'altra história amb nins i veil ma-

lait, ni una paraula. Són mals que

sempre han existit, però aix6 de res

ens exonera. Només una veu, eco par-

cial per a un succés terrible i com-

plex: -A la nieva amiga, no li feien

gens de cas, a ca seva, i aquell home

n'hi feia, i li va comprar Imes botes

Doctor Martens... I una frase clue vol

guaitar per damunt morbos de canto-

nada, dobles morals, justilicats mais

de caps paternals i escàndols tan com-

prensibles com fircils: No podem de-

cidir que desitjam o que no desitjam,

pet-6 si a quins desitjos accedim o no.

Mes enllà, el sagrat, el terrible, l'in-

controlable, cl monstruós. AliO que

hem de defensar-nos: des de la racio-

nalitat i la ponderació. Sense excul-

pacions banals, sense hoes expiatoris

que ens tranquillitzin en fals.
* *

Mentre el batle Oliver, fa el que pot

per apagar els foes de la divisió inter-

na al PP insular, ell que n'es el capo-

ral de no se quina comissió: els critics

se h insubordinen i demanen reunions

preceptives que els Mbits ciel regim

canyellista devia oblidar. Venen elec-

cions que ens agafen mes escalivats

que mai sobre la mentida com a me-

Iodes electoralistes, sobre la vaguetat

de vendre la imatge que eis electors

semblen esperar, enlloc d'un progra-

ma que compromet des de la reflexió.

Amb Oliver absent. wig a la Tv-

Llucma una part de la pleMiria on el

PP, i el seu escolui Rabasco. deixa
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clar que el que regeix el seu vot no es

cl contingut de les propostes, sinó una

norma senzilla, que si les dels nos-

tres, que no totes les demés. Quina

monada!.
* * *

A la plenaria també surt una história

que, quan escric això, no té encara re-

solució. Més culebron, o colobrot

nostrat. Comença quan una represen-

tant de l'OCB local va a veure la re-

gidora dita de Cultura, aquella que,

a la balconada el dissabte dels Reis,

deia lucmajor a Llucmajor, davant la

gentada que va aguantar el maltemps

demostrant la vitalitat d'una testa que,

en tornar-hi farà cinquanta anys (Don

Mateu, que m'ho contava, hauria de

publicar-ho: s'ho paga recordar els
inicis del que ara és un bessó madur
de convivencia. Ja en parlarem, de

l'aniversari qualsevol dia, i de la con-

vivència ara mateix).
-Ai, diu ella, enterro del Carna-

val, no ija tenint els programes fets, i

llavonses, perquè parleu malament de

nosaltres al judici, no sé que t'he de

dir.

-Pere) escolta, que això és una fes-

ta de gran tradició a Lluctnajor...

Més o manco així va anar la cosa tins

a un segon contacte, aquest telefènic.

Llavors la regidora es despenja dient

que per decisió política d'ella i el ba-

ile, d'enterro res de res, i que, tanma-

teix, no és tan antic, només ve del

temps del batle Got/eu. (això, la regi-
dora... de Cultura!, hi ha per llogar-hi

cadiretes)

La interlocutora, pacient, l'assa-

benta que l'enterrament carnavalesc

era una festa anti) gran tradició i arre-

lament a la vila lins a la seva prohibi-

ció pel franquisme, per obtenir una

resposta realment antológica i espa-

terrant: -Idõ si ha estat tants d'anys

sense fer-se, ara hi pot estar un parell

niés.
Així m'ho han contat, i així ho

con!, a grans vets i liant-me totalment

dels meus informadors. Ara mateix,

Ia cosa esta en una instancia presenta-

da a l'Ajuntament i la resposta que no

acaba d'arribar. La darrera excusa,

que el batle té la grip. Que es curi

aviat, sobretot perquè si el grau

d'efectivitat i normalitat democràtica

de la Casa de la Vila és aquest, que no

poden donar ni una passa sense el vist

i plau del gran cap, ja vos podeu ima-

ginar.
* * *

Vagin les coses d'una manera o d'al-

tra, tot això cm du a un parell de re-

flexions. Per començar, a qui corres-

pondria prohibir una man i festació

festiva com aquesta, només en uns ca-

sos molt determinats, seria al Delegat

de Govern, no al batle: amb els prin-

cipis constitucionals de Ilibertat de

reunió i manifestació no s' hi pot jugar

tan facilinent. L'únic que, en termes

d'estricta legalitat podria negar

l'Ajuntament, serien alguns tipus de

col.laboració amb la festa, nomes al-

guns: la vigilancia policial del transit

per garantir-ne la seguretat, per exem-

ple, no. Ara, el cadafal, o allies graus

d'ajuda, ja són figues d'un altre dis-

cutible paner. D'un paner que es diu

política, política cultural, concepció
democràtica o patrimonial del poder
institucional, caciquisme o tolerancia.

* * *

PERRUQUERIA

PUIGSERVER
HORARI: De dimarts a divendres

de 9 a 12 i de 1 5 a 19

Dissabtes
de 8 a 1 7

C/. Orient, 8 - Tels. 66 20 08 - 66 11 12 - 64 05 14



Anem per parts. Per començar, el

que ten im és una mena de negativa o

desautorització verbal per part de la
regidora de Cultura a una entitat ciu-
tadana legal íssima, de reconegut pres-
tigi i extens historial d'animació cul-
tural a les les i a la vita en concret,

possible grades a la feina desinteres-

sada, al voluntariat, d'un ample

col.lectiu de persones que treballen
per la cultura, d'acord amb les seves
idees, que en bona part coincideixen,
d'altra banda, amb els ideals de-

mocràtics i amb els objectius assen-

yalats per l'Estatut d'Autonomia.

Una negativa o desautorització
expressada com a decisió política en
nom propi i del batle. Hem de suposar

que no jugava de farol i el que va dir
reflecteix d'alguna manera la realitat.

En cas contrari, la cosa seria de di-
missió honrosa per motius personals

o de directe i fulminant cessament per
part del batle compromès en fals. És
cert també que aquesta senyoreta ocu-
pa un càrrec que és delegació de fun-
cions del batle.

Jo veim cap on apunta la respon-
sabilitat del que, per ara a nivell d' in-
dicis i de manifestacions a la repre-

sentant d'una associació local, es una

nova mostra de reaccions amb tic au-
toritari, d'una concepció de la política
allunyada de les normes del joc de-

mocratic, del poder com eina per con-
trolar la vida municipal en henefici

partidista propi: caciquisme i into-

lerancia, en diuen els diccionaris.
* * *

Les festes dels Darrers dies no són
propietat de ningú. Les festes són de
tots, pea) algú ha de malavetjar per la
seva materialització concreta. Des-
pres d'una dictadura culpable de ge-

nocidi cultural, un grup de persones

empren la revitalització d'un costum

perdut, reinventant-lo des de la
memória i obté una creixent accepta-

ció. I contribueix a difondre una imat-
ge positiva de la vila a través de la

presencia de cameres de distintes

emissores de televisió.
En aquest procés, i després d'anys

de pensar-hi, a la darrera edició de

l'enterrament carnavalesc, es recupe-
ra un veil costum ben coherent amb el
caire satíric, irreverent i subversiu, de

llibertat i llibertats dels Darrers Dies

tradicionals, d'abans que la Rua fos
una processó oficialesca. I amb qui es
pot aficar una broma d'aquestes ca-
racterístiques a un poble, i més a un
poble amb un Ajuntament com el

nostre?
Em pensava que aquests dimonis

no feien por a ningú. Menys a un po-
lític com Gaspar Oliver, que hauria

de saber que certes qüestions, si no es
treuen de lloc amb numerets, no solen
tenir cap tipus de trascendencia... ex-

cepte la de verbalitzar coses que
molts pensam. En vers i en broma.

Pea) tenim el famós precedent de
Ia penúltima Fira, quan Oliver envia-

va els municipals a la parada d'aques-
ta revista a la Mostra Llucmajorera: o

Ia destnuntau, o la desmuntam nosal-

tres. 0 una qüestió que fins ara no

s'havia fet públic per cert molt estric-
ta visió del fair play, de les bones ma-
neres polítiques, i que ara public per-
que la se de distintes fonts: va haver-
hi pressions municipals per llevar

certs paràgrafs del diseurs del Rei

Moro (!!!) aquest Nadal, que feien,
sense cap crítica personal o partidista,

referencia humorística a la mala si-

tuació de l'economia municipal. Cen-

sura és el terme que han usat varies

persones que m'ho han contat. Jo di-

ria curtor de mires, una manca de vi-
sió patológica. No diu el bade que
aquests prohlemes vénen del PSOE?
0 hem ohlidat la campanya electoral?
Qui té la coa de palla, s'encén tacit-
ment.

* *

Ara, quina sia al final l'actitud muni-

cipal en relació a l'enterrament carna-

valesc, sera pura anècdota de disfres-
sats. Els innecessaris malsdecaps dels

organitzadors, história i batalletes. I,

en qualsevol cas, la festa es farà. I no
faig comptes perdre-me-la. Si per afe-

gitó resulta que no es fa completa per-
què el batle no ho vol, alla ell. Si no-

més m'interessassin les conseqüèn-
cies electorals, l'encoratjaria, no sols
a no ajudar-hi gens, també a enviar-hi
els municipals, que esta prohibit, en la
mesura que la lliure manifestació és

un dret constitucional, i penat amb in-
habilitació.

Sempre ens donarà tema de con-
versa. I de més d'una rialla entre tan-
ta iniseria política. Imaginau-vos po-

der dir que Franco i Oliver han prohi-
bit les festes del Rei Carnal. Ai, ai.

Això és el que hi ha, el que hi ha
hagut fins ara. Aguanta democracia. I
amor al poble, com si tóssim menors
d'edat. I les tradicions de lo nostro,
quan no serveixen per fer festivals

electorals en forma de Diada Autonò-
mica. A un teatre de Barcelona, els
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Joglars han posat a parir, però a parir,

a Jordi Pujol una bona temporada, i al

President de la Generalitat no se li ha

acudit cnviar-hi cis Mossos, o tancar

el teatre per un problema d'extintors,

clue sol ser la manera fins de fer

aquestes virgueries.
* * *

Per sort, alguns amics m'ho posen
fàcil per trobar alguna cosa per contar
que no faci pudor de segle XIX. Bar-

tornen Jaume estrena a Mallorca

com solista, juntament amb el seu ex-

alumne i director del Conservatori,

Miguel Estelrich, i amb l'Orquestra

Simfònica de les IB, un contemporani

concert a l'Auditèrium, d'un autor rus

que som incapaç de recordar que
nom. Algun crític, ja en liem broma

mull en Tomeu fa vint anys, resulta

espaordit davant tant de renou. Que

no es guapo! Sebastià Alzamora,
mesos després de recopilar i editar un
volum d'articles de Jaume Vidal Al-

cover, fa finalista al Ciutat de Palma

de poesia, i no crec que això sia per-
dre, i llegeix versos al Centre de Cul-

tura de Sa Nostra a Palma: els nous,

em deixen amb ganes de més.
Mentre, l'editorial catalana La

Magrana reedita l'antologia de la po-

esia de M.A. Salvà feta per Josep
Carner, Bartomeu Font i Obrador
em tramet un exemplar del número

vuit dels municipals Papers de l'Alla-
passa, "Maria Antònia Salvà i Ma-
teu Obrador. Testimoniatge viven-
cial (1903-1908)", presentat amb mo-

tiu d'una nova conferencia d'aniver-

sari de la poeta, em diuen que molt in-

teressat, sobre la seva corresponden-

cia amb Miguel Ferri'. No ho vaig sa-

ber. Cosa que em fa demanar-me per
Ia difusió d'unes activitats que, de la
difusió, n'haurien de fer objectiu prio-

ritari. Vull dir que convidar privada-

ment està molt bé, si s'hi pot apuntar

tothom qui vol (un servei que, per
exemple, ofereix l'Ajuntament de
Pai na).

Ah, i com que qui no està avesat a

anar a missa, al portal s'agenolla, una

informació desinteressada que oferesc

a la nostra senyoreta regidora, en nom

del bon funcionament de les seves
iniciatives, i per estalviar-li paper--
llos, en la mesura que representa la

vila: a les conferencies, és costum po-

sar a disposició de l'orador una mica

d'aigua, per allò de la gargamella, i
tal, o sea... Pobrissona, amb els retalls
pressupostaris aviat si que serii, ja no
només moralment, regidora de zero.

* * *

Deixem-ho contemplant com un vell

ametler, escumejant de flors, guaita

per damunt a tanca de mares d'un
trast o un corral que, no fa tant, era
foravila. Callat i bell com un poema

japonès, com un somni de Kurossa-

wa, pie de la presencia viva d'un po-

He, uns paisatges, unes gents, que el
temps esborra i se'n du. Tanmateix. •
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Llucmajorers a s'Aranjassa
i son Sunyer (IV)
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L'entrevista d'aquest mes l'hem
feta a un home molt conegut al nos-
tre poble, mestre Pau Salvà i Barce-
ló "Muleta", nascut a Llucmajor el
dia 3 d'agost de 1903, ell va veure
parcel.lar el desert que era l'Esta-
blit de Son Sunyer i avui, aquí, ens
parla dels records de la seva infan-
tesa

-Com va ésser que anitreu a Son
Sunyer?

-El meu pare que tenia una boti-
gueta prop de la plaça del Convent, a
Llucmajor, va creure que els Establits
de Son Sunyer eren l'Havana i va
comprar al sementer del Camp de
s'Aljub un tros on la mewl mare va en-
llestir una botigueta com la que tenia a
Llucmajor que, per cert, va anar be
fins que ella es va morir. A més de
vendre queviures, el meu pare, a l'hi-
vem, feia escola als al.lots dels vol-
tants.

A aquest tros li diuen Can Muleta i
esta a prop de Can Guitarra, Can M6-
ger, Can Cabrieleta, Can Tort, Son
Bosc, Can Misser, Can Duran, Can
Pastor..., es troba entre sacarretera
Militar i es camí de ses Barraques a
un camí d'establidors. Les cases esta-
ven aturonades.

-Què fèieu en aquells temps a
Son Sunyer?

-Hi vaig anar a fer de porquer, hi

havia molta de miseria per aquell re-
do!, encara no hi havia cap molí i tot
era garriga i rotes. Amb una guarda de
quatre o cinc porcs voltava tots aquells
trossos anant d'un boa a l'altre cer-
cant el menjar per aquells animals,
quasi sempre hi havia pastura que em
convidava a dur-hi el bestiar.

Fent aquella feina vaig aprendre a
conèixer l'hora en que em trobava mi-
rant l'ombra que feia el meu cos i
allargant la vista Iluny. Quan l'obra
pegava al Puig de l'Oft-e era migdia; si
pegava al Coll de &Slier eren les onze
i així seguint.

El meu pare era mestre esmotxa-
dor i feia tota la feina que sortia; en
canvi jo, duia la idea de la mecànica i
vaig fer un molinet que treia aigua,
però en aquells dies me necessitaven a

l'hort, sobretot quan mon pare en va
comprar un altre per la part de ses Ca-
denes, a més d'un tros a la part de da-
munt es Tancat

A la Festa del Pedal, a s'Arenal,
me vaig rompre una cama i deien que
quedaria coix, cosa que no va succeir,
mon pare nie va deixar que aprengués
l'ofici que jo volia i vaig anar al taller
de Can Boleno on vaig aprendre de
mecànic fent de mosso de ferrer.

-Recordau de qui era Son Sun-
yer?

-Totes aquelles terres de Son Sun-
yer pertanyien al Marques de Campo
Franco i cstaven gravades amb un
"alou" que es pagava a cada transac-
ció. Tenc record d'haver anat a pagar-
lo amb el meu pare a una casa darrera
el Gran Hotel.

-Què sabríeu els noms de les tan-
ques i sementers de Son Sunyer?

-El Camp de s'Aljub és el tros de
ca nostra, Can Guitarra,	 l'aljub es-
tava a l'endret de Can Genovoi a una
finca de la Senyora de Son Tetè arran
del Camí, en aquest aljub tots els esta-
blidors hi tcnien empriu. Acabava a
Son Perera.

El Sementer de ses Barraques que
entre un raig dins la possessió de
s'Aranjassa, molts hi tenien un tros
per fer la barraca ja que el prat era mal
sa. Aquest sementer esta entre el
Camp de l'Aljub i es Tancat Prim ti-
rant cap a s'Aranjassa, el travessa el
Cam! de ses Barraques.

El Sementer dels Ametlers, just da-
vant el meu tros de la part de damunt.

Ses Arenes, amb el Clot dels
Porcs. Que compra en Ripoll i ara és
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d'en Sastre.

Na Tamarala, era devora "Bonan-
za ", tenia aquest nom pels tamarells
que hi havia, =be hi havia una sí-
quia on es feien peixos i altres animals
dc prat que donava a una bassa d'aigua
dolça, Na Vidriera, On hi anaven a
pescar. Just arran hi havia els Munts
d'Arena que es feien pel vent. Crec, si
no ho he mal entès, que en aquest se-
menter hi ha unes coves on han trobat
restes de fa uns quants milers d'anys.

El Pinar de Son Sunyer que arriba-
va a la mar.

El Sementer de ses Mos queres que
va comprar en Francisco s'apoderat.

Es liguerai que esta abaix dc les
cases de Son Sunyer.

La Casa del Garriguer es trobava
on avui es la "Porcitincula", que va
ésser una donació de l'amo del Fo-
ment als franciscans perquè tenia un
germa frare. En aquesta caseta de ga-
rriguer hi havia cans llopers, cans de
caça que l'agafaven per l'olor, cl matí
els sentíem Iladrar des de molt Iluny.

Dins el Pinar mes amunt hi havia
un sementer ple de mates i li deien cl
Sementer des Matar, era un comellar
on no hi havia ni estepes ni cap pi. Ara
pertany a la família de Can Manresa i
esta part damunt de la Carretera Mili-
tar.

Ses Cadenes també es troben dins
Son Sunyer i li posaren aquest nom
perquè hi havia unes cadenes que es
posaven quan passava el tren per
aquell punt i s'encreuava amb sa Ca-
rretera del Castell. Alta hi havia una
tira de cases feta pels trencadors, deu o
dotze casetetes, que quedaren aillades
per la via i no es podia passar d'un Iloc
a l'altre.

De s'Aranjassa record es Figueral
i es Comei/ar des Lli, en aquest darrer
el compra En Tofolet.

Tot Son Sunyer no pagava quasi
res i una vegada que es va estahlir va-
ren començar a cobrar dos duros per
quarterada de contribucions, venien
dos senyors de Ciutat amb un carruat-
ge a cobrar i sempre hi havia molts de
lios, anaven de casa en casa i nosaltres
els dèiem els "consumers".

-Quines millores es feren?
-En aquells temps tregueren la ga-

rriga i sembraren ametllers; figueres,
fent els clots dins la roca si calia (a ca
mewl hi ha flocs on els clots atraves-
sen cinc o sis pams de roca, tots lets a
la mala pel meu pare els dies de festa
am!) la idea de tenir alguna cosa quan
fos veil), ordi, civada i blat, eren terres
de seca. Ben aviat fcren pous de cent-
setanta o cent-seixanta pams a la part
de dalt i muntaren els primers molins.

Després, quan els arbres varen créixer,
no deixaren passar el vent de l'embat
que arribava tard i fluix pen) era regu-
lar i hagueren de deixar-ho o pujar la
torre perquè el molí tingués vent.

L'any divuit o el dinou mon pare,
que guanyava un duro cada dia, va
comprar un hort de tres quarterades a
"Bonanza" amb una caseta i un molí
tot per mil duros.

El temps era mes plugisser, la terra
nova produïa molt si l'any ho duia,
l'any catorze no varem poder segar i
l'any quinze hi va haver una bona co-
hita. L'ordi es donava molt bé.

Quan es va treure aigua i es va co-
mençar a regar es feren les somades i

la gent començà a posar bestiar. Les
somades eren de verdura , principal-
ment tomatigues, pebres dc curt ir (col-
rar), mongetes... però tota aquella terra
feia moniatos, si bé on se'n feien niés
era al Prat, damunt el rostoll ja que
els moniatos volen aigua dolça i terra
forta; i si en un principi varen ésser els
pores i les cabres el bestiar dc la con-
trada ben aviat es va passar a les va-
ques i als bous.

A més dels molins, els hortolans
feren algunes sínies com la de Son Pe-
rera i Can Moner per treure més aigua
en els mesos d'estiu pet-6 per aquella
part aviat es varen deixar de banda dc-
cut al pes que temen i a la poca rendi-
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bilitat, ara mós abaix, en el Prat, on
I 'aigua era quasi damunt les sínies
aguantaren fins a l'arribada dels mo-
tors.

-Què recordau del tren?
-Vaig vcure posar el tren i en

aquell temps hi havia una estació que
només era una caseteta per si plovia,
on no hi havia per vendre bitllets, els
venia el mateix revisor. Aquesta ca-
seteta estava prop del Pil.larf.

Es va fer un pont per salvarei Ga-
ud de Montan va, que jo ja només he
sentit a dir que s'emprava per dur el
bestiar de sa Marina a la Muntanya.

A més hi havia un tramvia que
passava ran-ran la mar. Era de gasoil i
pertanyia a una companyia. Dins Son
Sunyer hi havia un lloc on els dos
tramvies, el d'anada i el de tornada,
es creuaven més o manco a "Las Ma-
ravillas"

El senyor de Can Moller ja deia
en aquell temps que la Platja de
s'Arenal era la millor d'Esponva i la
que tenia unes mil lors condicions i el
dia que en parlava ja no es feia leina.

-Quins temps feia abans?
-Quan venia l'aigua del Tancat

Print ens escorxava la finca, el se-
menter quedava tot rentat, el meu pa-
re molts d' anys llevava terra del camí
per fer un poc de síquia i aixecar la
paret per evitar-ho pet-6 moltes vega-
des no va bastar i la paret del cantó va
rebre fort.

En el Prat, per sant Miguel, ja ha-
vien de començar a treure els monia-
tos perquè l'aigua pujava de bon de
veres i els podria; quedava anegat uns
cops a l' any. Hi havia eucaliptus sem-
brats pels voltants.

El temps cn que jo vaig fer de fe-
rrer a s'Aranjassa i en es PiLlari es va
haver de començar a allargar el tub
dels molins. Però era per la gran quan-
titat d'aigua que es treia i l'aigua de la
mar ja empenyia. •

Avda. Caries V, s/n Tel. 66 23 11 (Lluemajor)
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artes
Carta oberta a la r Associació

de Veïnats de s'Estanyol (Llucmajor)
I. Llompart i 6 firmes més

L'altre dia, llegint "El dia", de
moment vaig pensar que devien
ser els Innocents, per la qual cosa
immediatament em vaig fixar en
Ia data i vaig comprovar que era
dia 5 de gener i que "El Día del
Mundo" publicava una crónica de
Ia ciutat de Llucmajor que deia
textualment: "Creada una nueva
asociación de vecinos en s'Estan-
yol", el president de la qual era
Santiago Llabrés (ex-president del
Club Nàutic, i, per cert, de trist re-
cord per a aquest Club perquè va
dur l'economia al baix i se'l va
obligar a dimitir malgrat ser un
dels fundadors), i, Ilegint, vaig es-
brinar que els objectius d'aquesta
associació eren gairebé els matei-
xos que l'actual AA.VV. que data
del 1986 i es troba registrada al
Govern Balear i a l'Ajuntament de
Llucmajor i que l'única diferència
és que mentre aquella està a favor
de la construcció del gran port es-
portiu, la del 86 fou constituïda
sense caràcter lucratiu i amb l'ob-
jectiu essencial de promoure i de-
fensar els interessos de la comuni-

tat de la zona urbana anomenada
s'Estanyol de Migjorn i, entre els
objectius destaca el de la "Protec-
ció del paisatge i de la costa", la
qual cosa, justament la nova asso-
ciació intencionadament ha obli-
dat puntualitzar als Estatuts a la
vista de les manifestacions de
l'anomenat president, el qual, fal-
tant obertament a la veritat, atri-
buix a la nostra associació, estar
obsessionada a frenar o a obstacu-
litzar la construcció del gran Port.

Nosaltres, Sr. Llabrés, intentam
per tots els mitjans legals, complir
l'objectiu esmentat, que ja es va
establir el 86, i és per això que no
volem aquest Gran Port, per la
senzilla raó que destruirà l'actual
paisatge, així com també la costa,
dels que disfrutam a s'Estanyol, la
qual cosa no és del vostre agrat
perquè ho reconeix públicament, i
és per això que vostè no vol for-
mar part dels nostres associats, la
condició dels quals li costa que pot
ostentar sense cap obstacle sempre
que sigui admès per l'Assemblea
de socis.

Per tant, no ens digueu que els
fins de la vostra associació siguin

Ia defensa i protecció dels interes-
sos col.lectius ni de crear zones
verdes, des del moment que amb
Ia construcció de l'esmentat port
només augmentarà el capital i els
interessos d'alguns i quant a les
vostres preteses zones verdes, pos-
siblement us referiu als boscos
dels predis de Garonda o de s'Es-
telella o al jardí que enrevolta el
nostre xalet, en què, fins i tot, hi ha
una enorme piscina i, per tant, no
teniu necessitat de banyar-vos a
l'antic "varadero" que, d'ençà que
existeix el mollet dels pescadors,
l'utilitzarn per nedar, juntament
amb els nostres fills perquè nosal-
tres no tenim piscina i vostè sap
prou bé que, si es construeix
aquest Gran Port farà que el "vara-
dero" sempre estigui ple de brutor
i que la mar es trobarà totalment
contaminada de les restes de com-
bustible pròpies de les embarca-
cions, és a dir, que ens quedarem
sense.

Pere), continuant amb la vostra
ambiciosa idea, i perquè som tants
i moltíssims els que utilitiam
aquest "varadero", quasi la totali-
tat de residens i estiuejants de

C/. Bisbe Taixaquet, 6 - Tel. 66 03 74 • LLUCMAJOR
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s'Estanyol, és aconsellable redac-
tar els estatuts per formar en el
mateix lloc la que sera la tercera
associació que anomenarem "As-
soc iac ió del Varadero".

I teniu raó en proclamar que la
vostra associació no se centrara
només en la defensa de la cons-
trucció del Gran Port, però agues-
ta al.legació no és completa, Sr.
Llabrés, perquè segons la meva
opinió i la de moltíssims residents
a s'Estanyol, li manca concretar
que aquesta defensa sera l'UNIC
OBJECTIU PRINCIPAL.

I és per això, que ja intenciona-
dament, no ens cita la protecció
del paisatge ni de la costa, perquè,
com hem dit, no els necessita, i
s'oblida que som molts els veins i
estiuejants de s'Estanyol que, per
banyar-nos, ho feim disfrutant de
la clara i meravellosa mar que en-
volta la costa, perquè no tenim pis-
cina.

En conseqüència, la vostra as-
sociació no té raó de ser, des del
moment que ja des del 1986 exis-
teix l'actual a s'Estanyol, oficial-
ment reconeguda, i tampoc no im-
porta que la vostra tengui per fi-
nalitat col.laborar i defensar els in-
teressos d'uns pocs, que perjudi-
quen a molts, i que ens priven dels
beneficis que la natura ens ha con-
cedit.

Amb la petita extensió urbana
que té el Ilogaret de s'Estanyol, no
cal d'altra associació, perquè així
no anam enlloc, i si no ja ho veu-
rem.

Ah! Oblidava dir-li, perquè
vostè ho calla, que el vostre fill
Jaume forma part de l'actual Junta
Directiva del Club Nàutic, la qual
cosa justifica el vostre suport a
aquesta associació esportiva.

Holmes solia dir al seu fidel
amic, el doctor Watson: "Elemen-
tal, estimat Watson!".

Un feliç any 1996 per a tots els
que formam l'actual associació de
veïnats de son Reinés de s'Estan-
yol de Migjorn. Us salud ben aten-
tament.

Sra. Directora de la revista De

pinte en ample, li agrairia la publi-
cació d'aquesta carta.

L'Associació de Pares de l'Es-
coleta Fada Morgana, volem ma-
nifestar públicament el nostre des-
content per l'oposició sistcmatica
dels interlocutors de l'Ajuntament
de Llucmajor vers el col.lectiu que
representam. Pensam que la situa-
ció actual és la mateixa que a l'ini-
ci del curs i que totes les reunions
que hem mantengut amb els diver-
sos representants no han servit de
res, ja que cap de les propostes fe-
tes per l'APA s'han duit a terme.

Considerant que totes i cadas-

cuna d'aquestes propostes foren
totalment raonades i fetes pel bé
dels infants i de l'Escoleta, dema-
nam públicament a l'Ajuntament
que mostri un mínim de voluntat
d'enteniment tenint en compte els
nostres suggeriments.

Aprofitam també aquesta carta
per fer un reconeixement públic de
Ia bona feina de les educadores i
auxiliars del Centre. •

Afectuosament
L'APA de l'escoleta Fada Morgana.
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1>Sa penya
d'es falcó

-S'Oliba assegura que el bade, quan va escriure als
Reis d'Orient, va oblidar de demanar una calculadora per
al senyor secretari de l'Ajuntament. Segons el que va pas-
sar a la darrera sessió plenaria, es pot afirmar que les ma-
temàtiques no són el seu fort. Quins embulls que es va ar-
mar l' home en les votacions. Algunes s'hagueren de repe-
tir fins tres vegades i això que només hi havia 16 regidors
perquè la grip havia deixat el batle dins el Ilit.

Els escassos ciutadans presents a la sessió plenaria (to-
tal, per què hi hem d'anar? no ens deixen dir ni "piu") s'ho
passaren d'allò millor amt.) els errors del recompte. I ven-
ga, que es repeteixi, i els regidors una altra vegada amb la
ma enlaire. S'Oliba recomana un curs intensiu per al secre-
tari, o, si no, que s'opti per instal.lar un marcador electrò-
nic. De passada es matarien dos ocells d'un tro: el secreta-
ri podria liegir el resultat tranquil.lament i els ciutadans sa-
Niel)) el resultat de les votacions perquè hi ha alguns regi-
dors que són com en Billy el "Rapid" a l'hora d'aixecar i
baixar el brag.

* * *

-El mussolet no te res a dir si algú escriu a la regidor de
Cultura les respostes que ha de donar a les mocions que
presenta Poposició (tot i que ja sabem qui li ho fa, i no és
l'assessora lingüística, no). Es vat que la regidora té mol-
ta memòria perquè contesta com un lloro. Després, passa el
que ha de passar, i l'oposició replica una altra vegada amb
més acritud i menys gentilesa. Després, la regidora, ja no
sap què ha de dir.

Ben al contrari passa amb algun representant de l'opo-
sició quan intervé al capitol de precs i preguntes. L'home
prepara la intervenció amb tot luxe de details i també pas-
sa que algun tema, com per exemple el d'objectes perduts,
es converteix en un Ilarg parlament que  es podria liquidar
en dues paraules

* * *

-El regidor nacionalista, Antoni Llompart- ja integrat a
Ia confraria dels casats- va ser ben explicit i significatiu a
l'hora d'explicar la poca autonomia Lunt) què compten els
responsables de les distintes arecs municipals. El número u
de la candidatura dcl PSM va assegurar en una intervenció
que cada un dels regidors de la majoria de govern no fan
cap passa ni prenen cap decisió sense consultar ahans atnb
cl senyor bade (amb l'amo!)

"És com en Felip li, que governava des del monestir de
l'Escorial i tots eis ministres havien de passar pel seu des-
patx:, va a fi rmar A. Llompart en criticar el funcionament,
lent i la poca celeritat que existeix en la tramitació dels as-
sumptes municipals.

* * *

-Encara que les obres per a l'ampliació del club nautic
de s'Estanyol continuen paralitzades, el president de l'en-
titat mou els peons per aconseguir nous suports públics
cap al seu faraònic projecte. Si en el nucli costaner existia
una Associació de Vdris que sempre s'ha oposat a l'am-
pliació, a algú Sc li ha encès el Ilumet i ha decidit de crear
una ultra Associació (meni si ens baralham d'una vegada i
no feim ;es a l'endret).

Una associació que ahans d' iniciar les activitats fa una
declaració de principis en què es declara "fervent partida-
ria de construir un nou club" i ofereix el total suport a An-
toni Ginard. El mussolet demana si qualsevol venial de
s'Estanyol pot fer-se soci de l'Associació aquesta i si tam-
he té llistes negres com passa darrerament al club, ja que
tot apunta que la nova associació s'ha park per a i en les se-
ves instal.lacions.

* * *

-El passat 31 de desetnbre, ja entrada la nit, un grup de
treballadors de l'Empresa municipal d'aigües, SOGESUR,
treballaven amb fermesa per arreglar una fugida d'aigua
que hi havia al carrer metge Francesc Aulet.

Des de la pcnya d'es falcó, els vol donar l'enhorabona
i remarcar un fet, que per altra banda pareixeria normal, si
no fos per la calma, lentitud, parsimònia i gasiveria a què
ens tenen acostumats altres servidors del poble, quan agra-
nen els carrers, fan voravies o altres treballs que s'hauran
de pagar amb doblers dcls contribuents i que els nostres
"politics" administren tan in

*

Quin mui que hi ha hagut pel poble. El "rum, rum" per
la plaça ha estat gros!

Davant la sollicitud, com cada any, per part de l'obra
Cultural Balear, per poder fer l'enterrament de Carnaval, la
resposta de la nostra regidora de Cultureta fou que creia
que no donarien permís per a aquest acte, perque l'any
passat ens ficarem amh l'Ajuntament. Davant la insistència
de la sol.licitant ho consulta a D. Gaspar, i la resposta va
ser que no hi havia permís i que això era una decisió polí-
tica.

Al veure com prenien les coses l'OCB va fer la sol.li-
citud per escrit per saber a què atenir-se.

A l'hora de tancar redid() (3-2-96) no sahem quina
sera la resposta. A la propera revista vos informarem de
com han anat les coses.

* * *

esta preocupada i es demana: Si en comptes
d'estar a un país en democracia, on la Constitució yeti la pel
dret a la lliure expressió, no fos així? De què serien ca-
paws aquests governants nostres que es diuen de Centre, i
que davant unes eleccions qüestionen el donar permis per
un acte tradicional, perquè no és del seu gust?

* * *

Saps que n' ha fet d'espants el mussolet quan ha reco-
negut a la portada que tots els protagonistes de La familia
Adams eren els regidors de l'Ajuntament! •

CENTRE DE PREPARACIÓ AL PART
6,/ed/m4,../vr -4

(Comare)

També hi ha servei de
massatges terapèutics

CI. Rigo, 73 - Tel. 66 24 90



Ctra.Valldemosa, 44 - Te1.75 03 45

Avui mateix, gràcies
al nostre ordinador
podreu veure a
MASSANELLA la

II	 1
IN )

•	 Win*
,

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.

MASSAN ELLA

Coin és la cambra de
bany dels seus somnis?



Repassant la memòria
Joan Quintana

Als més de vuit mil especta-
dors que anaren al Lluís Sitjar, el
passat dissabte dia 27 de gener,
se'ls va oferir un espectacle extra
de quaranta minuts. Al minut
7'20 segons del partit que dispu-
taren el Mallorca i el Lleida, un
tret a porta de Morales va provo-

car que el meta visitant, Emili, es carregAs la porteria
del Ions sud. No es va espatllar, va caure de vella que
era.

Va ser un fet insòlit en la história contemporània
del Mallorca, i, fins i tot, si m'apurau una mica, en

nacional. El darrer record, pea) a nivell inter-
nacional, va ser en cl Mundial d'EUA '94, en el de-
curs de l'encontre, el brasiler Marcio Santos va haire
el meta angles i, en conseqüència, es va rompre tam-
he la porteria. El canvi fou molt més rùpid, en menys
de deu minus s'havia col.locat la porteria nova.

En la meva epoca de jugador vaig ser porter de fut-
bol, tot i que escalfava molta banqueta, pea) m'ho
vaig aprendre quasi tot sobre les porteries i no vaig
veure mai que cap es rompes.

Repassant una mica la memória, diré que una por-
teria de futbol es construida per dos pals verticals se-
parats per 7,32 metres entre si i units pels extrems su-
periors per un travesser horitzontal d'aquesta mateixa
longitud i situat a 2,44 metres del sòl. Aquests tres
pals han de tenir la mateixa amplada, el valor màxim
de la qual es de 12 centimetres (el mateix que les 11-
n ies de senyalització del terreny).

L' "esquelet" bàsic de la porteria es completa mit-
jançant uns suports destinats a fer més estable l'es-
tructura formada pels pals i el travesser. Aquests su-
ports solen ser de metall. Serveixen, a tnés, per tal
que les xarxes quedin millor disposades i no formin
plecs. De manera curiosa, la profunditat de les porte-
ries, determinada per l'existència o no d'aquests su-
ports, no es veu reflectida en cap apartat del Regla-
ment; no obstant, l'amplada de l'ús dels suports

proporcionen una profunditat entre cis 2 i
els 2,5 metres. Pel que fa a la xarxa, pot ser de corda
o de jute. Les xarxes s'han de subjectar fermament als
pals, al travesser i al terra per darrera dels pals, i és
obligació, com hem vist moltes vegades per televisió
i en directe, dels jutges de banda, revisar el seu estat
ahans que comenci el partit. La del Ions sud del partit
Mallorca-Lleida, sens dubte, no va ser revisada gaire
bé. •

Esports
CD. Espanya 1" Preferent

Interessa la lliga d'ascens?
Text i fotos: Joaquin

Quan la pólvora d'en
Pomar es troba banyada i la
inspiració gole adora de S.
Martí no és fina, l'Espanya
te mal de fer marcar un gol
I molt més el fet de guan-
yar un partit. I es que
d'ençà que es va iniciar la
segona volta, atilt) el partit
s'Arracó-Espanya, que va
acabar amb victòria clara
(1-3) dels visitants, els de
Joan Perez estaren tres par-
tits sense marcar cap gol:
Espanya, O - Son Roca, O.
Genova, 2 - Espanya, I (el
gol espanyista fou marcat
per un defensor local en
pròpia porta) i Espanya, O -
Soledat, I.

Ara, en el moment de
redactar aquest comentari,
som vora cl partit que en-
frontarà els II uemajorers
amb els cuers del grup,
l'Independent, que només
ha guanyat dos partits en
tot el campionat, i que serà
una bona ocasió perque, els
blaus afegeixen tres nous
punts al seu cascher, ja que
els fa molta falta, per tal de
no quedar despenjats dels
Hoes que donen ac'ces (del
segon al sete) a jugar la Ili-
ga d'ascens.

Però, interessa aquesta
I liga d'ascens? Económica-
ment, crec que no, com bé
em deia l'altre dia el presi-
dent, Isidro Martinez, pea)
esportivament -he estat du-
rant molts anys jugador de
futbol- no tem.': cap dubte
que els jugadors que ara
vesteixen, cada diumenge,
Ia camiseta blava, faran tot
el possible per disputar-la.

S'Arracó, 1 - Espanya, 3

Espanya: Salvà (2),
Juanan (2), Jesús ( I), Cos-
me (2), Costa (I), Bonet
(1), S. Martí (I), Marín (2),
Pomar (2), Romero (1) i
Ruiz (1).

Canvis: Isidro (1) per
Jesús i Izquierdo (I) per
Tomàs.

Gols: 0-1, m. 30 Po-
mar; 1-1, ni. 65, Domi. 1-2,
m. 6, Marín i 1-3, tn. 85, S.
Martí.

Comentari: La mala ac-
tuació del col.legiat Coll
Martorell no va entelar un
clar triomf del CD Espanya
que sempre va controlar un
partit molt vibrant. A niés
de la victòria, és important
el goal average, perquè en
l'encontre de la primera
volta havia vençut a LI tic-
major el s'Arracó (0-1) i,
per tant, ara les coses van a
favor dels de J. Perez per
un gol de diferència.

Espanya, O - Son Roca,

Espanya: Salv (2),
Juanan (2), Jesús (2), Cos-
me (2), Costa (2), Bonet
(2), S. Martí (2), Marín (2),
Pomar (2), Ruiz (2) i Ro-
mero (2).

Canvis: Mas (1) per Je-
sús Izquierdo (1) per Cos-
ta.

Comentari: Partit bas-
tant dolent i a aixi) va con-
tribuir el mal estat del te-
rreny de joc. La segona
meitat va ser un cale de la
primera. Tots dos equips
volien. pea) el camp els ho
impedia. Aquesta vegada.



 

Joan Bonet 

el col.legiat Ibáñez va ser
el millor del partit.

dinar la balança a favor
dels seus colors quan el
partit era a punt d'acabar.

Génova, 2 - Espanya, 1
Espanya, O - Soledat, 1

Espanya: Salvà (1),
Juanan (I), Jesús (1), Cos-	 Espanya: Salvà (2),
me (2), Costa (I), Romero

	
Juanan (2), Jesús (2), Iz-

(I), S. Martí (1), Marín (2), 	 quierdo (1), Costa (2), Ro-
Pomar (1), Bonet (1)1 Ruiz	 mero (1), S. Martí (I), Ma-
(2).	 rín (1), Pomar (I), Ruiz (2)

Canvis: Izquierdo (1)
	

i Ferretjans (2).
per Pomar i Fcrretjans (1)

	
Canvis: 0-1, m. 59,

per Bonet.	 Bauzit.
Gols: 0-1, ni. 45, Xisco
	

Comentari: Joe insuls
Ferrer. 1-1, In. 67, David

	
entre l'Espanya i el Sole-

en pròpia porta i 2-1, m.	 dat al Municipal de Lluc-
87, Ferrer.	 major. El partit es va de-

Comentari: L'Espanya	 senvolupar en el centre del
va plantar cara al Genova,	 camp, sense que cap dels
tot i que el gol a favor dels

	
dos equips creàs excessiu

visitants el mareàs un de-	 perill a la porteria rival ex-
fensor local, i va estar a	 ceptuant el gol de Bauzà.
punt de dur-se'n un punt,	 Després, l'Espanya, amb
pet-6 a tres minuts del final

	
trenta minuts per clavant,

l'oportunisme de Toni Fe-	 es va veure impotent per a
rrer que, dit sigui va ser cl

	
l'empat. •

millor de l'encontre, va in-
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Alevins CD Espanya Ale.

• C/. Impremta, n' 1 - (Pas d'en Quint)

Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

D 0  

.r A    

FRUITS SECS • CONGELATS
POLLASTRES A L'AST

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

ESPORTS
Alevins CD Espanya

Per primera vegada
Text i fotos: Quintana Castel!

El torneig que organitza el CIM
ha arri hat a la XIV edició amb la par-
ticularitat que enguany el nostre fut-
bol aleví té dos representants.

Des dels inicis, aquest campionat
del Conseil sempre ha tengut un
equip espanyista. Ara, amb sis grups i
84 esquadres ens trobam ami) l'enor-
me satisfacció que dos equips locals,
que justament en el grup F, ens repre-
senten. Són l'Espanya i l'Espanya
Atc. A causa de la gran quantitat de
jugadors en edat aleví, la directiva no
va tenir altre remei que fer dos equips
i la veritat, ara que ja s'ha arrihat a la
meitat de campionat, que tots dos ho
fan hastant hé, com podrem compro-
var a la classificació.

Sens dubtes, i naturalment per
tots, el partit més important jugat va
ser el que els va enfrontar cl passat
11 de novembre i que venceren els
atlètics per la in  (0-1), pet-6 que
al fi nal tot va quedar a casa, com va
quedar el que disputaren dia 2 de
març, sigui quin sigui el resultat.

Planter de jugadors

No hi són tots, però aquesta és la
llista que ens ha arrihat:

CD Espanya: R. Comino, Josep
A. Gómez, LI. Puigserver, A. Cam-
pos, D. Andreu, R. Llompart, F. Ve-
nero, J. Server, M. Caldés, D. Oliver,
P. Carbonell, Josep M. Trujillo, A.
Carbonell, M. Oliver i A. Janer.

CD Espanya Atc.: E. Sans, A.

011er, M. Manresa, B. Vich, Miguel
A. Vinseiro, J. Fernández, P. Vidal, S.
Tomás, J. Sánchez, M. Valenzuela, T.
Spilkel, Joan M. Garcia, A. Monse-
rrat, J. Valenzuela, D. Vinseiro i Pere
A. Oliver.

Resultats i classificació

Com hein dit ahans, hem sobre-
passat l'equador del campionat; per
tant, en el moment d'escriure aques-
tes línies (31-01-96) aquests són els
resultats i la classificació que tenim:
28-10-95
Espanya Atc., 8 - Cardassar,
S' Horta, 1 - Espanya, 2

01-11-95
Campos, 6 - Espanya Ate., 0
Espanya, 2 - Felanitx, 0
04-1 I -95
Espanya Ate., 2 - Escolar, 3
S'Alzinar, 0 - Espanya, 4
11-1 l -95
Espanya, O - Ate., 1
18-11-95
Espanya, Ate., 1 - Porto Cristo, 1
Manacor, 6 - Espanya, 0
25-11-95
Ate. Manacor, 0 - Espanya, Ate., 4
2-12-95
Espanya, Ate., 7 - Barracar, 0
Cardassar, 1 - Espanya, 4
09-12-95
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C/. Músic Joan Xamena, 12 • Tel. 66 14 84 • (Llucmajor)

FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Lluc

A. SASTRE
C/ Revetla 9 iii.
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
funerari, per informar sobre els preus, per
poder concertar el servei que es desitgi amb
antelació i per poder evitar qualsevol sorpresa.

El nostre representant atendrà serveis
particulars i de la nostra Companyia
d'assegurances les 24 hores.

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

(Llucmajor)

TALLERS MARINA
PEUGEOT

C/. MARINA, 104- TEL. 66 05 21
ZURICH
SEG.ROS EXPOSICIÓ I VENDA: C/. MARINA S/N. - LLUCMAJOR

AGENT OFICIAL PEUGEOT

Alevins CD Espanya

S'Horta, 0 - Espanya, Atc., 2
Espanya, O - Campos, 3
16-12-95
Espanya, Atc., 2 - Felanitx,
Escolar, O - Espanya, 1
06-01-96
S'Alzinar, O - Espanya, Atc., 6
Espanya, 2 - Santanyí, 3
13-01-96
Santanyí, 2 - Espanya, Atc., 2
Espanya, 2 - P. Cristo, 0
20-01-96
Espanya, O - Atc. Manacor, I
Atc. Manacor, 2 - Espanya, 1
27-01-96
Olímpic del M., 1 - Espanya,
Espanya, 3 - Barracar, 0 •

1 .CAMPOS 	 13 13 0 0 76 4 39
2.Manacor 	 13 12 0 1 72 5 36
3.01impic 	 13 11 0 2 50 20 33
4.Felanitx 	 13 8 0 5 46 26 24
5.Espafía At. 	 13 7 2 4 35 15 23
6.Esparia 	 13 7 1 5 23 20 22
7.Escolar 	 13 5 3 5 35 31 18
8.Santanyi 	 13 5 3 5 25 31 18
9.SHorta 	 13 5 1 7 28 43 16

10.Portocristo 	 13 3 3 7 20 29 12
11.At. Manacor 	 13 3 1 9 14 38 10
12.Barracar 	 13 2 0 11 13 68 6
13.Cardassar 	 13 1 2 10 15 66 5
14.APA sAlzinar 	 13 1 0 12 10 68 3



ESPORTS 

Notes columbiAlles
Joan Jaume

Mes de gener de 19%

El Pla de Curses del Club Colombelfil Llucmajorer per a la temporada 1995-1996 és el següent:

Engabiar Amollada Lloc Modalitat social Modalitat Grup
31-1-96 3-2-96 Eivissa Velocitat Entr.
7-2-96 10-2-96 Eivissa Velocitat Entr.
14-2-96 17-2-96 Eivissa Velocitat Entr.
21-2-96 24-2-96 Eivissa Velocitat
28-2-96 2-3-96 Eivissa Velocitat Entr.
28-2-96 2-3-96 Calp Velocitat V. Grup
6-3-96 9-3-96 Alacant Velocitat V. Grup
13-3-96 16-3-96 Eivissa Velocitat Entr.
13-3-96 16-3-96 Oriola Mig Fons M.F. RIN.
20-3-96 23-4-96 Eivissa Velocitat Entr.
20-3-96 23-3-96 Ca lp Velocitat V.R. i N.
27-3-96 30-3-96 Baza Eons F.R. i N.
3-4-96 6-4-96 Oriola Mig Fons M.F. R i N.
10-4-96 13-4-96 Ca lp Velocitat V. Grup
10-4-96 13-4-96 Puertollano G. Fons G.F. Ri N.

Condicions:
Els coloms que no viatjaren

l'any passat han de fer una Eivissa
per poder anar a la Península per a
la prova de velocitat.

Els coloms amb una Península
cronometrada de l'any passat po-
den ser engabiats a la Península di-
rectament per a proves de veloci-
tat.

Per poder ser engabiats a Fons
a Gran Fons han d'haver fet una
velocitat aquest any.

Els coloms cronometrats de
Fons o Gran Fons durant l' any
passat, amb una Eivissa, poden
anar per tot.

A les proves d'Eivissa es podrà
engabiar només el 25 % dels co-
loms censats.

Les curses de la Península són
de lliure inscripció, si be, és obli-
gació dels socis anotau (el diu-
menge abans de la data d'enga-
biar) el nombre de coloms amb els
quals vol participar-hi, de no fer-
ho així no tendra dret a engabiar.

La Comissió de Curses podrà
retirar els coloms que en el mo-
ment d'engabiar presentin senyals
de malaltia.

La Comissió resoldrà els ca-
sos imprevists que es presentin.

VII Memorial Bernat Vadell

En el mes de desembre de 1995
el Club Columbèfil llucmajorer a
més de dur a terme les amollades
d'entrenament de tots els coloms
que properament prendran part a
les curses de la temporada co-
lumbigi la 1996, que començarà en
el mes de febrer amb les amollades
d'Eivissa i continuara a la penín-
sula en les proves de velociat, fons
i gran fons. Ha desenvolupat, corn
a cada any, la cursa nadalenca amb
cinc amollades des dels següents
punts: Cala d'Or, Port d'Andratx,
Port d'Alcúdia, Bunyola i Porto
Cristo.

La classificació d'aquestes cur-
ses ha estat: Cala d'Or: Gil Garau;
Port d'Andratx: Julia Monserrat;
Port d'Alcúdia: Antoni Oliver;
Bunyola: Julia Monserrat; Porto
Cristo: Gil Garau.

Classificació general de la Cursa
dels Reis: I. - Julia Monserrat; 2.-
Salvador Paniza; 3- Antoni Oliver.

Dia 19 de desembre de 1995,
es va dur a terme, en el local social
del Club Columbòfil Ilucinajorer,
al bar Pou, el sopar que posava
punt final a les curses nadalen-
ques. Aquestes, a més d'esser una

preparació per a les curses de la
temporada 1996 que començaran
en els propers mesos, són a la ve-
gada un record, de tot col -, dels co-
lumbòfils Ilucmajorers, a en Ber-
nat Vadell, amic de tots nosaltres
corn recordareu, col.laborador en
aquesta revista.

El sopar va reunir una vintena
de colomistes i amics, que, a més
de menjar, molt be, per cert, parla-
ren de coloms i fets columbõfils.
Dins aquesta festa qui va rebre les
maximes atencions per part de tots
va esser el guanyador del "VII
Memorial Bernat Vadell". En Julia
va ser el guanyador, però, corn a
festa que intenta ser i és aquesta
cursa columbàfila, els altres parti-
cipants no se n'anaren amb les
mans buides i tots, els uns i els al-
tres, tingueren una bossa nadalen-
ca.

La festa acaba agraint les aten-
cions que tingueren amb tots no-
saltres na Carme i en Joan el "bar
Pou". •



Entre noltros
Naixements

1.- Gabriel Terrasa i Atienza, 25 desembre 95. Fill de
Maties i Consol.

2.- Josep-Lluís Vadell i Benavente, 19 desembre 95.
Fill de Josep-Lluís i Maria-Isabel.

3.- Aina-Maria Franco i Noguera, 25 desembre 95. Fi-
lla d'Emili i Aina-Maria.

4.- Josep-Jesús Palmero i Jiménez, 30 desembre 95.
Fill de Joaquim i Antònia.

5.- Noélia Lucena i Portillo, 1 gener 96. Filla d'Antoni
i Júlia.

6.- Antoni-Xavier Pérez i Abinareta, 21 desembre 95.
Fill de Josep i Consol.

7.- Maria Olmo i Ferez, 4 gener 96. Filla de Daniel i
Maria-Angels.

8.- Robert Alcalá i Bauza, 6 gener 96. Fill de Robert i
Maria-Isabel.

9.- Francina-Catalina Martí i Capella, 10 gener 96. Fi-
lla d'Antoni i Antònia-Maria.

IO.- Miriam Cabrera i Monserrat, 17 gener 96. Filla de
Manel i Maria.

11.- Esther Hurtado i Benítez, 21 gener 96. Filla de Jo-
sep-Antoni i Francisca.

12.- Pere Horrach i Sanchez, 3 gener 96. Fill de Damia
i Maria-Rosari.

Matrimonis:

1.- Bartomeu Sastre i Roig - Margalida Duran i Coll, 28
octubre 95. Esgl. de Sant Miguel.

2.- Francesc-Xavier Núñez i Domínguez - Andrea-Fa-
biana Videla i López, 28 desembre 95. Jutjats de Llucnia-
jor.

3.- Josep-Lluís Collado i Ramírez - Maria del Carme
Llanera i Díaz, 28 desembre 95. Jutjats de Llucmajor.

4.- Joan-Manel-Josep Cuadrado i Domínguez - Antònia
Rodríguez i Da Silva, 28 desembre 95. Jutjats de Llucma-
jor.

5.- Josep-Manel González i Selma - Eulàlia Marcos i
Rincón, 23 desembre 95. Esgl. de Santa Maria Assumpta
(Llucmajor)

6.- Sebastià Bibiloni i Picón- Catalina Ramon i Nico-
lau, 8 desembre 95. Esgl. Sant Mique!.

7.- Justinia Romero i Díaz - Caritat Hervas i Cepeda,
23 desembre 95. Esgl. Ntra. Sra. de Gracia.

8.- Francesc-Josep Ochoa i Pareja - Catalina Nadal i
Nicolau, 25 novembre 95. Esgl. Sant Miguel.

9.- Jaume Lladói Jaume - Magdalena Tomas i Clar, 8
desembre 95. Esgl. Sant Miguel.

10.- Florentí Esteban i García -Josefina Rueda i Nava-
rro, 29 desembre 95. Ajuntament de Llucmajor.

Il.- Sebastià Rubí i Tomàs - Petra Grimait i Gornals,
29 setembre 95. Esgl. de Porreres.

12.- Antoni Llompart i Suau - Maria-Josep Frau i Agui-
ló, 13 gener 96. Ajuntament de Santa Maria.

Defuncions

1.- Isabel Saletas i Torrens, 26 desembre 95, 77 anys.
2.- Sebastià Nadal i Catany, 26 desembre 95, 86 anys.
3.- Klaus Otto Dirscherl, 27 desembre 95, 58 anys.
4.- Antònia Ballester i Bonet, 30 desembre 95, 106

an
5.- Thomas-Henry Mayor, 2 gener 96, 84 anys.
6.- Mateu Nicolau i Vicens, 1 gener 96, 79 anys.
7.- Violet Mabel Jenkins, 28 desembre 95, 95 anys.
8.- Esperança Juan i Jaunie, 4 gener 96, 87 anys.
9.- Felip Pocoví i Vicens, 4 gener 96, 67 anys.
IO.- Manel Hidalgo i Martín, 18 gener 96, 63 anys.

Nota de la Redacció, El passat mes de desembre a la re-
lació de Naixements, on deia Maria Vicente Jiménez, havia
de dir Marina Vicente Jiménez. •
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• VENDA DE CAMETS
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Carrer hou, 8 - Tel. 66 06 32 - Llucmajor



Sopa de Iletres

18 Malnoms de Llucmajor que comencen amb la lletra "P"    
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Solució del mes passat

-Atenes (1896)
-París (1900-1924)
-Saint Louis (1904)

A -Londres (1908-1948)
D -Estocolm (1912)

Y A R -Anvers (1920)
G E -Amsterdam (1928)
D A -Los Angeles (1932-1984)

U A R -Berlín (1936)
Y A E -Helsinki (1952)
A R Y -Melbourne (1956)
D U S -Roma (1960)
R

o
N -Tokyo (1964)

-Mèxic (1968)
S U s -Munk: (1972)
U N -Montreal (1976)

A E -Moscou (1980)

o U
-Seül (1988)
-Barcelona (1992) •

Passatemps

n;'•Y  ci 'es mi_c•ioc
Pes forat

Enguany la climato-
logia ha alavorit la re-
producció de la proces-
sionaria. Anant per la
carretera de s'Arenal o
cap a Ciutat es veuen
zones de pinar arrassa-
des per l'oruga. Actual-
ment el mal ja esta let.
L'oruga baixa per ama-
gar-se dins la terra i
convertir-se en
da. Però si cl proper any
es multiplidis com ho
ha let enguany, aquest
seria desastrós per a les
poques zones verdes
que ens queden.

Per aix ò , des
d'aquest race), suggerim
que els responsables del
nostre Ajuntament facin
les passes pertinents per
tal que la Conselleria
d'Agricultura i de Pesca, per al proper
cicle vital de l'oruga, hi posi tots els
mitjans necessaris per, si no aturar,
almenys controlar l' increment que hi
ha hagut enguany.

Si hi ha qualque sistema més efec-
tiu que les "bosses trampa", que l'em-
prin; si no, que en posin més. Posant-
ne unes quantes als costats de la ca-
rretera sembla que és el que es preten,

més que no enganyar les cuques, és
enganyar els conductors mostrant una
preocupació per part de la Conselleria
que si hi és, és manca de tota efectivi-
tat. •



TERRANO II desde 2.834.000 ptas.*MICRA desde 1.196.000 ptas.* 	 PRIMERA desde 1.936.000 ptas.*

AHORA
Ni Naar'

AUTO NOGUERA, S.A.
GREMIO CARPINTEROS. 28 POLIGONO SON CASTELLÓ- TEL. 29 58 50- PAI MA DE MALLORCA
ARAGON 33- TEL. 46 14 64 PALMA DE MALLORCA
AGENTE OFICIAL: "TRF MOTOR C/ BISBE ROIG. 63-A - TEL. 12 01 23- LLUCHMAJOR

SERENA desde 2.234.000 ptas.* AIMERA desde 1.966.000 ptas.*

inIEL/
AL VOSTRE SERVEI

4ca pe 	 eels a afesma,

efros' acoodiam 	 oi:ile&tc

ffafe-lev avv#6,/e/61 cove/ate

Agraïm la vostra visita

C/. Nicolau Taberner, 39 - Tels. 12 06 97 - 12 06 98

Seas como seas hay un Nissan pensado especialmente para ti.
• 1, ,V 	 recomendad. (IVA, e.pesto de mateculacpon •eraapto Se , ena - . .ranSpOol, 	 A,,s,ance y snynerrooraton YeNeulo usado pnalunlus) an penars, y balearus Nlega vain, par 	 .0 	 j,, da rat,

Egulpan,ento cbspongrle según eyeserrers Una, excenrgonales condicrones con NISSAN FINANCIAC1011

INTERNET: PITT //WWW NISSAN ES 1



Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.
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Ctra. Arenal s/n - Tel. 66 02 34 - 66 16 18
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La p 	 especializada ao podia equivecarse
al elegir al SEAT IBIZA Coche del Ano en Esparsa 1 994(1. Un automóvil hut° de la tecnologia alemana mas vanguardista

Construido en la fábrica más moderna de Europa: Martorell Un nuevo concepto automovilista que recupera
el place; y la alegria de conducir Con seguridad y excelentes prestacianes. El Illel01 equilibria entre calidad y precio

Un reconocimiento. de los que mat saben, a la elección de miles de conductores. Al futuro de una gran empresa
un exito del que tu también puedes participar probándolo enta Concesionario SEAT. Y beneficiandote de unas condiciones

de compra unites Para llevarte el melon Coche del Arlo. Como tu quieras  Descubrelo.

E nn O c I (!) PI ATE

11IC LB A IV 4:110 I 0 IF° IUP E Et E 5
5 A MEt IRAS IE I_ IF» Cl■ 41;111 E
EN TODA LA RED DE CONCESIONARIOS SEAT

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

Anunciado
en TV

13.282.-

A LI g ELECTRIC

S. L.
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