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El pensament de la Revista
s'expresa només a través

de l'Editorial

4)Editorial
18 de maig, la DIADA

Només ha passat una mica mes d'un any d'aquell ja mític 6 de maig de 1995
quan milers i milers de ciutadans d'aquestes terres, les mans d'un dins les d'al-
tres, con fegfrem les hautes d'una cadena viva i sonora, d'una cadena que era el
clam d'un poble a favor de la seva ¡lengua trepitjada, a favor de la seva lliber-
tat malmesa, a favor de la seva identitat agredida... Ciutadans en exercici que
feien sentir la seva veu, amb serenitat i contundència, per la ¡lengua i per un pa-
fs.

Només ha transcorregut pràcticament un any i el dia 18 tots els ciutadans
mallorquins (i simbòlicament) tots els de les Illes Balears som convidats a sor-
tir al carrer per donar fe que, amb pau i concórdia, amb dret i raó, volem l'au-
togovern i desitjam que la ¡lengua nostra ocupi cl ¡toe que li pertoca com a Hen-
gua pròpia d'aquesta terra: ¡lengua d'ús formal i informal, llengua de comuni-
cació, Ilengua d' integració, ¡lengua d'un poble. El dia 18 de mai som convidats
tots a recordar a qui pertoqui (administracions, polftics, grups de pressió, forces
econòmiques i socials, etc., etc.) que el nostre poble, des de la legalitat té dret a
decidir sobre les formes de ser governat (exercit la sobirania que el mare juridic
ens permet i no contemplar-la, la sobirania, com un futur mai no assolible) i a
viure a ca nostra de manera natural i normal, sense imposicions lingüístiques o
culturals alienes. Viure a ca nostra, oberts als altres, solidaris amb el món, res-
pectuosos amb les altres llengües i cultures des de la nostra identitat, no des de
Ia submissió o la desfeta.

Només un any s'ha escoltat i els aires que bufen són molt diferents als que
corrien aquell mític 6 de maig. Avui les adhesions múltiples i significatives a la
DIADA són considerables, extraordinàriament considerables, tant pel nombre
com per la qualitat. Convergeixen en el suport a aquest acte d'afirmació so-
lidària des del Govern autònom fins a multitud d'associacions cfviques, entitats
municipals i socials, agrupacions culturals, esportives o econòmiques, entre
d'altres. El nucli organitzador de la primera diada (OCB, Plataforma per a l'au-
togovern) difícilment podien preveure aquell maig del 95 un futur com el que
pren cos un any després. Hi ha Hoc per un cert optimisme.

Però es precisament en aquest punt d'optimisme on cal incidir amb ales in-
sistència. Els mallorquins el dia 18 sabrem respondre a la convocatória. Hem de
fer que la DIADA torni ser una fita ineludible en la história de la recuperació del
nostre autogovern i de la Ilengua catalana com a pròpia de ca nostra. Però hem
de fer més encara, l'impuls ha de ser seguit per la constància en el treball, per
Ia coherència en les actuacions, per la fermesa en la voluntat. Hem d'arribar a
aconseguir que les DIADES d'un futur no massa Ilunyà es converteixin en fes-
tes de celebració de realitats, no en actes de reivindicació de llibertats que,
menys que ahir pet -6 avui encara, són necessaris.

EL CORRELLENGUA, la DIADA són enguany una proposta engrescado-
ra per fer sentir la veu d'un poble, per vehicular una aspiració pregona, per lb-
namentar i donar suport a les accions que, des de diverses  instàncies, comencen
a iniciar-se en el bon sentit. Que la nostra veu, que el nostre ale, que la nostra
força siguin al carrer el dia 18 i que el ressò del nostre clam sigui l'esperó per
a un futur més nostre, més lliure, més solidari. •
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LOCAL
Ple Extraonlinari de dia II -IV-96

El Ple Municipal més curt
de la història

A. Tomas

El proppassat dijous dia I I, l'Ajuntament de Llucma-
jor va celebrar el que es pot considerar el ple extraordina-
ri més curt de la histèria, ja que no va arribar ni tan sols als
5 minuts de durada.

No obstant això, no va ser tan breu cl tema que con-
templava l'ordre del dia, perquè es tractava de l'aprovació
inicial de l'estudi i detall de remodelació i alineació del ca-
rrer Ramon Llull i suspensió de la Ilicencia d'obres afec-
tada per aquesta alineació, suspensió que havia de ser rati-
ficada en aquest plenari i que, de manera sorprenent, va ser
suspesa per acord de tots els grups polítics per a un major
estudi, a causa de la polemica del tema.

Es tracta de la concessió de permis d'una obra en una
casa cantó dels carrers Ramon Llull i Convent, la façana de
Ia qual sobressurt a la resta de la de R.Llull, -que, per cert,
no te el rètol corresponent- i que, per la mateixa qüestió,
segons el pla d'ordenació urbana, en promoure una obra de
reforma en edificis afectats per aquesta norma, no poden
construir en els metres que han de ser enderrocats per la
corresponent alineació del carrer, cosa que, segons sembla,
no contempla el permís concedit de forma errònia per
l'Ajuntament, potser per una errada, no se sap si dels ser-
veis tècnics o dels politics, ja que el propictari de la vi-
venda afectada inicia les obres sense respectar la consebu-
da alineació.

Existeix, a més, una denúncia dels veïnats d'aquests
carrers de R. Llull i Convent, la qual va motivar la cele-
bració d'aquest conat de plenari extraordinari-llamp que,
sorprenentment, va ser suspès després en tots els punts.

S' ha de dir, per acabar, que en el case antic de Lluc-
major, existeixen molts carrers mal alineats, estrets, que en
promoure segons quines obres, s'han d'alinear correcta-
ment amb la resta, com es el cas, també recent, amb el bloc
de pisos en construcció a l'entrada del passeig de Jaume
III, Palineació dels quals donara una ampliada i perspecti-
va extraordinkies. •

Plenari de dia 29-IV-96

La taxa de connexió del
clavegueram augmentarà

un 993 per cent
Arnau Tomas

Des dels plenaris extraordinaris frustrats que gairebé
no arriben als cinc minus de durada, fins l'ordinari del
proppassat dilluns dia 9, que va acabar passat la una de la
matinada, i es va deixar sobre la taula per a un alite ple, ni
més ni manco que 8 mocions, 7 dc l'oposició i una d'ASI
relativa a la no inclusió del municipi de Llucmajor al pla
d' instal.lacions esportives del CIM, donara una idea de la
capsa de sorpreses que ofereix al públic cada sessió plena-
ria municipal.

L'assumpte o assumptes que originaren mes polemica
dels que es varen debatre varen ser, com sempre, els econò-
mics, repetint, tant l'oposició com els responsables del go-
vern municipal, el joc del ping-pong, i donant-se la culpa

ú tuam en t.
Així, al punt 8 de l'ordre del dia, sobre una operació de

tresoreria de 337 trillions de pta, el portantvai del grup so-
cialista, Antoni (Jarcias, en main testar el seu vot en contra,
va explicar que novament s'està incrementam el deute mu-
nicipal, que la situació es explosiva, amb renovació de pò-
lisses, repetint una vegada més el seu oferiment d'elaborar
un pla conjunt de sanejament econòmic per tal de reponsa-
bilitzar a tots del seu compliment. El regidor d'Hisenda, Sr.
Lluc Tomas, va dir que no s'oposava a aquest pla, perú que
mentrestant hi ha temes econòmics urgents que s'han de re-
soldre. El batle va contestar a Gardas que amb el pressu-
post d'enguany s'inclourà el pla de sanejament econòmic i
que a la primera reunió sobre el pessupost municipal, "el
tractarem". El tema fou aprovat mill) el vot en contra del
PSOE.

Augment de taxes municipals

Sobre les modificacions de les ordenances fiscals, on
s'ha augmentat la taxa d'alguns imposts, el portantveu so-
cialista (jarcias, també va anunciar el vot en contra de tots
aquests augments "per la nul.la voluntat política del govern

TINTORERIA 

Li ofereix els seus
serveis de rentat en

sec i amb aigua

C/. Príncep, 22 • Tel 66 21 08 • LLUCMAJOR



Salvador Reus i l'apatrida
sota l'escorça

Salvador Reus i Belmar, catedràtic de Llengua i Litera-
tura Catalanes a l'Institut Maria Antenna Salvà acaba de pu-
blicar el I libre de poesia "L'apàtrida sota l'escorça" i a la
impremta Grafimut de Llucmajor.

Anteriorment havia publicat d'altres llibres de poemes:
"La soledat del Minotaure" (1988) i "Sense encaix en el
temps" (1990), així com diversos articles de la seva espe-
cialitat a les revistes Latitut 39, Randa, Estudis de Ilengua i
literatura catalanes i Serra d'Or.

L'apàtrida sota l'escorça es una meditació sobre el do-
lor i el sofriinent que l'autor tracta de mitigar amb l'ajuda de
l'amor, la música, la interpretació ciels autors cstimats, etc.

El Ilihre es divideix en quatre parts, més un poema-prò-
leg i un poema-epfleg, recordant una mica l'estructura d'una
simfonia. Cada part consta de set poemes. El fet de recórrer
a números màgics (4, 7...) s'ha d'entendre corn l' intent per
part de l'autor de bastir un món propi davant el fracàs oh-
tingut en voler copsar el món real.

A la primera part de rellexió es fa a partir d'alguns mi-
tes grecs, en concret aquells que es refereixen a perdedors i
heterodoxos. A la segona, el poeta s'identifica amb dife-
rents personatges literaris que han patit la desgràcia i l'han
superada. A la tercera, els protagonistes són artistes margi-
nats per algun motiu, mentre que a la quarta conflueixen els
diferents fils argumentals a fi de donar un aspecte de totali-
tat.

Tots els poemes, excepte un ("ningú no es perfecte"),
són sonets per afavorir la concentració en els temes tractats.
•

municipal de consensuar cl problema del &cite mu-
nicipal" i l'augment desmesurat d'aquests imposts,
algun ciels quals s'incrementa en, es del 900 %, com
el reknit.] a la taxa de connexió a la xarxa de clave-
gueram, que abans costava 3.000 pta. i, amb l'aug-
ment en costarà 32.000.

Els altres imposts modi ficats seran els d'elimi-
nació i recollida de residus sòlids urbans, aprofita-
ment de la via pública, canvi de titulars d'auto-taxis,
venda de 'fibres i de revistes de l'Ajuntament i ober-
tura d'establiments.

Aigües residuals a Son Biel() a Sa Rimita

Sobre l'informe de modificació del traçat de
conducció de les *ties residuals de son Bieló a sa
Ràpita, Antoni Llompart, del PSM, va votar en con-
tra tot allegant que això agreujarü el consum d'ai-
gua potable i que "és un exemple de la mala políti-
ca portada per l'Ajuntament en la recepció d'urba-
nitzacions en males condicions, que està arruinat el
municipi, i que aquesta modificació va Iligada a
l'ampliació del Club Milk de s'Estanyol". El batle
va contestar estranyar-se a donar solucions al pro-
blema de les aigiies residuals de son Bieló que estan
sense depurar i el tema no té res a veure amb el
Club I\laitic.

Sobre l'assumpte urbanístic d'aprovació al pro-
jecte d'urbanització del sector IV-D de Cala Pi, A.
Garcias es va abstenir, tot allegant que "la ruina del
poble han estat les urbanitzacions sense executar" i
el PSM també va votar en contra Nis mateixos mo-
tins, que "les urbanitzacions no aporten riquesa al
municipi".

I, sobre l'inici de l'ofici de recepció de la urba-
nització de sa Torre, es va aprovar el tema per una-
nimitat, però l'oposició va advertir que els tècnics
anassin amb compte a admetre urbanitzacions en
males condicions.

Temes aprovats per unanimitat

-Modificació de les bases de selecció del perso-
nal laboral no fixe.

-Sol.licitud de canvi de titularitat de contribu-
cions especiais a les obres de sanejament de las Pal-
meras.

-Aprovació provisional de canvi de zonificació
de Maioris décima als polígons 29 i 30.

- icitud d' indemnització per a la construcció
de la bassa reguladora de Llucmajor.

-Conveni amb ¡basan.
-Concessió d'ajuda a ASMILL, per 750.000 pta.
-Annex al conveni de col.laboració pel desenvo-

lupament del projecte de "Mallorca" d'integració
laboral a minusvilids.

Adquisició d'aigua potable

El tema referent a l'expedient per a l'adquisició
d'aigua potable pel sistema de concurs, va ser apro-
vat amb l'abstenció del PSOE i del PSM. •
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Joana Lladó publica
"Estimat fantasma"

pacte amb el seu fill, qui li va proposar d'es-
criure una novel.la per a infants corn ell. Va
ser el qui va crear l'argument, i qui va ima-
ginar els personatges, perquè el II ihre de po-
esia devia ser per a lectors més grans. "És
mes fàcil escriure poesia perquè pots es-
criure fragments; els poemes són petites
obres curtes". "Estimat fantasma" està pen-
sat per als destinataris, els nins-es escolars
que han de tenir una literatura a l'abast, con-
necta and) allò que ells tenen prop i aiiih un
Ilenguatgc que els sigui afí".

El llibre tracta d'una estranya conjunció
d'energies siderals que ha fet que a l'escola
d'en Jordi s'hi hagi refugiat un fantasma
galàctic, que no té cos però que aconsegueix
comunicar-se amb els nins. Passada la sor-
presa inicial, en Jordi i els seus amics es fa-
ran amics d'aquest estrany personatge i viu-
ran amb ell peripècies hen divertides. •

C. 

Na Joana Lladó es una escriptora Iluemajorcra que viu
a Palma on ha trehallat en tots els ifribits de l'ensenyament:
pre-escolar, EGB, al programa d'Educació d'Adults, pro-
fessora, de Llengua Catalana d'Educació Secundaria i de
l'Escola Oficial d'Idiomes.

Actualment, en el marc d'un conveni de col.laboració
amb el Ministeri d'Educació i Ciência, treballa a la Direc-
ció General d'Educació del Govern Balear, on coordina
les tasques prèvies al traspàs de competencies educatives
que es duen a terme relacionades amh la I lengua i l'ensen-
yament.

Va començar a escriure publicant alguns articles a la re-
vista "El Mirall" i a part d'altres publicacions de caire es-
trictament diactic, el 1994 l'editorial Columna li va pu-
blicar cl libre de poesia "El Ball". Fa pocs mesos Ed. La
Galera li ha publicat el seu primer llibre narratiu "Estimat
fantasma". La idea d'aquest Ilibre va sorgir a partir d'un
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A l'esquerra, el Dr. Font Obrador en la seva intervenció.
A la dreta, una mostra del públic assistent.

S'A renal

Actes amb motiu
d'una capella centenària

Text i foto: Tomeu Sheri

El dia de Pasqua, a la missa major,
es va proclamar la celebració del I Cen-
tenari de la inauguració de l'església
parroquial de la Mare de Déu de la
Lactància, avui dita Capella antiga.

Ici dissabte, dia 27 d'abri!, a la ma-
teixa Capella, acte inaugural, amb una
conferència a cura de l'historiador Dr.
Bartomeu Font i Obrador, cronista o fi

-cial de Llucmajor, el qual va titular la
intervenció "S'Arenal, cent anys enre-
ra". La dissertació va ser impregnada
de dates, dades i esdeveniments docu-
mentats, que Font Obrador va anar con-
tant amb tot luxe de details.

La sol.licitud feta a l'Ajuntament de
Llucmajor per veure de construir una
esglesieta a s'Arenal (en minúscula), ja
que aleshores aquesta zona era conegu-
da com s —Illeta d'es Republicans", da-
ta del 22 d'agost de 1895.

Va col.locar-se la primera pedra el
I de febrer de 1896. L'edifici va ser
construït amb planificació del sacerdot
mossèn Miguel Salvà i el propietari de
son Verí de Baix va fer un regal dels te-
rrenys necessaris per dur endavant el
projecte. La inauguració i henedicció de
la primera part de les obres i celebració
de missa va ser el 12 de juliol del ma-
teix any. Segons el que hi ha escrit en
una monografia de mossèn Sebastià
Guasp, aquella diada va congregar de-
vers tres mil persones, la majoria Iluc-
majorers. Presidiren les autoritats en-
capçalades pel batle Ilucmajorer, Joan
MOjer Noguera.

Deixant la part histórica i tornant a
l'actual, hem de dir que el proper 1 de
juny, a les 9 del vespre, a la mateixa
Capella hi haurà una conferència a cà-
rrec del vicari general mossèn Joan
Bestard, sobre "Parròquia i poble". I dia
15, al mateix lloc, una tau la rodona so-
bre la temàtica "La nostra Església com
a punt d'encontre i d'unió dels arena-
lers".

Els actes centenaris continuaran al
mes de juliol, per acabar el diumenge,
dia 14, amb una ofrena floral. Al proper
número us oferirem el programa com-
plet d'aquests actes.

VII Recital poetic i pancaritat

Es va celebrar un nou recital poètica
amb motiu de la festa del Pancaritat. Va

ser el proppassat dissbte, dia de l'An-
gel, també a l'antiga Capella. Fou la se-
tena edició ininterrompuda d'ençà que
s'Arenal celebra aquesta diada, com ce-
lebra Llucmajor la diada al Santuari de
Grkia. Enguany, el Pancaritat no es va
realitzar al Pont de ses Set Bowes, com
era tradicional, sin() que la gent es va
trasll adar a la Pore iú ncu la, després
d'una missa i panegíric a cura del P.
Jordi Perelló, a la parròquia. Una diada
de festa, on les families disfrutaren amb
alegria, bulla, amistat i bons desitjos.

Pel que fa al recital de poesia, hem
de dir que es va comptar amb la inter-
venció musical de Sebastià Salvà i altre
alumnes de l'escola de Música. Recita-
ren poemes V. Jacobson, J. Casadesús,
M. Noguera, M. Servera, M. Salvà, J.
Alzamora, J. Perelló, M. Monserrat,
Maria del C. Bonnín, Maria del C. Ro-
ca, J. Ferrer, T. Sbert, T. Vallespir, Ma-
ria A. Alzamora, J. Oliver i M. Monse-
rrat.

La vetllada va resultar molt agrada-
ble i fou tancada pel rector P. Jordi Pe-
relló, amb paraules d'agraïment i de sa-
lutació davant els actes del I Centenari
esmentat abans.

Notícies breus

-Un meravellós dibuix de l'artista
Maria A. Noguera ha estat l'emblema
per anunciar la celebració dels actes
centenaris de l'església. Es tracta d'una
litografia de la part exterior de la Cape-
lla.

-La UD Arenal de fink) l juga mi-
llor, de cada jornada, però continua per-

dent partits.
-El Club de bàsquet Tennis Arenal,

al contrari, ha realitzat una temporada
brillant.

Es va formant una plataforma per
continuar endavant demanant nil lores
municipals per a s'Arenal. De vegades
sorgeix, tins i tot, el mot "segregació".
Una moguda important, i també preo-
cupant...

-La campanya de promoció "Un hi-
vern a Mallorca" ha estat novament co-
ordinada per l' Associació d'Hotelers
s' Arenal. Platja de Palma - Can Pastila.

-El Club Ciclista Arenal es va apun-
tant molts merits coordinant bon nom-
bre de carreres ciclistes.

-El canal 4 de televisió va oferir un
ample reportatge sobre qüestions de
s'Arenal. Hi intervingueren A. Fil, S.
Capó, P. "es ferrer", P. de "Bonanza",
Q. Valeriano, T. Sbert, P. Ribot, P. Ca-
nals, J. Alzamora i aquest informador.
Coordina el programa, "Gent dels nos-
tres pobles", Xisco Barceló.

-Sota la coordinació del grup
"Amics dels Reis", va tenir Hoc la cele-
bració del "dia del II ibre", a la plaça de
Reina M. Cristina. Mes gent que altres
anys i bon nombre de vendes, segons
va manifestar el president Joan Ferré.

-Es vol rendir un homenatge a Da-
mià  antic president del grup
"S'Ajuda" i de la UD Arenal. Ha passat
Ilargues temporades a Caniries i ara re-
sideix a Sineu.

-La temporada turística d'enguany
continua sent esperada com a bona. De
fet ja ha començat i de moment tots els
hotels romanen oberts. •
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Majoral, vós sou ben l'amo
Ramon Tous
Fotos: C. Julia

El passat dia 13 d'abril, al café
Colon de plaça, va esser que na Cata-
lina Font ens presenta de part de
l'OCB de Llucmajor, l'entranyable
actuació d'un estol de músics i can-
taires de bo to.

En Biel Oliver, Majoral de la
guarda, la veu més contundent, que a
cops de ximbomba provocadora els
mena per l'univers pairal de la cançó
popular. Gala madur, estrella indiscu-
tible, no es dóna per ningú a l'hora
d'omplir la taleca de mirades enamo-
rades i retudes voluntats.

En Delft' Mulet, mansa pluja de
rissos sobre la guitarra seductora,
agombola impassible l'esbart de don-
zelles de primera tila que admiren -
rioleres- la seva bellesa inquietant.

En Biel Oliver, l'amo del clarinet,
tot bonhomia i rialles, que ens alegra
amb els sons virils i mesurats.

En Joan Oliver, tan discret, mena

tuba i bombardino. I n'Andreu Julia?
Tan condret, tan compost, tan penti-
nat...! Sembla que no faci per a ell,
aquell contrabaix!

En Colon era una festassa. Tot
feia ho com mai: les otomanes estiba-
des i els miralls ovalats plens de gent;
les senyores amb les metxes estrella-



des, II uents i escarpides, sota
pams de cordoncillo ancestral;
les cares més venerables de la
vila; les jovenetes com gerri-
cons de rialles; les tendres pare-
lles casades de fresc; la munició
d'estudiants orgullosos del seu
innocent play-back; i darrere
dels vidres els nassos estirats
dels que han fet tard. Hi havia,
en efecte, un hatzer de mala
gent: escriptor, periodistes, mú-
sics, mestres d'escola, i qualque
funcionari, fins i tot.

1 així fou com, al bell davall
dcl televisor, entre l'anunci de
Tio Pepe i el d'Skol, comença
el combat de canons. Hi va ha-
ver temps per a tot: les històries,
els panegírics, la reivindicació,
Ia tolcrancia, l'agrafment, la
música nostrada i les mambelle-
tes com castanyetes a cada pas.
I, sobretot, els hits esperats: La
Mort de na Roseta, Es Burjons,
Sa Porrasa, Jo sóc català, Ses

Panades...
La cosa puja que fa por: re-

nous, rialles, la cafetera exprés
que va les totes, el xiiiiffff dels
casdetaronja i els al.lots que ja
no perdonen els daballs sonors.
Els cantadors no es fan por de
res i contraataquen amb un efi-
caç mix de ritmes engrescadors:
les polques, les havaneres, els
romanços, el pas-doble i qual-
que classic que guaita contun-
dent. La premsa no perdona: la
tele de Llumma trepitja, tapa i
sempenteja sense pietat, i la
intrèpida Coloma, armada amb
el seu flaix amenaçador, acon-
segueix l'avantguarda un i al-
tre cop.

Després de treure del paner
una mar de comtes generosos,
de dames de mans hlanques, de
princeses patidores i de prín-
ceps plaents, en Majoral ens
envida amb foro: per la terra,
per la llengua, perquè no n'hem
de menesteer, de rei! L'exit es

rotund. El públic amenaça: fins a mit-
ja dotzena de bisos de regal.

Després es fantàstic. Als lavabos
hi ha un ambientasso. Al cafe, tot hi
bull: crisis, giscades, tassons, corre-
gudes, galtufes vermelles, rum-rum
de plats i cadires... Un brunzit eixor-
dador.

Les rotlades s'instal.len i els can-
tadors queden a sopar. Calamars i
croquetes de na Maria que roden ba-
rra amunt i cerveses que van a lloure.
Na Colonia, Mater Amatisima, ner-
viosa dins un ordre, riu i passa pena i
comana feines per a la revista del fu-
tur. Els homes surten defora i arre-
glen el món com després d'un plena-
ri d'upa. La incineradora i cl Barça.
Aznar ha passat definitivament de
moda. •

expert ELÈCTRICA

Sens dubte te convencerà   

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)
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CULTURA

Cinema i literatura,
una relació de parella

Joana Artigues i Rebassa

Janine Vidal, Antoni Figuera, Miguel Carde!!, Jeroni Salom,
Antoni Serra i Manel-Claudi Santos.

Foto: Coloma Julià

Entre els records que guardo com
a más entranyables del que va ser la
meva infancia a Llucmajor hi ha les
primeres sessions, els diumenges ho-
rabaixa, a qualsevol dels tres cinemes
que hi havia, en aquell temps, al po-
hie (cas Coix, es Principal i can Ma-
taró).

La sort que han tengut cada un
d'ells és de tots coneguda: can Mata-
r6, reconvertit en un institut, enderro-
cat i, ara, convertit en una placeta, a
alguna cosa semblant: es Principal,
encara sencer, però com a sala per
fer-hi de tot, mitings, hall de saló, co-
munions... i cas Coix, viu, pea) amb
pujades i baixades notables fins que
en Biel Thomas, I ' home que va in-
ventar cl Cinema, segons el meu fi-
lio!, cl va fer seu convertint-lo en el
que es: un cau de vici per a aquells
que estimen el Cinema.

Des de fa uns anys, en Biel
Thomas no s'atura de fer coses per
motivar la gent perquè estimi el Cine-
ma amb la passió que només el setè
art pot provocar, vosaltres que viviu
al poble ho sabeu mes bá que jo. La
darrera d'aquestes iniciatives ha estat
el cicle Cinema i Literatura, amb la
projecció de tres films i un debat.

El passat 19 d'abril, cinc amants

dre el món del Cinema i la Literatura.
Más d'un dels assistents mani-

festa, a la seva manera, el descriers
que els causa el fet que el debat fos el
més allunyat a un diseurs academicis-
ta i seriós, però, la majoria ens ho
passarem d' allà mes há escoltant allò
que en pensen els altres, un bon exer-
cici per superar l'egocentrisme, d'un
tema tan difícil de concretar i del que
tant en sabem tots.

De tot el que es va dir, es pot de-
duir que la franja que separa el Cine-
ma i la Literatura Os tan minsa que és
impossible establir una frontera clara,
la qual cosa no vol dir que siguin el
mateix, ni que el resultat d'un film
que parteix d'un bon llibre hagi de ser
forçosament bo, o al revés, un bon
film no te perquè correspondre a cap
obra mestra de la Literatura. Al cap i
a la fi, són dos generes tan diferents
com la nit i el dia, tot i perseguir els
mateixos objectius, i és justament
això el que els fa únics i ens permet
valorar- los pel que són: obres d'art o
veritables nyaps.

Crec que, tot i la farsa que s'ama-
ga la majoria de vegades darrera
d'aquests móns, allò que es ho sobre-
viurà les modes del moment i esce-
nes d'un film o passatges d'un Ilibre
formaran part dels nostres records,
fins al punt de convertir-nos en prota-
gonistes d'aquelles obres que estan
tan Iligades a la nostra vida. •

del cinema (Jaume Vidal, Antoni Fi-
guera, Antoni Serra, Jeroni Salom i
Manel-Claudi Santos) vengueren al
poble a parlar d'un dels temes más in-
teressants i polemics: el Cinema i la
Literatura.

Quaranta persones, tot un exit a la
mala fama que tenim els Ilucmajorers,
assistírem a l'acte, on els col.labora-
dors de la revista de cinema Temps
moderns exposaren, gracies a l'es-
forç que va fer en Miguel Cardell per
moderar-los, la seva manera d'enten-



Grimait, el professor
Ramon Tous
Foto: C. Julià

El passat dia 26 d'abril, a la sa-
la de piens de l'Ajuntament es va
fer un acte més dels que es dedi-
quen enguany a la commemoració
del centenari de la publicació de
l'aplec de Rondaies Mallorquines
de Mossèn Alcover. L'acte estava
organitzat conjuntament per
l'Ajuntament i per Sa Nostra, i
arreplega tres dotzenes curtes de
persones -no canvieu l'ordre dels
complements!-

La regidora de Cultura parla
sobre les rondaies d'en Jordi des

Racó ¡¡tir importància cabdal. Se-
guidament, li va plaure molt de
presentar cl professor Grimalt i la
seva con ferencia "Les Rondaies,
tradició i originalitat", títol, com
veis, originalment tradicional.

Josep Anton i Grimait, professor
del Departament de Llengua Catalana
i Lingüística General de la UIB, va
néixer a Felanitx, l'any 1938. Ha pu-
blicat, a mes de diversos articles d'in-
vestigació, la novel.la Història d'una
dama i un lloro i prepara en l'actuali-
tat l'edició crítica de l'aplec de Ron-
daies Mallorquines d'Alcover.

El professor Grimait -tot ell tradi-
ció i modernitat-, sense sorprendre ni
decebre ningú, arrenca, com sempre,
comediant, renquejant, retòric, ame i
entusiasmat. Teatral però no histriò-
nic, amb una sehria i perfecta combi-
nació de granes i grisos, no es permet
ni la lieu frivolitat d'arraconar per un
dia la camisa de tergal. Els ulls d'in-

Ia figura d'Antoni Maria Alcover,
la intufció prístina i romàntica que
el dugué a canar amunt i avail arre-
plegant rondalles i tradicions, la
capacitat de feina, el merit literari,
Ia frescor, el dramatisme i l'oralitat
que ens arriba a través dels seus es-
crits 1, sobretot, el prodigios efecte
plaent que ens produeix les ronda-
lies d'anys i panys ençà. No hi fal-
ten els exemples, les referencies,
un petit rosari de textos escollits,
les acotacions còmiques, les anec-
dotes personals, les estudiades dis-
gressions, les preparades sortides
espontànies, les comparacions que
no es fan odioses, la reivindicació.
A poc a poc ens trasllada a un

món no gaire llunyà però increi-
blement remot; ens parla d'una
Mallorca xapada en possessions;
d'una gent que es contava ronda-
lies a la vora del foc; de quan les

dides i criades omplien les cases dels
senyorots de Ciutat; de quan les fa-
mílies es reunien per resar el rosari;
de quan els infants enclaven mumpa-
ret meu; del temps dels gramòfons i
les misses en llatí; de na Rafela Calo-
na, de Son Servera, que agranava des-
calça perquè era cega i en sabia un
batzer, de rondalles ben saboroses...

I tot això ens remunta a un men
encara més liunya pea.), en canvi, no
tan remot; un temps de reis, de cava-
liers, de dracs i de proves; un temps
d'anells màgies, de prodigis, de cas-
tells i de fades. Un temps de bruixes,
de missatgers, de miracles i de prin-
ceses agosarades que no es fan por de
res i que sopen, hen xalestes, d'unes
hones sopes amh un ou estrellat.

I el públic va tibar amb elegancia.
Atents i receptius. No miraren els re-
llotges, ni cercaren dins les bosses, ni
es giraren enrere a cada remor. Les
justes preguntes que mana l'ortodò-
xia i qualque hecadeta innocent, atri-
buible mes a l'edat provecta de l'es-
cola que a un sermó tan academic i
ben mesurat.

En acabar, la regidora s'encén i hi
posa el brotxe. Ben ensenyada, (Jena
les grades, diu add), i torna a ploure
i a plaure a gust de tothom. I si no vos
ho creis, ide anau-ho a cercar.

I jo me'n vaig venir amb un cape-
Ilet de vidre; i es al.lots, pes camí,
maquets i maquets, i no me'n deixa-
ren hod. •

faut li guaiten darrere les ulles pro-
vectes; les mans blanquíssimes de ca-
pella lletrut acaronen els llibres, hi ha-
lien, hi juguen i els tornen desar; la
barba i el posat ii vessen conqueteria
i senectud...

La fonètica es espessa, masculina;
llueix, ben rabent, la millor kione fe-
lanitxera, sense estridències, sense
encarcaraments. L'entonació, pea), es
fragil, un poc aviciada: assaboreix les
paraules, vacil.la, torna enrera i amb
carusses simpàtiques i estudiats can-
vis d'ulleres, cerca la segura con-
nivencia d'un públic condescendent i
divertit.

I a poc a poc ens omple els 50 im-
pecables minuts de conferencia lloant



Ramon Tous
Fotos: Coloma Julia

Ja entrat el mes de maig, sant
Jordi encara ens ha regalat un darrer
Ilibre: La plaça &Africa de Miguel
Bezares, indignament publicat per la
col.lecció Raixa dc can Moll.

El llihre es i no és un aplec de
poemes-narració, de la mateixa ma-
'lent que Ares Ilibres de l'autor -Cos
de Calitja, Carnaval, Crònica del
desfici- eren i no eren narracions-po-
ema. Bezares es caphussa un altre
cop a l'univers poètic de la seva
obra; hi torna a penetrar sense pietat;
s'hi burina de bell nou sense por.

Hi desxifram els yells fantasmes:
la mort, la solitud, el desassossec,
l'abandonament, la violència, el do-
lor, l'obsessió... Hi Ilegim els sim-

C/. Músic Joan Xamena, 12 • Tel. 66 14 84 • (Llucmajor)
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Crònica multimèdia
bols eterns: mosques, papallones,
tombes, mòmies, roses, somnis,
jacos, Ilençols... Hi tastam les for-
mes retrobades: l'angoixa, el surrea-
lisme, el minimalisme, la sordidesa,
la hipérbole, el futurisme inquie-
tant...

El narrador -aspre, viril, entotso-
lat- ens enfila, una rere Libra, 20
quasi-poemes, un diari/nitari lus i tì i
unes notes imprescindibles per al
lector casolà. L'autor -seductor, va-
lent, engrescador- canvia, malbara-
ta, muda i tergiversa l'avorrida reali-
tat; ho deixa tot tudat de poesia; mill)
imatges, amb ritme, amb rima.

I per aquests gairehé-poemes, hi
passegen, una mica perduts, uns per-
sonatges solitaris, absents, desdibui-
xats. Hi ha un nin que passa 50 anys
jugant els conillons d'amagar-ama-
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gar, un home condemnat a cagar
quatre hores diàries en la més ver-
gonyant soledat, morts que rehen vi-
sites, brodadores-cloïssa timides i
emporuguides, yells ticits, prostitu-
tes que s'apaguen i éssers deformats.

Un món de contradiccions fortes,
de contrastos punycnts; el desig i la
repugnància; la bellesa i la mort;
l'esperança desfeta; els somnis per-
duts; les presències absents. I, com
sempre, tot amarat de sexe.
D'erotisme, no: de sexe. Fe-
titxisme? Necrofília'? Orali-
tat?

I la presentació, és clar,
ad hoc. A la sala de plens de
l'Ajuntament amb moltes ca-
res conegudes de la cultureta
de Ciutat. No debades Biel
Mesquida n'havia fet la crida
a la seva secció del Diario de
Mallorca del dia anterior i hi
augurava tota casta de sus-
pens al voltant de l'absència
present de Blai Bonet. L'aju-
dant de camp Biel Thomàs -
dibuix de la portada, camise-
tes, dissenys de la presenta-
ció...- va idear un àdio-vídeo-
muntatge que permeté simul-
tandtats impossibles i coin-
cidencies insòlites. Les tres
estrelles es parlaren i s'escol-
taren cada un des del prota-
gonisme compartit d'un tele-
visor. Blai Bonet -el mestre

reclòs- en destaca la bellesa grega, la
intelligencia i l'amistat. Neus Picó -
el rostre balear- en dóna la bona no-
va i en llegeix ducs narracions. Mi-
guel Bezares -el pare orgullos- ex-
plica i embulla què és i que no és el
!fibre. És seu; hi té dret. En llegeix
dos contes més. Efectes d'il.lumina-
ció molt celebrats.

Al final venda i dedicatòria
col.lectiva de llibres. Les camisetes

amb poema Twilight zone s'acaben
en un dir Jesús.

Antologia.

Una de medieval:
"El rei s'adona que el marit gelós

ja ha begut prou per començar a no
poder mantenir controlada la seva
ràbia, i prem el braç de la reina que
ha fugit un parell d'anys enrera
quan, essent donzella, el mateix rei
Ia base a trenc d'alba iIi diu: "podràs
mirar aquesta nit sense enyorar-la— .

Una de sangonosa:
"És la sang seca de les tingles la

que mes me costa de fer desaparèi-
xer, perquè la de la pell obscura i en-
crosterada amb una mica de asliva
es dilueix i me n'oblid ràpidament,

de la seva insistència, perquè
s'esvaneix i no record ni tan
sols que he sentit l'alegre re-
gust de tanta mort inútil en la
mewl Ilengua."

Una de preciosa:
"Ella s'ha esforçat perquè

jo pogués tornar al seu Hoc
els bocins de dia que m'ana-
ven caient amb cada punyida
al pit; ha esmorteït la seva in-
quietud perquè jo pogués
acostar-m'hi i trobar-hi un re-
cer impossible. Però no he
tornat a poder ohrir una sola
encletxa en el meu temor per
Ia qual ella pogues entreveure
un limit per a la seva recança
o un I lindar per al seu ajut, i
el silenci s'ha ensenyorit del
nostre camí, i m'ha obligat,
encara d'una manera més do-
lorosa, a sentir clarament la
meva desfeta." •

C/. Impremta, n2 1 - (Pas d'en Quint)
Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca
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Antologia poètica i lectures de Maria-Antònia Salvà:
dos llibres que reivindiquen la poeta llucmajorera

Maties Gardas

Des de feia un temps s'havia oh-
servat un cert interès renovat per l'obra
de Maria Antònia Sall/A. La celebració
del 1256 aniversari del naixement de
l'autora va servir d'ocasió perquè el
PEN Club, una entitat que agrupa es-
criptors de tot el món i que té una dinà-
mica brancabranca catalana, retés un home-
natge a la poeta Ilucmajorera. Mesos
enrera, els diaris editats a Barcelona -
"El País", "Avui"...- i cl setmanari "El
Temps" publicaren articles valorant la
figura literària de Maria Antònia Salvà.
Paralielament, en l'àmbit local, conti-
nuava reeditant-se la col.lecció muni-
cipal "Papers de l'Allapassa" i se cele-
braven alguns actes públics comme-
moratius de l'efemèride. El comenga-
ment de l' any 96 ha aportat dues nove-
tats hibliogràfiques de summa im-
portància per a aquesta nova valoració
Maria Antónia Salvó: l'Antologia poè-
tica i Lectures de Maria-Antònia

Una antologia rigorosa i d'abast po-
pular

L' Antologia poètica a que feim re-
ferencia es d'Edicions La Magrana i ha
aparegut, amb data del gener de 1996,
amb el número 70 de la col.lecció estu-
diantil l'Esparver Llegir. En realitat,
aquesta Antologia poètica es una nova
edició de la que va fer l'insigne Josep
Camer l'any 1957 per a ['Editorial Se-
lecta, i que va suposar, sobretot de ca-
ra als catalans continentals de la post-
guerra, el retrobament amb la poesia
de l'autora mallorquina. L'històric prò-
leg carnerià, que tantes claus interpre-
tatives va donar, es incorporat en l'edi-
ció de La Magrana com a apèndix,
mentre que la nova introducció es un
assaig de Joan Triadú.

En conjunt, es tracta de 77 poemes
-sens duke, els més celebrats de l'au-
tora-, extrets dels seus llibres princi-
pals, ara segons ordre cronològic: Es-
pigues en flor, El Retorn, Cel d'hora-
baixa i Lluneta de pagès. Han estat eli-
minats de l'antologia els fragments en
prosa i les traduccions. Completen
l'edició, a mes d'unes "Propostes de
treball", un "Petit vocabulari dels poe-
mes", ja publicat en l'edició de 1957.
Aquest vocabulari pretén ¡Muir, a tra-
ves de sinònims o d'una breu explica-
ció, cl lèxic dialectal i no estàndard que

de vegades usa l'autora, especialment
pel que fa a noms de flora i fauna o a
feies i elements del camp. (LIAstima,
però, que s'hi escolin algunes errades
del calibre gros, com es ara dir que
mantellina significa, en un poema ma-
riantonió, "estat d'embriaguesa"!)

No hi ha dubte que el gran merit
d'aquest !fibre, a part de rescatar una
edició histórica ja exhaurida, es posar a
l'abast de les noves generacions d'es-
tudiants i del públic lector en general
un tast seleccionadíssim de la poesia
de Maria Antònia Salvà, mitjançant
una bona edició i dins una col.lecció
de fàcil i econOmic accés.

Un eon junt de noves investigacions

L'altre Ilibre que cal ressenyar es
Lectures de Maria-Antònia Salvà, apa-
regut amb data del mes de març passat,
amb el número 3 de la Biblioteca Mi-
guel dels Sants Oliver, de les Publica-
cions de l'Abadia de Monserrat que di-
rigeix Josep Massot i Muntaner. Se-
gons consta en els credits del llibre, per
a redid() d'aquesta obra s'ha comptat
amh la col.laboració de l'Ajuntament
de Llucmajor.

Aquest llibre es una obra especia-
litzada en la qual coliaboren diversos
escriptors i investigadors. El sentit
d'aquesta obra es, tan com l'expressa
Lluïsa Julià i Capdevila en el pròleg,
"omplir un huit important i ja de massa
temps sentit entorn d'una figura literà-
ria cabdal en la literatura catalana mo-
derna com es la poeta Maria-Antònia
Salvó".

Amb aquest objectiu reivindicador,
els diversos col.laboradors de l'obra
desfan tòpics molt entesos sobre la
manca de biografia de la poeta, també
combaten afirmacions errònies sobre la
no evolució de la seva obra poètica i
rebutgen la idea que escrivia nomes de
forma intuitiva i sense plantejaments
intel.lectuals de fons. En definitiva, si-
tuen "l'obra i la figura de SalvA en el
conjunt de la intel.lectualitat de la seva
epoca". No s'estan tampoc de parlar
del conflicte que va viure per la col.li-
sió entre la seva vocació literària i in-
tel.lectual amh la posició personal prò-
pia d'una dona fadrina d'una casa de
senyors benestants.

El volum, de 228 pàgines, es ben
divers pel que fa a continguts: des
d'una primera part nies aviat dedicada
a evocacions i homenatges -amb textos

de Marta Pessarodona, Maria Mercè
Marçal, Sam Abrams, Joan Triadti i
Carme Riera, Valentí- fins a un capitol
central format per estudis i assaigs.
en aquesta segona part on es publiquen
treballs com el d' Isabel Graiia, que si-
tua la personalitat literària de M.A.
Salvà en cl context de la intel.lectuali-
tat mallorquina de preguerra; el de
Lluïsa Julià, que investiga les relacions
i influències entre Cartier i Salvó; o cl
de Francesc Lladó, que tracta de la
polemica edició de les Obres Comple-
tes de l'autora, enmig de problemes de
censura i de les intromissions del pro-
franquista Llorenç Riber amb el be-
neplàcit del germà Antoni Salvà, també
addicte al regim, perú combatudes amb
la ferma decisió de la poeta gràcies als
bons consells de Miguel Ferrà.

En aquest capítol, també, es de des-
tacar el text de la Ilucmajorera Marga-
lida Tomàs, que fa una autentica pega
d' investigació literària sobre el primer
I libre de M.A. Salvó, Poesies (1910),
però que es ple de suggcriments i pistes
per a una comprensió completa de tota
l'obra poètica de Pautora. També hi ha
dos articles centrats en la tasca de tra-
ductora exercida per Salvó, tant pel que
fa a Mireia de Mistral (obra de M.A.
Perelló i de P. Rosselló) com pel que fa
a Els promesos de Manzoni (obra de
G. Albertochi). Finalment, el Ilihre es
tanca amb una Cronologia i una Bi-
bi iografia, ambdues molt completes, la
primera feta per Isabel Grafia i Lluïsa
Julió, i la segona nomes per Graf-Ia.

No hi ha dubte que, en aquesta re-
cuperació de Maria Anteinia Salvó,
aquests dos llibres són peces fonamen-
tals i, per tant, no poden ser menystin-
guts ni oblidats per qui vulgui acostar-
se a la figura intel.lectual i a l'obra de
Maria Ant6nia Salvó. Esperem que ten-
gui n con lin tfitat.

Per una altra banda, no deixa de
causar certa satisfacció comprovar, a
través de les referencies bibliogrófi-
clues dels estudis surara esmentats, com
algunes iniciatives promogudes des dc

local i plasmades en forma dc
publicació, ja sigui a través de l'Obra
Cultural Balear, "Llucmajor de pinte
en ample o la col.lecció "Papers de
l'Allapassa" que edita l'Ajuntament
des de 1990, són peces que han col.la-
borat a crear aquest clima general de
recuperació i nova valoració de Maria
Antònia Salvó. •



CORVILLO & MAS
ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE

ASSEGURANCES
	  •saKi4.*** 	

Fiscalitat: 	Declaració de la renda.
Declaració del patrimoni.
I.V.A.

Comptabilitats per ordinador.

Assegurances. 
Vehicles, embarcacions, comerç, vivendes...
Responsabilitat civil.
Assegurances de vida, accidents, baixa laboral
Plans de pensions, jubilació, fons d'Inversió.

Si el que voleu és un bon
servei professional, fiable
i de qualitat, aquí ho
trobareu. Vos esperam!!!

Carrer Antoni Maura, 32. Llucmajor.
(devora el centre de salut)

Horari: de 16:30 a 20:00

Miguel Bezares,
autor de la Plaça dqfrica

Antònia Font
Foto: C.

-Que es Plaça d'Africa?, un cafe, una cervesa o un
bourbon?

-Un glopet de bourbon abans d'una cervesa.
-És, un poema en prosa, prosa poètica o res d'això?
-No vull que s'entengui com el llibre de contes d'un

poeta, sin() com el llibre de contes d'un que a mes es poe-
ta.

-S'assembla la Plaça d'iNfrica a la Plaça d'Espanya?
-S'assemblarien si cap de les dues existís; a partir

d'això existeixen a la meva consciencia.
-Hi ha literatura catalana?
-Segons els manuals, sí; segons la mewl percepció, sí;

segons la crítica, també; per als lectors no ho sé. •

Quatre mots 



•Enquesta S'han de tomar "Ses Escoles"
o s'han de restaurar?

Sebastià Artigues.
Regidor responsable

de Manteniment

-Sempre ho he dit així. S'haurien
d'arreglar els fonaments pen) s'hauria de
mantenir l'escola que hi ha; consider que
l'escola que hi ha feta, de mares és molt
més forta i duradora que totes les altres
escoles que en aquest moment (s' Algar,
son Ven). Hi ha finestres massa grans,
id6 que les redueixen, uns cel-rassos can-
viadors, que es canviïn, pea) crec que si
es reforçassin ei s fonaments Cs podria so-
lucionar amb una bona reforma (teulades
noves, calefacció, etc.) •

Antònia de Pàdua Catany.
Mare d'alumne del CP Rei

Jaume III

-Això és molt complicat. A mi, com a
mare, m'agradaria que estassin millor del
que estan, que tenguessin més serveis
dels que tenen. Jo em vull refiar dels tee-
ni es, que diuen que aquestes escoles
cauen, perquè les tomin, ha de ser veritat,
que caiguin. Pen) també m'agradaria con-
servar-les, perquè moltes cases antigues
les restauram per conservar-les, tot i que
costa molts doblers el fer-ho. •

Antoni Coll.
President de l'APA CP. Rei

Jaume III

-Nosaltres hem intentat tot el possible
per tal que no les enderroquin, per() sí per
actualitzar aquestes escoles. S'ha decidit
fer-les noves, per() no per tin capritx sin()
per les necessitats. Si donen 150 mi lions
de pessetes per restaurar-les, nosaltres no
hi tenim cap inconvenient, però no ás una
decisió nostra, sinó del Ministeri d'Edu-
cació. En manquen 150 per arreglar-les,
pea) el MEC en dóna 250 per fer-les no-
ves. Davant d'aquesta alternativa, nosal-
tres no hem tengut opció, perquè el poder
de decisió, repetesc, no és nostre. •

Andreu Escales.
Estudiant de 8è d'EGB. CP Rei

Jaume III

-Jo trob que no les haurien de tomar
perquè tots en tenim un bon record i trob
que es podria solucionar amb un bona re-
forma. •

Joan Monserrat.
Director del CP Rei Jaume III

-Aquest és un tema una mica violent
per a mi. Si els pares han pres una deci-
sió, em sembla perfectament be. Fer una
escola sobre aquesta que tenim no és el
més adient perquè sempre tendríem una
escola vella, sense laboratoris, gimnàs...
Ara bé, aquesta escola, on ha estat mon
pare, on som jo, duu una difrega molt for-
ta de sentimentalisme i aquesta és una al-
tra qiiestio.

Dc totes maneres, crec que el que
Llucmajor necessita és una escola moder-
na, adequada a les necessitats de l'ensen-
yament actual. •

Aina Mora.
Conserge del CP Rei Janine Ill

-Crec que s' hauria de fer una reforma
bastant grossa. Jo ho conservaria. Les pa-
rets que hi ha ara són mes fortes que les
que faran, els materials que usaran no se-
ran tan bons com els que tenim. •
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7Quaderns de
I-4 um Major

Quina esplendida pri-

mavera florida ha estat la
resposta a les pluges
abundoses de la mica de
naturalesa que sobreviu.
Després dels blancs de
prier i de l'esclafit dels
grocs incomptables que
l'avancen, ha arribat ge-
nerosa, pròdiga, l'explo-
sió multicolor: primer els
albons, aquesta planta
que evoca la immortali-
tat, els alhonars florits
com boira rosada que,
vista més d'aprop, en un
únic albó solitari si vo-
leu, esdevé una
constel.lació blanca i plo-
mallosa; immediatament
les flors d'un malva en-
cés de la modesta estepa
blanca; immediatament
les flors d'un malva
encès de la modesta este-
pa blanca; cl vermeil
encès, de bes sagnant, si,
de les roselles, i la seda
translúcida del seu
germa que fruita somnis freds i anti-
gues metgies, el cascall; i tot d'una
l'escuma levíssima, impalpable, ni cel
ni lila, dels cardessars (gòtics, com
els adjectiva amb precisió d'inventor
de Ilenguatge Blai Bonet), i l'esclat
incomptable, les brunes pinzellades
diagonals, d'un morat litúrgic, dels
gladiolets silvestres, la nevada com
de papallones de perla de les flors
blanques l'estepa negra, i ara ja, esti-
vals, les garlandes de petites trompes
de gramòfon antic de la corretjola...
N'hi ha prou amb sortir de la vila,
passejant, agafar el cotxe per anar a
part o banda i el trajecte es converteix
en un viatge de magies sempre sor-
prenents, corprenedores, que se' ns
ofereixen arreu, a qualsevol redol, a
qualsevol vorera del camí.

Pere, massa sovint basta alçar els
nus perquè ens colpegi el contrast, la

malifeta nostrada, la destrucció insen-
sible i absurda, filla d'una cobdícia
destrempada, hereva de la secular
misèria física i moral que ens ha posat
a les mans aquest fruit incessant que
anomenam halearització i que, ara, té
per a mi la forma del ciment que len-
tament s'ordena en el que sera la pis-
ta de carreres de cotxes d' interès so-
cial, camí de s'Arenal, devora la futu-
ra autopista. Llavors bellesa i desola-
ció s'entrunyellen d'una forma des-
concertant, contradictòria, punyent
que és potser el signe del segle que
vivim i feint i ens fan.

* * *

Ronald Stuart Thomas, un capella

gal.lès, fill d'una terra cruel i un poble
malmenat, ara ja nonagenari, és un
dels millors poetes contemporanis en

Ilengua anglesa, que ara
podem Ilegir en catala a
una antologia editada
per Columna. Sap que
és estimar amb un de-
sesperat amor un país
malanat i salvatge, mi-
rar-lo des del punt de
vista lúcid dc l'Home,
dir-ne veritats fondes.
Ja de jove va anotar
aquesta veritat que,
aquí també, al país de
M.A. Salva i la propa-
ganda turística feta ide-
ologia, té el relleu es-
molat d'una vacuna im-
prescindible i dolorosa:
Massa distants perquè
veieu/ els paràsits i la
podridura de la tija i el
cuc ros/ que roseguen
les pelleringues dels os-
sos petits,/ les ovelles
pasture!! a Bwlch-y-
Fedwen,/ col.locades
romànticament segons
tenen costum/ daniunt
el forts desolat de les
rogues pelades...

* * *

La primavera ha vist

també florir a la vila un grapat d'acti-
vitats que marquen els batecs d'un
pols que es nega a morir, per molt que
les institucions li facin poc costat. En
trobareu més informació a altres pa-
gines d'aquesta revista; però no em
pue estar de recordar l'emocionant,
irlandès, mallorquí, recital de Biel
Majoral al Colon. Davant una genta-
da que va sorprendre els mateixos or-
ganitzadors, cl cantador, l'artista, al-
gaidí va fer viure el miracle que
sembiàs normal allò que la nostra cir-
cumstancia ha fet excpcional, però a
tants de llocs del món es una vivencia
habitual: la contintiftat, la vida del
nostre patrimoni cultural, no com an-
tropologia nostalgica, sinó com ex-
pressió artística: malgrat el telèfon i la
maquina de café, ens va desvetllar les
papallones de la festa i la rialla fresca,
les papallones de l'emoció dels hells

Miguel Cardell

In a sentimental mood,
el Sen Pirris..
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romanços dramatics, les papallones
de l'orgull de les cançons de Iluita i
afirmació: Biel Majoral es un ver des-
vetllador de papallones interiors i
col.lectives. El Cinema Recreatiu,
veritable centre de la vida cultural lo-
cal i oberta, va organitzar una nova
setmana de Cinema i Literatura, que
s'obria amb una taula rodona que,
malgrat alguns ponents anassim pot-
ser massa de divins, usant una retori-
ca no sé si comprensible, entre una
cosa i altra va donar entenent el bessó
d'unes relacions tan envitricollades.

En I celebració municipal,
a la vila, del Dia del Llibre, el profes-
sor J.A. Grimait va instruir i delectar
el públic amb una aproximació rigo-
rosa i entretinguda a les Rondalles de
Mossèn Alcover, des del punt de vis-
ta de la tradició que va trobar i recollir
i les aportacions personals, literàries,
que hi va fer el canonge, enguany que
recordam el centenari de l'aparició
del primer tom d'un llibre tan popular
i bell, pen!) de vegades tan manipulat i
malentès quan se n'ha volgut fer una
mena de paradigma provincia de ma-
Ilorquinor antropològica.

I, encara, Miguel Bezares va pre-

sentar Plaça d'Africa, el seu recent
llibre de relats, d'històries que toquen
amb cal freds d'emoció com frag-
ments de vidre trencat que emmira-
llen racons fondos i essencials del cos
de l'ànima humana; els racons radi-
cals del desig, de l'amor, de la mort i
el somni. Històries des del limit de
l'expriencia que es presenta com ine-
vitable i trenca seguretats i rutines
que va presentar en un vídeo-acte plc
de poesia estrictament sensible, subtil
i contemporània.

* * *

Adrc çant-se a un personatge que po-
dria ser, aquí, el Sen Pirris que canta
Biel Majoral, un pagès que simbolitza
Ia solidesa antiga i la misèria del seu
país, R.S. Thomas escriu: estic per-
dut,./ el passat ent crida amb l'aroma

.fresc/ de les fulles tardorals, per?, la
ment m'empeny/ endavant, cec, amb
la pols del m6n,/ cercant amb el cor
una font a les palpentes. No es podria
traçar amb més precisió el mapa mo-
ral d'aquest quadern miscel.lani, sen-
timental, local i sovint airat per força.
Aquest dietari vol somiar una reflexió

que no renucii a les arrels i els fruits
d'una identitat, d'una tradició, d'una
continuftat amb la realitat del poble i
Ia història i la cultura d'on venim;
però vol que sia una reflexió, una
aportació a una comprensió del món,
a una acció, contemporània, oberta i
tolerant, autoconscient i rica en mad-
sos.

Tasca difícil en dies d'escasses se-
guretats, en temps on la major part
dels ciutadans van a la seva, ofegats
pels propis problemes d'un temps de
crisi, insolidaris i irrellexius, emba-
dalits davant televisors que ens ensi-
nistren consumidors perfectes i infan-
tilitzats: més seduïts que informats,
més capriciosos que ponderats. Tasca
difícil i contracorrent d'uns politics
que ens volen votants passius enlloc
de ciutadans critics. Uns politics més
afectats de fer carrera personal o oh-
tenir bons resultats pel partit, com si
això fos una Iliga futbolística inele-
gant, que d'aturar-se a exercir això
que se'n diu visió d'Estat, visió dels
interessos comuns a mig i llarg ter-
mini, des d'un projecte de futur medi-
tat, discutit i, en la mesura esperable,
consensuat. Això explica, en fa

GABINET
PSICO PEDAGÒGIC

CENTRE DE DIAGNOSTIC
I TRACTAMENT

- Estudis individuals i collectius.

- Recuperacions d'aprenentatge.

- Logopèdia.

-TerApia.

C/. Silos, 35 -Tel. 65 II 42 - 07630 CAMPOS
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vat.

* * *

l'efecte, tantes panxades de rodes de
molí com engolim. Explica que el de-
ficit local vagi engreixant daniunt les
nostres esquenes mentre els de sem-
pre es preocupen més per salvar la ca-
ra embrutar de culpa la del contrari-
que per començar a cercar una eixida
consensuada. Això explica que no hi
hagi un projecte de futur per Llucma-
jor: si hi fos no hi hauria excuses per
l'interès social que amaga el negoci
d'uns pocs, la conxorxa inconfesable,
per camps de golf en metamorfosi to-
lerada, per inexplicables pistes auto-
mobilístiques o Meet-16es de port es-
portiu que embruten la imatge dels
Clubs manipulats, però si algú prova
d'expedientar els responsables
d'aquesta alarma social, són ells qui
els expulsen.

Mentre, per s'Arenal tornen
alçar-se veus secessionistes, que re-
quereixen, com a poc, l'anàlisi de
corns i perquès. Mentre, el Govern
autònom farà una autopista que ens
esqueixtir1i més la mica de territori
que tenim i, a l'hora, ens passarà a
quatre passes sense aturar-se, empor-
tant-se'n el cabal econòmic del tràn-
sit: a altres pobles han protestat, però
aquí... I el mateix Govern, del mateix
partit que el batle, presenta un projec-
te de planificació territorial de Ma-
llorca on Campos adquireix nivell de
nuu important, pet -6 Llucmajor no
existeix: arraval perpetu ja de la capi-
tal i la badia turística? Es l'actitud del
cap daval l l'ala, que no deu ser la que
va fer del Llucmajor de fa vuitanta

anys una ciutat próspera. Una actitud
que ara mateix sembla paradigma de
Ia Ilucmajoror vigent: la pitjor. El cas
de Ses Escoles n'és paradigmàtic, un
nies: Deu ens guard d'un ja està fet.
Nomes quan el !lamp ens ha esbucat
el campanar damunt pensam en Santa
Bkbara i Ilavors tot es si no fos..., i
plor i descabell digne d'aquell Boab-
dil que va plorar com un nin allò que
no havia defensat com un home.

* * *

A Gal.les hi ha llocs on no vaig
mai:/ embassaments que són el sub-
conscient/ d'un poble, turmentats al
funs de tot/ per tombes, capelles, fins
i tot viatges;/ Ia serenitat de la seva
expressió/ em repugna, és una posa/
de cara als estrangers, una crida
d'aquearel.la/ a la massa, en Hoc de
les condicions/ més rudes del poe-
ma... escriu el poeta, en un altre text
que ens revela ben pròxim, tot recor-
dant-nos que la vera poesia sap que al
més ínfim racó d'una illa es pot tro-
bar, amb els ulls de l'home, una sig-
nificació vàlida per a molts, una veri-
tat humana. El poema acaba: ...¿On
puc anar, dones, fugint de l'olor/ de
decadència, de la putrefacció d'una
nació/ morta? He caminat durant una
hora/ per la costa i he vist els angle-
sos/ carronyaires entre les despulles/
de la nostra cultura, cobrint la sorra/
com la marea i, amb la grolleria/ de
la marea, empentar Ia nostra llengua/
cap al fossar que nosaltres li hem ca-

A quests dies hem viscut
el fet històric dc l'aparició
a Mallorca del primer dia-
ri en la nostra Ilengua. Per
mi, que vaig aprendre de
llegir amb aquell Baleares
del jou i les fletxes, però
també d'un grapat de re-
dactors inoblidables,
s'afegeix a als
bons desitjos d'un exit
que ens aniria be a tots,
aquest factor sentimental,
que té a veure amb la
memória de la pròpia for-
mació. Pere' el Diari de
Balears (que es de lletja,
l'expressió, de provincial:
perquè tant de Balears a
l'espanyola, en lloc de les
Balears, una forma mes
precisa, correcta i ele-

gant?) només funcionarà si es un dia-
ri, es a dir, un bon diari. Si no es així,
Ilavors els de sempre tendran argu-
ments per insistir en l'absurd argu-
ment de la inviabilitat dels mitjans de
comunicació en català. De moment,
pot ser massa prest, me'n preocupa el
disseny, poc clar, de mal entrar-hi.
També aquests dies, nombroses insti-
tucions, entre elles el Govern i
l'Ajuntament de Palma -però no, en-
cara no, el de Llucmajor- s'han adhe-
rit a la convocatória d'OCB pel prò-
xim dia 18 a Palma, una nova Diada
per la llengua, la cultura i l'autogo-
vern, que hauria de ser una festa mul-
titudinària i col.lectiva. I, sobretot, no
hauria d'acabar-se així: ens calen
fruits, resultats, mesures, les necessà-
ries flavors d'un futur fruit de les nos-
tres decisions conscients, de l'auto-
rrespecte, que es, encara, una joia so-
cial poc habitual, per aquí.

(1 la veu del poeta: Erem un pubic,
i encara ho som./ Quan acabem de
disputar-nos les molles de pa/ sota la
taula, o de rosegar els ossos/ d'una
cultura morta, tornarem a alçar-nos/
i ens saludarem els uns als altres en
una alba nova).

* * *

Escric en diumenge dematí: el eel de
la nieva finestra era fa un moment pu-
ra seda blava: color de cel, ara l'ocu-
pa una flota de niguls Ines grisos que
blanquinosos. El sol escampa una cla-
ror hlanquíssima amb gavines aquest
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dia zero del període Aznar.
Avui pren prossessi6 a Madrid
corn a President del Govern
després de dos mesos de dra-
matúrgia d'uns pactes que en
principi deuen ser bons pel
simple fet de ser pactes. Ja ho
veurem la dreta central i les
dretes perifèriques, que diu la
visió centralista nacionales-
panyola, fins on ens afaitaran
als qui sempre pagam la festa.
Vaja, de moment, l'esperança
del recanvi, del funcionament
d'aquesta mica de democracia,
l'esperança d'un major respec-
te per la pluralitat cultural, te-
rritorial, nacional de l'estat.

* * *

Avui, també, laig anys. Ho ce-
lehr assegut davant l'ordina-
dor, Ilegint el poeta R.S. Tho-
mas: envelleixo/ m'ajupo per
entrar a la terra/ promesa que
ha estat sempre aquí,/ content
de menjar el pa que han cuit
ai/ fora dels poetes, i arrenco
el meu parlar/ de l'arbre pe-
renne/ del meu poble, i el duc
a la meva ma cetga.

Ahir horabaixa, quan els arbres de
Ia mesa finestra, l'alt lasser, el llorer
classic i aromatic, el ficus, la Ilimo-
nera amh or, cren una pura, angelica,
incandescencia de verds grenyals i ar-
gent vaig posar al reproductor el Cd
que enregistraren l'any seixanta-dos
Duke Elington i John Coltrane: el
primer, una arrel central de tot el crei-
xement (let jazz del segle, el segon
s'havia revelat ja corn cl que els anys
passats han confirmat: un poeta (leis
nous temps, un ciels grans renovadors:
troben un ambit comú, classic i mo-
dern d'expressió i creació sota el sig-

ne del qual i n'agradaria posar-me, in-
vocar-lo perquè ens illuminas i pro-
tegís com una magica benèfica i po-
derosa. Toquen ara mateix una ver-
sió, cristal.lí, delicat el piano, potent i
dolç alhora el saxo, d'un classic
d'Ellington, In a sentimental mood.
La claror ha minvat, l'argent es ara
veil sobre els soles dels teulats, com
la glopada d'emoció que em puja.
Pens en les dones de Jerusalem: pio-
rau per vosaltres i pels vostres in-
fruits... Pens en Goya, justificant els
seus terribles, on fries, cotnpromsos
Caprichos: ha escogido como asun-

tos proporcionados para su
obra, entre la multitud de es-
travagancias y desaciertos
que son comunes en toda so-
ciedad civil, y entre las preo-
cupaciones y embustes vulga-
res, autorizados por la cos-
tumbre, ia ignorancia o el in-
terés, aquellos que ha creído
más aptos a suministrar ma-
feria para el ridículo, y ejer-
citar al mismo tiempo la fan-
tasia del artífice. I torn a Tho-
mas: Res del que fa, res del
que/ diu no s'accepta, i el de-
gotall migrat/ clefs seus poe-
mes s'asseca sobre els rocs/
(run paisatge aspre sota
sol malaltís.

* * *

A un altre poema, el yell
galles reflexiona sobre la fu-
gacitat de l'huma. Una retie-
xi() que em recorda els anys
que t'a clue cada més compa-
resc amb aquests quaderns,
que ho són d'un film major
que s'emmiralla en un Ilum
que massa clares vegades

i na d'acord amb
Anot el pes del cansament, anot la ne-
cessitat de distancia i reflexió que
plantegen empreses com aquesta. Al-
guna cosa em diu que ja és aprop el
moment de tancar, de deixar descan-
sar aquests espelleringats fulls. Prest,
o, al manco, aviat. El poeta ho sap,
per molt clue hagem de fer, tots pie-
gats, com si no: Aix-6 guanvara sem-
pre./ Altres homes vindran coin he
vingut jo/ per romandre aquí i colpe-
jar-hi/ com qui colpeja una porta, i
demana amor,/ compassió, fins i tot
odi: qualsevol cosa/ que no sigui
aquesta total indiferencia... •
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-;¡A C art es
Les segones parts

no han estat mai bones
La recent creació de l'Associació de Veïns de s'Es-

tanyol, que te com a Lin ic i fi primordial la defensa i ani-
mar la construcció del GRAN PORT en aquest Hoc, en-
tenem que ha arribat l'hora de dir que els seus motius són
totalment particulars i propis dels seus associats que són,
o hé amos de milionàries embarcacions, o d'un Hoc
d'amarrada a l'actual Port, en el qual alguns tenen a mes,
Ia seva embarcació amarrada i necessiten que els panta-
lans siguin reparats, que, segons versions del Club, les
despeses dels que es troben destruïts es troben valorades
entre cl milió i els dos mi lions de pessetes, però aquests,
extrems són callats per part de l'Associació, així com
també calla que a la nostra també hi tenim socis amos de
Hoes d'amarrada i d'embarcacions, pen) saben que no
han de mesclar els interessos particulars amb els del
Club.

I passant per alt, es absurd que a s'Estanyol HI HAGI
DUES ASSOCIACIONS, una de mes rics i una altra de
menys rics, hem de dir que mentre que la nostra, de "Son
Reines", des de l'any 1986 també la forma el case antic
de s'Estanyol i es per això que la integram el 95 % dels
que vivim i estiucjam alki, en canvi els recents creats de
"S'Espanyol", que així es denominen, dubtam que ten-
guin cap soci que visqui al mateix Estanyol, donada la se-
va extensió reduïda i a mes, perquè la major part dels
seus habitants són inscrits a la nostra, de son Reines.

I aquest 95 % estimam s'Estanyol, amb el seu paisat-
ge i la seva costa, sempre el defensarem en front a qui,
guiat per motius econòmics, desitgi destruir l'actual i bell
paisatge, així com les vores amb la mar.

Te tota la raó el cronista que va publicar a "Ultima

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

Hora", a principis d'any que LA GUERRA S'HA INI-
CIAT ENTRE ELS VEINS DE S'ESTANYOL COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA PRETESA CONSTRUCCIÓ
DEL NOU PORT.

I es de lamentar que, fa molts anys érem tots amics i
gairebé germans, però actualment ja ni ens saludam.

Tal vegada les dues ASSOCIACIONS DE S'ES-
TANYOL ens recordin cis desgraciats esdeveniments
ocorreguts a Txetxènia o a 136snia. Només ens queda de-
manar que Deu NO HO VULGUI.

Tot agraint la publicació d'aquesta carta us saluda
atentament.

B. Ramis.



SCICIETArr

"Han perdut els papers"

Amb motiu d'haver-se incoat l'expedient disciplina-
ri, per part de la directiva del Club Naitic de s'Estanyol,
contra tres socis de número i un protector, amb data de
10-1-96, em prenc la Ilihertat dc fer aquestes considera-
cions:

Els fets que, segons la directiva del club han motivat
l'esmentat expedient són els que detail a continuació:

-Insubmissió - injúria - desacatament - amenaces al
president - hostilitat en contra dels interessos ciel Club.

Intentaré de rebatre'ls un per un:
-Anar en contra dels interessos del club: fa uns anys

es va presentar eis possibles compradors de llocs d'ama-
rrada, a la projectada ampliació del port, una monumen-
tal maqueta (coneguda per tots), i ja en aquest mateix ac-
te de presentació se'ns va informar que en realitat no
seria aquell projecte el que es realitzaria, perquè presen-
tava unes diferencies (molt a prop de s'Illot) que s'ha-
vien de subsanar.

La berba entre maqueta i berenada va rondar els
3.000.000 de pessetes. Fins fa poc, les oficines del club
disposaven d'un programa in l'ormMic (totalment gratuït,
inclòs el seu manteniment), i per un acte de despotisme
del president cap a la persona que va regalar aquest pro-
grama, en fer-li perdre la seva condició de soci (per cert
l'ha hagut de readmetre), ara ens veiem obligats a pagar
un nou programa amb una despesa minima de 2 milions
de pessetes. Ultimament han acceptat l'ingrés, en quali-
tat de sods de número a unes cinquanta persones, pel
simple fet d'haver sol.licitat la compra d'un Hoc d'ama-
rrada, a la "propera ampliació", tot això contravenint la
doctrina de l'article 10 dels estatuts vigents que diu: "per
ser nou soci de número haurà de ser titular d'un Hoc
d'amarrada i haver abonat l'aportació inicial (actualment
està en un milió de pta) i quotes estahlertes d'acord amh
les normes vigents.

Pel darrer cas s'han deixat d'ingressar uns 50 mi-
lions de pessetes. El passat mes d'octubre es va firmar
amb l'empresa constructora, una clàusula que en cas de
produir-se la suspensió de les obres, aquesta percebrà

una indemnització propera als 780 milions de pessetes.
Tot això s'esdevenia quan el plet ja era entahlat, i

tanta sort que ha vengut el TSJ de Balears i ha posat les
coses al seu Hoc, determinant que aquest compromis no
era vàlid (data de l'acte de dia 15-111-96) i d'aquesta ma-
nera ens apropam a la xifra de 125 milions de pessetes
dels doblers del club, que els actuals directius han dis-
posat dilapidar alegrement, nomes per tal de satisfer cl
seu "Ego".

Després de la lectura de l'anterior em deman: qui, re-
alment, va en contra dels interessos del club?

Les següents acusacions, les desglossaré més suscin-
tament: Hostilitat: segons el diccionari significa "dispo-
sició pròpia d'un enemic".

Amenaces al president i desactament: acusacions to-
tes dues molt greus les quals només poden prosperar si
s'aporten proves i testimonis, les proves, és impossible
d'aportar-les, quant als tcstimonis, la plantilla en té al-
menys dos, que juren tot el que faci falta, sempre que ho
ordeni el "sr. President".

Injúries: ofenses fetes a nom o a l'honor d'un altre,
amb paraules, actes. Referent a aquesta darrera acusació,
va ocórrer a l'assemblea del passat mes d'abril, en
presencia d'uns dos-cents testimonis, quan el president
va insultar a una Sra. sòcia, ara expedientada, pel fet
d'haver intentat exercitar el seu dret a consultar els do-
cuments del club (hi ha acta notarial).

I, finalment, se' Is acusa d — insubmissió", que vol dir,
falta de submissió.

Submissió: acció de sotmetre's, docilitat de I' infe-
rior al superior". No us sona aquesta paraula a regim
dictatorial? Després d'aquest ample relat, pos a conside-
ració dels vostres lectors, si la manera d'actuar de la jun-
ta directiva està en consonància als temps iictuals, quant
a la llibertat d'expressió i a la democràcia. •

Atentament

Un estanyoler.

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC	 Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
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CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

de 17 a 19'30 hs.	 Tel. 66 22 82 - 28 94 58

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)
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S'ARENAL

SOCIErTAT

,Xerrades

Cap a la independència de s'Arenal?
Un que escoltava

-Ara n'hi ha que volen la independencia de s'Arenal
de Llucmajor.

-I, qui són aquests?
-Sembla que un grup de residents que diuen que el

nostre Ajuntament no te cura així com pertoca del terme
de s'Arenal.

-I, per que no demanen la independencia de tot s'Are-
nal, mill) els clos temes, i no solament el de Llucmajor?

-Això sí que no ho se.
-Perquè seria allò mes lògic, amb molts mes habitants

i mes hotels i platja, resoldria els problemes que tenen els
dos municipis xapats pels clos ponts, i per altres maneres
que tenen els respectius Ajuntaments de tractar eis seus
termes.

-M'han clit que cliuen, aquests que volen fer del nostre
tros de s'Arenal un ajuntament propi, que el que recapta
Llucmajor de s'Arenal és molt, i nomes s'hi gasta una mi-
serable part, a la seva conservació, embelliment i neteja.

-1(16 sí que em vénen de nou, aquestes afirmacions,
perquè cm pensava que cl que gastam per s'Arenal era
molt mes que per Llucmajor-ciutat.

-I no en parlem, de s'Estanyol, on no s'hi gasten qua-
si res...

-Figura't, tant com va costar el nou Passeig de Mira-
mar i el parc de la Plaça Major...

-Saps que pens? Que això es rani de quatre peninsu-
lars que no saben de que van, i del que es necessita, per
poder fer un nou Ajuntament.

-Ake' de quatre peninsulars, no ho cliguis. El que no
sap de què va, ets tu perquè a la part alta de s'Arenal hi ha
una població tan nombrosa com la de Llucmajor, i les se-
ves signatures valen tant com les nostres.

-A más, si encara es troben, com diuen, ajudats per
hostalers i persones amb influencia.

-I jo et clic que no basten les signatures per poder
aconseguir la independencia de s'Arenal, no saben el que
els Ilucmajorers d'arrel han fet per s'Arenal.

-Això són històries!
-Id6 aquestes històries seran les que valdran a l'hora

de la veritat, perquè no saben que els Ilucmajorers deixa-
ren terres i indústries de Llucmajor, per establir-se a
s'Arenal i fer hotels, edificis i comerços.

-Però, de mala manera, i tan desorganitzada, que avui
es un merder ple d'edificis alts, carrers  estrets, cotxes per
tot, i eis consegüents problemes de circulació, que no sa-
ben com resoldre.

-I aquests que volcn la independencia, que els resol-
dran?

-Diuen que amb els imposts que recaptaran, en po-
dran resoldre molts.

-I jo crec que no en compondran cap, perquè són altres
polítics que estan darrcra la roca.

- espera d'assegut i veuràs com acaba, tot això.
-El que haurien de fer els dos Ajuntaments es organit-

zar uns plans i serveis mancomunats per resoldre tots els
conflictes de tot s'Arenal.

-Sí, com els tril.lers, tiqueters, xorissos, i tots els que
embruten els carrers, jardins, i després reclamen neteja.

-I a veure si d'una vegada restauren el pont del tren
que qualsevol dia se n'anin'i en orris.

-Sí, i que es deixin d' independencia i de coverbos... •
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Mans a la feina

• Bartomeu Prohens 5. Mercè Mora 9. Catalina Moragues 13. Joana Martorell
2. Luís López 6. Fernando Bernal 10. Margalida Garau 14. Miguel Amengual
3. Miguel A. VAzquez 7. Bernardo Vasallo Il. Maria Vidal 15. Joana Ferret jans
4. Francisca Prades 8. Pepe Adell 12. Antònia Serra 16. Jesús Lozano
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17. Catalina Ramon 21. AntOnia Gil 25. Fanny Magraner 29. Pep Gari
18. Catalina Ginart 22. Maria Colonia Aulet 26. Teresa Santana 30. Catalina Font
19. Isabel Fernandez 23. Aina Adrover 27. Pep Garí 32. Joan Vidal
20. Antònia Moll 24. M. Colonia Cabot 28. Miguel Catany 32. Torneu Carrió



Minna Monserrat Noguera "Gaspar"

TOPONÍMIA

Llucmajorers a s'Aranjassa
I son Sunyer (VII)

"El naixement de ses Cadenes"

C. Calvitio
F. «Jaunie
J. Jaume
F. Mut

El treball toponímic
d'aquest mes igual com
succeirà amb el pròxim
girara al voltant de dues
persones llucmajoreres
que tingueren un gran
protagonisme en la par-
cel.lació de Ia possessió de
Son Sunyer.

En aquesta són els
germans Damia i Julia
Monserrat i Rafal els qui
ens conten la vida i re-
cords del seu padrí, l'amo
en Damia Monserrat No-
guera "Gaspar" que ha-
via nascut a Llucmajor el
19 d'agost de 1868 i va
morir l'any 1942.

Abans de començar
amb l'entrevista volem
remarcar, encara que ells
ens en parlin, que el seu
padrí va esser un gran ho-
me així com un avançat
de les Iletres com pogué-
rem observar i deduir
dels seus escrits. De les
notes seves es pot fer un
treball molt més extens i
seria bo que en un mo-
ment o l'altre aquest es dugués a
terme. També els seus néts són
conscients de la importancia que
té la investigació i recobrament de
Ia nostra història i cultura, per
això, i per donar-ho a conèixer a
tots els Iluemajorers, els estam
molt agraits.

Un poble que té cultura és un
poble que avança i progressa, per
aquest motiu és important poten-
ciar-la i donar-la a conèixer com a
patrimoni corm', que és de tots els
Ilucmajorers. Si es coneix el nostre
passat segur que crearem i farem
un present i un futur millor que als
nostres fills/es.

També volem afegir que el plà-
nol que surt en aquesta secció és
una part d'un altre molt més com-
plet i extens que per raons d'espai
no podem posar pera que posa-
rem, si Déu ho vol, quan elaborem
el 'fibre sobre toponímia Ilucmajo-
rera.

-Ens podríeu parlar del vostre
padrí?

-Era un gran avançat pel temps
en que va viure, tenia unes idees
avançades, encara que es tractar amh
tothom també feia reunions amh gent
de let res.

Un dels seus amics va ésser cl

mestre nacional Ru lino
Carpena, al qual en algunes
ocasions li va deixar diners
per poder fer front a les des-
peses que Ii ocasionaven els
estudis i l'edició dels seus
Ilibres. Per cert el nostre pa-
re va esser deixeble seu.

El nostre padrí ha-
via estudiat al seminari, i
fins i tot, sabia llatí.

-Quins negocis va
tenir?

-Primer amb altres
dos socis va posar un forn
de guix, aquest es trobava a
l'entrada de s'Arenal, lla-
vors hi feren pebre bord; se-
gons ens contava duien la
pedra del terme de Ca!via,
ja que era més bona i la
transportaven amb una bar-
ca, apuntat en aquests M-
N-es hi ha els costos del bar-
quer i d'arreglar les veles
del molí, ja que aquest era
de vent. Posteriorment va
comprar part del Pinar de
son Sunyer i finalment va
fundar el nucli tubi cle ses
Cadenes.

-Per què va com-
prar dins el Pinar de son
Sunyer?
-La Ilcnya que empraven
per fer el guix, per coure al

forn, la duien dc les possessions dels
voltants i sobretot de son Granada,
per tenir la llenya seva i a prop va
comprar cl Pinar. L'anècdota és que
va sentir que venien cent quarterades
del Pinar de son Sunyer en una con-
versa informal, on es discutia si la te-
rra i el floc era bo o no, ell va inter-
venir amb la conversa i cl aquesta
manera amb una tira i amolla, les va
comprar per cinc-centes setanta-cinc
pessetes la quarterada al Banc de Fo-
ment. El tracte es va fer de paraula
amb els socis del bane que eren D.
Joan Mir, es metge Aulet de Gomera
i el caixer en Pere Salvà "Llapassa".
Amb posterioritat en va comprar un
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altre tros de quaranta quarterades.
Al principi, el pinar no estava canal, no hi havia sen-

yalitzacions després va posar fites. Li donaren uns certs
polígons i ell volia comprar des de l'actual Plaça de ses
Copinyes de s'Arenal, pet-6 li donaren des del Quarter
des Carabiners (actual carrer Quarter), no arribava a la
vorera de la mar perquè en aquell temps ja estava par-
cel.lada.

En aquest temps els frares franciscans tenien setze
quarterades i el que va compar enrevoltava aquest redol.

Li demanaren, per favor, que deixAs un camí que anás
de la carretera Militar fins a la Porciúncula, camí que, per
cert, encara existeix. Al final es va quedar en cent-trenta
quarterades.

Un dels primers que li va comprar va esser el dc can
Barbel-A. Més tard veient el gran nombre de pedreres i de
trencadors que hi havia pel redol va tenir la idea de ven-
dre cases fetes i així va néixer el llogaret de ses Cadenes.

-Podeu explicar com va esser aquest inici?
-El nom de ses Cadenes li ve perquè hi havia unes ca-

denes per tallar el Camí des Fort d' Enderrocat (actual ca-
rretera Militar) quan passava el tren i aturar els carros o
vianants que l'atravessaven.

El nom oficial que li posaren era Los Angeles i no sa-
bem per quina raó, a prop hi ha també San Francisco,
però no sabem si té relació o no.

Va donar a fer els plánols de la urbanitzció a l'arqui-
tecte Gaspar Bennássar i va vendre els solars a gent tre-
balladora per sis-centes pessetes.

Aquests plánols es varen fer a una escala de 1:300 i es
presentaren a l'Ajuntament de Palma el 29 d'agost de
1925 i varen esser aprovats el 28 d'octubre de 1929 per la
Comissió Municipal Permanent.

-Què més podríeu contar sobre l'inici de ses Cade-
nes?

-La majoria de gent que anava a ses Cadenes ho feia
per fer feina a les pedreres de trencador, era gent molt hu-
mil i quasi tota provenia d'altres municipis de Mallorca.

Al principi quedaven tota la setmana allá, dormint a
barraques que ells es feien i el cap de setmana se n'ana-
ven als pobles respectius, alguns d'ells en bicicleta. El
nostre padrí va començar per construir les casetes que hi
havia al llarg de l'actual carretera Militar i les hi va ven-
dre. A altres els va vendre el solar.

També va prometre un solar per construir l'església
que, más tard, cl va donar la seva filla Esperança i va po-
sar una fabriqucta d'electricitat que fins i tot subminis-
trava corrent a s'Arenal. La fábrica funcionava amb un
motor Siemens.

També tenim un escrit fet a tná com a borrador sol.li-
citant que es dotás a ses Cadenes d'unes escoles, d'ell re-
marcarem alguns paràgrafs: "Los abajo firmantes, veci-
nos de la barrida de Los Angeles... que una de las cosas
que les son de más urgente necesidad y sin la cual este
pueblo no podría avanzar en el camino del verdadero pro-
greso, es la de poder dar a sus hijos la instrucción y edu-
cación convenientes y necesarias para que sean en su día
hombres de provecho...". El document també deia que
les escoles más apropades eren les de Sant Jordi i les des
Coll d'en Rabassa que estan a uns set quilòmetres, també
demanaven una escola per a nines. Aix() ens demostra
l'interès i la preocupació que aquells avant-passats nos-
tres tenien per la cultura i l'educació.

-Tenia altres idees sobre com potenciar ses Cade-



Damià i Julia Monserrat, nets de l'amo en Damia Monserrat "Gaspar"
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-Ell, si ens fixam amb els seus es-
crits no seguia la tònica d'aquell
temps, abans la gent no escrivia dia-
ris ni anotava les coses com ell ho
feia, això és evident, no es com ara
que tot això es cosa més normal.

Ten i in uns plànols d'unes casetes
que volia construir que veureu que
són més pròpies del nostre temps que
d'abans; vénen a esser el que avui
anomenam cases adossades amb una
tcrrasseta, construïdes amb el mateix
planol en grup de quatre, ell també
era un poc utòpic i fantasiós amb les
idees i segurament va seguir de molt
a prop el pcnsament que exposava el
seu amic Rain° Carpena en el seu
Ilibre "La Pobladora Mundial (So-
ciedad) y los poblados modernos de
casas higiénicas y alimentos econó-
micos".

-Quin ús va fer de la terra?
-Nosaltres de petits hi anavem a

segar, és a dir, hi sembràvem però cl
sòl no era bo per a l'agricultura, so-
lament ho era on hi havia arena negra
que es la que es fa amb la descompo-
sició dc les mates i altres vegetals, és
bona pels horts i pels jardins; l'arena
blanca solament servia per a la cons-
trucció i es va emprar molt a partir
deis anys seixanta amb el "boom" de
Ia construcció, molts de munts d'are-
na quedaren arrassats.

Teníem un hort aferrat a ses Ca-
denes que posteriorment cl vengue-
rem al capellà D. Bartomeu Bosch.
També sabem que el nostre padrí va
fer la prova dc plantar vinya.

-Quines anècdotes hi ha més?
-Com que era gent treballadora

els ho va (lunar a pagar com pogues-
sin i n'hi havia que encara, fins fa
poc, pagaven petites quantitats. Hi ha
cl cas d'una persona que no tenia es-

criptura, ja que amb el Moviment les
coses havien anat molt descompas-
sades per alla i no tenia fe de res que
fos seu i nosaltres, que sí sabíem que
havia pagat, sinó ell, els seus pares,
sense cap document ii varem fer l'es-
criptura.

Després de morir el nostre padrí
ho va deixar a la seva filia Esperança
casada amb n'Antoni Company
Isern, nascut a consell que era mestre
d'escola, encara que llavors acabàs
de militar; ell també ho apuntava tot.

La part de ses Cadenes que el
vostre padrí va establir fou la part
dreta de la Carretera Militar quan da-
valiam cap a s'Arenal. Quins foren
els primers propietaris?

El nom de la Carretera Militar
abans era Camí o Carretera des Fort
des Cap Enderrocat i ell com hem (lit

abans va construir i vendre les pri-
meres cases i solars, ara moltes
d'aquestes propietaris ja han canviat
d'amos. Els primers lOren: Miguel
Puigserver Moll 2 quarterades, Joan
Garau 2, Pere Antoni Ferretjans Re-
bassa 2, Guillem Roig 2, Joana Aina
Llull Mut 1'5, Maria Vidal Salva 2,
Pere Salva i Salva 4, Mariano Rosse-
116 Marcó 2, Bernal Tomas Caldès
5... etc.

Els solars foren venuts a: Josep
Campaner Crespí (solar núm. I), el
qual tenia I() metres de façana per 25
de fundaria per 300 pta. A Sebastià
Campaner solars núm. 2 i 3) de 20 x
25 per 500 pta. A Jaume Rigo Sansó
(núm. 8) de 9 x 25 per 225 pta., etc.
•
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ici Pescador (I) 

Andreu Mas Gari "Piu"
Celso Calviño
Franc Jaume
Joan Jaunie.
Foto: Coloma Julià

El Patró Andreu Mas
Gari "Piu" fill d'en Joan
Mas Gayà "Joan Serra de
Marina" i de na Catalina
Gari "Catalina Pitia", va
néixer el 12 de maig de
1926, és el patró de Can Ri-
poll, un dels patrons que
avui trobam a s'Estanyol
de Migjorn. En aquesta en-
trevista ens parlarà de la
feina de pescador de barca
i les seves paraules ens du-
ran a una època que, degut
als ormeigs i a les eines, la
feina de pescador era més
arriscada i inserta que
avui.

-D'on sou?
-Vaig néixer a Campos,

al carrer d'en Rigo número
24, érem sis germans, cinc
mascles i una femella, pet-6
degut a la lema del meu pare,
que era trencador, la meva
infantesa va estar ben aviat
lligada a "Marina" que és amb el nom
amb que antigament es coneixia
aquest indret de ca n'Estela, son Do-
meto, ses Covetes, sa Ràpita,... Els
primers tres o quatre anys de la meva
vida van passar a l'escat de can Do-
meto, a ses Covetes anant cap al
Trenc.

Les primeres lletres les vaig
aprendre a l'escola de ca n'Estela
(son Catlar avui "els Caçadors"), amb
donya Isabel Amengual Espinos, de
Capdepera, eren els anys de la Repú-
blica i a la façana hi havia la senyera
vermella, groca i color de cel. Però
amb l'entrada dels nacionals hi va ha-
ver el canvi i posaren la verniella i
groga. trem una trentena de nins i ni-
nes dels horts dels voltants i molts ha-
viem dc caminar quasi una hora per

arri bar-hi. Tenc record d'haver anat a
peu a l'escola els dies de pluja, pels
camins plens de fang i bassiots, i ha-
ver duit un "xubasquero" que havien
regalat a la mewl mare, pet-6 abans
d'arribar a l'escola, com a ningú en
duia, l'amagava baix d'una pedra. A
l'escola hi vaig anar fins als onze
anys.

Nosaltres estàvem a l'hort de can
Pere Valer, de Campos, que estava
just davant ca n'Estela, era un hort de
tres o quatre quarterades on hi teníem
quatre o cinc vaques i una cabra que
ens pujava dos o tres xots, així i tot, el
meu pare encara anava a fer de tren-
cador, tenia molta pressa perquè era
molt bo, amb els cops d'escodra ja
deixava arreglada la peça, a un redol
de pedreres que era del capellà de sa

Creu, devora can Dometo,
anat a ses Covetes, a un
quilômetre de la mar, les pe-
ces eren molt bones i ten ien
molta pressa; feien quatre
classes de peces de marès:
de pam, tres per dos, terces i
els mitjans, que feien renou
de campana. Els carros ve-
nien a cercar-lo a la pedrera
i el duien cap a Campos, en
aquells dies nomes hi havia
dos camions, una era d'en
tot-As.

-On féreu feina a
Ia vostra joventut?

-Vaig començar
fent leina a foravila a son
Ramis, devora Llucmajor,
entre son Mulct() i Pafssa, i
vaig estar (vitae anys, dos
anys a Purgatori i després
dos anys a s'Estelella i lla-
vors, tres anys de servei mi-
I itar a Punta Llobera, que hi
havia molts de soldats fo-
rasters que ens feien les
guàrdies i nosaltres podíem
anar a fer feina. En aquest
primer any vaig estar d'es-
tafeta i després vaig estar
d'assistent, els dos darrers

anys amb el Capit i "Perdiu" Sr. Josep
Tomàs i Castel]. I va ser aquest el
temps en que vaig fer de trencador
amb el meu pare, ell me senyava anti)
un regle la peça i jo amb l'escodra la
treia i l'arreglava amb el tallant.

Després del servei militar vaig es-
tar dos anys a son Biel6 i va esser
l'any 50, jo tenia 24 anys, quan me
vaig casar amb na Catalina i vaig co-
mençar a fer de pescador.

-I aquesta afició, quan és que
havia començat?

-La mewl afició cap a la pesca va
començar ben aviat, record aquells
primers anys de pescador de canyeta,
cercant trebulitja dins la platja a la vo-
rera de la mar, el cuc vermeil viu a un
pant dins l'arena i és una esca molt
apreciada pel peix. També fèlein
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gamba amb el salabre a unes esclet-
xes des Murters a la prima o a l'auba.
La canya era una canya del Salobrar i
Ia ginya estava feta de pèl i un ham o
una agulla voltada. Anàvem a pesar
davant la torre de son Durí, en el
Do lç, a l'escat de ca n'Estela i arribà-
vem a can Ventura i féiem de tres a
quatre quilos de peix.

-Com era la Ràpita aquells
dies?

-Sa Ràpita era unen dotzena de
cases, començat a ses cases de son
Durí, es radol de can Cosmet, ca
n'Alou, can Barbut i can Mandana.
En aquells temps només els rics ana-
ven a la vorera de la mar.

Els escats eren el de ca n'Estela,
can Barbut, de can Bunyoler, de cas
Fariner, d'en Pere Ignasi.

-Quines altres aficions teníeu?
-Jo tenia un "Haar i tocava un

poc, m'havia ensenyat el de cas Teu-
ler, devora les escoles dc ca n'Estela,
i també teníem una guitarra i amb
això fèiem balls a Marina i entre to-
cada i tocada posàvem un gramòfon,
que per cert li havíem de rascar l'agu

-ll a amb paper de vidre per afinar-lo. I
va ésser en aquells balls on vaig
conèixer na Catalina.

-On vos casàreu?
-Me vaig casar, aquí, a s'Estan-

yol, l'any 1950 a la capella de Son
Gabriela, que hi ha a primera línia.
Record que en Guillem des Masdeu
pegava amb la campaneta a terra per
fer els Santos ja s'havia perdut el ha-
tall.

-Amb qui vàreu aprendre l'ofici
de pescador?

-El primer any de casat vaig fer
feina amb el meu cunyat, en Gaspar
Tomàs, a un llaüt de trenta pams, que
duia un motor de benzina de la casa
Brassier de França i es deia el "Rai-
mundo". Record que feia molt de ca-
mí i que amb bon vent posàvem la ve-

Ia i encara caminava més.
-Hi ha anècdotes que hores d'ara

ja es poden contar perquè són un re-
tlexe i part de la história de Mallorca
i que no té res a veure amb la vida
d'avui que s'acosta a l'any 2000-. En-
cara tenc present un vespre tomant de
descarregar capses de tabac de sa
Ilanxa a sa Vall, quan, carregats amb
una trentena de bultos, devers es Cap
Blanc ens va sorprendre la "barqui-
lla" i ens va rompre el batallol, el re-
nou me va despertar i quan vaig sortir
a coberta el trinquet me va caure da-
munt el cap. Aquell vespre vaig creu-
re que ens prendrien el !lath i que no-
més ens quedaríem amb la roba i el
que dúiem damunt, ho veia negre, i
vaig posar-me el rellotge que sempre
deixava baix de la sarreta, a uns escu-
(tellers. En Gaspar prengué cap a te-
rra, a un primer moment volia enca-
llar la barca a la platja i la "barquilla"
darrera, darrera. Mentrestant, jo treia
l'aigua que ens entrava pel forat que
ens havia fet l'altra barca quan s'ha-
via encreuat davant per aturar-nos el
pas. Ens tiMvem tirs, però sense in-
tenció de ferir, i title) feia por. Quan
vàrem ser a Regana, la barca de la Ta-
bacalera va prendre cap a fora, pen-
sant que li volíem fer un truc, i nosal-
tres prenguérem cap a Ciutat amagats
dins la fosca. Arribàrem al punt on
havíem de deixar cls bultos i després,
cap al moll des Molinar, on pogué-
rem arreglar els danys que teníem a la
barca.

Aviat em vaig cansar de fer aque-
lla feina, eren molts de dies enfora de
la dona i jo era casat de fresc i això
d'estar set o vuit dies sense veure-la
no era lo seu. Moites de vegades per
no esperar el camió venia de Ciutat
amb la bicicleta i nomes havia let
arribar quan ja havia de partir.

-Què féreu?
-Això, va fer que un temps anàs a

fer feina a can Redoleta. Anàvem a
les possessions, amb el camí de can
Gerrer que era molt gros i anava amb
gassègen, en bon matt i una vegada
l'havíem carregat de sacs d'ametles
tornàvem a Llucmajor, on les desca-
rregàvem al magatzem. Per damunt
l'esquena me passaven molts de sacs,
no en tenia cap de 01 al clotell
aquells dies, primer a la possessió, del
sostre al camió i després del camió a
la tramutxa per trencar les ametles.
Però en aquella casa, fos l'hora que
fos, sempre hi havia el dinar a taula i
mai cremava.

-Quan venguéreu a fer de pes-
cador a s'Estanyol?

-L'any 1953, vaig venir a s'Estan-
yol per fer feina amb el meu sogre. El
mariner que tenia se n'havia anat ¡jo,
que m'agradava l'ofici de pescador,
vaig ser bo de convidar. A l'any se-
güent, el 1954, li va trobar "càncer" i
va venir a Llucmajor. Va ser quan
vaig començar a fer de patró i per te-
nir el títol vaig anar a estudiar a Ciu-
tat. Però moltes vegades, amb la bici-
cleta, pujava a parlar amb ell per
aprendre coses de l'ofici i senyes de
pesqueres.

-Què ens podríeu parlar dels or-
mejos de pescar?

-Podem començar per les xarxes.
La xarxa es un teixit de fils nuats for-
mant una retícula rombal, anomenada
malla. El fil era de cot() i mes mother-
nament de "nylon".

Al meu temps, les xarxes ja no les
fèiem nosaltres, compMvem la tela,
que venia a "burets", i tenia cent mes-
tres i n'hi havia de quaranta i cin-
quanta malles d'alçada i en comprà-
vem de cinc passades i mitja o de sis,
segons volguéssim pescar. Després
compràvem suro, i el passàvem, i
plom, aquest era de haga i el do-
bleglAvem i l'havíem  de picar. Les
cordes eren d'espart i cada dos o tres
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anys havíem de canviar-les perquè es-
taven podrides. Aquestes xarxes les
tenyíem, perquè eren de cotó, el meu
sogre ho teia amb escorça de pi, però
nosaltres empràvem un polsim que es
deia "taninos", amb una cullereta
d'aquella pols tenyíem tom la xarxa.
Ho félem cada quinze dies; primer
pos.avem la cullereta de "Taninos"
dintre d'una caldera amb aigua eaten-
ta, quan aquesta era teba hi posàvem
Ia xarxa que abans havíem estesa al
sol perquè eixugas, per acabar, a les
xarxes tenyies les amuntegàvem i les
tapàvem, això els diumenges dcma-
tins, per poder cl dilluns estende-les i
assecar-les i el vespre poder anar a
calar.

Però ben aviat ens va arribar el
"nylon" i varem agafar una peixetada,
perquè si qualque cosa ha "barrinat"
el peix a la mar ha estat la "maquini-
lla" y el "nylon".

La xarxa On tres teles, la prima i
una a cada banda i a cada ensalt hi ha
d'haver la malla de l'esmall per fer
espiga d'ordi per poder trempar be (si
no trempa, cl pcix no s'agafa).

Els dentols no s'agafaven amb les
xarxes de cotó, rompien i deixaven un
bon forat que després havien d'ado-
bar. Pena quan pescavem amb les de
"nylon", cada setmana agafàvem uns
quants dentols dc sis, set o vuit quilos,
el "nylon" tenia molta mes força que
el peix. Una vegada an+ dues xarxes
vaig agafar nou déntols que feren
trenta nou quilos, era un dissabte de
l'any 1990, no la tant de temps. Tam-

amb el "nylon" agatavem bonítols
de tres i quatre quilos el mes de març,
aquest es pcix de vol però el mes de
marl; van ouats i s'acosten a la vorera
per rascar-se en el fons perquè els ous
que duen els piquen i ells volen ras-
car-se per les algues del fons per dei-
xar-los i troben la xarxa i queden aga-
fats.

Els primers dies que tenien una
xarxa de cotó agafavem escorballs, la
meva sogra creia que era pet color
gris de la tela de la xarxa, els "burets"
que duien cren grisos, i després de
tenyir-la amb cl polsim ja tenia un al-
tre color, se'n va anar a la tomba amb
aquesta idea. Però els agafàvem per-
qué eren noves i l'escorhall no tenia
força per rompre, després d'una quin-
zena de dies i una tenyida, el peix ja
tenia la força necessària per poder-la
rompre, i el que trobaves no eren mes
que forats.

Les primeres maquinilles ens
obrien les bagues dc plom que nosal-

tres havíem doblegat damunt la corda
d'espart, i les bagues de plom, mig
obertes s'enganxaven per la tela de la
xarxa i era un desastre. El que ferem
va ser comprar uns ploms amb un fo-
rat al mig que passàvem per la corda i
ja deixaren d'enganxar-se.

-Quin tipus de xarxa emprà-
veu?

-Emprava tres tipus de xarxa, un
per a cada temporada. A l'hivern la
xarxa era de set passades i amb fil de
10.000, calàvem a la vorera per aga-
far les sípies que vénen a desovar. A
finals de primavera i tot l'estiu pesca-
vem mes Iluny de la costa, amb unes
xarxes mes gruixades, de cinc o sis
passades i mitja i an+ fit de 600,
pescàvem a la zona de rogues entre
trenta-cinc i quaranta-cinc metres, era
el moment d'agafar gallinetes, m6t-
Ileres, rates, escórperes, caps rojos...
Les trèiem a la mala, però a l'haver-hi
peix, t'entretenies i no et donaves
compte de l'esforç; si a les set o vuit
braçades no en venia cap, ja et feia
mal l'esquena i pensaves que el pro-
per dia no tornaries a aquel la pesque-
ra. A la tardor canviavem les xarxes
per unes mes primes, de 13.000 i vuit
passades, eren per agafar moll a la
plena del mes d'octubre.

-Què ens podeu contar sobre els
palangres?

-El palangre es un ormeig que
consisteix en una corda Ilarga, de la
qual pengen unes altres cordes mós
primes, anomenats braçols, cadascuna
de les quals va proveïda d'un ham al
seu extrem Iliure. La corda, els anys
que jo vaig començar, era de canyem
o Ili i Ines modernament de "nylon".
Hi ha:

El palangró de sueret: És un fil
com Ines prim i fi, minor; hi ha un
suret petit, es un tap de suro; a les tres
braces ve un braçol i a cada tres hams
hi va una pedra; i el braçol, que es un
fil mes fi de ducs braces, allà on va
l' ham, els meus i el pedralet; i el suret
l'aguanta a l'aire i així l'ham, fermat
a un braçol de dues braces pesca a
mitja braça del fons retengut pel pe-
dralet, que en te dues i mitja.

A [hivern,vern, una vegada calats a
prima, tenen quinze o setze hores per
agafar peix i el peix, quan el treus, es
ben viu. El peix que mes s'agata són
les orades i els sards, que vénen a la
costa a menjar, tenen el barram molt
fort i rompen els caragolets, les ora-
des tenen dins la boca un enrajolat
que es amb el que rompen el carago-
let. A l'estiu, que la nit es molt curta,

però que l'aigua es calenta, el peix
que s'agafa a les primeres hores ja és
mort i moltes vegades ja fa un poc de
pudor, i aim!) que només tenim el pa-
langais cinc o sis hores en remull.

A s'Estanyol els anys cinquanta,
seixanta, hi havia un problema molt
gros per pescar en palangrons de su-
ret, aquest era que no hi havia esca
per posar als hams. Abans havíem de
fer pardals de moro o un pop, i fins
que no en teníem culejavem per la vo-
rera. Després podíem anar a calar cap
a fora.

El palangre de fons: És una cor-
da llarga dc la qual pcngen altres cor-
des, braçols, més primes amb un ham
cada una. Aquesta corda per un cap te
un capcer que ens indicara cl Hoe on
l'hem calat i a l'altre un pes, una pe-
dra o un plom gros que el reten en el
fons. A més entre cada tres o quatre
braçols hi ha un plom que fa que els
hams pesquin en el fons. Als braçols
els feint de tres braces i el tamany de
l' ham es segons el peix que es vulgui
agafar.

La minor esca pels palangres de
fons es Un peix viu, nosaltres a la pri-
meria hi posàvem oblada, té, un gust
mariscos i aquesta olor atreu els pei-
xos. An+ aquests palangres agafa-
vem congres, anfossos, mussoles...

-1 el volanti?
-El volantí es un ormeig fet amb

un cordill Ilarg proveït d'un plom i
armat de diversos hams. La braçada
armada de quatre braçolets, milli un
ham cadascun d'ells, i un plom es el
peu. Els primers eren de canyetn, i
per què duras mes temps i s'enre-
venas passàvem el fil per dins d'una
garrova verda.

Els anys cinquanta, a l'hivern de
ple, vivíem del volantí i la pesca dels
calamars. El que feiem era partir de
nit per pescar els calamars d'alba;
després berenavem i cap al volantí.
En aquells temps agafàvem vuit, non
o deu quilos de serrans, emprant el
sacarins dels calamars per escar els
quatre hams, també agatavem quatre
o cinc pagells, algunes pagres i varia-
des i alguns aranyots. A les dues
tornàvem a la vorcra, una vegada ha-
víem calat els palangrons de fons o
de suret.

Als anys seixanta a l'hivern
pescàvem les sípies alui) la xarxa,
amb fil de "nylon" i a l'estiu anavem
més lluny i a nies profunditat. •
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Per la conservació de ses escoles
Miguel Seguí Aznar
Professor de la UIB

Recentment he tengut coneixement
de la situació de deteriorament en que
es troba cl Col.legi Públic Jaume III de
Llucmajor i també de la proposta del
Ministeri d'Educació i Ciencia (MEC)
d'enderrocar-lo per tal d'edificar en cl
mateix solar un nou edifici escolar.
Malgrat hagi de reconèixer que no he
seguit directament el procés que ha
conduit a aquesta situació, la lectura
d'una sèrie d'articles, signats per Jau-
me Oliver, Miguel Cardell i Antoni
Llompart, apareguts a la secció Opinió
de la revista "Llucmajor de pinte en
ample" m' ha posat al corrent de la
qüestió.

En altres ocasions en que he tengut coneixement de si-
tuacions semblants on s'ha plantejat la possibilitat d'ende-
rrocament d'algun edifici d'interès, construit en epoca re-
cent, degut a la meva inclinació per l'estudi de l'arquitec-
tura i urbanisme contemporanis, àrea  d'investigació en la
que m'he mogut en els darrers anys, i per la meva vincu-
lació com a professor a la secció d'Història d'Art de la
Universitat de les Illes Balears, he tractat de donar a conèi-
xer a l'opinió pública la importüncia d'una arquitectura
que, per la seva cronologia propera, ha estat pràcticament
desprotegida i, en conseqüència, en perill d'extinció.

En el cas de Ses Escoles de Llucmajor crec que  es fa in-
necessari aquest tipus de comentaris. La importància de
l'obra de Guillem Forteza i el que suposaria la pèrdua
d'aquest edifici, no sols per al patrimoni arquitectònic de
Llucmajor sinó també per al de tota l'illa, es prou conegut
de tots. Estic segur que ningú en aquestes allures no està en
contra de la conservació en sí mateixa, malgrat la situació
de deteriorament amb els rises que això suposa per als
alumnes, ¡les dificultats tècniques i econòmiques que com-
porta la scva rehabilitació, hagin conduit a l'opció, per
part del Ministeri d'Educació i Ciencia, que sembla més

l'enderrocament i la construcció al mateix solar d'un
nou edifici.

La situació problemàtica de Ses Escoles de Llucmajor
no s'ha d'entendre com un cas aïllat en el conjunt d' edi fi-
cis escolars construits en el període comprès entre 1924 i
1936, gràcies a l'activitat de construcció escolar promo-
guda i dirigida per l'Inspector de Primera Ensenyança, Jo-
an Capó i Vallsdepadrinas, i per l'arquitecte escolar Gui-
llem Forteza i Pinya. S'han registrat situacions semblants
en el passat i, sens dubte, es repetiran en el futur.

Curiosament, en un diari local, a l'edició del passat
diumenge, 28 d'abril, s'informava a la secció correspo-
nent a la Part forana d'un cas semblant al de l'escola de
Llucmajor. L'Associació de Parcs d'Alumnes (APA) i el
Conseil Escolar de l'Escola d'Educació Infantil "Antoni
Maura" de Manacor sol.liciten una actuació urgent a
l'Ajuntament d'aquella localitat i al Ministeri d'Educació
i Ciencia, ja que aquest edifici pateix greus deficiencies en
l'edifici on s' ubica; a més de crulls a les parets, té molt de-

teriorades les bigues de la coberta i també l'estructura del
pati interior. Els pares avisen del risc que corren els seus
fills, cent cinquanta alumnes de tres, quatre i cinc anys que
assisteixen a l'esmentat centre. El corresponsal del periòdic
a aquella localitat, al mateix temps que dóna compte de la
notícia, indica que l'escola fou construida entre els anys
1927 i 1932 segons el projecte de Guillem Forteza, i per-
tany al patrimoni arquitectònic de Manacor, que ha d'esser
protegit pel Conseil Insular de Mallorca i pel consistori.

Tal vegada podria resultar oportú per resoldre el cas
concret de Ses Escoles de Llucmajor considerar les actua-
cions anteriors a d'altres localitats de l'Illa, portades a ter-
me en les situacions semblants a les que m'he referit. En
alguns casos s'optà dissortadament per l'enderrocament -
Escola de Son Serra- la Vileta-, en altres sortosament per la
rehabilitació -Escola de Sa Pobla-, en altres es decidí la
construcció d'un nou edifici escolar sense enderrocar l'an-
tic, concedint-li, una vegada rehabilitat, una nova funció -
Sant Joan i Santa Margalida-.

Personalment crec que s'ha de fer tot l'esforç que sigui
necessari per a l'adequada conservació i manteniment
d'aquests edificis que són mostres representatives d'un
dels fenòmens més interessants, no sols en l'àmbit estric-
tament educatiu sinó també en el cultural i institucional de
les Illes Balears a l'època contempon'tnia. •
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Sobre l'espai escolar
Francisco PizA Alabern

Per a una reflexió sobre
"Ses Escoles"

Davant els diferents parers que
han suscitat la possibilitat d'ende-
rrocament o de restauració de "Ses
Escoles" i amb l'imim d'aportar
l'opinió d'una persona qualificada
en edificacions escolars, creiem
adient publicar part de l'escrit que
s'ha editat a la revista d'ensenya-
ment de les Illes, "Pissarra", del pas-
sat mes de març, dedicada quasi ín-
tegrament a Pestudi dels "Espais es-
colars":

Per a l'arquitecte, el punt de partida
de qualsevol projecte es la clarificació
del concepte d'allò que es vol cons-
truir. Aquest definitivament de l'"es-
perit" de cada edifici es realitza a par-
tir del coneixement de les condicions
particulars de l'emplaçament, finalitat
de Pedifici, societat a la que va desti-
nat, programa, pressupost... Una de les
pitjors situacions que poden donar-se
en el món de l'arquitectura es el trasllat
de models o tipologies sense posar
atenció a les condicions particulars de
cada cas.

Durant aquestes últimes decades,
Ia necessitat de construcció d'un gran

nombre de centres escolars per pal.] iar
el deficit existent a la nostra societat
ha justificat la primacia de criteris
econòmics a l'hora de dissenyar i cons-
truir noves escoles. L'O.M. de 14
d'agost de 1975, a la qual es definei-
xen els programes de necessitats per a
la redacció de projectes de centres
d'EGB i Batxillcrat, recomana: "En la
concepción del proyecto debe presidir
un principio de economia..." i en el
Manual de Instruccions per la Redac-
ción de Proyectos s'explica: "En la re-
dacción de los proyectos serán facto-
res a considerar los económicos, so-
ciales, administrativos y estéticos, y los
educativos, oída la comunidad esco-
lar". Els criteris educatius queden re-
legats a Púltim lloc de la llista.

Aquest esperit condueix a la limi-
tació de les superfícies de l'edifici es-
colar als mínims imprescindibles i, en
especial, la de tots aquells espais que
no són pròpiament les aules o els ta-
Ilers. Això produeix el tipus d'escola
tristament abundant de corredor cen-
tral amb aules a cada costat i que es
tradueix en un volum edificat en forma
de prisma rectangular, més conegut
com a "capsa de sabates". Els 56 m2.
destinats a l'aula es materialitzen en
una planta rectangular de 7x8 metres,
que reb Ilum per una sola de les seves
cares i que condueix a la coneguda dis-

posició de cinc li leres de vuit pupitres
que deixen un passadís lateral d'un
metre i un espai frontal de dos metres
per al professor i la pissara. La "gran"
passa endavant d'aquests darrers cin-
quanta anys ha consistit en la millora
de les condicions de climatització i en
l'eliminació de la tari ma (!).

Aquesta austeritat conte molts as-
pectes comprensibles però no deixa
cridar Patenció sovint el contrast pres-
supostari ciels equipaments escolars en
front d'altres, com els esportius o ad-
ministratius. ¿Es que la nostra societat
es veu mes reflectida en moderns po-
liesportius o en edificis d'oficines que
en les seves escoles?

Queden enrera aquelles experièn-
cies que, a partir del moviment de re-
novació pcdagOgica, estudien l'escola
com a organisme global i no com a una
simple suma d'espais. Aquest esperit
considera la docencia no sols com un
desenvolupament temàtic dc les mate-
ries, sin() també com a un aprenentatge
més ample que inclou la relació social
i cl desenvolupament de la personalitat
de l'individu en un ambient agradable i
atent a les particularitats. •

Arquitexte.
(Coautor, amb Antoni Forteza,

del Col.legi Públic de Son Ferriol)
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Ses Escoles, si no fos...
Miguel Cardell

Si no es producixen circumstàncies
realment noves, aquesta serà la mewl
darrera intervenció personal al que ja
podem anomenar la polèmica de Ses
Escoles. Perquè pens que ha arribat
l'hora d'altres pronunciaments, i, cer-
lament, m'empipa que els negrcts, gent
que compartim un bon i ben essencial
grapat d'idees, afectes i somnis sobre la
vila ens donem branca entre nosaltres
mentre els altres, els de sempre, se'n
riuen des de la barrera i dissimulen.

Es el que venia a dir el mes passat a
aquestes pàgines Antoni Llompart: no
sols un bon amic i cómplice de mil i
una, també un intellectual a qui almir,
un ciutadà a qui respect pel seu com-
promís, i un polític amb una visió de
poble (com si diguéssim visió d'estat)
que si en tenguessim mitja dotzena, al-
tres galls menys Ilastimosos ens canta-
rien, i fixau-vos que no parl d'ideologia
per no agrenar massa cap a casa. Però
cl fet és que cl seu article fa necessàries
algunes puntualitzacions. I això que es
un article brillant, tan des del punt de
vista de l'estil com dc que fa
del problema i les responsabilitats.
Anava a dir teóricament brillant; però
una teoria ha de contenir la seva con-
frontació amb la realitat, i per aquí es
per on flueixeja una mica el discurs del
regidor.

A l'inventari del bon esgrimista
retòric, que sap que en tenir la qüestió
dels arguments difícil va bé començar
debilitant la credibilitat de l'adversari,
hi compta bona part del fet que dediqui
un tram important del seu escrit a dei-
xar-me com una mena de pistoler ver-
bal, de primo de Zumosol que ha apli-
cat una contundencia injusta i despro-
porcionada contra un benintencionat
professor que obria la polèmica. A la
14- lea del meu primer article em remet:
si vaig fer cap retret en fals, que no
m'ho sembla, cm declar ben disposat a
baixar bandera. Però em remet a la
paràbola bíblica dels talents: no em
sembla injust ni desproporcionat exigir
a algú que, en la polemica pública, do-
ni el màxim segons la seva capacitat, ni
examinar-li la coherencia. Això sí, és
cert que quasi tots els retrets que feia al
professor, només quasi tots, es poden
fer extensius a bona part de la societal
Ilucmajorera. Deixem-ho estar, si així
ho trobau.

Fets i matisos
Deia que el mapa que traçava

Llompart dels antecedents es prou co-
rrecte: Un Ministeri i un Ajuntament
que van, no a la seva, que es el servei
de i' interès general, ans a la dels burò

-crates, polítics i partits que n'usen com
d'una eina subordinada als seus inte-
ressos professionals, carreristes o elec-
torals. Uns professors, i uns equips di-
rectius, que sembla que en algun mo-
ment s'han perdut en l'abisme que se-
para les seves responsabilitats profes-
sionals de la seves situacions laborals. I
una opinió pública que ni sabia, ni con-
testava, ni es pronunciava. Pere, tot

d'una deixa caure, després de les ¡loan-
ces, el dubte sobre l'actitud i activitat
de la directiva de l'AMPA: D'una ban-
da, com si patís la Síndrome d'Esto-
colm, l'amor del segrestat pel captor;
de l'altra demanant-se si la soledat de
PAPA era inevitable.

Es el moment de Panàlisi: en po-
ques paraules la situació segueix essent
que, conscients d'un problema gravís-
sim, tin grup de persones el feim pú-
blic (insistentment!) i la societal no ens
respon. Aquesta falta de resposta,
aquesta solitud, debilita per un matís
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que Llompart no precisa: els alumnes
no són sols subjectes passius, són hos-
tatges en peril', un peril físic i ben re-
al. 0 vos pcnsau que no 110 provàrem,
de defensar la rehabilitació? Al final,
obtenim cl resu Rat que obtenim: un
centre nou que respectaM els trets ar-
quitectônics bàsics del veil. I ara, al-
guns dels qui haurien pogut, lent-nos
costat, inclinar la balança cap a l'altra
possibilitat ens ho retreuen: Et negam
l'aigua i Ilavors et retreim que no has
regal les margalideres. Magnífic, i ben
Ilucmajorer, si in ho permeteu.

El factor temps
Llompart no ha tengut en compte

en cap moment una variant que pels pa-
res es, i ha estat durant tot el procés, es-
sencial: el temps. Perquè per molt que
el meu amic retregui la solidesa d'unes
escales amb més de cinquanta anys, el
sèlid edifici fa anys que eau a trossos i
s'esbuca i la pregunta bàsica es quin
temps podrem seguir jugant amb la
sort. Afegim a aquest fet la Pad' cons-
tatació que els directius de l'AMPA
som persones que ens hi hem de dedi-
car després del jornal de feina, i de les
altres responsabilitats familiars, i afe-
gim-hi (atcnció, aquests pares "descon-
tents" de que parla el regidor!) que som
pocs, que massa sovint mes que d'ele-
gir una persona entre vans candidats es
tracta dc trobar una persona que vulgui
fer la feina: ho pels duhtes que ex-
pressa Llompart sobre l'evitable sole-
dat de l'AMPA i les seves gestions:
una campanya pública de Salvem ses
Escoles s'hauria menjat més capacitat
de fcina de la que hi ha: i mes temps.

I em sembla que, posats a triar, en-
tre la seguretat dels nins i la d'un edifi-
ci amb un cert valor sentimental, la tria
no deu ser nomes qüestió de punts de
vista, si no hem perdut el nord per eau-

re en braços del fanatisme patrimonia-
lista.

D'aquí a acusar PAMPA d'accep-
tar la proposta del MEC, hi ha molta di-
ferencia: la proposta, amb els seus ter-
minis, no ha estat passivament accep-
tada s' ha arrabassat en un procés du-
ríssim, que ha passat per actes notarials
i per una petició de clausura judicial de
Ses Escoles per peril' d'esfondrament,
que estic convençut que s'hauria ator-
gat en hores i que s'aturà en darreríssi-
ma instància. De síndrome d'Estocolm,
res de res. Els resultats del combat afe-
rrissat passen per l'estalonament dels
punts mes conflictius dc els
controls tècnics periòdics de l'evolució
de l'estructura i un projecte que, si el
MEC fa la seva part, consisteix en tenir
unes Escoles noves, que conservin els
trets bàsics de les velles: pati central,
porxades, planta baixa.

Tot això, insistesc, negociant sense
ningú que ens fes costat, per() amb
l'aprovació de Odes assemblees de so-
ds, de pares (sí: on eren eis patrimo-
nialistes esparverats? o es que no es un
retret hen just? nomes pensam en San-
ta Wirhara quan fa hores que llampega)
i amb el temps en contra i eis nostres
fills com hostatges d'una bomba de re-
llotgeria. Això es el que no ha tengut en
compte el regidor a l'hora d' analitzar la
situació.

L'alternativa?
Dett ens guard d'un ja està fet, cfcc-

tivament. No serveix de res, fora de la
retòrica estrictament ideológica, dir
aim', no havia d'haver estat necessària-
ment així. El fet es que això ha estat ai-
xí. Eaves comptades. I es amb les cartes
que tenim que hem de jugar, no amb
les que ens agradaria tenir, per cenit
queda molt be, i teòricament irrefuta-
hle, que l'alternativa entre conservació

i seguretat es falsa. Però posats a fer...
Creus, amic Llompart, que les coses
han canviat en res, reahnent, vull dir
que l'Ajuntament està disposat ara a
posar sobre la taula els duros comple-
mentaris per una rehabilitació que no
consistiria només en alçar una estructu-
ra nova dins la vella, sinó que tambó
hauria di aixecar tota la infra-
estructura que les actuals escoles no te-
nen i que es imprescindible des del
punt de vista de les necessitats actuals?
Creus que l'opinió pública Ilucmajore-
ra, Ilevat dels quatre de sempre que ara
ens gatinyam entre nosaltres, està dis-
posada a mobilitzar-se? Creus que
aquests mestres que dius que t'han dit
(i que a mi, en quatre anys de cArrecs
electes al Centre encara es l'hora que
em diguin com te va hermano) es deci-
diran a donar la cara enlloc d' amagar-
se lamentablement darrera persona in-
terposada? Creus que aquests pares que
esmentes estan disposats a assumir la
direcció de l'APA -Iliures cils d' acords
amb el MEC que a nosaltres cus lliguen
amb l'acer de la paraula donada-pre-
sentant-se a eleccions i defensant un
projecte alternatiu? Perquè si hi estan,
tenen assegurada la nieva di missió im-
mediata: si hi estan, que remugar de la
feina que han fet els altres, mentre tu et
dedicaves a jugar amb els fills, gratar-te
la panxa o engreixar currículum o hi-
senda, es tan aid' com poc elegant.

I, sobretot, creus que això es possi-
ble sense retardar la solució del proble-
m real, o que els nins haurien de se-
guir un parell de cursos mes confiant en
Ia sort d'uns fonaments, unes bigues,
uns cels-rasos, etc.) El fet cent, es que
les escolcs són perilloses, i insuficients.
El fet es que el procés per substituir-les
per unes altres està en marxa. I que pas-
sa per l'enden-ocament, ai las! N'hi ha-
via d'altres teòricament possibles, pea)
eis únics que hem fet alguna cosa estam
convençuts que, amb les cartes que te-
níem, no podíem jugar [Ili llor.

Creis que hi ha una alternativa con-
creta, realista i possible'? IS) endavant,
formulau-la, defensau-la i bona sort.

Però ¡limns una reflexió: si aquesta
alternativa passa per mantenir els alum-
ncs mes temps dins l'actual edifici, i
per mala sort passàs la desgMcia que
temem, qui se'n fa responsable? po-
drem dormir tranquils?. Si això passAs,
els deus no ho permetin, de que Ii ser-
virien al nin ferit (o mort, i, vist el que
ha pasat, no em sembla fer alarmisme
irresponsable) i a la seva família les
portes de nord?. Els pares, per exemple
els que han fet tancar una aula de pre-
escolar especialment deteriorada, que
s'ha hagut de substituir per la bibliote-
ca, es d' això que parlam. •
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Estupre: un escàndol a Biniferri.
(1792)

Bartomeu Prohens Perdió
Fotos: Miguel Ariza

Tot i que la definició d'estupre no
pugui ser més sucinta, -estuprar és
l'acte de violar una verge-, el concep-
te penal de l'època aquí analitzada és
més concret i molt més complexe.
Naturahnent la distinció entre viola-

i estupre seria gairebé inexistent.
El que importa és la implicació social
dels implicats. Com aquests personat-
ges justifiquen llurs accions, com in-
venten excuses, com organitzen de-
fenses i cerquen aliances que confir-
min el que afirmen. M. Foucault sug-
gereix que el poder "inaugurat" en el
segle XVIII és una extenciá, una po-
pularització del poder del Monarca
absolut. Qualsevol persona que senti
vulnerats els seus drets té a la seva
disposició els mecanismes per empre-
sonar i processar a qualsevol enemic,
real o imaginari. Quan els fets es cla-
rifiquin el reu haurà viscut una bona
temporada a la presó. Ara bé, tot això
no es arbitrari, o almenys no ho es del
tot, ja que la paraula ha de ser confir-
mada pel grup, i cada protagonista re-
cerca amics, parents, gent que doni
suport a les declaracions. Per damunt
de tot això el poder es constitueix,
anònim pet-6 exercit per individus que
pretenen esser neutrals. En definitiva
estuprar no és només violar, sinó
aconseguir una dona jove, una verge,
amb falses promeses de matrimoni.
Per aquesta raó no és en principi una
violació física, sinó una violació mo-
ral. Es força la relació sexual amb l'ús
de la paraula falsa. L'estuprador romp
d'aquesta manera la legalitat, obté un
plaer gratuit mitjançant paraules en-
ganyoses, mots que mai no pretendrà
de complir. La verge, ho ha de ser, és
enganyada, i en aquest sentit potser sí
s' hauria de parlar de violació en el
sentit moral abans esmentat, ja que la
relació sexual no es cl resultat d'una
lliure elecció, sin6 d'un frau. Si es
produeix l'embaràs molt pitjor, ja que
l'infant no tendrà la carta d'accepta-
ció de la societat, que requereix un
pare i no tan sols la mare obligatòria.
La infàmia de l'estuprador incideix
en el destí d'una altra criatura inno-
cent, molt més innocent que la mare.

Estuprar es un acte d'infàmia so-
cial. Destrueix el prestigi, l'honor de
famílies, produeix éssers inquali fica-
hies, innombrables, ja que, quin nom
tendrà cl fill de la dona venguda amb
Ia traïció? El problema és que resulta
molt difícil de demostrar. Sovint se
sospitarà de l'interès de la denunciant,
ja que pot donar-se el cas que una do-
na dc vida dissipada denunciï un ho-
me només amb la intenció de guanyar
una posició. En efecte, no fou per
aquest motiu que Caries III com a rei
de Mtpols un document que preveia
aquesta estrategia per part de dones
de poca consciencia? L'advocat del
pressumpte estuprador Esteve Sastre
va fer menció d'aquesta cèdul.la, con-
testada aixíaixí per l'altra part:... recurre
a la cédula expedida en Nápoles en
tiempo que era su Rey Carlos 3°, pe-
ro yo no sé a qué viene esta historia!
España y Mallorca, que están obliga-
das a seguir las cédulas ni derechos
de Nápoles? Que acaso no son equi-
tativas y racionales las leves de Es-
paña, el derecho de los Romanos y
los estatutos municipales? Que se de-
ciden las causas de Esparta y de nues-
tro Reyno a lo napolitano? (...) Y por
qué siendo Rey de España el mismo
Carlos terser() ni hizo expedir igual
Cédula? (C.E. (1781-1813), 1792, I.
75). La raó era que a Espanya i a Ma-
llorca no hi havia necessitat d'un do-
cument així, perquè cl "mal" tampoc
no existia. Nuestro monarca difunto,

que Dios le tenga en su manción, es-
tava bien seguro que la España no
permitía tal abandono, y por consi-
guiente faltava en su Monarquía el
ojeto y causa que motivó la cédula en
Nápoles, y por esto no la hizo expedir
para nosotros,... (CR. (1781-1813),
1792, f. 75). No hi havia aquí doncs
dones que haguessin de recórrer a de-
núncies d'estupre per regularitzar llur
situació social.

Un judici per estupre posa en ac-
ció tot un mecanisme de solidaritat
social. Es tracta de la "micro"-política
a "gran" escala, si es permet el joc de
l'aparent contradicció deis termes.
Com sempre la definició demana pre-
cisar qui són els actors. I sobretot que
és el que posen en joc. Qui pugui reu-
nir mes testimonis reforçarà les seves
tesis. El valor social d'una persona es
mesurarà pel seu poder de convocatò-
ria. El recurs de testimoniar el com-
portament cristià dels implicats re-
quereix una petició de solidaritat als
parents i amics.

La veritat torna així aparèixer com
el resultat d'una construcció de les
consciències. L'entramat de suposa-
des accions forma una teranyina in-
desxifrable. El que, el qui, el com, el
per que, totes les preguntes enrevol-
ten la gran qüestió: que significa tota
aquesta Iluita d'interessos? Els termes
"honor", "solidaritat" sOn les claus.
El poder n'és pet-6 el pany. El cas ex-
plicar i analitzat en aquest text és el
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que comença l'any 1792. És el cas
d'Esteve Sastre. N'hi ha un afire que
succeí durant la Guerra d' hide-
pendencia, l'any 1813. Els dos pro-
cessos, separats per vint anys, guar-
den només Panalogia dels fets. Són
dos processos per estupre, però l'ana-
logia es superficial, ja que les rela-
cions de poder expressades
contraries. L'estructura aparent es la
mateixa: una dona acusa un home
d'haver-ia estuprada, i l'home ho ne-
ga amh aparent convicció. En els dos
casos hi ha acusacions de mala fe a
l'altra part. Els arguments emprats
per tal de defensar el propi cas són
també similars, es basen en pres-
sumptes fets i en el concepte d'honor,
Iligat a la sociabilitat dels individus i
Ilur religiositat. A partir d'aquí tot es
distint. El cas de 1792 acabara amb
una sentencia que sembla irregular
avui en dia. El reu, Esteve Sastre, es
condemnat a dos anys de servei mili-
tar, però no es obligat a reconèixer la
paternitat de l'infant. Es demana tam-
he que els tres protagonistes s'allun-
yin, i se'ls amenaça amh fortes mesu-
res repressives en cas contrari. En el
de I Si 3, la clona, Margarida Thomas,
renuncia a continuar cl procés. En el
cas de Margarida Thomas la defensa
del pressumpte estuprador fou tan as-
tuta i eficaç que aconseguí que la do-
na passas per esser una d'aquelles na-
politanes referides abans que volien
riwuhritzar ia seva situació

Akins de començar l'analisi del
procés d'Esteve Sastre cal presentar
el sistema de les argumentacions ba-
sades en l' honor i la rcligiositat. L'es-
tupre es un crim difícil de denunciar
perquè implica des d'un principi un
comportament irregular de la dona.
Per Inuit que la dona sigui enganyada
amb raises promeses de matrimoni,
consentir en la relació sexual ja romp
el valor de l'honorabilitat. És aquest
fet el que converteix la denúncia en
tan complicada. El sistema dels va-
lors tradicionals ja situa d'alguna ma-
nera les clones lora dc l'honorabilitat
des del mateix moment de la denún-
cia. Denunciar un estupre es per a la
dona evidenciar una ruptura amb els
valors de l'honor. Una dona que vul-
gui fer una acusació com aquesta ha
d'estar molt segura de la seva reputa-
ció. Aquest am el problema de Mar-
garida Thomas. La seva denúncia
s'arriba a convertir en un autèntic
procés contra ella, cosa que confinna
un masclisme que per alma part ja su-
posàvem. Si be hi havia testimonis

que recolzaven que l'acusat, Antoni
Salva "Ferrer", havia presumit en pú-
Hie de tenir relacions sexuals amb
Margarida, la defensa de Salva incidí
en el significat de l'estupre. Salva ha-
via admès d'haver estat al Ilit amb
Margarida, pea) no reconeixia haver
arribat a practicar el coil amb ella.
Margarita havia de provar primer la
seva virgin itat, perquè en cas contrari
difícilment podia ell ser acusat d'es-
tupre. La defensa d'Antoni Salva es
basa en un descrèdit sistematic de
l'honor i la religiositat de l'acusadora.

En primer Hoc se cercaren testi-
monis que afirmaven que Margarida
era dona de mala reputació. No man-
caren declaracions en aquest sentit.
Uns homes que según dixeron eran
de Campos, (...) dixeron al que decla-
ra, ¿que ya no vive en casa de Yegue -
ló  la bagaseta? (C.R.
(1781-1813, 1813, f. 86). Un altre tes-
timoni assegurava que era "veu pú-
Mica" que l'acusadora (que es con-
vertia progressivament en acusada)
Ias noches se escapava con mozos
(C.R. (1781-1813), 1813, f. 86v). Una
altra declaració, la més compromesa,
afirmava que algú de Campos havia
dit: Qué ha de hablar la Bruteta, que
Ia encontraron con el hijo de Vert de
Campos adonde se halla va por cria-
da en la cama con dicho Vert (CR.
(1781-1813), 1813, f.86v) .

El segon front d'imputacions con-
tra Margarida era que no es confessa-
va. Era necessari ser persona religiosa
per poder dur a terme acusacions
plausibles. Es deia que Margarida
Thomas havia estat quatre anys sense
confessar-se. Un home que li havia
donat feina explicava com no es con-
fessava ni tan sols si ell Penviava a
l'Església a fer-ho. En una ocasió que
Margarida torna d'una pressumpta
confessió es produí una discussió.
Una dona havia anat a la casa on vi-
via, i Margarida digué: ¿Qué  busca
aquella alcahueta y putota? Y el que
declara la divo: mira lo que hablas
que ahora vienes de confesarte, a lo
que respondió Thomas: "¡Qué con-
fesiones, qué confesiones y qué fot res
de confesiones!" (CR. (1781-1813),
1813, f.87v). Molt malament posa-
ven el cas a l'al.lota campanera. La
gent de Llucmajor no semblava dis-
posada a defensar-la, i se citaven de-
claracions de campaners per tal de de-
sacreditar-la. Margarida Thomas im-
pugna les declaracions dels testimonis
de Salva. Segons ella, les dones que
declaren a favor de l'acusat eren mu-

geres de mala conducta, que tocan
del licor, pobres que viven de limos-
na, murmuradoras, y muchos días pa-
san a pedir limosna en casa del reo
Salvá, y se les da de comer, son poco
recatadas y de ninguna estimación en
el pueblo de Llummayor... (C.R.
(1781-1813), 1813, f.99). A mes a
flies de presentar testimonis favora-
hies de campaners, Margarida consi-
dera que hi havia una mena de cons-
piració en contra seva. Ella no era de
Llucmajor, i per aquest motiu tothom
defensava l'estuprador. Deia Marga-
rida que la exponente como es una
pobre infeliz natural de otro pueblo,
todos los de Llummayor son parcia-
les... (CR. (1781-1813), 1813, f.122).
De res no serviren les defenses que
ella es veie obligada a construir. An-
toni Salva "Ferrer" havia argumentat
que ella era una dona avesada a tenir
relacions sexuals amb qui volia, i que
no podia exigir cap cosa d'ell. La de-
nunciant... mucho tiempo antes de
subcitarse esta causa ya havía perdi-
do su pudor y entereza virginal, y por
consiguiente en ella no puede come-
terse estupro sino en tal caso simple
fornicación que no es punible civil-
mente... (CR. (1781-18 13), 1813, f.
123). La violencia del Ilenguatge de
Salva remet a la confessió. Es la dona
Ia que perd el pudor, la consideració
social en el cas de practicar la forni-
cació. Una vegada la dona ja no pot
demostrar un comportament "honrat",
nomes h queda la reconciliació amb
l'Església, ja que el regne visible dc
Ia justícia humana li sera totalment
alie. L'home sempre guanya, i sobre-
tot si ha de defensar-se dins els limits
del seu poble. En definitiva ens tro-
ham amb un cas d'exigè ncia impossi-
ble. Al cap i a la fi el que es demana-
va era mes enllà de qualsevol petició
raonable. Suposem que les imputa-
cions de l'acusat fossin certes. Que
Margarida no es confessas, que sortís
amb homes, tot això no implicava ne-
cessariamcnt que no fos verge, i so-
bretot no exculpava la persona d'An-
toni Salva. Si Salva havia reconegut
tenir relacions sexuals era evident que
l'única alternativa que tenia era l'atac
frontal, i al Iò requeria destruir del tot
la reputació de l'acusadora.

El cas que comença l'any 1792 és
en molts sentits oposats. El que hi ha-
via en joc era però un altre concepte:
el poder. El pressumpte estuprador
era un pobre pastor, tan pobre coin
Margarida Thomas. El seu oponcnt

(Continuart))
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FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Can Caieta)

Fabricant Illes Balears 030
Només es fabrica amb or de primera llei (18 K)

ESPECIAL COMUNIONS
JOIES D'ESTIL MALLORQUi

Gran exposició de plateria

de la firma Pedro Duran.
Canelobres, gerres, plats, palanganeo,

lmpares, marco, etc, etc.

C/. Born, 29 - Tel. 66 04 03 - LLUCMAJOR

SOCIETAT

>Sa penya
(

s falcc5
El darrer plenari de l'Ajuntament va ser més Ilarg que

una quaresma, fins a tal punt que en Rabasco, a la seva úni-
ca intervenció (darrerament està molt callat) va criticar la
duració de la sessió. Les puntualitzacions del regidor d' ASI
no agradaren al bade, qui li recordà que solament ell tenia
potestat per decidir una interrupció de l'ordre del dia.

Durant la sessió, especialment als punts de l'ordre del
dia referents a temes urhanístics que registraren l'oposició
del PSM, el batle va recordar al regidor Antoni Llompart els
problemes dels nacionalistes en el CIM
pel tema de la Incineradora.

* * *

Precisament el CIM, conegut com
"Sa Repartidora", acaba de fer public el
seu darrer repartiment (mes de 1.315
milions de pessetes) del Pla d'Obres i
Serveis per a 1996. Idõ be, en aquesta
ocasió no arribarà cap pesseta a les ar-
gues Ilucmajoreres.

El mussolet diu que no se tracta de
cap discriminació. Caivià, Bunyola i
Llucmajor han quedat exclosos per no
estar al corrent de pagament amb la ins-
tituci ó insular. El cas de l'Ajuntament
de Llucmajor no pot estranyar ningú ja
que els deutes li surten per les orel l es.

* * *

El Club I■1Autic de s'Estanyol va ce-
lebrar l'assemblea ordinària de socis.
Dies després la directiva facilitava una
nota de premsa que sedu'ia a despresti-
giar els socis que mantenen una actitud
crítica respecte al projecte d'ampliació.

També la nota precisava l'àmplia
majoria de socis que donaven suport a
les propostes de president o de la junta
directiva. Els temes pareix que no inte-
ressaven ja que no s'especificava quins
assumptes s'havien posat a votació.
Sense oblidar les darreres línies de la
nota: la referencia o al.lusió a "les mos-
ques vironeres", de molt mal gust.

* * *

El primer de maig -a la fi !- va sortir
el primer número d'un diari en la nostra
Ilengua: "El Diari de Balears". Ful le-
jant-lo, poguérem observar que, pràcti-
cament tots els Ajuntaments de Mallor-
ca donaven l'enhorabona -a la qual ens
hi afegim com a publicació local men-
sual- al Grup Serra per aquesta iniciati-

va. El que no hi veiérem, i això que ho repassàrem prou be,
va ser el nostre Ajuntament, "magnífic Ajuntament de Lluc-
major". Des d'aquestes planes condemnam l'apatia d'aquest
Consistori, el Ilucmajorer, per la indiferencia que sent cap a
la nostra-la seva llengua.

* * *

Que en farem, del polígon? Això es un mort que fuma
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A "Llaços i Botons" vos ensenyarem a fer:
Punt mallorquí, punt de creu, passat, ganxet...

Començarem el primer dimecres de maig;
a partir de Ilavors podeu començar quan volgueu.

Horari: de 7 a 9 de l'horabixa
Quota menusal: 2.500 PTA.

Inscripcions a "Llaços i Botons"
C/. Major, 101 (Tel. 12 01 34)

PRÒXIMA OBERTURA D'UN
NOV LOCAL AL C/. CONVENT, 34

(Llucmajor)

BAR - CAFETERIA

CAN LAMPINO
• Menús casolans diaris

• Gran variació de plats combinats

• Pizzes casolanes fetes al moment

• Tapes variades

• Cam a la brasa

• Terrassa amb jardí

SOCIErTAT
amh pipa! mentre l'edifici de la Britisch Caledoniam -la
"joia de la corona" de la Conselleria d'Indústria del Govern
Balear- fa més de sis anys que esta acabat, a la resta de la re-
serva tortuguera no hi ha ni ullastres ni tortugues, ni indús-
tries. La planificació dels nostres administradors és decebe-
dora. Si les seves errades com a polítics les haguessin de pa-
gar de la seva butxava, els bancs ja els haurien fet ben nets
i per anar pel carrer anirien vestits amb una bóta. 0 no hau-
rien fet les coses tan alegrement.

* * *

Però no tot es negatiu. Si hé és veritat que GESA no esta
molt satisfeta de la puntualitat amb gué l'Ajuntament paga
les factures de l'electricitat que es tuda al polígon, també
hem de dir que aquest I loe esta suplint l'antic velòdrom de
Ca's Matalasser i durant l'hivern, quan el dia és curt, es tro-
ba ben il.luminat per tal que els ciclistes puguin practicar el
seu esport.

Darrerament també és lloc de reunió de la jovenalla mo-
toritzada Ilucmajorera per mesurar la potencia dels seus
vehicles i la perícia dels pilots. Es un circat mes adient que
el que solen emprar dins el poble, plaça, Bisbe Taixequet,
Passeig Jaume III...

També, és hoc per a qui encara no s'ha fet "la caseta a
Llucmajor", com canten els d'Ossifar, puguin anar entre-
nant-se i els diumenges i l'estes de guardar anar-hi a fer la
paella o la torrada.

* * *

-Per tot això, la tropa de rapinyaires dc la penya, pensam
que malgrat no s'hagi aconseguit allé que es pretenia en
qiiesti6 industrial, al manco ha servit per fomentar i possi-
bilitar l'execució d'alguns esports i de Hoc d'esplai per als
"domingueros" ciutadans, que tanta necessitat tenen de fugir
de Palma, per curar-se l'estress a què estan sotmesos durant
tota la setmana.

* * *

-I ja que parlam de curar-se... Què hi ha algú que sàpiga
que s'ha fet d'un centre geriatric que  s'havia de construir a
so n'Antelm? Hoc al qual s'havien de canalitzar certes ai-
giies termals semi-miraculoses que portarien llocs de feina i
de riquesa per als Ilucmajorers.

Sap algú que s'han fet ciels 200 banys gratuits, 200 cada
any, que el portantveu del PSOE aleshores del Govern mu-
nicipal i defensor de la declaració  d'interès social per a la
construcció d'un hotel amb golf o zona rústica, Sr. Tomas
Garcias, prometé als Ilucmajorers si es concedia la Ilicéncia?

On és el centre geriatric? On On els banys gratuïts? Hi
ha qualque Ilucmajorer a qui l'Ajuntament hagi donat una
invitació? Les sortejaran? les se'n dugueren? On són? Qui
les té a la butxaca?

Les guarden esperant que si algun dia es fa el centre -
com els jueus esperen la venguda del Mesies- podran anar-
hi a banyar-se, com fan els indús al riulndo, per rentar-se
els pecats?

Allô que ens dura un centre de salut sera la salinització
de les aigües del pohle i heure aquesta aigua salada no és
gens ho per a la salut. •



Opinió

Estic cansat,
molt cansat  

Joan Quintana

El mes passat escrivia en
aquesta mateixa secció, sobre
els Infantils B del CD Espanya
amh el títol "Cr'eme de la crê-
me" i, en poques paraules venia
a dir, després d'haver-los vist en
un partit i seguir els extraordi-
naris resultats ohtinguts durant
la lliga, que jugaven com els àn-

gels.
És curiós, molt curiós, de tots els pares i aficionats,

que calculant deuen ser una cinquantena, només un
em va donar l'enhorabona i em va felicitar per l'escrit.
No es que ara necessiti ànims per les nieves cròniques
perquè a aquestes alçades ja pas de les lloances i molt
més encara dels crítics.

Resulta que des de fa algun temps, agreujada en
aquests moments, ha sorgit una polèmica entre
aquests infantils B i els Cadets, també el CD Espanya,
sobre alguns infantils que han o haurien de jugar a la
categoria superior, entre ells, el davanter Sebastià
Canyelles. IdO he, resulta que ahans d'escriure la me-
va opinió sobre l'assumpte he volgut assabentar-me
pulsant Popini6 de totes dues bandes, es a dir, sobre
els que consideren que ha de jugar a la categoria su-
perior i els que pensen que ha de seguir amb els de la
seva edat i -aquí ve el mes curiós del cas, al qual em
referia anteriorment només he rebut pressions, ame-
naces i advertiments de possibles rèpliques si duia en-
davant la meva opinió sobre el tema.

No escriure res sobre aquesta qüestió, fins i tot es
possible que no escrigui mai més en aquestes planes
esportives. No perquè tengui por de les pressions,
amenaces o advertiments, sinó perquè no conec cite-
ma suficientment per tal d'aprofundir-hi i, sobretot,
perquè estic cansat, molt cansat de tant de mal "rot-
llo". De tants anys d'empentes i de donar i de mai no
rebre.

Per això, repetesc, estic cansat, molt cansat i pot ser
que per a la pròxima temporada un Are coordinador
esportiu figuri a la columna de col.laboradors. De to-
tes maneres, aquest meu ckrec cl tcnc bé a diposicieo
de qui el vulgui. •

Esports
C.D. Espanya la Preferent

Això s'acaba

Text i foto: Joaquin

Això s'acaba; en sortir aquest número només mancaran
dos partits per tal que conclogui el campionat i les trenta-
volt jornades de rigor. Però no només acabarà la lliga, tam-
be acabarà la caminada del CD Espanya d'aquesta tempo-
rada, perquè per primer cop en molts anys no participarà a
la lliga d'ascens a III Divisió, laquai cosa pot significar un
petit fracàs.

S'ha d'oblidar prest aquesta edició 1995-96 i pensar en
la pròxima temporada. El president, Isidro Martínez, repe-
tirà com a màxim mandatari, però des d'aquestes línies po-
dem avançar que hi haurà novetats importants a la junta di-
rectiva per a l'any que ve. Es tractarà de donar un aire nou
a l'equip, an+ menys dirigents però que treballin de veritat
els que quedin.

Pel que fa a l'equip encara es prest per avançar esdeve-
niments, en principi hom compta amh els actuals entrena-
dors, Joan Perez i Marc Vidal, però d'aquí al 30 de juny po-
den passar moltes coses.

A la passada edició no parlkem del CD Espanya; en
aquesta tractarem de resumir el d'abans i el d'ara perquè
ens quedi tot el d' aquesta temporada, com ha anat succeint
número rera número.

Xilvar, 1 - Espanya, 1
España: Angel ( 1), Juanan ( 1 ), Jesús (1), Izquierdo (1),

Marín ( I), Isidro ( I), Romero (I), Ferretjans ( 1), Ruiz (1),
Bonet (1) i S. Martí (1).

Canvis: Pomar, per S. Martí.
Gols: 0-1, m. 41, Jesulín. I - I, on. 80, Ruiz.
Comentari: L'Espanya, amb una bona defensa va acon-

seguir puntuar en un camp tan difícil com el del Xilvar. El
partit va ser bastant dolent i va tenir moltes interrupcions al
joc per les faltes constants de tots dos equips.

Espanya, 4 - Montuïri,
Espanya: Angel (2), Juanan (2), Jesús (2), Izquierdo

(2), Marín (2), Isidro (2), Ferretjans (2), S. Martí (3), Ruiz
(3), Bonet (3) i Pomar (3).

Canvis: Romero (1) per S. Martí i Forteza ( 1 ) per Bo-
net.

Gols: l-0, m. 3, Ruiz. 2-0, m. 34, Pomar. 3-0, in. 56, S.
Martí i 4-0, m. 59, Pomar.

Comentari: L'Espanya va ser molt superior al Montuï-
ri, el qual, malgrat de comptar amb els Ilucmajorers Amen-
gual i Magaña a les seves files, va defraudar per complet i
va demostrar ser un conjunt vengut a menys, que ocupa cl
penúltim lloc de la classificació i que, amb tota seguretat,
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Miguel Mas Sorel!, jugador del CD Espanya.

ESPORTS
jugarà la propera temporada a 1" Regional.

Andratx, 3 - Espanya, 1
Espanya: Angel ( I), Juanan (1), Jesús (1), Izquierdo

(1), Marín ( I ), Isidro (0), Ferretjans (2), S. Martí (1), Ruiz
(2), Bonet ( I ) i Pomar (1).

Gols: 1-0, m. 22, Salinas. 2-0, m. 32, Pascual. 2-1, m.
57, Izquierdo. 3-1, m. 75, Isidro.

Comentari: L'Andratx va fer un fort partit a casa on va
ser clarament superior a un Espanya que només va inquie-
tar amb el gol d'Izquierdo. Els locals varen jugar com un
bloc i superaren als Ilucmajorers.

Espanya, 3 - Ferrioler,
Espanya: Angel (2), Corbalan (2), Jesús (2), Cosme

(2), Marín (2), Romero (2), S. Martí (2), Ferretjans (2),
Pomar (3), Ruiz (3) i Izquierdo (2).

Gols: 1-0, in. 16, Pomar. 2-0, m. 55, Ruiz i 3-0, in. 81,
Ruiz.

Comentari: L'Espanya va dominar clarament un Fe-
rrioler que no va crear gaire perill davant el portal de n'An-
gel. S'ha de destacar la bona actuació del jugador Ruiz, que
va marcar dos gols i el centre davanter, Pomar, que en va
aconseguir un.

Espanya, 5 - La Unió, 2
Espanya: Angel (1), Corbalan (2), Jesús (2), Cosme

(2), Marín (1), Romero (3), S. Martí (2), Ferretjans (1),
Pomar (3), Ruiz (3) i Izquierdo (3).

Canvis: Isidro (1) por Romero; Bonet (1) per S. Martí i
Forteza ( I ) per Pomar.

Gols: 1-0, in. 36, Pomar. 2-0, m. 48, Romero. 3-0, m.
50, Ruiz. 3-1, m. 56, Llisto. 3-2, m. 62, Vives. 4-2, ni. 77,
Ruiz i 5-2, m. 83, Pomar.

Comentari: Bon encontre el dels locals que varen gole-
jar la Unió que va arribar a estar, al minut 77, a un sol gol
per igualar el partit, però finalment els de Joan Pérez del
Cid posaren les coses al seu Hoc.

Felanitx, 2 - Espanya, 1
Espanya: Angel (I), Juanan (I), Izquierdo (I), Cosme

(I), Bonet (I), Isidro (I), S. Martí (1), Izquierdo (1), Pomar
(2), Ruiz (1) i Romero (1).

Canvis: Ginart (1) per Bonet i Ferretjans per Juanan.
Gols: 0-1, in. 20, Pomar. I - I, in. 47, J. Maria i 2-1, in.

53, J. Maria.
Comentari: L'Espanya, que es va retirar al descans amb

el marcador favorable, va veure com a la segona part el da-
vanter J. Maria marcava dos gols consecutius i així aeon-
seguia que els tres punts quedassin en Es Torrentó; amb
aquest triomf mantenien el segon Iloc a la taula classifi-
catõria.

Espanya, 2 - Binissalem, 2
Espanya: Angel ( I ), Ginart (1), Jesús (I), Cosme (2),

Marín (2), Ferretjans (1), Isidro (1), Bonet (1), Pomar (1),
S. Martí i Forteza (1).

Canvis: Ruiz (1) per Forteza.
Gols: 0-1, m. 31, Llabrés. 0-2, m. 48, Quetglas. 1-2, m.

71, Marín i 2-2, m. 94, Pomar.
Comentari: L'Espanya va aconseguir l'empat en temps

de descompte davant d'un Binissalem que sempre va anar
endavant al marcador i va demostrar que el Hoc que ocupa,
superior als dels locals, els és ben merescut.

Calvià, 3 - Espanya, 0
Espanya: Angel (I ), Ginart (1), Jesús (1), Corbalan

(I), Izquierdo (I), Marín (1), Ferretjans (I), Isidro (1), Po-,
mar (1), Forteza (1) i Ruiz (1).

Canvis: S. Martí (I) per Corbalán i Bonet ( I) per For-
teza.

Gols: 1-0, in. 40, Miguel. 2-0, m. 41, Bussi i 3-0, m. 50,
Miguel.

Comentari: Dos minuts d' inspiració bastaren al Calvià
per aconseguir davant l'Espanya tres punts ben necessaris
per sortir dels llocs compromesos de la taula de classif ica-
ció. •



'Hyenas C.D. Espanya, II Regional. Temp. 1995-96.
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Juvenils II Regional
Una situació còmoda
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EQUIPO

Petra
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57
PortoiCristo 25 15 3 771	 34 48
GesdAltuclia A 24 15 3 667 38 48
Escolar 24 15 3 6 66 25 48
Manacor B 24 15 1 8 83 41 46
Mat 25 12 4 9 72 49 40
Smilarfa 24 12 4 8 71	 43 46
Ev3& 25 13 0 12 72 69 39
Oar 23 10 6 7 45 46 36
Badra C Minor 25 10 7 2 59 45 35
Barracar 24-10 4 10 53 45 34
&mu 23 7 5 11 31	 4S 26
Cansen 26 7 4 15 49 76 23
Bmisalem 24 4 8 12 38 67 20
STiorta 25 3 3 19 25 77 12
Lloseteze 25 0 1 24 11 142 I

Text i foto: J. Quintana

Per manca d'espai i, sobretot d' in tOrmació, des del pas-
sat mes d'octubre no havíem portat a aquestes planes els
nostres juveniIs.

Hem de dir que Pequip de Miguel Jaume fa una tra-
jectòria bastant còmoda aquesta temporada 1995-96 i que
està a punt d'acabar. Els Ilucmajorers no han tengut gaire
problemes per passar de les zones perilloses i es pot dir que
no ocupen un lloc molt destacat a la taula, ja que han ten-
gut baixes importants com la del golejador Martínez que,
juntament amb Ferragut, eren els dos homes encarregats de
materialitzar el joc creat per l'equip.

Suposam que quan surtin aquestes línies mancaran de-
vers cinc jornades perquè s'arribi a la meta final, dia 9 de
juny, i que variaran ben poc del moment actual.

Repetim, una situació còmoda que permet als espan-
yistes de jugar amb soltura sense la pressió que implica tro-
bar-se als primers llocs o Ilui tar per eludir el descens.

I Volta
Xilvar, 5 - Espanya, 2
Espanya, 3 - Alaró, 2
S'Horta, O - Espanya, 4
Espanya, O - Porto Cristo, 1
Gesa Alcúdia, 3 - Espanya, 6
Espanya, 5 - Manacor B.,
Santa Maria, 4 - Espanya,
Espanya, O - Llosetense,
Petra, 3 - Espanya, 2
Espanya, 6 - Conseil, 1
Santanyí, 3 - Espanya, 1
Espanya, 3 - Badia C. Millor, 2
Escolar, 4 - Espanya,
Espanya, 5 - Barracar, 4
Sineu, 3 - Espanya, 1
Espanya, 3 - Binissalem, 2

II Volta
Espanya, I - Xilvar, 3
Alai-6, 8 - Espanya, 2
Espanya, 3 - S'Horta,
Porto Cristo, 5 - Espanya, 2
Espanya, 3 - Gesa Alcudia,
Manacor B., 4 - Espanya, 2
Espanya, 3 - Santa Maria, 2
Llosetense, 3 - Espanya, 5
Espanya, 2 - Petra, 3
Consell, 3 - Espanya, 4
Espanya - Santanyí,
Badia C. Millor - Espanya
Espanya - Escolar
Barracar - Espanya
Espanya - Sineu
Binissalem - Espanya.



ESPORTS

Infantils II Grup B C.D. Espanya
Ha començat la copa "President"

Jaime
Foto: C. Font

Els Infantils del CD Espanya, Grup B han iniciat, des-
pi-es de proclamar-se campions de Lliga en una més que
esplendida temporada, la Copa "President". El grup en el
qual juguen aquests Infantils el formen, a mes del CD Es-
panya, el Santanyí, el Felanitx i l'Algaida. Tres són els
partits que s'han jugat fins al moment i dels quals us in-
formant tot seguit.

Dia 20-IV-96, Santanyí, O - Espanya, 7. Els gols dels
Ilucmajorers foren aconseguits per Rafel Ramos (5) i Se-
bastia Canyelles (2). Primera victòria, doncs, a fora i per
golejada, tal com ens tenen avesats aquests joves futbolis-
tes.

Dia 27-IV-96, Espanya, I 0 - Felanitx, O. Un partit amb
pluja i amb un terreny de joc gairebé impracticable a cau-
sa del fang. Els gols repartits entre S. Canyelles (5), R.
Ramos (4) i LI. Gari (I). Val a dir que dos dels gols varen
ser resultat de dues penes màximes.

I, per acabar, el darrer partit que s'ha jugat fins ara, dis-
sabte matí al camp municipal d'Algaida contra aquest
equip amb un resultat encara més abultat: Algaida, 0 - CD
Espanya, Il. Gols de R. Ramos (5), S. Canyelles (5) i Ll.

Garí (1). En total, idõ, 28 gols anti) tres part its i cl porter
espanyista, Jaume Garcia, imbatut.

En resum i manllevant les paraules del nostre coordi-
nador esportiu, Joan Quintana, són, de veritat la "Crème de
Ia crème". •

Rafel Gamins i Bartomeu Manresa, jugadors del CD Espanya.

AL VOSTRE SERVEI
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Agraïm Ia vostra visita

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



¿NO SOÑABAS CON
TENERLO TODO?

• SERVODIRECCION

• ANTIRROBO ELECTRONICO

• ELEVALUNAS ELECTRICOS

• RADIO CASSETTE CON FRONTAL EXTRAIBLE

• CIERRE CENTRALIZADO

ESTE MES, ENCONTRARAS TU FIAT PUNTO SX

EN GASOLINA 0 TURBODIESEL

CON TODO LO QUE SOÑABAS,

_I
---.•••

PUNTO 60 SX 3P. 1.395.000 PTS.
PUNTO 1.7 TD SX 3P. 1.598.000 PTS.

ALI E R S

CASELLAS ROTER 

SERVE' OFICIAL 

1211E17  

C/. Hispanitat, 19 - Tel. 66 06 47 ( Llucmajor)

Entre noltros  

Naixements

1.- Sara de la Osa i Mora, 23 març
96, filla de Fidel i Francesca Espe-
rança.

2.- Guillem Porcel i Cifre, 26
març 96, fill de Guillem i Maria
Magdalena.

3.- Jose-Luis Rodríguez i Guillén,
25 març 96, fill de Pablo i Ma del
Mar.

4.- Lorena Martín i Gómez, 23
març 96, filla de Juan Antonio i Ara-
celi.

5.- Javier Cano i Cabrera, 2 març
96, till de Francisco i Ma Esperança.

6.- Antonio Egea i Lozano, 17
març 96, fill de Antonio i Josefa.

7.- Xavier Sánchez i Servera, 4
abril 96, fill de Joan Carles i Ma En-
carnació.

8.- Garbifie Sánchez i Servera, 4
abril 96, filla de Joan Carles i Ma En-
carnació.

9.- Alejandro Cano i Obrador, 4
abril 96, fill de Rafel i Ma Glória.

10.- Pere-Antoni Garau i Capó, 1
abril 96, fill de Sebastià i Isabel.

11.- Margalida Cantallops i Bar-
celó, 2 abril 96, filla de Monserrat i
Francesca Ma.

12.- Ana Darboy i Espigule, 30
març 96, filla de Xavier-Jean-Joseph i
Ma Immaculada.

13.- Ivan Cardell i Ratón, 10 abril
96, fill de Baltasar i Ma Esperança.

14.- Josep Lliteras i Ballester, 18
abril 96, fill de Josep i Rosa.

15.- Miguel-Angel Bermúdez i
Alzamora, 20 abril 96, fill de Joan-
Antoni i Ma del Carme.

16.- Coloma Roig i Monserrat, 18
abril 96, filla de Joan i Maria.

17.- Margarida Martínez i Alza-
mora, 21 abril 96, filla de Joan i Ma
Coloma.

Matrimonis

1.- Alexandre Mas - Catalina Fe-
rrer i Rotger, 28 març 96, Jutjats de
LI ucmajor.

2.- Gerrit Kurt Strohbusch - Nata-
liya Vdovychenko, Il abril 96, Jut-
jats de Llucmajor.

3.- Miquel-Marcel Pons i Riera -
Jerènia Puig i Salotn, 16 març 96,
Esgl. Sant Bonaventura.

4.- Carles Cirilo Oliver i Salvà -
Catalina Rosselló i Gomila, 11  març
95, Ntra. Sra. de Gràcia.

Defuncions

I Margalida Ordinas i Prohens, 29
març 96, 87 anys.
2.- Andreu del Salto i Garcias, 30
març 96, 74 anys.
3.- Antcínia-Aina Fullana i Facunda, 4
abril 96, 91 anys.

4.- Miguel Obrador i Adrover, 5 abril
96, 79 anys.
5.- Jerónia Salvà i Vaguer, 8 abril 96,
97 anys.
6.- Ana López i Cobos, 20 abril 96,
89 anys.
7.- Víctor Díaz i Boyer, 20 abril 96,
17 anys.
8.- Jesús Merino i Garzón, 26 abril
96, 62 anys.



-Jamaica
-Xile.-Colômbia

-Equador
-Estats Units

Solució del mes passat

-Hondures
-Paraguai
-Perú
-Uruguai

Sopa de lletres - 9 plantes
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Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

Són molts els que, havent fet feina per a l'Ajuntament,
no cobren.

Els responsables que els camins de foravila siguin tran-
sitables deuen cobrar cada mes per no fer res? •

CARNISSER1A	 XMIGUTERIA
■g■

ZANOGUERA

GARC IAS

Plaça Espanya, 62 - Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca)

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR
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Ii ISSERX

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

LLUCMAJOR (Mallorca)

•Passatemps rv>Pes forat
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FUNERARIA
Nostra Senyora de Lluc

A. SASTRE
CI Revetla 9 iii.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

El Sr. Sastre de Santa Maria, gerent de la
Funeraria 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

(Lluonajor)

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (9 a 13 i 17 a 19). Dijous (9 a 13)
Divendres horabaixa (1630 a 20h)

ASSEGURANCES:
SANITAS
IMECO
ASISA

AXA (MARE NOSTRUM)

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

CliEf: PEP MAQTiNU

11-wC)CAL CILII MAT ITZAT

TANCAT ELS DILLUNS
C/. NICOLAU TABERNER, CANTONADA
PASSEIG JAUME III. TEL. 1 2 03 1 2
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BLAUPUNKTBOSCH
SERVICE

AlliedSignal
TOMOTINF

Bendix®

rubi Automóviles
Iticmajor, S.L.

SEAT CORDOBA

Ronda Poneni, 26 - Tel. 66 01 70

Tot el mes de maig
4 comprovarem

gratuitament
els vostres frens
al banc de proves.




