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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

Que el seny i la bona volun
que caracteritzen els nostres g (
prenen, a cada passa de donen.

Improvisar, anar fent sobre
pitadament davant les situaci(
verbs que saben conjugar.

Una de les proves palpables
colar 96-97 Ses Escoles no obri
ordres ministeriais.

Els pares i les mares d' alum:
tot el dret constitucional- una
que els professionals de l'ens.
opositat unes places per gaudir

Dins el mateix bloc de conf
físicament) centre d'ensenyamc
ca d'espais considerable, amb u
obstant això, ha d'acollir un c
d' alumnes.

A tot això, afegim-hi la co
arribam?

A un poble, amb unes mane;
es fa... ABSOLUTAMENT R

De moment, Púnic assumpt
president del C.D. Espanya. •

at política no són justament les qualitats
vernants es demostra a cada decisió que

.a marxa, no preveure, reaccionar presi-
ns conflictives... són gairebé els únics

is que a l'hora de l'inici d'aquest curs es-
n les portes a la data prescrita segons les

es només exigeixen -a la qual cosa tenen
;scola pública digna i dignificant, igual
nyament, funcionaris estatals, que han
d'un Hoc de feina i treballar-hi a plaer.
ictes topam amb un recent (que no nou,
it secundari, l'IES Llucmajor, amb man-
ia infrastructura més que pobra i que, no
mtenar de professors i més d'un miler

igelació salarial del funcionariat i... on

nces importants i pel que horn pensa, no
:S.
que s'ha solucionat ha estat el canvi de

4E htonal

Començament... de què



LOCAL

Ple extraordinari de
l'Ajuntament (8-7-96)

Arnau Tomàs

En una sessió plenaria de caracter extraordinari, el
punt més important i més discutit de l'ordre del dia va ser
el darrer, relatiu a la formulació i redacció del nou Pla Ge-
neral Urbanístic del terme, en el qual el regidor d'Urba-
nisme, Sr. J. Jaume va anunciar que s'adjudicarà a una
empresa privada amb un cost de 3 milions de pessetes.

L' oposició, tant per part del PSOE com del PSM, ma-
nifesta tot d'una cl vot en contra. El portaveu dels socia-
listes, Antoni Garcies va raonar el seu vot negatiu ad-
duint que es tracta d'una empresa només formada per dos
arquitectes, sense experiência a Balcars, que, per tant, no
coneix el terme de Llucmajor,  desconeix les nostres cara-
terístiques, i que hagués estat millor que se'n fessin càrrec
els tècnics de l'Ajuntamcnt, que, a mes a mes, haguessin
cobrat menys.

Antoni Llompart, del PSM, es va manifestar en termes
semblants perquè "es tracta d'una concessió a dit, que
l'equip de govern no ofereix cap orientació sobre les II-
nies urbanistiques que pensa impulsar en aquest nou Pla
General, sense idees dares, i donant-lo a un equip de Ma-
drid que ha fct l'aberrant pla urbanístic de Mijas".

Rabasco va defensar el tema tot allegant que el nou
Pla es urgent i que si el rcdactassin els tècnics locals o de

correria el peril l de retardar-lo o de deformar-lo per
interessos creats. Finalment, el regidor d'Urbanisme, Sr.
Jaume, va dir que l'empresa es solvent i que en contra del
que s'ha manifestat a traves de l'oposició no només te dos
arquitectes sinó més de 30 tècnics competents.

Aiximateix s'aprovaren, uns per unanimitat i uns al-
tres amb l'abstenció o amb el vot en contra de l'oposició,
63 places de personal laboral, la majoria interins i d'altres
fixes. Lluc Tomas, el regidor d'Hisenda. va especificar
que no es tracta de personal nou, sinó anti -) contractes in-
terins que es renoven. A. Garcies va dir que  això no es
cert, perquè s'augmenta en 13 persones.

Un altre punt de discussió, com sempre, cl del deute
dcl Consistori, amb una nova subscripció de préstec per
138 milions de pessetes. LI. Tomas va dir que es subscriu
un préstec per un altre de la mateixa quantitat, per la qual
cosa no es un préstec nou. A. Garcics cl va rehatre tot ex-
plicant que del que es tracta es d'amortitzar cl deute i no
d'allargar-lo, que urgeix un pla de viabilitat, perquè "al
pas que anam no hi haura diners per pagar els interessos".
LI. Tomas va contestar que cl deute es conseqüência de la
situació financera en que els va deixar l'anterior Ajunta-
ment, que va multiplicar el pressupost i els deutcs, afir-
mant que el procés de sanejament de l'Ajuntament sera
Ilarg, però clue s'aconseguira, tot confiant en la reducció
dels tipus (l'interès pel auguris favorables de l'actual go-
vern de Madrid.

Un altre punt discutit i amb vot d'abstenció de l'opo
sició fou la subhasta de solars propietat municipal, del
polígon industrial, per 151 milions, ja que tant el PSOE
com cl PSM varen allegar que per vendre o per subhastar
aquests solars l'Ajuntament ha d'esperar que GESTUR
hagi vcnut cl 70% del total del Polígon. LI. Tomas va

contestar que quan se suhhastin aquests locals tot estara
en regla.

Ahans de començar el plenari, i com a primer punt de
l'ordre del dia, va prestar jurament la nova regidora del
PP, Miquela Barceló Trobat, per dimissió de la militant
del mateix partit, Sra. Maria Nicolau. •

Plenari de l'Ajuntament
del dia 29-7-96

En el solar de l'antic hotel "Maracana"
no es contruira el Centre de Salut.

Arnau Tomàs.

Al darrer plenari ordinari celebrat dia 29 de juliol, amb
l'oposició dels grups socialista i clef PSM, es va aprovar
trcure a concurs l'anomenat dret de superfície, per un pe-
rade de 50 anys, un solar de s'Arenal de 4.500 m2, amb
les condicions clue, l'empresa que el tregui, ha de construir
el 25 per cent per oficines municipals, biblioteca, policia
i apartaments, a més que haura d'invertir 50 milions de
pessetes en metres contrats per a un Centre de Salut, i que
després de 50 anys, tot aquest complex de 4.550 in. pas-
sara a ser propietat de l'Ajuntament. A canvi, l'Ajuta-
ment donara el solar de l'antic hotel Maracarül per tal que
es puguin contruir vivendes.

El regidor delegat Urbanisme, Joan .11aume, va ex-
plicar sobre cl tema que amb aquest conveni l'Ajunta-
ment s'estalviarà molts de descmhorsaments cnal.lusió al
pagament que el Conistori ha de fer cada mes per a l'ofi-
cina municipal de s'Arenal. Però eis dos partits de l'opo-

PSM i PSOE votaren en contra de l'operació pro-
posada pet govern municipal, ja que cntenen clue hi ha, ra-
ra aquesta, interessos amagats, i també es manifestaren en
contra de la construed() de nous edificis de pisos en aquest
sector de s'Arenal, perquè significara incrementar més la
pressió urbanística, en una part ja molt poblada.

Altres acords

- Donar compte dels decrcts de la bati ia de 17 de juliol,
referents al nomenamest dc quart tinent de hatle a Joaquin
Rabasco, i a Miquela Barceló, com a president d'Acció
Social.

- Amb l'abstenció del PSOE, es va aprovar l'adjudi-
cació de 5 places de professors per a l'Escola d'Adults.

- Per 45.000 ptas mensuals es va acordar la concessió
&Is serveis de bar del Club d'Estiu de Badia Blava. El
grup socialista va votar en contra per considerar que es po-
dria cobrar mes per aquesta concessió.

- Convocatòria de cinc places d'auxiliar de la policia
municipal per temporada. El bale va argumentar que
ahans se'n varen convocar sis i nomes se n'ha pogut co-
brir una, perquè per optar a policia s'han de tenir els estu-
dis pertinents, i sembla que hi ha poques persones que eis
tenpin.

- Dictaminació dc l'estudi de circulació de Llucmajor,
que compren circular en un sol sentit per alguns earners



Dinar dels qui ritos i quintes del 41
El passat dia 9 de juny es rem iren, com cada any, els "Quintos del 41". Co-

mençaren la diada amb la celebri ió missa a l'església parroquial en su-
fragi dels que ja ens han deixat i specialment de Miguel Ordincs i Adela Tira-
do, als familiars d'aquests s'entn ga una placa recordatori.

A continuació es va fer una reursió per Porreres, Campos i la costa lluc-
majorera. Es va dinar al restauran Aquacity de s'Arenal. L'Horabaixa es va vi-
sitar la Torre d'en Pau a Es Coll d en Rebassa i el museu del castell de Sant Car-
les de Palma.

Tothom va quedar molt satisft t del dia de companyonia passat i esperen po-
der tornar-hi l'any que ve. •

Dinar d( companyonia

cèntrics com es el Born, Bisbe Tai-
xaquet, i Font.

- Aprovació inicial i definitiva,
en cas que no es formulin reclama-
cions, de l'ordenança reguladora del
preu públic de la Residencia, que
van des de les 80.000 pta mensuals,
els que paguen mes, fins a les 12.000
pta, els que mcnys. El PSOE va vo-
tar en contra per no saber quina sub-
venció destina l'Ajuntament a l'es-
mentada Residencia.

- Aprovació dc noves tarifes de
SOGERSUR d'aigua i sanejament,
que aniran des de les 67pta/metre
cúbic en cl primer bloc, 80 al segon
i 109 al tercer. El PSOE va votar al-
tra vegada en contra perquè digué
que es tracta d'una pujada de dos
anys i cal fer-la cada any. Lluc
Tomàs va replicar que això es cosa
de SOGESUR i que, a més, si modi-
fica les tarifes cada dos anys, es un
estalvi per a l'usuari.

- Per unanimitat es va aprovar
l'adquesició de terrenys uhicats al
carrer Ramón Llull, cantonada amb
Convent, per 11 milions de pessetes,
arran d'una equivocació dels serveis
tècnics, que varen concendir permis
per edificar en una casa dels esmen-
tats carrers clue està condicionada a
una alineació.

- En l'adjudicació del Pla Gene-
ral d'Ordenació urbana a l'empresa
madrilenya ARQUIBIT, empresa
que, segons el PSOE i el PSM no es
sovent per falta d'experiència, des-
coneixedora del medi i de la pro-
blematica urbanística del municipi,
cis esmentats partits votaren en con-
tra d'aquesta adjudicació.

- Finalment, una moció del grup
socialista, tot demanant que cl con-
sistori inanifestàs la seva repulsa a
les paraules de l'ex-president de la
Comunitat, Gabriel Cariellas, tot re-
ferint-se a l'assassinat de la profes-
sora que tengue lloc a principis de
juliol, va ser rebutjada per la majoria
del govern municipal, tot al.legant
que varen ser pronunciades en una
tertúlia radiofònica i que, a mes, cl
Sr. Cafiellas ja havia demanat discul-
pes per les seves paraulcs. •

Convidats per la Sra. Jerènia ■Ioguera, cls seus amics assistiren al dinar de
companyonia celebrat a l'Hotel CI smopolitan de s'Arenal, on disfrutaren tant del
menú servit i confeccionat expres. mment, com de les atencions rebudes per part
del personal cie l'esmentat hotel, ropietat de la família Jaume-Fetnenias.

Aiximateix, per acabar clou e la festa, cls convidats visitaren el marevellós
xalet de l'esmentada famíl ia, situa en un Hoc privilegiat de la urbanització de son
Verí Nou. •



LOCAL

L'Agrupació Aires d'es Pla
va actuar a PoRmia

Foto Clar

L'Agrupació "Aires d'es pla Ilucmajorer", fundada
l'any 1959 pel mestre Pere Antich i la seva esposa Maria
Ferrer va actuar la darrera setmana d'agost a Polònia. Vint-
i-dues persones, quasi la meitat de l'agrupació, es des-
plaçaren a la ciutat de Nowy Sacz, convidats per l'agrupa-
ció Sadeczoki per tal d'actuar a una festa. Aiximateix ha-
llaren a d'altres ciutats polaques: Krynica, Zakopane (fa-
moses per les pistes d'esquí), Gracovia, Wieliczka, Tarn&
i Limbe a l'ajuntament de Nowy Saczon, on varen ser re-
buts pel batle de la ciutat i pel president de la regió.

L'agrupació Sadeczoki va quedar admirada tant per la
música coin pels halls mallorquins, tan diferents dels seus.

Per tal d'agrair l'hospitalitat de l'agrupació polaca "Ai-
res (l'es pla" els va convidar a participar a les l'estes de
Santa Candida de l'any que ve.

"Aires d'es pla Ilucmajorer" compta amb 37 anys d'ex-
periència, gracies a l'abnegació del seu director Pere An-
tich i a l'esforç constant de tots els seus membres.

A mes d'actuar a les festes populars de Llucmajor i la
comarca, el 1985 va prendre part a la IV Festa Popular Ma-
llorq uina a Son Ferriol i a la VIII Festa d' Agrupacions a
Arta i Porto Cristo.

El 1988 a la  III Trobada d'Escoles de Bali a Ciutat, i el
1991 al Dia de les Illes Balears a Valldemossa.

Han actuat a Eivissa, a diverses ciutats d'Argelia i
l'any passat representaren l'Estat Espanyol a un festival in-
ternacional de Dansa a Hermannsburg (Alemanya).

És l'aplaudiment del públic el que els dóna coratge per
seguir enclavant. •

El president de la Comunitat Autònoma, Jaume Matas,
i el president de l'Associació de Premsa Forana. Miguel
Company, varen signar cl passat dia 8 de juliol un couve-
ni de col.laboració pels anys 95, 96 i 97. L'acte va tenir
lloc a la seu que l'Associació te al poble de Sant Joan. •



Canvis en la circulació, per què?
I. Barceló
Fotos: C. Julià.

Davant el gran nombre d'opi-
nions en pro i en contra, referents a
Ia reforma circulatòria, hem entre-
vistat el Batle per tal que ens expliqui
els motius pels quals aquesta s'ha re-
alitzat.

- Sr. Balle, és necessària una re-
forma circulatòria d'aquesta enver-
gadura?

- A la passada legislatura ja es va
creure necessari fer una reforma circu-
latória, però no es va arribar a dur a ter-
me a causa de la diversitat de criteris.
Aleshores ja feia molt de temps que no
s'havia fet lles circumstancies han can-
viat molt. El nombre de cotxes que ara
hi ha, ha augmentat considerablement als carrers que te-
nien doble sentit, i a Liles a més amb els aparcaments es di-
fícil una circulació

Hi havia uns quants punts negres com el carrer d'en
Batlet (Orient), Convent, Major (Sa punta) i altres... Hi ha
carrers on no hi havia aquest problema però s'han hagut de
canviar condicionats pels canvis d'altres.

Aquesta reforma ha estat estudiada i confeccionada
pels caporals, pel sergent dels municipals, que són les per-
sones que coneixen les dificultats i les necessitats circu-
latòries del poble.

Hi ha alguns punts, com és ara el carrer d'es Born,
que la gent no entén la necessitat de convertir-lo en
sentit únic. No es podria canviar?

- Aquest es un pla no renovable, primer s'ha d'experi-
mentar i si després s'observas alguna millora possible ja es
duria a terme. •

Agenda
(coses per fer)

- Demanar a l'Ajuntament on es pot trobar el darrer
tom le la "História de Llucmajor". Aviat farà un any
dc la seva presentació i és introbable.

- Separar les deixalles domèstiques i reciclar-ne el
maxim possible.

- Ara que comença la temporada de cine anar a Cas
Coix, fan bones pel.lícules i no s'ha de gastar benzina
en el desplaçament.

- Començar a estalviar per comprar la fermança de
Fires. No ens temerem i ja hi serem.

- Fer una volta pel poble per coneixer la nova refor-
ma circulatória.

- Si sabeu de qualque torrent que estigui brut de-
nunciar-ho a la regidoria de medi ambient. El setem-
bre es el mes de les torrentades i val més sa qui guar-
da que sa qui cura.

- No fer orelles sordes a aquestes recomenacions. •

* Nova senyalització d'un sentit.

Això ho hem
S	 d'arreglar

- La mon sitat de l'Ajuntament.
- Les bici :letes en direcció prohibida.
- Els fern trets en males condicions i/o els dies que

no toca.
- El tard i Tialament que es reparteixen els programes

dels actes I e l'Ajuntament.
- La mani a de flocs per jugar els infants.
- La man( a de banes a la placeta del Convent.
- Els con( uctors que no respecten els llocs de carre-

ga i descar ega. •
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LOCAL

Per a que els llucmajoreres poguem gaudir d'una ajuda a l'hora de planificar els seus nous itineraris del poble, els serveis
de la policia local ens han facilitat un plànol on es poden veure les modificacions quant a la circulació del poble.
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PUIGSERVER EXPOLENT
Amb motiu del 25 6 aniversari,

Ia perruqueria de les germanes Puigserver
us desitja unes Bones Fires

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

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL



Després de la concelaln ició Eucarística, les autoritats,
visitaren les exposicion de fotografia, dibuix j pintura

--	 Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

S'Arenal

Un any cente
Tomeu Sbert
Foto: Valerian°

- Cent anys, un segle ha passat
d'ençà que es va construir l'antiga
Capella de s'Arenal. Per això,
aquest estiu s'han celebrat solem-
nes actes commemorant l'esdeve-
niment. Ja parlàrem de la magistral
conferencia dita pel Dr. B. Font
Obrador, sota el títol "S'Arenal,
cent anys enrera", conferencia ce-
lebrada el passat mes d'abril. Du-
rant cis mesos de maig i juny se-
guiren diverses celebracions, sem-
pre molt concorregudes de fidels i
de públic en general.

Veiérem la trobada de joventut
organitzada pels joves de la Parrò-
quia, una festa infantil amb la in-
tervenció dels joves "Es Molí" de
la Porciúncula, una conferencia de
Mn. Joan Bestard, Vicari General,
sota el tema "Parròquia i poble",
taula rodona sobre la nostra esglé-
sia com a punt d'encontre i unió
dels arenalers, inauguració ciel lo-
cal parroquial reformat amb motiu de la celabració dels 25
anys de la construcció del nou temple.

S'ha de destacar l'exposició de fotografies antigues i
actuals, i de pintura, al local esmentat més amunt. Un dels
motius culturals més celebrats, possiblement, en tota la
história arenalera. Hem de dir que Nofre Llinùs exposà
cont fotografies, totes de l'antigor, molt favorablement co-
mentades.

Bo fou presentat el VII tom de les "Arts i Oficis d'an-
tany", per?) sí la reedició de la "Monografía del Templo de-
dicado a Nuestra Señora de la Lactancia", original de Mn.
Sebastià Guasp Cerclà, amb inclusió de dates històriques de
s'Arenal i un bon nombre de fotografies, recopilació de
l'historiador Dr. Font.

S olemne concelebració

- Amb l' a ;sistencia del Sr. Bisme de Mallorca, Teodor
Ubeda, del p sident del Govern Balear, Jaume Matas i de
Ia delegada d Governació, Catalina Cirer juntament amb
el batle de Li icmajor, Gaspar Oliver i altres autoritats, va
tenir lloc la n ajor i mes huIda concelcbració religiosa vis-
ta a s'Arenal

Es va de! :obrir i beneir una ceràmica de la Mare de
Déu de la La tAncia, com a recordança del I Centenari.

Ofrena flora
- I també, )ossiblement, es va fer la primera ofrena flo-

ral a s'Arenal almenys amb tanta concurrencia, fervorosi-
tat i participz :ió. La trobada va començar a la Plaça dels

CARNMERIA o XARCUTERIA
■■_

ZA NOGUERA

( -31rARCIAS
11/

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



LOCAL
Nins per acabar a l'Església. La coordinació de tots aquests
actes va anar a càrrec del rector, P. Jordi Perelló, TOR, el
qual va comptar sempre amb diverses col.laboracions.

D'altra banda, hem de dir que també es va fer la tradi-
cional processó marinera en honor de la Mare de Déu del
Carme, amb la presencia de la Banda de Música de Lluc-
major.

Noticies breus

- En aquest I Centenari de la Capella es va tenir un re-
cord per a persones fundadores o principals aportadors
com varen ser Pere A. Mataró Mòjer, família Salva de
s'Allapassa, J. Salva, Josep F. Salva i els seus germans
Francesc, Maria, Maria i Mercè, família del capella Miguel
Salva, "Capella Canaves", família del capella Tomàs Mon-
serrat, "D'es Rafalet" i moites altres persones.

- Es va celebrar la inauguració d'una penya barcelonis-
ta de s'Arenal, presidida per Pep Oliver. Amb l'assistència
de Nicolau Casaus i Domènech Garcia, amb el batle G.
Oliver. Hi hagué devers dos-cents comensals en un sopar a
les terrasses del "Tennis Arenal".

- Els corredors ciclistes del CC Arenal, Lluís Navio,
Angel Moya, Diego Ojeda i David Gómez, han participat
en unes corregudes a Catalunya.

- La vefna localitat de Ses Cademes ha celebrat les se-
ves simpàtiques festes anuals de la Mare de Deu d'Agost,
sota la brillant organització de l'Associació de Vais Es
Trencadors.

- A l'Euroclínic Son Verí han estat operats quatre nins

africans, d'una greu malaltia anomenada "noma". Ha
collaborat especialment la Fundació Help que presideix la
princesa Brigitta de Suecia i el director de l'Euroclínic,
Dr. Jüri Tormes.

- El grup "Amies dels Reis d'Orient" va  concedir els
seus premis anuals, enguany al Museu de la Porciüncula, a
sor Catalina Bosch i a la Merceria La Paloma.

- Pep Dols, nou president de la UD Arenal de futbol i el
tandem Quique Ogazón- Tomeu Socias, maxims respon-
sables aquesta temporada.

- El bàsquet Arenal ha hagut d'emigrar a un polisportiu
de Ciutat a causa dels problemes per entrenar així com cal
al de son Verí Nou. Incomprensible. La tasca del Basquet-
Arenal, a les categories de cadetes, infantils, júniors, sub-
22, apart del primer equip, es molt important.

- Fou presentada una Associació de radioaficionalts,
amb el nom de batalla de "Ruedas".

- La XXIV edició del trofeu son Veil de petanca va ser
un exit de participació.

- Es va celebrar un campionat mundial de vela organit-
zat pel Club Nàutic Arenal. Gran exit esportiu i una es-
tampa meravellosa de veles blanques enmig de la mar.

- L'ajuntament de Palma va dedicar un carrer a la
memòria del P. Joan Llabrés Ramis, TOR. El regidor de tu-
risme Joan Bauçà va descobrir la lapida.

- Es va contituir una nova junta directiva local per la
Iluita contra el cancer, presidida per Cati Mestre. •

JOIERIA I RELLOTGERIA

CAS COTXER

A Llucmajor i a sa Pobla

visitau «CAS COTXER».

En lloc més no trobareu

els preus tan bons ni

la varietat que tenim

Plaça Espanya, n. 24 - Tel: 66 16 02 (Lluonajor) • C/. Ramon Llull, 42 - Tel. 54 19 65 (Sa Pobla)
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Air Europa
aterrarà a

Son Noguera

Mallorca tendrei un centre de
formació aeronàutica en un

termini de cinc anys.

Francesc Verdera
Foto: C. Julià

La Companyia Air Europa es va
comprometre el passat 31 d'agost
amb el Govern Balear a crear un
centre de formació aeronàutica en
un termini maxim de 5 anys. La ins-
tal.lació d'aquest centre a l'edifici
que va pertanyer a British Caledo-
nian, ubicat a Son Noguera, supo-
sara una inversió de 700 milions de
pessetes i servira per generar nous
llocs de lema, uns 250.

El Govern va oferir a la com-
panyia aèria la venda, per 56 milions
de pessetes, d'un solar de 7.000 me-
tres quadrats situats al Polígon de
Son Noguera, devora les instal.la-
clones actuals de British Caledo-
nian. L'Executiu autonòmic també
es va comprometre a facilitar a Air
Europa l'adquisició d'un Are solar
adjacent de 8.000 metres quadrats,
perquè la companyia aèria pugui
ampliar les instal.lacions en el futur.

Inicialment, Air Europa volia
traslladar a Llucmajor les seus dc to-
tes les empreses que conformen el
grup: Viajes Halcón i Travelplan;
però pocs dies després Juan Jose Hi-
dalgo, president d'Air Europa, Via-
jes Halcón i Travelplan, va desmen-
tir el trasllat de les seus de totes les
seves empreses de Salamanca a Ma-
llorca. És evident que es va desen-
cadenar l'alarma a Salamanca, on
veren perillar els Hoes de feina, i per
això el president Hidalgo va expli-
car que a Mallorca instal.laran el
control de reserves de totes les II-
nies regulars d'Air Europa i que
l'acord es refereix, exclusivament, a
Ia posada en marxa d'un Centre de
Formació Aeronautica. •



LOCAL

Ses Escoles es restaurarAn

Redacció
Fotos: C. Julià

Segons el nou delegat del MEC hi
ha motius per a restaurar les Escoles
en Hoc d'enderrocar-les, motius de
caire pedagògic, de rapidesa en la re-
alització de les obres, de caire cultural
(G. Forteza) i de caire econòmic.

Les mesures que ha pres el nou
delegat, Sr. F. Romero, en combina-
ció amb el Batle i amb l'APA, són a
causa de les dificultats per aconse-
guir, per part de l'Ajuntament, un Hoc
on instal.lar les escoles prefabricades
que s'havicn de dur, s'invertiran els
40 milions que havia de costar cl tras-

hat en l'adequació provisional de
l'actual edifici per fer-lo útil per
aquest curs.

Per al proper curs es pensa inver-
tir-hi 180 milions per tal de realitzar
totes les reformes necessaries (menja-
dor, gimnàs, aula d'usos múltiples,
calefacció, etc) per fer de les escoles
dc Llucmajor unes escoles que gau-
deixin de totes les dependencies que
la normativa actual d'edificació de
col.legis exigeix, a mes dels avantat-
ges que suposen unes escoles de G.
Forteza en què els espais, la Ilumino-
sitat i el contacte amb la natura, són
qualitats que ara per ara, per qües-
tions d'economia, ja no es pock!) fer.

Ara als Ilucmajorers, ja nomes ens
queda col.laborar així com poguem
amb les autoritats locals i provincials
que han promès que l'any que ve es
pressupostara la quantitat abans es-
mentada i tots plcgats, cis partidaris
d'un edifici nou, pel qual no hi havia
doblers adjudicats, i els partidaris dc
Ia restauració i ampliació, perquè amb
una excusa o una altra (Maastricht?)
s'habiliti Pactuai edifici i es cons-
trueixin les dependencies i s'instal.lin
els serveis necessaris perquè els nins
del poble, d'aquesta i dc les properes
generacions, puguin gaudir d'una es-
cola adequada a les mecessitats edu-
catives del s. XXI. •

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	

db

	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

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 Garc ias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



L'educació dels sentits.
Antònia Font

L'art ha esta sempre el gran
mitja d'expressió de la interioritat
de la persona humana, tant si l'en-
tenem com a literatura, pintura,
música, escultura, etc. Per això es
important que les persones siguin
més o menys educades en aquesta
disciplina, si menys no a través
d'exposicions que qualsevol de
nosltres pot visitar en nombroses
ocasions i diversitat de llocs. Una
de les darreres oportunitats que tin-
guérem d' apropar-nos una mica
més a aquest món, ens l'oferí Ma
Luz Valles en una mostra de la se-
va darrera obra presentada, sota el
títol de "Vida", al Molí d'en Xina
d'Algaida, des del 28 de juny al 10
de juliol.

M" Luz Vallès nasque a Palma
ara fa 50 anys, però ha viscut gran
part de la seva vida a Llucmajor;
estudia a l'Escola d'Arts i s'inicia
en la ceràmica artística, a la qual
seguiren la pintura, el gravat i la
utilització d'altres tècniques mixtes; ha concursat en certa-
mens diversos i compta, per exemple, amb un dels Premis
Nacionals de Manises pel que fa a la seva obra ceramísti-
ca.

1. Com entens l'art que es fa en els nostres dies?
Per a mi l'art s'ha d'entendre com a un mode de viure,

com a un mitja d'expressió dels pensaments i sentiments
d'una persona. L'art de finals de segle s'ha convertit en
una expressió de tipus individual duita a terme a través
d'una correlació d'idees i figures més o menys abstractes o
simbòliques que aniran creant l'obra.

2. Quins factors més importants intervenen en la
creació d'una obra?

És impotant la feina, la constancia, la tècnica i l'expe-
riència i bagatge personals; aquests dos darrers factors sell',
alhora, la font mes important d'inspiració, juntament amb
Ia natura i l'entorn on viu la persona. La materia utilitzada
per a la creació juga també una paper cabdal, bàsicament
perque, segons all6 que es vulgui expressar i com es vulgui
fer, s'utilitzarà una materia o una altra, i aquesta, al mateix
temps, sera modificada a través d'una tècnica concreta.

3. Com vius personalment el procés creatiu?
Per a mi el procés creatiu és, sobretot, un dialeg amb

un mateix, gracies al qual obra i persona conflueixen en
una sola identitat però dirigides cap a una projecció uni-
versal i comunicativa. El procés creatiu també va lligat
amb el d'aprenentage, que madura  paral.lelament a la per-

sona i que r )t considerar-se com a un procés intimista.
4. S'int , rrelacionen les teves obres, o 136 cada una

d'elles rep' senta un fet
Cada ob a o serie d'obres té un principi i un final pro-

pi, pen) pod m considerar-se totes com a part d'un cicle de
formació co istant que suposa aprendre a entendre i obser-
var les cost s d'una nova manera. Es una educació dels
sentits en pl inols molt diversos que no són els usuals en la
vida quotidi Lna, pea) que no per això han de ser deixats de
banda com materia d'estudi personal. •
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OPINIÓ

Incineració il.legal a s'Arenal?

Bel Mut
Fotos: X. Multi'

Amb l'aigua de la badia de Palma
fa estona que no hi comptam. Ara es
l'aire el que ens enverinen. I fa nies
de tres estius que ho fan. Els causants
d'això darrer són els incomptables
abocadors il.legals que es troben en-
revoltant una de les zones turístiques
de nies "anomenada" cie Mallorca.
Em refereixo evidentment a S'Arenal.

Avui, antigues pedreres es fan servir
de marc per a abocar-hi residus de tot
tipus, que finalment seran cremats per
tal de fer nies petit l'embalum de dei-
xalles que arriben a acumular-hi.
Aqucst estiu han cremat ferns de dia i
sobre tot a les nits.

Els ve'ins de Ses Cadenes són els
primers que s'han manifestat en con-
tra. S'han manifestat, encara que pel
que es veu clue les nostres autoritats
han tornat sordes. Aquestes pedreres

es troben situades al terme municipal
de Palma, però no seria gens estrany
que també es cremàs fems al terme
municipal de Llucmajor. Al cap i a la
fi, això es igual: I lucmajorers i ciuta-
dans han hagut de suportar indignais
com una ciiI ida pluja de cendra ens
feia sortir de les nostres terrasses,
hem aguantat estoicament cl perl'um
d'aquesta activitat sense dir ni pruna.
Alguns, mes revoltats, han trucat cada
vespre a la policia municipal de Pal-
ma, han adreçat queixes a la Couse-
llena pertinent, a la Comissió de Me-
di Ambient del CIM, als regidors del
PSM de Ciutat i s'han vist abocats a
una an indescriptible davant la
manca de sensihilitat de les institu-
cions que haurien d'haver aturat la fo-
catera i no ho han let. col.lec-
tiu que ha actual en conseqüència ha
estat el deis ecologistes del GOB, que
s'ha apressat a denunciar el cas.

De vegades et demanes que, els
passa als politics quan davant de de-
lictes flagants tenen respostes tan te-
bes, tan inútils... Ara que ho pens, tal
volta això no es més que un reflex de
la tan nostrada putrefacció política. I
es que avui, aIlò il.legal es fa legal de
la rnà de molts dels responsables de
les nostres institucions. El que es im-
pensable per a aquests senyors es la
legal i tat. •



S'Estanyol, estopeig 1996
Josep Buades

S'Estanyol, començaments d'estiu,
que sera poc estiuenc, d'aire rarenc,
pel que fa a la nieva persona, més aviat
acIrenèrgic. Alguns veins ens rcunim, ja
d'una manera ritual i sense que ningú
ho pugui trobar estrany, per pintar "NO
A S'AMPLIACK5 ". Ho pintarem a
una paret particular, amb permís i ale-
gria del seu propietari, de la qual la bri-
gada municipal ho havia esborrat de
manera il.legal durant la tardor. Pinta-
rem també "SALVEM S'ESTANYOL"
adues parets mes, a petició pròpia dels
seus propietaris. Esperam que aquesta
vegada l'Ajuntament recordi que tapar
el que es pinta a façanes particulars,
amb la vènia dels seus propietaris, té un
nom jurídic. Si no, li recordarem nosal-
tres.

I es que aquests regents de l'Ajuntament, PP + ASI, te-
nen un molt particular sentit de la coherencia. Ja ho diu 1)6
en Miguel Cardell, que el Batle als plenaris, quan parla de
l'ampliació del port de S'Estanyol, "vive sin vivir en sí" i
ens fa veure la diferencia entre no estar a favor i estar en
contra... Li deien del CIM que aturas les obres, cosa que
l'acord de plenari del 31 de Juliol de 1995 l'obligava a fer
sense que ningú más li manas i, amb tot el greu de la seva
anima, atura les obres que promociona el seu molt bon
amic Antoni Ginard, després de dos dies inútils i il.legals
de camionades, que han deixat merda suficient com per fer
entendre per la praxis els que es podria arribar a fer amb
tres anys d'obres.

El nostre Batle, pea), no es desanima, i continua fa-
cil.litant en tot el possible la consecució de l'inici de les
obres del projecte del que no està a favor, sense acabar
d'estar en contra, ja que és el que va aprovar la majoria del
PP de l'anterior legislatura, que no estan a favor que es
mengi cl Mollet, pen) que els ho manaren de Madrid, i so-
bre el que el vot dirimidor de l'enigmàtic Sr. Rabasco es
pronunia afirmant que, efectivament, no sabfein de quin
projecte parlàvem. No es faltaria d'altra, si el problema es
Ia falta de Llicència d'obres, el donam i ja esta. I ni curt ni
peresós, emet un Decret atorgant-la, al consell de la Co-
missió Municipal d'Urbanisme, i vists els informes tee-
nies que precisament donarem la pauta al TSJB per a que
suspengués el Drecret.

Quina misteriosa il.lusió té el Sr. Oliver que es faci el
monstre de ciment! Oblidant que les argues importants per
a un batle són les municipals, accelerant la Llicencia per a
fer-la, ja que no pot evitar exigir-la, més económica, just a
final d'any, abans que pujassin les taxes. Tanta sort que el
detallet de no tenir la macro-obra prevista al PGOU no
passa inadvertit a la Justícia.

Perquè us faceu una idea del que li preocupa al Batle el
CNE i la imatge d'Antoni Ginard, el seu president, basta
dir-vos que, a principis d'aquest estiu, em telefona per dir-
me que li havia arribat a les orelles que "nosaltres" pensa-
vem empastissar el poble de S'Estanyol de fotocòpies d'ar-
ticles sobre l'assumpte de Ginard i els diners que havia de-

positat al u compte particular... Com es natural, li vaig
demanar q e per què li contava això al president de l'AVV
"Son Reyr de S'Estanyol. Si això era perillès per algú,
que etivia. la Policia a investigar, per?) a "nosaltres" era
una cpjesti que no ens interessava per res. Immediata-
ment, es cl ir, li vaig demanar qui érem "nosaltres". Em va
dir que "el que estau contra el Club". Quan ii vaig recor-
dar que eh tribunals estan decidint precisament si són ve-
ritat agues s acusacions, o millor dit, qui actua realment
"contra el Dub", va matisar: "voila dir contra l'amplia-
ció...". I jc no ho entenc això, perquè l'Ajuntament es va
comprome re per acord de Plenari a efectuar totes les ac-
cions poss. )1es "contra l'ampliació...". Be..., el cas es que
va dir que nmateix no ens entendríem niai i voila penjar.
Abans que ho fes, li vaig dir que hi havia uns assumptes
que sí ens reocupaven molt i que n'hi volia parlar: que ni
aconseguí ii l'eficàcia promesa per la Regidora de Cultu-
ra per arrel lar el camp de futbet fet un desastre, sense xar-
xes a las pc rteries, que ballaven de qualsevol manera, amb
la reixa ro: ipuda... un vertader perill), que no havia pro-
gramat la t adicional entrega de trofeus a la Plaça del Pes-
cador, pere sí acudia el Batle a entregar trofeus d'un cam-
pionat de ela al CNE... Tot aim) no li interessa gaire, i
acabarem l i conversa d'una manera que no es podria qua-
lificar de c ,rdial.
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OPINIÓ

Mentrestant, succeïa una cosa curiosa. Entrava en es-
cena el tercer mosqueter: el Sr. Reus, ex-Conseller d'Obres
Públiques, i actual Conseller de Medi Ambient. Crec que,
com a tal, si NI', no ha intervengut directament en el procés
que ara us relat, almenys ha d'estar assabentat que en-
guany, els vans de les cases properes al Mol let, han hagut
de suportar l'olor fètida d'alga podrida durant tot l'estiu.

Resulta que l'acumulació d'alga morta és un producte
de l'escollera de l'actual port esportiu (ara imaginau-vos-el
set vegades més gros). Encara que qui tocaria cuidar-se'n
és el CNE des que el constrffen, no se sap molt bé per que,
cada any la Conselleria pagava la retirada de l'alga. En-
guany no. Per què?. Devem estar castigats? Uns vans ho
anaren a investigar. Un conegut funcionari els va contestar
verbalment que, si ja haguessin tret les barques i començat
a posar pedres, no hi hauria alga. En vista de la promete-
dora rebuda, oficialitzaren la petició per escrit. Resposta:
no sabem de qui es competencia, amb els canvis de Govern
i de Conselleries... Els decideixen llevar l'alga pagant-ho
de la seva butxaca. El Sr. Serra, de Ports i Litorals, prohi-
bí immediatament que es llevas ni una palada més d'alga
(per això sí se sap de qui són les competencies). Ens que-
dam tots ben astorats que l'Administració PROHIBEIXI
als vans que es paguin els serveis públics, i més en un cas
d' insalubritat que no resistiria un dictamen de la Conselle-
ria de Sanitat. Així, amb més pudor que abans, arribkem a
la segona quinzena d'Agost, que es quan els veïns afectats
feren cas omís de tan kailiana situació, i tragueren l'alga.
Fins ara ningú ha dit res. I que ho provin, i en parlarem de
drets i de deures.

Tot això, al Sr. Reus, que en altres ocasions s'ha preo-
cupat d'avisar els usuaris del Mollet que havien de des-
llotjar les barques, intentant negociar la seva entrada com
a socis a la flamat ampliació, li digué arribar a les orelles.
Que els usuaris de les instal.lacions que romanen baix la
seva tutela (o del CNE, això ja ho aclariran ells), no po-
guessin entrar i treure barques pel volum de l'acumulació
d'alga fètida (que, a més, quan es retira, serveix per a les
vaques, cs recicla) no li digue preocupar.

I no podrà dir el nostre Sr. Batle que a ell no li arribas
a les orelles. Si més no, li va arribar al nas cada una de les
nombroses vegades que ens va visitar durant l'estiu, pas-
sejant per davant la mar. Però això no mereix una telefo-
nada al president de l'AVV "Son Reynés", dient-li "vaja

una pudorada, faré tots els possibles...".
No, el president que Ii preocupa és el
del CNE.

Ja s'havien fet alguns partits de
futile( quan començaren a arreglar al-
guna cosa del "poliesportiu" (les de
més perill - per por que ii caigués una
altra porteria damunt el peu a un nin?-),
pea) les xarxes, per exemple, les va co-
sh- de les (I'anar a pescar un pescador
que va perdre un jornal. Això tampoc
no li degué arribar a les orelles, pea) sí
que hi havia pancartes contra l'amplia-
ció al calm) de futbet. Per això, els
agents num. 018 i 041 es presentaren
llevar-les. Davant les nieves protestes i
les d'una cinquantena bona de perso-
nes que manifestaven que. Iluny de mo-
lestar-los les pancartes, els agradaven
força, no volent mostrar una ordre o dir
qui els enviava, les arrabassaren. Li

hem donat la culpa públicament al Batle i no ho ha des-
mentit. Ja estam que és un espai municipal, pea) el que les
persones amb dignitat (i de les herbes molles se'n tor(luen
el cul... ) no podem consentir es la actitud d'unes autoritats
que no semen la pudor de l'alga, 0 no sabien que per jugar
a futbet feien falta xarxes (us ho juro), però "els arriba a les
orelles" que no se qui vol tirar papers sobre Antoni Ginard,
i truquen immediatament, "els arriba a les orelles" que hi
ha pancartes anti-ampliació al camp de futbet, i ja hi ha la
PM. Vaja, vaja...

De totes maneres, els estanyolers férem una entrega de
trofeus. Faltaria més. I molta gent que va venir. Es lliura-
ren els trofeus de futbet, i de la "petanca", que s'havia ju-
gat a unes pistes habilitades per l'Ajuntament al camp de
futbol, 1)cl-clue el CNE no ens deixa les seves, o potser per-
que la Regidora de Cultura ja ni ho va demanar, tal com li
ho havíem sol.licitat. Mentrestant, el Batle, que estava con-
vidat a la nostra entrega de trofeus, preferí assistir a la de la
seva estimada entitat privada, tot i que ens contaren que
arriba tard a la poc concorreguda regat, i només li donaren
per entregar els de tennis (un esport, com tots sabem, poc
nàutic). Diuen que no els va voler lliurar.

Això si, jo vaig contar a molta gent la surrealista con-
versa telefónica amb el Batle, i a algú ii vengueren males
idees al cap, perquè durant la revetla s'amollaren per aquí
i per alla unes fotocòpies d'una pagina d'un diari parlant de

afer aquest dels 5.100.000 ptes. que Antoni Ginard dugué,
a un compte particular. Va passar just el que li preocupava
al Batle. Per que sera que sempre que li preocupa alguna
cosa referent a l'ampliació o el CNE sempre acaba suc-
ceint?

Segons em contaren, el president del Club deia durant
les festes de Sant Pere, al CNE (amb l'assistència dc Ra-
basco, cl qual "se alegro mucho de ver que había cada día
mas gente partidaria de la ampiación"- vox populi (Iixit-)
que tot això que deien era "una maniobra per desacreditar-
lo". Però de l'article del diari es desprèn clarament que
aquest senyor esta sent processat judicialment, juntament
amb el seu vicepresident, per haver desviat els 5 quilos a
un compte seu, i després haver-los dipositat a la caixa for-
ta del CNE en diferents quantitats al llarg de dos anys, a fi
de pagar en metal.lic uns "honoraris complementaris" a
l'enginyer. •

(Contintiarii )
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Sembla que era ahir mateix que

començava l'estiu, amb Cindi Craw-
ford en efígie polícroma i gegantina
mirant-se la feta des de la tanca pu-
blicitària de la ronda. Els diaris infor-
maven de l'avcria a la depuradora de
no se quina urbanització costanera i
els subsegüents abocaments d'aigües
brutes a la mar i del regidor de torn
que deia que res d'alarmant - hem
d'entendre que al senyor Artigues
abocar més merda a una mar que té
un dels principals problemes en els
abocaments no li sembla alarmant?.
Així ens va. Es possible que la ma-
crodepuraclora en projecte ho solucio-
ni: són les hipoteques que pagam dels
anys primers de la Balearització que
no cessa, a l'hora que en seguim dei-
xant que igualment ens ofegaran
d'aquí a no tant. Pere) no passa res.
La vila anava plena de remors sobre
cl tancament de Ses Escoles i les mil
possibles ubicacions de les aunes  pre-
fabricades. Els veïnats de S'Estanyol
protestaven perquè, per enessima ve-
gada, l'Ajuntament els feia la punye-

ta a les pancartes contra l'encimi nta-
da nàutica. La directiva del Club
tic, després de castigar els socis que
protesten del negoci del mega- iort,
al.legant que donen mala imatg de
l'honorable societat, s'abstenia d , pa-
gar amb la mateixa moneda al seu
president, per molt que una sente
judicial el condemnàs (voleu p tjor
imatge?) per unes afirmacions s ibre
els ecologistes i cert pressumpte ) olio
a Cabrera, els dies de la campany se-
va, del batle i un parell tries contr I les
mesures que posen ordre a les vi ¡tes
nàutiques al Parc Nacional, mesi res,
per cert, que la societat ha accer at i
valorat ja fa temps. Llavors veu: ¡cm
el hatle, sense fer parts ni qualts as-
sistir a la cosa dels trofeus del C ib i
no assistir a una festa semblant leis
vans (un halle que s'encabota a S T el
batle de l'Ajuntament, però no c de
tots els ciutadans). I la digital con !es-
sió a una suspecta empresa de Ma Ind
de la revisió del Pla General d'O de-
nació Urbana, tan important si i cn-
sam en termes de futur i qualita de
vida. Res de nou, doncs.

L'estiu venia cruel, i en una ;et-

mana morien Josep Maria Palau i
Camps, descubridor d'insectes i tre-
ballador de la cultura, creador de
l'inspector Arbós, sagaç detectiu ma-
llorquí; Miguel Angel Riera, vençut
pel temps i la mort que obsessiona-
ven el protagonista de la seva novel.la
Ilia Flaubert ( però ni Déu podrà fer
que no hagi existit...); i llavors el po-
eta campaner Damià Huguet, que
havia col.laborat en diverses ocasions
a aquesta revista, en una de les quals,
un text bell, evocador, emocionant
com tants d'altres que recull al seu 'fi-
bre Les Fites Netes, conclou, recor-
dant una anada, temps enrera, a un
Llucament que l'havia fascinat, i con-
frontant el record amb la visió aeutal
del mateix indret: d'enguany, que
hi he tornat, méstim niés no parlar-
ne, perquè n'assassinaria niés d'un.

Un altre poeta, l'eivissenc Marià

Villangómez: Abstret passeig, /dins
meu, per wig illa treballada/i ja en
saó. I la tiinica daurada/ no es des-
clou sense un llarg, dur malaveig...
Va escriure aquestes paraules, vives,
fondes, belles, sàvies, sobre la seva
poesia i sobre la poesia, sobre aquest
interrogar-se íntem que és el bessó de
la vida moral de l'home i aquesta ina-
cabable pregunta que constitueix cl
vèrtex d'això que anomenam cultura,
paraules que ara escolt al nies recent
enregistrament dels bons amics Joan
Mari, Murenu, i Victori Planells, es
a dir, cija clàssic grup eivissenc Uc.

Havia arribat Santa Càndida, i la
seva actuació a Plaça era la principal
sorpresa del programa, una iniciativa
per la qual felicit ven coralment la re-
gidora de Cultura. Pot-ser, seguint
aquest camí, en anys successius es
pugui fer del sempre difícil vespre del
divendres un racó per una oferta mu-
sical de qual i tat. Uc va agradar al pú-
blic amh un recital "de plaça i festa",
tnés di vulgatiu pel gran públic que el
repertori que solen oferir als teatres.
Compaginaren cançó popular, poesia,
humor, crítica i un punt de coent que
sempre agrada.



EI poeta eivissenc Maria Villangómez i Joan Marl i Victori Mammals,
components del grup musical eivissenc
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Tots en gaudírem, per més d'un
fou un agradable descobriment, i
m'agradaria pensar que la regidora,
que encara es jove i li paga aprendre,
va escoltar lletres com tota Eivissa
esta emortidal espnyada encimenta-
da./ Des amounts i Ses Salines/ sols
quedará recordativa... (per cert, que
un dels accionistes de les sempre
amenaçades Salines es l'ex-Molt Ho-
norable Caiiellas, ara inculpat en un
parell de processos)... arriba un temps
en que sa ilengua/ fa set segles catala-
na,/ com un timó que no serva,/es del
tot arraconada... Ara fonament mos
sobra/ defensem s'illa gallana/ es seus
mots d'antiga história... No tenc cap
dubte que la seva gestic') política, no
vull dir tant la seva carrera, la seva
idea de cultura i la seva mateixa per-
sonalitat en treurfen benefici, si es-
coltava això amb coratge obert i un
punt humil i en treia el fil d'una relic-
xió... al cap i a la fi, tots s6m humans,
i ja cm perdonara la ilicència:

Cercaras a la terra no sabras que,
vida,/ això tan senzill que ens hem

trobat als bravos,/ aqueixa cosa vaga
de la qual només sabem el nom/ i que
ens duu cap a tot sense retorn possi-
ble...

Uc segueix cantant Villangómez
als altaveus i evoc imatges d'al.lots i
gegants, son de xeremies, la revelia
de Tomeu Penya, amb ballarines,
treia enguany de la inòpia, la calidesa
d'un glop a dos de suc pessigollejant
Ia sang i la conversa amb vells amies
i amigues, mirant la gent voltar plaça
com la roda dc temps, retornant-nos

tantes festes compartides, sempre
iguals, sempre diferents, amb aquesta
sensació de durada, de temps palpa-
ble, de continuïtat en el canvi, que ens
acaba lligant a uns rituals i uns Hoes
amb aquesta sensació, vaga de vega-
des, altres punyent i dolorosa, altres
un punt eufórica i sentimental, de
pertanyer a un lloc que anomenam
nostre.

Deu se això que fa que, sense dir-
ho, de vegades pensi que trenc una ci-
ta anual amb un amic i mestre a la
placeta del Convent. Parlàvem de
Virgili enguany, de l'Eneida, amb
fascinació i entusiasme, festa dins la
festa, i d' Homer i Riba, mentre la nit
mediterrania ens acollia i semblava
escoltarei concert que anava a encer-
tar la Banda, que enguany fou dels
millors tant per la interpretació, aquell
solo sentimental de saxo alt!, com pel
repertori, una part amb sarsuela i tot
el que toca, l'altra amb modernitats
que també. toquen, (i ai, les belles
flautistes que semblen besar la músi-
ca...). Tot d'una, esclafits i trons, la
vella atracció de l'efímer, la bellesa
de l'inútil holocaust de pólvora com
un sacrifici als dens de l'any i de l' at-
zar, la seducció enjogassadora i festi-
va dels arbres de Hum, les constel.la-
cions d'espires, i finalment un silenci
de fum que el vent arrossega mentre
esbarts d'aucells volen encara desfi-
ciosos, i ja està, encara un tast de ge-
lat rodat a un terrat historiós i hospi-
talari, i fins l'any que ve, molts
d'anys, molts d'anys, això es la festa,
com la vida mateixa.

Tot flueix, que va deixar dit fa un
parch i mig de milers d'anys l'obscur
Herklit, tot passa i tot canvia ancara
que sia d'una manera miníscula,
domestica i habitual, quasi impercep-
tible. També a l'estiu de pie ens ho re-
corden les brigades que, cada una al
seu ritme, feinegen pels carrers de la
vila. Una sembla treballar per la com-
panyia telefònica. Afegeix a les faça-
nes un nou macarró de plastic negre,
com si ja no estassin prou encomas-
sades. El meu yenta que fa fronds
nou i va prendre la precaució d'ente-
rrar ch Ils una regata una canonada per
amagar la trunyella d'un fore d'ampla
que ens entaferrava Gesa fa un pare]]
de mesos, hi deu estar ben alahat.
amb aquest pegat.

Pen part seva, la brigada pròpia-
ment dita, la municipal, afegeix al
mobiliari urbà els senyais que instau-
ren cl que, també cil l'est  LI fat lie n-
guatge de la burocracia in fmnativa,
podríem anomenar la reforma circu-
latória. La combinació de direccions
obligatèries i direccions prohi hides,
que no em sembla en principi foras-
senyada, hauria de contribuir a evitar
coaguls automobilístics, si més no a
les artèries principals del transit urbà.
Si, allargant els recorreguts efectius,
té un efecte dissuasori sobre automo-
cions innecessàries o, al contrari, es-
ten encara més els inconvenients del
transit, el temps i els usos ho diran.
La veritat però, es que sembla clan
que els curers de la vila segueixen
fent una funció d'estacionament in-
tensiu per a la qual no fóren conce-
buts, i les aceres són massa estretes
per a permetre el pas normal d'un ca-
minant, per no parlar de cadires de ro-
des, gent amb gaiato, cotxet o la sim-
ple senalleta de la compra.

L'efecte que ja es demostra dels
nous senyals es que, com que n'hi ha
mes trams, són Ines els nins i joves
que, en bicicleta o motoret i sense cap
mania, a tota, circulen en sentit prohi-
bit, encoratjats per l'exemple de tants
de teòrics adults i la tolerancia de tot-
hom. Qualsevol dia passara una
desgràcia, i flavors ens demanarem
com es possible o ho atribuirem a la
mala sort.

També en la qüestió de Ses Esco-
les hi ha hagut un tomb radical. Els
resultats de les darreres eleccions al
pariament espanyol arribaven a la de-
legació del Ministeri d'Educació en
forma d'un non delegat nomenat pel
govern del PP. Sensible a la campan-



ya pública i no tan pública, a l'acord
de l'Ajuntament en pie, i després de
consultar el baile i el president de
l'AMPA, confirmava un pla que pas-
sa per la rehabilitació de i ha
començat invertint-hi el pressupost
inicialment destinat a aules provisio-
nals. Entre que escric això i que es
publica, hi ha pendent una assemblea
de pares, així que no conve aturar-se
massa en matisos que estan en l'aire;
perú tot dona a entendre que si les co-
ses van per on sembla, al manco esta
garantit que les obres que es duen a
terme asseguraran l'estructura de
l'edifici, a fi d'eliminar-ne el perill, i
que, amb algun petit retard i algun in-
convenient que durara poques setma-
nes, el curs començara i es dura a ter-
me al veil edifici.

Fins aquí, tal com estan les coses,
collonut. Però m'han cridat l'atenció
certes eufòries i celebracions, com la
d"ARCA (hem salvat Sese Escoles!):
la mateixa ARCA que, si hagués fet
Ia campanya abans de tot el drama,
ens l'hauria estalviat, perú que no va
mostrar tant d'entusiasme quan hi
vaig mantenir contactes en aquest
sentit deu fer tres anys, com si salvar
les pedres fos més important que ga-
rantir la seguretat dels alumnes o la
qualitat d'ensenyament?. Com la d'un
dels Ilucmajorers que han fet i desfet
i enviat dossiers, que escometia un
pare d'alumne: - Ara que ja hem sal-
vat Ses Escoles, haureu de mala vejar
perquè el curs vagi M.. Hem i hau-
rem, molt simpàtic, i simptomatic. No
hi deix de veure símptomes de la pa-
tologia social mostrada, que potser
mareixen que un dia ens hi aturem.

Sobretot, però, pas pena que la
salvació de Ses Escoles no acabi sent
una coartada magnífica, ja desviada
l'atenció, superats panics i celebrat
l'èxit de campanyes, per acabar fent
una chapuza (rotunda i intradu'fble pa-
raula castellana). De moment, no estic
segur de poder-me'n alegrar, l'Ajun-
tament s'ha estalviat els vint milions
que hauria hagut d'invertir en condi-
cionar el solar per a les aules de cam-
panya, i que em fa l'efecte que no te-
nia. La delegació, ara del mateix ban-
dol polític, per ventura tendra dues
escoles pel preu compromès d'una. I
ja veurem, ara que la ministra anuncia
restriccions pressupostaries, que pas-
sara amb les successives fases que en
un curs, dos com a molt comptant
nimnas i altres instal.lacions inexis-
tents i imprescindibles, han de fer que
la salvació de Ses Escoles sia real i

completa. Hi ha el compromís xplí-
cit del delegat del ministeri en c west
sentit, de la prioritat de la inve .sió i
de la qualitat del resultat. Espe • que
no li haguem de retreure i que, II ivors
si, poguem alegrar-nos de veres de la
salvació.

Ara com ara, que la Guardia Civil
deixa els patrimonialistes locals i els
altres, segueixin vigilant el pro( s de
Ses Escoles, que segueixin en
pel nostre claustre i la nostra in raes-
tructura cultural, al manco. En ten-
dran al seu costat.

Ha hagut d'arribar l'agost que
un diari de Madrid envias una in repi-
da reportera a escriure gracies tòpi-
ques sobre el més epidermic i bord
estiu oficial illenc perquè ens asa-
bentassem que la vint-i-cinc any ; que
afincada en Llucmajor, en el in; rior
de la isla, hi campa Jean d'Es1 rées,
un artista del maquillatge, del visa-
gisme, que va inventar, al París le fa
cinquanta anys el maquillatge a to
amb la moda, el pèl, la pell i Ic ; ca-
racterístiques de cada dona, i p r les
mans i els pinzells del qual han f assat
Bette Davis ( a La loba! ), Aya
Gardner, Rita Hayworth, C race
kelly, Claudia Cardinale, Je tnne
Moreau... Es un toc de glamour nne-
aable i rotund, una mena de fil ( irec-
te que relaciona amb aquesta ter a les
grans llegendes, els mites de ic mù-
quina expenedora de somnis.

El glamour de la llegenda :ntre
somnis que s'esborren, em comi arei-
xia també en forma de l'aparado que
la botiga d'antiguitats de plaça ledi-
cava a Shaning Hare. No recol lava
haver vist cap quadre seu i obsel java
entre el besllums dels vidres de IL bo-
tiga tancada aquelles pintures, s bre-
tot els retrats que em feien pe Isar,
precisament en els quadres de c ;rtes
pel.lícules americanes que reco: J en
el branc i negre televisiu de fa ur gra-
pat d'anys: aquell retrat de dona una
altre aparador que feia imaginar pas-
sió, crim i desventura a H.G. R bin-
son, el romanitic retrat de Jenny.. No
havia vist cap quadre seu, perú
Ia Ilegenda que fou a la meva juif .nte-
sa Shanning Hare, aquell pintor me-
rica que vivia a Son Julia de ca s He-
reu, dins el jardí tancat. Aina Mir
m'ha parlat, després, de vegades amb
gratitud i admiració d'aquell I )me
que la va animar a pintar, a expr ssar
la seva sensibilitat. Record els ;cos
d'una festa a Ca S'Hereu, on mes
d'un Ilucmajorer o llucmajorera dels
anys seixanta degué tastar el In [sky

per primera vegada, una festa amb
molts de cambrers que t'abocaven
xampany tot d'una que tenies la copa
mitja, que imaginava, sentint-ne par-
lar de nin, amb imatges de pel.lícu-
les, amb tot el prestigi del país del ci-
nema i el dólar, amb una misteri
menys elemental que el dels boys de
Ia Flota. He sentit també les històries,
tenyides amb els colors negres del
menyspreu atavie, intolerant, i la por
al diferent, sobre la piscina habitada
per jovenets, els murmuris no
exempts de morbo insinuant "orgies",
ai. Iles que deien que era tan ric que
no voila vendre ja cap quadre seu,
com un pare no ven els fills, i afegien
que en tot cas en regalava algun en
penyora d'amistat. Ara, alguns
d'aquests quadres es mostren venals a
plaça com al final malenc6nic d'una
pel.lícula. Si algun marxant de Palma
amb bo amb el PP els posa l'ull da-
munt i ensuma negoci, igualment els
podem veure a la Llotja.

Avui, pea), que plovisqueja com
si l'estiu frissas d'acabar, d'endur-
se' n les oronelles que cada matí
s'apleguen als cables de la placeta
dels pins, el que veig en arribara a
plaça, davant la botiga esmentada, es
una estatua. L'estàtua d'una flamenca
amb vestit de farbalans, aturada en
un gest de dansa i salero. L'escultura
no pot evitar una certa fredor, mal-
gnat les corves, cl ventre, els pits, el
naixement de les anques, d'una car-
nalitat evident, mediterrània, un poc
antiga. Sembla de mares, d'una pedra
que el temps ha revellit i desllustrat.

A la falda, esborrades, les lletres
d'un nom, que deu ser la signatura de
l'artista, però qui sap si identificaba la
figura, mite o retrat. Vista de Iluny, te
un aire cementerial, funerai, com re-
obda per un arqueòleg o un saqueja-
dor del panteó d'una folklòrica; pert)
potser damunt un pedestal a una pla-
ceta amb jardí i coloms faria un altre
efecte. D'aprop s'aprecia la mutila-
ció. La flamenca no te mans: en algun
moment dc la seva vida escult6ria
s'han romput, ves a saber com i quan,
i això em fa pensar en un altre perso-
natge de la petita memòria local, Na
Sebastiana sense braços, les seves
maquetes, els seus brodats fets amb
els peus, i em venen al cap imatges
d'una altra pel.lícula, Freaks, La pa-
rada de los monstruos.

Després d'aquell maniquí, la mei-
tat inferior de dona, la superior, d'ai-
re, d'absència, que exhibia una mer-
ceria ja desapareguda, la flamenca es
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la it-16s assenyalada aportació a l'esta-
tuària dels espais públics de la vila.
Per ventura s'ho pagaria obrir una
subscripció i situar-la al lloc del sem-
pre pendent monòlit als defensors de
les Ilibertats. Amb el temps, podríem
arribar a posar-li una biografia, una
llegenda, posem per cas la trista histò-
ria de Margarita Corazón, o Perlita
Corazón, una jove rivetera Ilucmajo-
rera que volia ser artista, que després
de debutar a algun cabaret  ciutadà fou
seduïda per un governador civil, o un
càrrec del sindicat vertical, que fins i
tot li organitzà una gira per provín-
cies peninsulars; seria una história
tràgica, que podria motivar un pregó
de fire, amb investigació de les criti-
ques favorables, i aigres retails de
diaris mustiis, cartells anunciant-la a
teatres ( la gran revelación del mo-
mento! ), diapositives d'ella ballant,
tres minuts de metratge que el Nodo
no va arribar a emetre mai perquè
aquell mes un bou fa malferir una ce-
lebritat taurina i el Caudillo inaugura
una nova prova de la prosperitat i la
pau, i una foto amb Lola Flores o amb
aquell torero catala, Mario Cabré.
Una história que acabaria quan el go-
vernador, caigut ja en desgracia per
un afer d'estraperlo, o de joc, la troba
amb un guitarrista gitano i la mata
alla mateix, li talla les mans amb les
quals l'ha vista lent... O fou defensat

Ia seva virtut, que va morir, i en feri-
em estampetes i rogatives per a la be-
atificació? 0, tal vegada, Perlita Co-
razón havia estat hat jada com a Josep
i treball a d'aprenent de sastre fins que
fugí a Marsella on inicia la seva vida
artística? O podria ser una, la primera,
bailaora virtual, creada informàtica-
ment per un alumne de Miguel Mas-
cará i introduida a Internet, on la des-
cobreix una empresa de realitat vir-
tual japonesa i en fa una estrella, amb
serie de tv, projecte de pel.lícula a
Hoolywood amb Lucafilms i club de
fans arreu del món. Si, tal com van
les coses, per que no fundar el club de
fans de Perlita Corazón, la flamenca
sense mans, la figura tràgica, la Iluc-
majorera virtual...

Vaixells d'altres estius, de jorns

sense memória, / de ciutats esfondra-
des, solcaven una mat/ no mes jove
que avui... llegesc Villangómez i l'es-
tiu sembla voler acabar amb notícies
als diaris que mostren Cala Pi feta un
femer ( deu se, pens, ferns amb solera,
estrats de ferns gran reserva acumu-
lats amb la tolerancia municipals
d'anys ) i els vans de Bahia Sul (
Bahia Soul? ) protestant per la llicèn-
cia que ha atorgat la majoria munici-
pal per edi ficar locals comercials i vi-
vendes amb garatge dins una rotonda
a primera fila, que diuen que no
coot otava com sól urbanitzahle i que

ara sera un perill per una circulació
amb menys visibilitat ( però és que
els de les urbanitzacions, ara aquí,
ara alla, famesos que surten als diaris
protestant de brutors, del mal estat de
tal o qual infraestructura, pareix men-
tida, tan bé com ho fan el batle i cl vi-
rrei de S'Arenal ). El que escrivia al
començament, res de nou. Aquest
grumoll de formiques que s'arreinoli-
nen i acaramullen despullant un gri
mort em comença a semblar metatb-
ric, sobre l'asfalt, entre cis trossos de
plastic i fil que, tan cívica i respec-
tuosa, ha deixat la brigada telefonísti-
ca.

No sense un punt de nostalgia ine-
vitable, torn a evocar Shaning Hare,
Jean d'Estrées, Na Sebastiana Sense
Braços, aquella al.lota irradiant bruna
jovenesa estival sota la blancor impó-
luta de la camisa de la padrina habili-
tada en vestit, que, a la festa d'aquest
estiu, Ilançava enterra el tassó de
plastic amb gel, amb rabia dolguda i
es tapava la cara amb les mans perqué
la vegessim plorat, pet-6 no li veges-
sim les llàgrimes, torn a pensar en
Perlita Corazón, o Margarita Cora-
zón, i em tornen a fer companyia les
paraules del poeta: Arrelar, com un
arbre, dins la terra] no ser mivol en-
dut d'un pue de vent./ Sobre els
camps coneguts de cada dia,/ veure
un cel favorable i diferem... •
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4 LXerrades

Un altre estiu a 'Arenal
Un que escoltava

- Què tal, aquest estiu a s'Are-
nal?

- Mes o manco com sempre, ca-
lor, banys i el plaer del passeig de
l'horabaixa, vora la mar, per disfru-
tar de la brisa marina.

- A mi també, el mail, m'agra-
dava molt passejar per la platja.

- Deu ser després que l'hagin
netejada, perquè abans es un espec-
tacle vergonyós de brutor, entre bo-
telles rompudes i sense rompre, pa-
pers de propaganda de discoteques i
de "puticlubs" i trossos de menjua
de tota mena, entre pizzes, hambur-
gueses i altres punyeteries.

- Sí, la brutor i el renou, són el
principal problema que te s'Arenal.

- Entre d'altres, perquè ja esctic
assabentat que molts de propietats
dels hotels de la part de Llucmajor
es queixen	 mateix, de la bru-
tor, la manca d'il.luminació i la
manca de vigiUmcia dels carrers i
places de segona línia.

- Jo crec que el problema es tan
greu com mal de resoldre, perquè
ells mateixos, els hotelers, són els
principals culpables d'haver promo-

cionat un turisme pobre, de N tale-
ca, inculte i que només sap di \ rtir-
se amb discoteques, alcohol i exc.

- I que són els que mós enk -uten
i fan renou...

- Nosaltres també en ten i in mol-
ta de culpa, perquè quan aque5 :s tu-
ristes d'espardenya veuen quc aquí
poden embrutar els carrers, pa; 3eigs
i jardins, i ningú no els diu re , fan
ailò que a ca seva no poden ni pen-
sen fer.

- Tens raó, perquè tota la t rutor
que fan els cans a les voravies i a la
platja, malgrat estigui prohib t, no
Ia fan els estrangers.

- D'això sí que es pot culç ir de
manca de vigilància a la pond; mu-
nicipal.

- I d'excés de tolerància, p rquè
moltes d'aquestes infraccions s co-
meten davant els seus ulls i i o en
fan cas.

- Jo crec que la policia mi nici-
pal té feines molt més impor ants,
com la de controlar els "trilers ', els
cotxes mal aparcats i els ren , ouers
de cada vespre.

- De totes maneres, i amt tots
els seus defectes i inconvenie its, a
mi m'agrada molt passar els n esos

d'estiu a s'Arenal.
- I a mi també, perquè a mes de

no estar en el desert de Llucmajor,
si tens un problema de salut, a l'aM-
bulatori de la carretera Militar de
s'Arenal, et tracten molt millor que
no al luxós Centre de Salut de Line-
ni aj or.

- Sí, perquè t'atenen el mateix
dia que ho demanes i el personal es
mes amables i mes simpàtic que no
el del nostre poble.

- Sobretot hi ha una metgessa
que és una meravella de simpàtica i
de professionalitat.

- Sí, tothom està encantat amb
ella...

- N'hi ha que a l'hivern i tot,
quan estan malalts, se'n van a
s'Arenal...

- Jo no ho crec, això passaria de
mida... •

expert •2/'`;3 ELÈC-RICA
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1.- Núria Vives
2.- Magdalena Gelabert
3.- Maria J. MiraIles
4.- Magdalena Salvù
5.- Francisca Noguera
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8.- Llucia Pericàs
9.- Anita Salvà
N.- Bel Maria Martí
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D. Damià Contestí Sastre d'Esthacar

**•••■••••■••••WW.*

Industries Semar, s.a

C/. Tomen Moserrat, 6 - 8
iel. 66 01 57- Fax: 66 29 01 (LLUCMAJCP)

TOPONÍMIA

De noms j de Hoes 
Tió ( I )

L'Alqueria Binitia

C. Calviim
F. Jaume
F. Mut
Fotos: C. Julia

L'estudi toponímic d'aquesta pos-
sessió estava programat des de feia
molt de temps, però per una sèrie de
raons l'hem anat postergant fins el dia
d'avui.

Ahans d'aquesta entrevista han
estat moltes les xerrades que hem tin-
gut amb D. Damia Contestí, al qual
coneixem d'al.lots ja que el tingué-
rem de professor d'història quan
cursarem el batxiller. D. Damia Con-
testí Sastre d'Estbacar va néixer a
Llucmajor, essent de família Ilucma-
jorera de sempre, i en aquestes pagi-
nes ens fa una descripció històrica
dels propietaris de la finca.

En una pròxima entrevista parla-
rem amb alguns dels diferents amos-
conductors que hi ha hagut aquests
darrers anys.

D. Damià que ens podeu dir dels
propietaris de Tió?

Vos parlaré des de 1488, en que
va esser adquirit pels Contestí d'es
Mas Roig, aquests la posseïren fins el
1550 en què va pasar a mans, per so-
lament dos anys, dels Thomas, famí-

lia fidalga i també avantpassats meus,
com els citats Contestí.

A partir de 1554 les generacions
també fidalques es segueixen sense
interrupció: Joan Oliver dc casa sig-
nificada d'Algaida, conegut com a

"L'Hereu", a la seva mort passa a di-
ferents fills també anomenats Joan
Oliver, un d'ells casat amb Catalina
Abram de Campos, en Joan Oliver
Abram casà amb Pereta Cardell i Ma-
taró i a aquell el succeí Joan Miguel

Avda. Caries V, s/n Tel. 66 23 11 (Llucmajor)
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Oliver Carden mort el 1705, marit de
Catalina Monserrat, amb el qual finí
la varonia dels Olivers, ja que tenint
tan sols una filla, Jer6nia Oliver,
aquesta matrimonià amb Guillem
Sastre, dels Sastre d'Esthacar, de
Randa i els succeí en la propietat de
Tió el seu fill Guillem Sastre Oliver,
casat amb Francina Salom Aulet: a ell
el succeïria el seu fill Guillem Sastre
Salom-ple segle XVIII- marit de Ca-
talina Catany des Rafal i Clar de Go-
mera: l'any 1776 el succeí el seu fill
Climent Sastre Catany d'es Rafal ca-
sat amb Angela Garau de Son Torra,
als qui, per haver-se ordenats de pre-
veres els fills ( Climent i Antoni ) sols
queda una filla Caterina Sastre Garau,
nada el 1767 i muller de Miguel
Llompart ( fill de D. Jaume apotecari
). Jo en el segle XIX li succeí Marga-
lida Llompart Sastre casada amb Joan
Garau de Son Torra, tenint tan sols
una filla, coneguda com "Sa Pubila
de Tió" Angela Garau Llompart.
Aquesta casà amb Miguel Sastre i
Sastre de Randa, cap de la casa
d'Esthacar, i la propietat de Tió passa
al seu fill Joan Ignasi Sastre s'Estha-
car i Garau, el qual casat amb Cateri-
na Verdera - que hereta cl predi-casa-
da amb Damia Contestí i Amengual,
matrimoni del qual fou jo l'únic fill,
ara casat amb Maria Luz Vallès Con-
treras. El meu únic fill Damia Con-
testí- Sastre d'Esthacar i Vallès es

l'hereu. Són setze generacions segui-
des, que curiosament, en temps mo-
derns tornen a enllaçar amb els Con-
testí- són els mateixos- que havien
posseït el predi al seglc XV fins a
meitat del segle XVI.

Quines curiositats ens podríeu
contar?

Que els Contestí que durant un
cert temps -1488 a 1550- posseïren
Tió, són de la mateixa gent que amb
el temps arribaria a enllaçar nupcial-
ment, ja en pie segle XX amb la gent
posseïdora de Tió. 0 sia, que fins

molt poc abans d'ésser el premi ad-
quirit ( 1554 ) per Joan Oliver, havia
estat dels Contestí, avui poss'idors per
altra via i tant els del segle XV com
els actuals són de la mateixa família.

Que els Thomas que la posseïren
durant molt poc temps -dos anys-
eren també familiars de Can Contestí
a traves del Ramis de Son Ramis; en
1731, morí D. Joan contestí Barceló,
marit de Donya Sebastiana Ramis i
Thomas.

A partir de 1554, com hem vist, ja
no hi ha interrupció i seguic fins als
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S'ARENAL

TOPONÍMIA
nostres dies.

Els Contestí adquirents de Tió
el 1488 i els Thomàs, segle XVI,
amunt vists, són de cases de Fidal-
guia a la nostra vila.

Que comprenia l'antiga al-
queria de Binitia?

Les finques sortides o segrega-
des de Binitia al Ilarg dels segles
són: Tió que pren el nom de l'ai-
queria i n'es finca contrai, Son Ve-
lardell, Son Monjo de ses Rotes i
Son Bono.

S'ha de dir que actualment
unes trenta dues quarterades de
Son Bono perteneixen encara a
Tió.

Ens podrieu explicar la pro-
cedència del topònim Binitia i els
de les altres possesions que el
comprenien?

No som arabista; ho dic perquè
aquest topònim pareix vocable
Arab, com tants a Mallorca. I sóm
molts els que comencen amb "Bini",
sense sortir de Llucmajor: Biniferri,
Binificat,... no farem llista. I sembla
que bini significa cosa de fill o des-
cendent. Son Velardell es diu així de-
gut a que fou d'una família d'aquest

cognom, Vilardell; Son Monjo sortí
de Tió o Binitia dins la segona meitat
del segle XVII ja i són les cent guar-
terades inmediates a la Pieta Gran de
Tió, dita Tancat de N'Oliver o de
N'Hereu i aquest Son Monjo, per dis-

tingir-se del Son Monjo d'Aprop de
Galdent, es digué Son Monjo de ses
Rotes, degut a la presencia de rotes
precisament... De Son Monget i Son
Bono, quant a nom no en tern: re-
ferencia. •



Coin és la cambra de
bany dels seus somnis?

Avui mateix, gràcies
al nostre ordinador
podreu veure a
MASSANELLA la
vostra nova cambra de bany ROCA.

A tot color i en tres dimensions sense que
no hi manqui cap detall: banyera,
sanitaris, revestiments ceràmics, aixetes,
complements... Tot tal com ho havíeu
somniat i sense començar les obres.
Veniu a MASSANELLA i deixau de

somniar.

MASSAN ELLA
Ctra.Valldemosa, 44 - Te1.75 03 45



ENTREVISTA

Entrevista
Frank Shauhoff,

un investigador de Mallorca
Catalina Font
Coloma Julià

Frank Shauhoff és un
alemany que va néixer a
Colónia, i que un bon dia va
decidir fugir de la societal
competitiva imperant a Eu-
ropa per refugiar-se a Ma-
llorca, en una casa del camp
Ilucmajorer, on duu una vi-
da més relaxada i on el sol
és Inds habitual que no a
Alemanya. Escriptor d'oft-
ci, es dedica a investigar so-
bre Mallorca, sobre la quan-
titat d'alemanys que hi
viuen i sobre la nova socie-
tal que de tot això en deriva.

Juntament amb la seva
esposa, Tonina Oliver, han
publicat dos llibres sobre la
nostra cuina tradicional i
aviat en publicaran un altre
sobre la cuina marinera me-
di terrnia.

A què vos dedicàveu, a
Alemanya?

Feia guions per a la tele-
visió, traduïa del flamenc
textos per a la Universitat, també vaig
fer un poc de cinema i sobretot em
dedicava a escriure, especialment li-
teratura infantil. Actualment encara
em dedic a la tasca d'escriure.

Com va ser que venguéreu a
Mallorca?

Jo sempre deia que m'identificava
amb el Mediterrani, m'agradava el sol
i l'amabilitat de la gent. Aquí la gent
no té pressa; es veuen les coses més
relaxadament. A Alemanya hi ha
molta competivitat amb la feina i aquí
em sent més Iliure, amb trob molt bé.

Quines llibres heu escrit sobre
Mallorca?

Juntament amb na Tonina viireni
escriure Zu gast auf Mallorca

el 1993 ("Convidat a Mallorca") i Lu
gast in Spaninen el 1995 ("Convidat a
Espanya). Els dos II ibres es traduiran
ben prest al català i al castellà a través
de l'editorial

El primer es una recopilació de les
receptes de cuina mallorquina que
feien les vostres padrines: roviols, co-
ques de trempó... Són unes receptes
molt precises; per als alemanys ha de
ser factibles perquè si no no funcio-
nen i telefonarien a l'editorial per
queixar-se. El segon Ilibre és sobre el
menjar de tapes.

Un altre Ilibre que he escrit és
Mallorca em n jahr el 1995 ("Malorca,
un any"), es la história d'un alemany
que ve a viure a Mallorca, vol anar a

uc-Alcari i per equivocació el ta-

xista el porta a LI ucmajor;
el dia de la Fira arriba amb
les maletes al Bar Colon.
En Llorenç i na Maria del
Colon són dos personatges
que surten al llibre. La no-
vel.la trascorre a Lluc-Al-
cari però el protagonista
torna a Llucmajor perquè
s'adona que aquesta es la
Mallorca autentica, la de
l'interior. És la histèria
d'un alemany que conviu
amb els mallorquins, amb
en Toni, amb en Tomeu...
sempre hi ha una mica
d'autobiografia q Ilan un
escriu. També hi ha un i)oc
de crítica als alemanys que
viuen al Port d' Andratx i
que competeixen sobre els
seus xalets. Aquest llibre
ha tengut molt èxit a Ale-
manya, s'ha editat en dues
editorials diferents i se'n
farà una versió televisiva.
Són molts els alemanys
que fan aquest itinerari:
Lluc-Alcari, Llucmajor,
Randa... i van al bar Colon

per comprovar si es cert tot el que es
diu:

De cada vegada hi ha més ma-
trimonis mixtes

Com veis la societat mallorqui-
na?

És una societat tancada, difícil de
conèixer, una mica distant, però al
mateix temps tolerant i amable. El
que Os evident es que de cada vegada
hi ha niés matrimonis mixtes, la qual
cosa significa que la societat canvia.

Què vos sembla la cuina balear?
M' interessa molt, cree que la gent

investiga molt sobre la cuina per con-
servar les receptes dels vostres avant-
passats: sopes, xot amb sobrassada i
albercoc... Tot això és una pura dell-
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cia.
Quins altres Ilibres heu escrit?
Una novel.la policíaca el títol de

la qual, traduit seria més o menys
"Tres vegades zeno es zero" i també
una novel.la infantil titulada "Carla i
Orso".

I ara, que escriviu?
Amb na Tonina seguim investi-

gant sobre la cuina. Aviat sorte.t un
II ibre, Convidat a la cuina que fan els
pescadors  i és sobre la cuina marine-
ra que fan a Còrsega, a Sardenya,
Franca, les Balears, Catalun-
ya, sur d'Espanya, i una part de Por-
tugal. Hem fet un recorregut per totes
aquestes costes, generalment medi-
terrànies. Esta previst dc fer una se-
gona part amb els pescadors de
l'Atlàntic.

Teniu cap relació amb els es-
criptors mallorquins?

Conec alguns escriptors, però més
per ser veïnats que per participar en
terttilies. Som amic del poeta Guillem
Soler, de Josep C. Llop i de Guillem
Frontera. A Alemanya pertany al Pen
Club, pea) aquí no hi es, només a
Madrid. •



ENTREVISTA

D'ofici	 Farolista ( I ) 
Damia Bonet Serra.

Celso Calviiio.
Franc Jaime.
Joan Janine.
Fotos: Coloma Julia.

Ofici o professió?,
aquest mes tractam una fei-
na que es troba a mitjan ca-
mí entre una cosa i l'altra.

La veritat és que D. Da-
mia Bonet Serra, nascut a
Santa Maria el dia 21
d'abril de 1913 ha tingut
molta de rclació anib Lluc-
major, per la seva dona de
Ca Na Ranclilla, que és
Ilucmajorera, així com ha-
ver estat propietari durant
molts d'anys d'una posses-
sió Ilucmajorera, sa Talaia.
També, fins i tot, moltes de
vegades ha assistit aunt) els
Ilucmajorers de la seva
quinta a dinars a Cas Bus-
so, i des de sempre ha es-
tiujeat a s'Arenal. En
aquesta entrevista ens des-
criu la feina del farolista
d'ahans, no dels d'ara, ja
que com ens explica, en el
seu temps imperava la mecànica i ara
és l'electrônica. També ens conta les
vivències i estades del seu pare a di-
ferents fars de Mallorca i la Penínsu-
Ia.

Quins estudis es necessitaven al
vostre temps per esser farolista i
quines matèries vos exigien?

Jo vaig entrar l'any 1934 i el meu
pare ja ho era. Ell havia entrat l'any
1914 ó el 15 en el seu temps eren
Ires -cents quinze els farolistes a tot
Espanya.

En el meu temps es feien oposi-
cions, preparàvem un programa i ens
anàvem a examinar a Madrid. El
temps de mon pare també ho feien ai-
xf; de cada vegada es feia més difícil
perquè hi entraven noves matèries
com la telefonia, l'electricitat, la ra-
dio,.. , no eren cursos superiors i allô
que primava era la practica, això és,
el saber posar ma si es produïa una

avaria, en el meu temps ja comença-
ven els motors, ahans els fars eren
com uns quinqués grossos. L'examen
consistia en una part teòrica general,
saber fer un ofici, etc., la part practi-
ca consistia en agafar una 'lima, sa-
ber fer una coa de mila, una junta,
una soldadura autògena o d'estany,...
teniu en compte que estàvem afIlats i
havíem de fer-ho tot nosaltres, ho ha-
vfem de resoldre. Pels fars especials
hi havia mecànics a cada província
marítima. Molta de gent es creu que
els fars estan en contacte o comuni-
cació amb cis vaixells i això no és
ver, el far solament avisa del perill de
la costa i fa tres Ilampees cada vint
segons, i res mes.

Ara els farolistes es coneixen com
a Tècnics Mecànics de Senyalitza-
cions Maritimes.

S'ha de dir que en el temps del
meu pare i en el meu, el cap era el

cap i l'escoltàvem, ara es
molt diferent, és una altra
cosa.

De quina admi-
nistració depeniu els fa-
rolistes?

Sempre del Minis-
teri d'Obres Púhl iques,
quan jo era petit, el temps
del meu pare, es dcia Fo-
ment. A cada província hi
havia una "jefatura" que
depenia de l'enginyer en
cap de canals, ports i ca-
mins. També hi havia un
enginyer encarregat d'una
partida de fars i un aju-
dant que depenia de l'en-
ginyer.

A quills fars
reu estar?

De nou ingrés vaig
estar a una illeta entre Ei-
vissa i Formentera, es cu-
rl& el seu nom, perquè
per a Obres Públiques era
coneguda com a Illa d'en
Pou i el nom popular era
Illa des Porcs, en Pou era
l'enginyer que va fer el

far.
Quina comunicació teníeu quan

estàveu en el far?
A alguns fars la barca que feia el

servei venia dues vegades a la set-
mana; a l' ilia d'en Pou solament una
i venia d'Eivissa. Era una barca
d'Obres Públiques composta per pa-
tró, mariner i maquinista i feien la
volta per tots els fars, venia cl diven-
dres i nosaltres li donàvem la llista
d'allà que necessitàvem i ell ens ho
subministrava l'altra divendres.

En aquests anys començava a ha-
ver-hi alguna radio de galena, que
anaven en piles grogues i jo mateix
en vaig construir una. De Filia d'en
Pou vaig anar a Cabrera on me va
agafar el Moviment. Durant la Repú-
blica suprimiren moltes de places, su-
pós per estalviar &biers, i els fars en
tres farolistes quedaren amh dos i els
de cios amb un. En aquell temps hi
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havia una espècie d'ajudants de faro-
listes que no pert al Cos i com que
quan aprovaves les oposicions esta-
ves en expectació de destí, tengué-
rem preferència sobre aquests i jo
vaig passar al far de Cala Rajada. Des
d'aM un farolista, ja veil que nomia
Roca, que m'estimava com a un fill i
que havia esta amb mi el destinaren a
Cabrera i me va demanar que hi arais.

L' anar a un far mes bo era questió
d'escalfó, indutablement es mirava
r aïllament. El farolistes mós antics
triaven, per exemple, el de l'Espigó
del Port de Palma i els d'altres ports.
Hi havia categories dins els fars, el de
sa Dragonera es considerava molt

ja que es podia moure un tempo-
ral i quedaves incomunicat.

El meu parc va estar a sa Darago-
nera i jo només esperava que arribas-
sin les vacances per ana-hi, l'estima-
va molt a aquest illot, encara quan
pas aprop amb el vaixell hi pens
molt. Un dels fars dolents era For-
mentor perquè no hi havia la carrete-
ra que hi ha ara. Obres Públiques
també h duia el subministrament. Pel
servei a sa Dragonera hi havia
Ilalitet al Port d'Andratx i pel de For-
mentor un al Port de Pollença.

En temps del meu pare els fars
eren un quinqué, unes metxes
concentriques que acumulaven el
II um, concentraven el focus I lumi nós
perquè no es dispersts dins l'aparell
òptic; molta de Ilum dins un rodolet
molt petit, n' hi havia de quatre met-
xes i més, flavors es feren petromats,
una camiseta mes grossa, els de Ca-
brera i el de sa Dragonera eren de
vuitanta-cinc millimetres i feien
molta claror, flavors va entrar relec-
tricitat.

Dels fars de Cabrera que podrí-
eu contar?

N'hi havia dos n'Enciola i Na Fo-
radada, en aquesta hi havia un Ilum
permanent, encara que de dia es Ile-
vaya força i quedava com un Ilumí,
tenia una vàlcula i es tancava o obria,
mots de dies nuvolats seguia obert tot
el dia. El farolista mes antic era el
responsable dels dos fars, tenia una
gratificació mes, i anava amb uns
acumuladors d'acetileno i tenia un
servei al Port de Cabrera per canviar-
los.

El far de Na Fordada estava ben
estudiat, per cert que el va fer un aju-
dant d'Obres Públiques Ilucmajorer,
en Bernat Mulet de Can Reus, allà hi
feren tres desambarcaderos per si feia
mala mar i no poguessin desembarcar
pCf un Hoc fer-ho per r altre. Hi ha-

via tres pescants per poder tirar l'acu-
mulador de gas a la mar i amb una
corda estirar, estava bell estudiat.
Aquest me va contar que quan els pi-
capedrers hi feien feina es va posar
mala mar i estaren una setmana amb
molt de mal temps i amb un gran
temporal i ell hi va anar per dur-los
menjar. A Sa Foradada hi ha sargan-
tanes negres distintes de les altres.

El meu pare de nou ingres va anar
a un far de Tarragona, anomenat La
Banya, Ilavors va estar a r Ilia de Bu-
da a la desembocadura del Riu Ebre,
ara crec que ja no hi es, era d'estruc-
tura meUlica, amb vibracions por-
du'ides pel fort vent, havia de marxar
amb metxes. S' ha de dir que antiga-

ment quasi totes les avaries dels fars
eren degudes al vent.

El far de Punta Enciola es de per-
dra de Santanyí i el vent hi pega molt
fort i quan treies aigua si no anaves
viu no en collies gens, el vent la tira-
va tota. A tots els fars hi havia cister-
nes o dipòsits d'aigua que duien amb
carros o altres mitjans; record que a
l'Illa de Buda hi havia un dipòsit de
lerro que rompíem amb aigua del riu
Ebre.

Hi ha tres fars que estan fets amb
els mateixos plànols són: el de For-
mentera, Formentor i Cabrera. A ca-
da un hi cabien tres famílies.

Quina era la vida del farolista?
El farolista ha de tenir molta de
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vocació i ha d'esser aficionat a caçar,
pescar, a tries a tots els fars hi ha un
hortet on hi sembra cebes i grells,
s' ha d'entretenir amb aquestes coses,
hi has de saber viure. Una cosa molt
bona es la lectura, vaig Ilegir molta
de literatura espanyola i estrangera.
Ara ja no hi ha ningú als tars.

Accidents en vàreu veure qual-
clue vegada?

Estant a Cala Rajada vaig esser
testimoni d'un fet molt trist i que me
va tocar la meva sensibilitat, uns ma-
riners d'Alcúdia, que eren dos ger-
mans pescaven a la nit i al posar-se
mal temps en Iloc d'anar cap a Alcú-
dia varen pensar anar cap a Cala Ra-
jada i només va arribar una barca
les dues; quan sortiren al cap d'un pa-
rell de dies a cercar-la veren uns cap-
sers i trobaren dins la barca un al.lo-
tet mort i als altes la mar els va treu-
re a la platja.

Una altra vegada estant a Cala
Rajada vaig veure l'odissea d'un pe-
tit vaixell francès que feia la travessia
de l'Argélia Francesa a França, trans-
portant botes dc vi i quan va treure el
nas de darrera el Cap Vermell no po-
dia voltar degut a la mala mar, era
temporal del nord, fins i tot, va venir
gent de Capdepera a veure'l passar i
volava a l'aire, solament veien la xe-
meneia o les helices que sortien, i
quan pegava el cop de mar, perquè
de cada quatre forts ve una encalina-
da, aprofitant això va donar mitja
volta i se'n va tornar. Va esser curiós
perquè al cap de quinze dies vaig sen-

tir pintar un vaixell i era ell que ens
saludava i això ho va fer sempre que
va passar.

Una vegada estant amb el meu
pare al Cap de Llebeig a sa Dragone-
ra, quan ens aixecarem i el meu pare
va veure el fort temporal va dir: "No
degué sortir ahir el Mallorca de Bar-
celona" però mon pare mirava i diu:
"I ve el Mallorca", devia dur Ines de
cinc hores de retràs.

Quines altres anècdotes ens po-
dríti contar?

Quan un amic del meu pare, tam-
be farolista, va anar a Cabrera, fent
net les dependencies del far va estirar
un caterano i a darrera hi va haver
una espasa de calamar que feia un
metre, no era agafat seu sinó d'un al-
tre farolista; com devia esser aquest
animal!.

De calamars just davant el far
n'agafàvem, una vegada un mariner a
devora nosaltres en va pescar cent un.
A Punta Enciola hi anàvem amb un
botet però solament un podia pescar
ja que l'altre no podia deixar els rems
degut a la forta corrent.

Hi havia una bona pesquera de se-
rrans, Pagafavem mirant la teulada
d'un galliner i la cúpula del faro i si
dúiem quatre hams n'agafàvem qua-
tre i si cinc, cinc. El redol era molt
petit.

Un dematí a baix del far hi havia
una coveta amb macs i jo anava per
Ia barbacana i vaig sentir una renoua-
da i me vaig assustar i va esser un
veil inarí que també com jo es va as-

sustar i es va tirar de cap a la mar,
anava tot sol, va esser l'únic que
vaig veure en tot el temps que vaig
estar a Cabrera (onze mesos abans
de la guerra i onze mesos després
d'acabada).
A Na Foradada hi anàvem cada

deu o quinze dies i alla vaig veure
les aletes de tintoreres, però un
amic meu, es patró Lluís Xalou de
Santa Catalina va contar que de
vegades sota la vela cercant om-
bra navegaven a devora ell mull la
velocitat de la harca els taurons.
Una vegada un tauró o tintorera va
voler mossegar el timó i un mari-
ner seu va dir: "Ii pegaré amb un
ganxo", i el patr6 Ii respongué: "no
el toquis que ens girara la barca".
Jo n'he vist molts d'agafats. Con-
ten que una vegada hi va anar un
torrer nou destinat alla i des de dab
del far va veure un caix6 nedant i
ell va dir: "en aquest calm') hi ha la
meva Fortuna", els abres ii digue-

ren que no s'hi tiras per les tintoreres,
ell es va tirar a la mar i va arribar al
caixó, va mirar a dins i va din: "esta
buit" i quan tornava nedant un pci-
xot, suposen que una tintorera se'l va
endur. També conten que un capita
que havia anat a pescar amb un mari-
ner quan tornaven cap a Cabrera a la
vela una ratxa de vent va trabucar el

amb la mala sort que el vent
venia de terra i ningú no ho va veure,
els dos decidiren tornar nedant i en
un moment donat el mariner que ana-
va davant va sentir un renou i quan
es va girar va veure un remolí i el ca-
pità havia desaparegut i mai mes no
es va saber res d'ell.

Els fars eren com una maquina de
rellotgeria que es movia i rodava amb
pesos fets amb peces de ferro fus de
mes de vint centimetres de diàmetre
que giraven damunt mercuri; de ve-
gades quan es feia net el safareig el
mercuri, es feia poques vegades, i si
n' hi havia un de nou i volia agafar un
poal amb la meitat de mercuri li pa-
reixia que estava aferrat a terra, teniu
en compte que te un gran pes especí-
fic.

Per acabar dir que ara cada any
reiern un dinar com homenatge a les
dones perquè en el far la dona feia
tanta de feina, com l' home, si un ana-
va a pescar i arribava un poc tard, la
dona tenia cura d'engegar el far. •
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Estupre: un escàndol a Biniferri.
(1792)

Bartomeu Prohens Perdió
Fotografia: Miguel Ariza.

Un cop Esteve mani resat el seu
desacord amb les imputacions de Joa-
na Maria es dedica a preparar la de-
fensa. Aquesta es presenta en uns ca-
pitols que després els testimonis fa-
vorables a Esteve havien de confir-
mar. Veurem lins a quin punt foren de
let defensats pels amics i coneguts del
reu.

I°. Que desde que corre la causa
acudió en la casa de cierta persona
que expresarán los testigos Miguel
Cardel I de Biniferri, y como lo hubie-
se visto jugatear con Juana María
Mulet su criada, le dijo que debe estar
preñada de ti, a que respondió que só-
lo la había manoceado por los pechos,
y que pensava que el autor de su pre-
ñado era la persona que igualmente
expresarán los testigos, y es verdad (
C.R. (1781-1813), 1792, f.27 ).
Aquesta delensa era un atac directe.
Miguel CardeII de Biniferri havia de
ser per força un bon testimoni, mal-
grat los impossible fer-lo declar. Es-
teve volia no només implicar Jaume
Cardell, sinó demostrar que Joana
Maria Mulet no era la perfecta cris-
tiana que pretenia. Nomes un dels tes-
timonis dona suport al primer capitol.
Probablement Esteve no espera que
Joana Maria Amengual declaras di-
rectament, ja que en els capitols es
presentava aquella prova com inch-

recta.
2°. Que a principios del mes de ju-

lio último pasó la persona que expre-
sarán los testigos, en una pieza vecina
de Biniferri a coger brevas, y siendo
muy de mañana oyó hablar dentro del
Predio, o Pieta, y dandole la gana de
saber quienes cran, que andavan tan
temprano por allí, se asomó a la pa-
red, que divide las tierras, y observó
que la persona que expresartin los tes-
tigos, estaba encima de Juana María
Mulet teniendo acto carnal con ella, y
es verdad ( C.R. (1782-1813), 1792,
1.27 ). També en aquest capitol cons-
tava el testimoni de Joana Maria
Amengual, que es limità a constatar
que allô era veritat, sense entrar en
nies details. De let la defensa d'Este-
va sembla ara força fluixa, perquè dos
capitols importantíssims, tant que
eren els primers a formular-se, no te-
nien més garantia que la paraula
d'una sola persona. Evidentment eren
també lets que per la seva pròpia na-
tura no podien permetre molts de tes-
timonis, per?) la debilitat de la delen-
sa es va veure quan Joana Noguera
posa en dubte que Joana Maria
Amengual fos un testimoni

Els altres capitols insistien en una
serie de lets igualment dubtosos, amb
testimonis singulars. Algú havia vist
"el testimoni reservat" (Jaunie Car-
deli) com tocava els pits de la criada,
i com la besava. Es presentava la de-
claració (l'un home que va veure com

Jaunie volgué convèncer un pastor de
la conveniència del matrimoni amb
Joana Maria. Sobre aquesta qüestió
les interpretacions eren tan diverses
que fins i tot podia resultar inofensiva
tan per una part com per l'altra.
L'única observació perillosa per la
causa de Joana Maria era el que Ono-
fre Puigserver digue haver sentit dir al
pastor Gabriel: respondió (...) que no
se quería casar con Juana María Mu-
lct, criada del testimonio reservado,
porque si lo hacían declarar con jura-
mento, ya verían lo que declararía
(CR. (1781-18 I 3), 1792,1.47). Tot
això amb altres imputacions molt més
fosques. Jaume i Joana Maria conver-
saven en secret, y las más veces por
insignias ( C.R. (1781-1813). 1792,
1.27v ), el fill de la criada tenia la ma-
teixa cara que Jaume Cardell, i sobre-
tot: Esteve Sastre era una persona
honrada. No argumentava l'empreso-
nat que la seva honorabilitat es basas
en una vida religiosa, sinó que mai no
havia festejat cap dona, tot i tenir ja
27 anys. És evident que el darrer ca-
pitol tingué el suport de tots els que
declararen. És interessant constatar
com Esteve remarcava que els testi-
monis de la part contraria era gent
amb diferents graus de vinculació
amb la finca de Biniferri. Que ell po-
gilds formar les seves aliances era
comprensible, pero sempre pensà que
els de Biniferri aconseguien declara-
cions favorables mitjançant la política
de l'interès. Per aquest motiu exigí
que tots els testimonis presentats per
Joana Noguera deixassin ben clar que
declaraven sense coacció ni mala vo-
luntat envers ell. El document recull
una curiosa exposició de justícia uni-
versal. Si diuen mentides es faran cul-
pables de difamació, de fals testimoni
en matèria greu, i en aquest cas aniran
a l' in fern per tota la eternitat.

L'estructura de l'atac de Joana
Noguera i la seva filla demostra que
decidiren fer una llista de capitols ba-
sant-se en l'astúcia. En efecte, 3 de
les cinc proposicions tenen un carac-
ter clarament politic: la primera afir-
ma que Joana Maria es una persona
de bona vida i reputació, i que després
de tenir el fill no ha tengut relacions
amb cap home. Aquesta darrera ob-
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CULTURA
servació era per cert gratuita, ja que
ningú no ho havia posat en dubte. Els
dos darrers capitols incidien en el
comportament cristià de Jaume Car-
dell i en la pau familiar que regnava a
Biniferri entre ell i la seva dona. Es
fàcil imaginar el que diguren els testi-
monis presentats per Noguera. Jaume
Cardell era un model de cristià, cosa
demostrable ja que sempre anava a
missa, combregava i es confessava re-
gularment. Unes paraules de Miguel
Romaguera "Ran xo" ens done n la
clau d'aquella unanimitat: y sabe
que es de los más honrados, porque
conoce su linage, y ha oído decir que
es de los más antiguos de la villa y su

término... (CR. (1781-1813), 1792,
f.42). Es a dir: Jaume Carden es hon-
rat, un bon cristià. Es demostra per-
que es confessa i combrega, i a mes a
mes no es pot posar en dubte ja que la
seva família es poderosa, "de les més
antigues de Llucmajor", i per tant bo-
na per definició.

Quasi podem imaginar que dubtar
de l'honorabilitat de la família Car-
dell de Biniferri era com dublar de
l'honor del poble de Llucmajor. Els
Cardell de Biniferri eren en efecte una
de les families de més paratge del po-
He. Al Ilag dels segles XVII i XVIII
aquest llinatge havia produit perso-
natges de rellevancia destacant Josep

Cardell, que l'ou Rector de la Univer-
sitat Literria de Mallorca els anys
1712 i 1715. Bartomeu Font Obrador
explicà quelcom de la història
d'aquesta família al tom Ve de la seva
"Història de Llucmajor".

Les altres proves eren molt con-
cretes, pet-6 no foren constatades del
tot. Esteve envià una nota que aniria a
veure a Joana Maria, i més tard oferí
un duret al pastor Gabriel "Maneta"
perquè digués com els de Biniferri
volien que es casàs amb la criada. Si
be fou alcil que tots els declarants llo-
assin la conducta cristiana de Jaunie,
els altres capitols no foren demostrats.
Era probablement veritat que Esteve
conversà amb "Maneta" perquè di-
gués que Jaume Cardell volia que es
casàs amb Joana Maria, però cl duret
no existia potser Ines que dins la ima-
ginació de Joana Noguera. Per altra
part, no era possible que Esteve ha-
gués de forçar a Gabriel a admetre
una cosa no molt Facil de declarar? Si
es produí un intent de suborn, allò no
dignificava que les declaracions del
subornat fossin necessàriament falses.

Les investigacions es feien cada
vegada més complicades. Ara ja no
era clar que Esteve fos culpable, i el
temps feia perdre forga a les acusa-
cions de Joana Noguera. La discussió
s'havia estes, ja no es parlava d' indi-
cis que permetessin condemnar Este-
ve, sinó d'inidieis que fessin pensar
que el culpable era justament un dels
homes Inds importants del poble, tal
vez el testimonio reservado es el due-
ño del mismo predio (C.R (178 I-
1813), 1792, 1.52v), insinuò malicio-
sament Esteve. La cosa no podia ser
més clara segons el reu. La família
Cardell es trobava amb un greu pro-
blema, la pèrdua de la seva reputació.
Quien no ve que para restaurar de al-
gún modo su honor, y el de la casa de
Biniferri, que es de las visibles de
Llucmajor, y eslabonada con varias
familias distinguidas de la propia Vi-
lla, se habrán interesado en varios su-
jetos para el feliz surtimiento de esta
causa a favor de la querellante, y su
hija, y han embarazado a esta pobre
perte,... (C.R. (1781-1813), 1792,
f.52v.). L'embaràs d'Esteve s'oposa a
l'emparàs que ii han atribuït! La con-
clusió era que al cap i a la fi la causa
de la denúncia no podia ser el matri-
moni, ja que era evident que d'aquella
manera ell no consentiria mai a ca-
sar-se amb la pressumpta estuprada.
L'objectiu de la denúncia era alliberar
la fam íl ia Cardell del deshonor. •
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Sa penya
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ds falcó
- La declaració d' interés social

d'uns terrenys rústics no implica do-
llar carta blaca perquè s'hi construes-
qui així com un vulgui.

El circuit per a motos que
construint a la carretera de s'Arenal,
on enlloc de deixar una barrera de ve-
getació que aminoràs o minor dit ca-
mutbs la taca que crea dins el paisatge
del Hoc, es una mostra clara del que
mou a certs empresaris a l'hora de rea-
litzar els seus negocis. El nies clar des-
preci a l'entorn i davant la possibilitat
de fer cl negoci mes rendible.

Aquest afany pesseter duu en al-
guns casos a l'incompliment de les or-
denances municipals i això es el que
està succeint si no es subsana, amb la
paret que es construeix per separar les
instal.lacions de la carretera.

A foravila les parets s'han de fer
de pedra del país (paret seca o de
mares), no de bloquets o de formigó.
Construir d'aquesta manera no es el
millor reclain per al turisme de quali-
tat.

* * *

- Quan ducs persones o dos col.lec-
tius no coincideixen en les idees, en
solcn parlar i si malgrat això no es pos-
sible l'entesa i un o tots dos senten
amenaçats els seus hipotètics drets, són
els tribunals que han de dir qui té la
raó o quina part de raó te cadascú. El
mal que s'ha fet amb tot això del pro-
jecte del port a la convivencia estanyo-
lera es de tots conegut i de difícil solu-
ció. Nomes el pas del temps, molt de
temps, podrà suavitzar les postures
d'uns i dels altres, postures que,
ment, de cada vegada són mes radicals
i violentes. Mentre uns es dediquen
penjar "pasquins" pels carrers, els al-
tres es dediquen a la caga de bruixes,
tot expulsant a sods del club perquè
no comparteixen I 'opi nió d' aq (lest
col.lectiu. Seria ho de recordar aquella
dita que resa: "Els senyors, al jutjat se
saluden".

* * *

- El tema circulatori a Llucmajor
està a l'ordre del dia. Com totes les no-
vetats, la reforma te els seus detractors
i eis que la troben encertada. Tothom
parla de la fira segons com li ha anat.

Es ben segur que a l'hora de redactar el
nou plà s'ha intentat de fer-ho el millor
possible i que la circulació sigui Ines
fliffda que abans, però això no lleva
que alguna zona s'hagi vist afectada
negativament. Una mostra del que
deim es la part del carrer d'Antoni
Maura, situada entre el carrer de Nico-
lau Taverner i Francesc Aulet, en la
qual els que hi viuen es veuen obligats
a anar-hi amb cotxe hauran de passar
una o dues vegades per la ronda de
Migjorn, amb la perillositat que a al-
gunes bores del dia, sobretot els cap de
setmana, això reprcnsenta.

* * *

- I parlant de circulació fluïda, seria
bo que no es permetés, com és precep-
tiu, que els cotxes no aparquin damunt
eis cantons, on a alguns llocs es fa im-
possible voltar sense haver dc manio-
brar unes quantes vegades.

I com que també els vianants tenen
dret a viure, i més si són persones ma-
jors (amb les quals els polítics tenen
especials atencions només en temps
d'eleccions) no i seria de mes que es
fes cumplir la hei referent a cotxes
aparcats damunt les voravies, taules,
cadires i para-sols damunt voravies
d'un m. d'amplària, gent asseguda a
certes hores a la fresca al mig del ca-
rrer i un llarg etc. on en aquest pohle
aliirquic en qiiestió circulatòria i on eis
polities tenen més esment a no agra-
viar un ciutadà (un vot) que no a fer
cumplir les normes que per necessitais
de convivencia ha dicatat el consitori.

El tros de carre (Plaça) devora La
Caixa és sense cap dubte el més circu-
lat i conflictiu del poble. Quan hi ha
cotxes aparcats i es dóna la coinciden-
cia que hi ha algun celador, sembla que
posa niés esment que la gent que passa
amb dificultats no els retxi que no a
multar-los o almenys a fer-los partir
(sempre hem sabut que els municipals
compleixen les ordres que els ain't el
seu cap, el batle, per que fa a la políti-
ca a seguir i al manteniment de l'ordre,
en aquest cas, circulatori).

Creim que seria minor que no en-
viassin ningú a dirigir el trànsit de la
zona i així evitarien donar escàndols
als ciutadans i la humiliació que supo-
sadament es veu obligat a patir qui fa

el paper "d'en Colau a sa Pobla".
Ah! les bicicletes que durant el

curs escolar hi ha damunt la voravia de
Ia biblioteca obliguen a tothom a bai-
xar al carrer tan circulat. Aquest també
és un problema a resoldre.

* * *

- "Hem de recuperar l'orgull de ser
del PP", va direi president Matas.

Quan el President de Govern Bale-
ar, com a tal, va anar a una festa d'ho-
telers on hi va haver un sobradet show,
amb homes i dones nuus exhibint els
seus encants, amb postures i gestos que
feren la sensibilitat de molts de baleà-
rics i de tota tendencia política i de
molts afiliats al PP en particular,
aquest nostre president devia creure
que fets d'aquests fan camí cap a recu-
perar l'orgull perdut???

- Aquests dies, pel poble circulen
dos acud its:

Un diu que els arquitectes de l'ad-
ministració que deien que s' havien
d'enderrocar les escoles perquè hi ha-
via cruis i l'edifici perillava, necessita-
ven anar a l'oculista. I ara que ha els
han posat ulleres diuen que els cruis
només eren teranyines.

L'altre diu: -saps que a plaça han
Ilevat una banc?

-Un bane? Si hi ha els mateixos, el
Santander, es Credit...

- No, si es un dels banes de pedra,
que com que es va rompre i no hi ha
doblers per arreglar-lo, l'han llevat i
han enrajolat el redol.

- S'Arenal també es de Llucmajor,
fins al torrent dels Jueus. Que comuni-
qui s'Arenal (Llucmajor) amb el de
Palma nomes hi ha el carrer del pont i
el de la vorera de la mar en que la cir-
culació sempre és intensa. Al de la vo-
rera de la mar i nomes a la part de
Llucmajor sempre hi ha cotxes apar-
cats que dificulten el pas i es veuen
obligats, els que circulen, a trepitjar la
reixa contínua d'eninig del carrer. No
són cotxes d'estrangers, ni de gent no
identificada, sinó que hi ha un jeep
blanc descapotable que és ben segur
que els municipals saben a qui pertany.
No seria qüestió, senyor bathe, que
maldanient no hi visqui, posàs ordre
devers la vostra caseta de s'Arenal'? •



CONSTRUCCIONS  

10k.
a l • ;: LAMPINO, S. L.

Especialistes en reestructuració
de cases antigues

C/. Nord, 9 - Tels.: 66 04 88 - 66 17 61 - 66 08 38

Esports
Polèmica i forçada dimissió

d'Isidro Martinez
Catalina Font.

- Havia de ser per quatre anys, pet-6 només un la pre-
sidència del CD Espanya ha estat en mans d'Isidro Marti-
nez.

Una temporada que s'ha caracteritzat pels  conflictes
entre els diversos equips que engloba l'entitat i la Pre-
sidència, una presidència que ha estat titllada d'autoritaria
i cl'antidemocratica, tema del qual s'han queixat la majoria
d'associats.

Tot aquest enrenou va sortir a la Ilum a principis del
propassat mes de juliol, en el &curs cl'una Assamblea Ge-
neral de socis, en la qual els crits semblant a "Vayase Sr.
Martínez" va esser la frase més okla.

No obstant això, el Sr. Martínez no va considerar la so-
birania de l'Assemblea i després d'una encesa discussió es
va arribar a un consens per tal que el tema es decidís en una
Assemblea Extraordinaria posterior. Aquesta va tenir lloc
dia 26 de juliol a la sala d'Actes de l'Ajuntament, amb
una participació nombrosa de socis i amb un link; punt a
l'ordre del dia:  Mock') de censura al President. 

El ja ex-president Isidro Martinez va començar lent
una autodefensa dient que no havia dim itit perquè "dimitir
voluntàriament significa reconèixer alguns errors" i ell
considerava que la seva actuació havia estat correcta en tot
moment. No obstant això, els ànims es varen anar escalfant
i l'ambient de cada cop era més tens fins que es va proce-
dir a la votació, una votació ben clari ficadora: 63 vols a fa-
vor que I. Martínez deixas la presidencia del CD Espanya,
3 perquè, quedas i quatre abstencions.

Finalment, es va procedir a nomenar una Junta Gesto-

Joan 011er, non president del C.D. Espanya.

ra per I any que ha quedat de la segiient manera: President,
Joan Oiler; Vice-president, Antoni Cladera; Secretari,
Agustí Roig i tresorer, Miguel Pons.

Des d'aquí encoratjam la nova Junta i ens posam a la
seva disposició com a premsa local que som per tal de do-
nar la màxima informació del futbol Ilucinajorer.

I que el diàleg i la transparència siguin la tònica domi-
nant d'una entitat esportiva que ha de servir per mantenir
l'esperit futboler al capdavant i eliminar qualsevol interès
particular. •

C/. Músic Joan Xamena, 12 • Tel 66 14 84 • (Llucmajor)



Festes de Santa Càndida
a Llucmajor

Concursos de pesca organitzats pel Club de Pesca "Es Cap Roig"
Trofeus donats per l'Exm. Ajuntament de Llucmajor

Modalitat Roquer Costa
Categoria Alevins
3 Cati Garau
2 Victeria Izquierdo
I Ana Maria Pedregosa
Peça major Ana Maria Pedre-

gosa

Categoria Infantils
3 Segio Gonzalez
2 Gil Garau
I Maribel Roig
Peça major Maribel Roig

Categoria Juniors
I Patricia Romero

Categoria Seniors
3 Jaime Cerdá
2 Francisco Molina
1 Francisco Pedregosa
Peça major Antonio Mas

Categoria Patrons Barca
3 Gabriel Cabot
2 Miguel Vidal
1 Tomeu Ferragut

Categoria Acompanyants
Barca

3 Francisco Laredo
2 Francisco Molina
1 Juan Sampol
Peça major entre tots Gabriel

Cabot

Modalitat Caça Submarina
Categoria Juniors
I Tomeu Antequera

Categoria Seniors
3 Daniel Colom
2 Llorens Gelabert
1 Rafa Coll
Peça major Rafael Coll •

Modalitat Roquer en Barca

Histodiador Terrasa, 37
Teléfono 66 04 69

LLUCMAJOR (Mallorca)

ESPORTS

Cadets CD Espanya
jaunie.-

Per a aquesta nova temporada els Cadets
del CD Espanya seran entrenats per Matias
Terrassa i per Jaume Manresa, pujant així amb
la majoria de jugadors que la temporada ante-
rior eren Infantils. Els delegats de camp seran
Ramon Cafiellas i Damià Mas i el planter de
jugadors quedà format de la següent manera:

R. Toirlis i J. Garcia (porters), J. Torres, E.
Garcias, A. Mas, Joan B. Trujillos, LI. Abe-
lian, S. Cladera, M. Sanchez, B. Pastor, R. Se-
cilia, J. Miguel "Cote", B. Manresa, J. Perez,
G. Roig, R. Ramos, LI. Gari, F. Berrocal, S.
Caiiellas i E. Salas.

Fins al moment de fer aquesta breu res-
senya s'han jugat tres amistosos, amb tres
victòries consecutives: Felanitx,!- CD Espan-
ya,2 (gols de R. Ramos i S. Caliellas). CD Es-
panya,3 - Rellotgeria Calvo,2 (tots tres gols
locals marcats per Cafiellas) i el darrer encon-
tre, jugat a la Porciüncula amb aquest resultat:
La Porciiincula,4 - CD Espanya,5 (gols es-
panyistes de Cafiellas -2- i R. Secilla,3). R.
Secilla va obtenir, després del partit el trofeu
de ttlixim golejador del torneig que s'havia
disputat al camp esmentat. •

Futbol 7 Alevi
J.M.-

L'entranador d'aquest equip es Joan J.
Riutort i els delegats, Joan B. Lara i M. Bar-
celó.

Els components del Futbol 7, categoria
Aleví són aquests:

G. Barceló, M, Trujillos, A. Torres, Mi-
guel A. Rubí, A. Maimó, Joan B. Lara, Joan
C. Marín, B. Cánaves, Joan C. Garcia, J.
011er, J. Martí, Gil, Joan M. Garcias, A. Ga -
inundí iJ. Rosselló.

Aquests joves jugadors han realitzat dos
partits amistosos amb els següents resultats:

CD Espanya,5 - Ca'n Pastilla,2 (gols tots
de J.011er)

La Porcitincula,3 - CD Espanya,3 (gols
d'011er -2- i J. Martí). Aquest empat va pro-
vocar que el resultat final es conegués després
de la tanda de penals, en la qual el CD Espan-
ya va quedar campió. •



ESPORTS

Sant Cristòfol S'Arenal
Trofeus Ajuntament Llucmajor

Organitza: Club Pesça Es Cap Roig

Modalitat Roquer Costa
Alevins
3 Victòria Izquierdo
2 Cati Garau
1 Ana Maria Pedregosa
Peça major Rafael Salva

Infantils
3 Sergio González
2 Maribel Roig
1 Gil Garau
Peça major Maribel

Juniors
2 Miguel 011er
1 Manolo Sarmiento
Peça major Manolo Sarmiebto

Seniors
3 Pedro Pedregosa
2 Miguel Vidal
1 Francisco Molina
Peça major Jeronimo Izquierdo

Modalitat Roquer Barca
Seniors
Prova entre Patrons d'Embarcació
3 Juan Truyols
2 Miguel Vidal
1 Pep Pomares

Prova entre Acompanyants a l'Embarcació
3 Francisco Molina
2 Tomeu Moll
1 Juan Sampol
Peça major entre tots Pedro Homar

Modalitat Caça Submarina
Seniors
3 Juan Garau
2 Xisco Gelabert
I Mateo Pocovi
Peça major Mateo Pocovi •

FRUITS SECS • CONGELATS
POLLASTRES A L'AST

Festes patronals de
Sant Jaume a S'Estanyol

Concursos de pesca
Trofeus donats per l'Ajuntament de Llucmajor

Organitza: Club Pesca es Cap Roig.

Representen al Club els delegats de pesca:

Modalitat roquer costa
Categoria Alevins

3° Cati Garau
2° Victoria Izquierdo
1 0 Ana Maria Pedregosa

Peça major
Victoria Izquierdo

Categoria Infantils
30 Roberto Fuentes
2° Jose Serrano
1 0 Gil Garau

Peça major
Roberto Fuentes

Modalitat roquer costa
Categoria Senyors

3° Francisco Molina
2° Francisco Laredo
1° Miguel Vidal

Peça major
Miguel Vidal

Modalitat roquer en barca
Patrons i acompanyants
Categoria Patrones

3° Toni PlaneIls
2° Sebastian Fullana
3° Miguel Vidal

Peça Major
Miguel Vidal

Categoria acompañantes
3° Diego Martinez
2° Sebastian Fullana (hijo)
I° Juan Sampol

Modalitat caça submarina
Categoria Senyors

40 Tomeu Antequera
30 Geronimo Burlo
2° Xisco Gelabert
1° Mateo Pocovi

Peça major
Mateo Pocovi •

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



COSMETICA

PERFUMERIA

REGALS

ROBA INTERIOR

Infants, home i dona

C/. Major, 101 - Tel. ¡20! 34- C/. Convent, 34- Tel. 66 23 33
(Llucmajor)
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Festes de Son Biel('
Llorenç Mascaró

Festes organitzades per l'Associació de propietaris i veins de la
urbanització.

TORNEIG FUTBOL 7
Son Biel& 3 - Olímpic, 3
Pepelus, 6 - Ca na Marola, 0
Final: Olímpic, 2 - Pepelus, 2

L'equip dels "Pepelus" es va proclamar campió del torneig
a la tanda de penals.

ATLETISME
Es varen realitzar li corregudes, distribuïdes així:

INICI ACIÓ (anys 1988-1992)
Femení:
1' Núria
2 Maria del Mar Bonnín
3' Maria del Mar Lucas

Masculí:
I r. Carlos
2n. Pedro
3r. Blai

ALENÍ
Femení:

Cristina
2' I sa
3' Elena

Masculí:
I r. Juanma
2n. Javi
3r. Xisco

JUVENIL (1982-83)
Femení:
1" Magdalena
2' Maria del Mar

Masculí:
Ir. Carlos
2n. Tolo

MARES
Francisca

2' Mari
3" Marga

MENORS DE 4 ANYS
Femení:
I' Aina

Xisca
3' Petra Maria

Masculí:
Ir. Adrian
2n. Salvador
3r. José

PING-PONG
Hi participaren 74 jugadors; els primers classificats varen

ser els seglients:

Categoria de 6 a 12 anys:
I r. Pedro Mataró
2n. Sergio Maura

Categoria de 13 a 20 anys:
Ir. Toni Clar
2n. Joan Gual

De més de 20 anys:
Ir. Miguel Gual
2n. Pep López

Categoria femenina:
ia Cristina Mataró
2' Isa Reus

Mestresses de casa:
I' Maribel Maura

Jovita Llull

PETANCA
Participaren tres tripletes els components de les quals eren

majors de 30 anys, i dues tripletes de fémines menors de 15
anys.

BASQUET 3x3
Participaren 11 equips composts per 4 jugadors cada un; 2

equips de 9 a ii anys, 4 de 12 a 16 anys, dos fémines i tres
equips de més de 16 anys.

Els resultats de la Ginkama varen ser aquests;
Menors:
I r. Take That
2n. Nenano

Majors:
1 r. Els Peixets
2n. Minibros •



FUNERÀRIA
Nostra Senyora de Lluc

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

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

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

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

(Llucrnajor)

ESPORTS

Grup Muntanyisme
Llucmajor

El Grup Muntanyisme Llucmajor va dur a terme dins el
nies de juliol, una neteja i arranjament de la cúpula exterior
del Campanar de l'Església de Sant Mique!, que consistí
en l'eliminació de l'herba que havia arrelat dins les juntes
del marès, i varen procedir a omplir-les amb ciment per tal
de returar l'erosió en quê, es trobaven.

El primer dissabte d'agost, cl Grup Muntanyisme Lluc-
major, a les 11.(X) hores va col.locar la Bandera de la Fes-
ta al Campanar de l'Església Parroquial i tot seguit es va fer
una mostra de ràpel, a carme dels membres del citat Grup.
Aquesta activitat sortia en el programa dc Festes Patronals
de Santa Càndida.

Després de l'aturada de l'estiu, el G.M.L.L. torna a co-
mençar la seva tasca d'activitats de cara a l'hivern, com pu-
guin esser l'escalada, els descens a torrents, rApels, i ex-
cursions per la nostra illa. Tot els interessats podeu posar-
vos en contacte al local social, Bar San Francisco (c/ Sant
Francesc 51): ens trobareu cada dimecres a les 22h. •

Escola
de bàsquet

A partir de dimecres
dia 2 d'Octubre de 1996

Pavelló Poliesportiti

Per a nins i nines a partir dels 6 anys.
Dilluns -dimecres -divendres
Des de les 17:30a les 18:30
A càrrec dels entrenadors i monitors del C.B. Joven-

tut Llucmajor.
Inscripcions en el mateix pavelló dies:

23/24/25 de setembre de les 19:00 a les 20:00 h.
Quota:	 Socis (Pare i Mare)	 Gratuit

No Socis	 1.500.7 Mensuals
Organitza: C.B. Joventut Llucmajor
col.laboren.  Ajuntament de Llucmajor
APA C.P. Jaunie Ill
APA C.Sant Bona Aventura
APA C. N. Sra. de GrAcia •

C/. d'h:y, Vall, 49	 Tel. 66 11 58



NUEVO OPEL
CORBA.

¡MJ COCHE!

AUTOMÒBILS
LLUCMAJOR S.L.
Ronda de Ponent, 30 - Tel. 66 06 24 (Llucmajor)

OPEL

Entre noltros
Naixements

1.- Leonardo I3uceta Amo, 29 juny 96, fill d'Antoni i
Maria Eldisa.

2.- Elena González Sánchez, 6 juliol 96, filla de Joan An-
toni i Dolores.

3.- Sara Rodríguez de Ruiter, 7 juliol 96, filla de Francesc
I Selma.

4.- Jaume Nicolau i Ballester, 8 juliol 96, fill d'Onofre i
Antònia.

5.- Joel Coll i Reurich, 10 juliol 96, till de Joan i Judith.
6.- Antoni Salvador Tomás i Moreno, 19 juliol de Joan

Miguel i Joaquina.
7.- Jerènia Adrover i Llompart, 20 juliol 96, tilla de Se-

hastià i Jerkia.
8.- Irene Ramirez García, 15 juliol 96, tilla de Joaquin i

Jose fi na.
9.- Núria Ripoll i Sureda, 12 juliol 96, filla de Sebastià i

Núria.
10.- Tatiana Cladera i Cabrera, 22 juliol 96, tilla d'Anto-

ni i Amelia.
11.- Marta Cabrera González, 25 juliol 96, filla de Joan

Cartes i Maria del Carme.
12.- Antoni Amengual i Barros, 26 juliol 96, fill de Gui-

llem i Catalina.
13.- Antoni Mira i Alemany, 28 juliol 96, till d'Antoni

Marc i Catalina.
14.- Joan Miguel Barceló i Nicolau, 10 agost 96, fill de

Miguel i Maria del Carme.
15.-Josep Lluís Peláez Olmedo, 15 agost 96, fill de Josep

Lluís i Àngela.
16.-Jaume Gomila i Mut, 18 agost 96, fill de Bartomeu i

Mirian.
17.- Catalina Maria Sebastià i Garau, 24 agost 96, tilla de

Salvador i Maria.
18- Bartomeu Rigo i Baua 29 agost 96, fill de Bartomeu

i Catalina.

Matrimonis

1.- Jesús Láinez Tomás i Margalida Ferretjans Lorenzo,
31 maig 96, Església Nostra Sra. de Gràcia.

2.- Hugo Víctor Saracho Duarte i Karina Gnappa Gonzá-
lez, 18 juliol 96, Jutjat de Pau.

3.- Antonio Jesús Manzanero Rodríguez i Catalina Fran-
cisca Crest, 13 juliol 96, Esg. Ntra. Sra. de Gràcia.

4.- Jaume Abrines Ferrer i Yindra Buchtova, 20 juliol 96,
Esg. Ntra. Sra. de Gràcia.

5.- Fidel de la Osa Regidor i Francesca Esperança Mora
Ribot, 12 juliol 96, Saló d'Actes de la Casa Consistorial.

6.- Antoni Rojas Gema i Maria Teresa Marín Ruiz, 3 agost
96, Saló d'Actes de la Casa Consistorial.

7.- Sergi Muñoz Rivero i Carme Isabel Cortes Bolívar, 27
juliol 96, Esg. de Sant Bonaventura.

8.- Bartomeu Font Salvá i Maria Antònia Vicens Guerre-
ro, 1 juny 96, Esg. de Sant Bonaventura.

9.- Salvador Boscana Rigo i Petra Maria Miralles Puig-
server, 29 juny 96, Esg. de Sant Bonaventura.

10.-Thomas Gutenberger i María Betel' Maldonado, 5 ju-
liol 96, Esg. de Ntra. Sra. de Gràcia.

Defuncions

1.- Margalida Clar i Sastre, 5 agost 96, 84 anys.
2.- Gertrudis Paula Chamorro Valverde, 10 juny 96, 89

anys.
3.- Josefa Leal Barhancho, 13 juny 96, 80 anys.
4.- Aina Monserrat i Oliver, 17 juliol 96,87 anys.
5.- Rafe! Guasp i Torrens, 22 juliol 96, 91 anys.
6.- Isabel Gual i Buñola, 28 juliol 96, 85 anys.
7.- Antoni Barros ¡Franco, 28 juliol 96,71 anys.
8.- Antònia Tornás i Ganiu, 3 agost 96, 77 anys.
9.- Jose Cantero Felipe, 5 agost 96, 56 anys.
10.-Dulce Nombre Ligero Astorga, 8 agost 96, 90 anys.
11.-Joan Vidal i Tomás, 10 agost 96, 80 anys.
12.-Dolores Bernal Zapata, 14 agost 96, 85 anys.
13.- Antonio González González, 14 agost 96, 53 anys.
14.-Francesc Riera i Manresa, 16 agost 96, 81 anys.
15.-Joana Maria Palmer i Ferretjans, 19 agost 96, 93 anys.
16.-Pere Antoni Tomás i Oliver, 28 agost 96, 96 anys.
17.- Joan Pins i Obrador, 25 agost 96,20 anys. •



C/. Impremta, n9 1 - (Pas d'en Quint)
Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

IR LLER MECANICO 

CUERA 

DEL MOTOR I DE L'AUTOMÒBIL
Pedro Noguera Ensenat

AGENT OFICIAL	 Taller autontrat

e
pilwa motor s.a.
CI Rlpol. 30 - TeL 64 21 13

1.) SHODR
automOtnis

CENTRE DE PREPARACIÓ AL PART
6,/a4la Ye/ra re we at

(Cornare)

També hi ha servei de
massatges terapèutics

Cl. Rigo, 73 - Tel. 66 24 90

Pes forat TiPassatempsd'es rricoix 

S'ha perlat molt de posar una normativa que estableixi
uns mínims per evitar coses com aquesta (C/ Major - Jau-
me II), sobretot a les cases que es troben dins el quadrat.

La inquietud i la sensibilitat que per aquestes qües-
tions mostren els nostres governants locals no fa pensar en
una possible prevenció d'aquests lets.

Nomes ens queda esperar que no hi hagi qualque ric
alemany que compri la casa de la senyora de ca s'Hereu i
que pinti la façana de vermeil, l'arc del portal de groc i les
portes de color cel. •

Sopa de lletres - 12 peixos

M GASR EGLHEHA I
A OXHUOXIOMAP B
Y ESLF AYBQTUAN
H T AOB LUZ YE NN I
MORR A LLALUZEU
H ERBORGAELRRD
A TAGUPULFGOON
MUS YOHRSNDTM P
S BTENCMOIFEN L
A GTOB ACFCNRT C
B SEMI ARNESRV E
O TGCOVMABREP A
C AHEJ AJMODGF T

Solució del mes passal

-Pedagogia	 -Economia
-Psicologia	 -Filologia
-Matemiitiques	 -Filosofia
-Biologia 	 -Física
-Bioquímica 	 -Geografia
-Dret 	 - HistOria
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CHEF: PEP MAPTiNEZ

Locpki_ cLIMATITZAT

TANCAT ELS DILLUNS
C/. NICOLAU TABERNER, CANTONADA
PASSEIG JAUME III. TEL. 12 03 12

AL VOSTRE SERVEI

Peit/Mete-& cl/op- c Fá,ces

FIctun eels, covaaes,

capv:fswey:a, xate-ca e-e14? kits eiv'ffs

Agraïm la vostra visita

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

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



AIM imiri Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.   

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

Nuevo Seat Córdoba SX. Taquicardia.

ADVER TENCIA:
Po( su potencio I 6,100CV, 2 OY I I5CV, 1 & 16V-130CV. POI su confort Vante y palanca de cambos en cuero, cuadro de herramientas e indrcadores deponnos, 4 plazas y 455 I de maletero

Por su aquipamiento Daección asestida, alarma anirrobo y doble aabag de  sove ABS, EDS y are acondrconado opcionales Y sobre todo, par su diamio, el nuevo Cordoba SO puede produar taqurcania .11• =Art I

IiiedSignai
1UTOMri T I 5 , I

Bendix® SIAUPUNKT
sa 0001  

S.L. 	 Ronda Potient, 26 - Tel. 66 01 70

• Injecció benzina
• Frens i ABS
• Amortidors
•Aire condicionat
•Airbag Atend Erie
• Alta Fidelitat
• Canvis d'oli
• Encesa i posta a punt
• Tacògrafs
• Limitadors de velocitat
• Energia solar
• Convertidors
• Generadors
•Automatismes electrònics

Aolés de 20 anys
d'experiencia

ens avalen    




