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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

Llucmajor s'ha posat
en marxa

Llorenç Villalonga deia que una de les característiques dels tòpics és que
sempre contenen la veritat. De vegades l'exageren, per ventura la deformen,
però no la perden. La sentencia de l'escriptor mallorquí ve corn anell al dit a la
declaració d'intencions de la jove Associació de Comerciants i Empresaris de
Llucmajor: "Volem dir que aquest no és un poble adormit, que els seus co-
merços i les seves empreses ofereixen els seus serveis i els productes en quali-
tat i condicions tan bones o millors que a qualsevol altre poble, i que estam dis-
posats a demostrar-ho".

Això diu la nota dels empresaris publicada a "Llucmajor de pinte en ample"
al número del proppassat riles d'octubre. Que els empresaris afirmin que Lluc-
major no és un poble adormit no hauria de ser motiu de preocupació si no fos
perquè existeixen alguns motius per suposar que aquesta no és justament la vi-
sió de Llucmajor que tenen alguns this seus responsables municipals. N'hi ha
prou a fullejar les planes dels diaris i repassar programes de ràdio i de televisió
per comprovar la poca promoció que fa l'Ajuntament del nostre poble. Tota la
pólvora es gasta en la Darrera Fira i si un coet queda per a la resta de l'any, fins
i tot es desaproffien els restants després de les jornades de fires.

S'ha anunciat per tot arreu l'arribada de la companyia Aier Europa a Son
Noguera i la tramitació de les primeres llicències a les indústries pioneres a ins-
tal.lar-se al polígon industrial. Esperem, idõ, que aquells que tenen la respon-
sabilitat de prendre les decisions tarabé decideixin estirar el carro de la dina-
mització del nostre poble.

Així l'eslògan que resumeix les intencions dels empresaris Ilucmajorers
farà realitat la sentència de Llorenç Villalonga: "Els tòpics contenen la veritat".
•



LOCAL

Acte d'E
a Llucmajor

El coodinador general d'Esquerra
Unida, Eberhard Grosske, va parlar
el passat dijous 31 d'octubre al Tea-
tre Recreatiu, sobre la política au-
tonòmica, l'Educació pública i el re-
tail de les pensions; aiximateix es va
referir als casos judicials contra Ga-
briel Cadlas.

També va intervenir Manolo Gar-
cía, responsable d'Esquerra Unida a
Llucmajor, qui va parlar de la política
municipal, del desgavell urbanístic,
del port esportiu de S'Estanyol i del
deute municipal. •

Aim) ho hem d'arreglar
- El pressupost de l'Ajuntament que contempla com en-

trades algunes partides de cobrament dubtós.
- El mal estat d'algunes canals que quart plot, hanyen els

vianants.
- La invasió dels carrers Ilucmajorers per adolescents amb

patins que no miren gens prim, ni per ells ni pels altres.
- El desbordament dels contenidors de vidre i paper. No

tota la culpa és de l'Ajuntament, moltes vegades es dels que
deixen les botelles o els papers defora dels contenidors.

- Les canastres de bàsquet del col.legi de Son Verí de
s'Arenal, fa un any que estan espatllades.

- El consum innecessari de les faroles del polígon.
- La manca d'il.luminació a la rotonda de la carretera

d'Algaida. (Totes les maces fan mal). •

Agenda
(Coses per fer)

- No caçar espècies protegides ni
amb mètodes il.legals (cassettes, filats,
ginyols...)

- Respectar l'entorn a l'hora
d'anar a cercar esclatassancs i bolets.

- Anar a s'Estalella a veure el ro-
datge de la pel.lícula que hi filmen.

- En lloc de veure el futbol per la
televisió anau a veure els equips de
Llucmajor, vos tocarà el sol o la brus-
ca i fareu poble.

- Per conèixer be Mallorca anau
d'excursió amb cl Grup de Muntan-
yisme. Per a informació anau al Centre
d'Informació Juvenil.

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	
ab

	 (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 Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)



expert
ELÈCTRICA

arklamfc.i.

Sens dubte te convencerà   

INSTAL-LACIONS - SERVE! TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VIDEO

C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01 (Llucmajor)
	

C/. Nou, 85 - Tel. 65 28 36 (Campos)

Plenari de l'Ajuntament (28-X-96)
Arnau Tomas.-

A qui pertany el solar del carrer Bisbe Roig?
- El dictament de l'expedient d' investigació de la titu-

laritat del solar del carrer Bisbe Roig, s/n, l'aprovació de
les condicions tècniques, econòmiques i administratives
per al dret de superfície de terreny municipal a s'Arenal, i
la ratificació del decret d'ineterès social per modificar l'ús
de l'edifici existent del Centre de Simuladors de Vol al Po-
lígon Industrial de son Noguera, varen ser els assumptes
més importants aprovats a la darrera sessió plenaria de
caracter ordinari, celebrada el proppassat dilluns dia 28.

Tanmateix, com ja és habitual, varen ser rebutjades pel
govern municipal, les tres mocions presentades pel PSIB-
PSOE, la primera sobre la prevenció de l'absentismeesco-
lar, la segona sobre la limitació del pas de vehicles pesants
al centre de la ciutat i la tercera referent a les gestions per
aconseguir que a Llucmajor se celebrin determinats jocs de
la Universiada 99.

De qui és el solar?
- Sobre el polèmic solar del carrer Bisbe Roig, que en el

seu moment va ser comprat per la desapareguda Coopera-
tiva "La Nueva Vida" i que durant la Guerra Civil fou con-
fiscat pel Movimiento Nacional, igual que tota la resta dels
seus béns, sembla que l'esmentat solar fou venut pel pro-
pietari inicial titular de l'escriptura, tot i que el solar figu-
ra a l'inventari de béns de l'Ajuntament de Llucmajor. Un
embull sobre el qual, Litic Tomas, en defensar la proposta,
va al.legar que l'Ajuntament no té cap document titularitat,
per la qual cosa procedeix a cedir el solar al seu compra-
dor, Sr. Ginard, i regularitzar d'una vegada aquesta pro-
pietat. No obstant, el PSOE, representat per Antoni Gar-
cies, va votar en contra explicant que el solar pertany a la
Cooperativa, malgrat no té escriptura pública, havia pagat
els terminis del solar i els rebuts de la contribució. Llom-
part, del PSM, es va abstenir tot i que va afegir que
"L'Ajuntament no pot cedir tan fàcilment un solar que fi-
gura al seu inventari".

La ratificació del decret d'interès social per la modi fi-
cació parcial i ampliació d'ús de l'edifici de Simuladors de
Vol al Polígon de son Noguera, va ser aprovada amb els
vots en contra del PSOE i amb l'abstenció del PSM. El re-
gidor d'urbanisme, Sr. Joan Jaunie, va dir que
del Centre i l'ampliació reportara grans beneficis per al

municipi i molts Hoes de treball. Garcies va contestar que
aquest no és sistema per augmentar l'interès social en qua-
lificar el 0l d'industrial i que les presses no duen enlloc i
que cal comprcmetre Air Europa per tal que no passi el
mateix que amb la British Caledonian i no només donar fa-
cilitats. D'altra banda, A. Llompart va afegir que "estam
escalivats amb el que ha passat en aquest centre i que no
s'han dc donar tantes facilitats a aquestes Empreses que
després no acompleixen les promeses".

La modificació de la concenssie• del dret d'edificació al
terreny municipal, a canvi de l'edifici del ruïnós Hotel Ma-
racana, va tornar ser tema polèmic i aprovat en contra dels
grups de l'oposició. Garcias va dir que si abans no li sem-
blava bé la modificació primera,  pitjor Ii sembla aquesta, ja
que "han canviat les condicions en favor del concessiona-
ri". I el regidor nacionalista va afegir que "és increïble que
es donin aquests tipus de regals als empresaris". D'altra
banda, el regidor popular J. Jaume, va tornar reiterar que
aquesta concessió suposa molts avantatges per al municipi
perquè es pot comptar a s'Arenal amb un Centre de Salut,
aparcaments il 'agrupainent de totes les dependències mu-
nicipals.

Les mocions del PSOE foren rebutjades pel grup go-
vernant, que, a través del portantveu Lluc Tomas, va dir
que no procedicn per ser de signe oportunista i que, a més
els temes ja estaven gestionats pel consistori. Pel que fa a
la circulació de vehicles pesants pel casc urbà de Llucma-
jor, va dir que la majoria ho fan per les rondes i només en-
tren pel repart ment i serveis que han d'efectuar-ho, de
manera inevitable. I sobre la Universiada, ben curiosament,
el PSM també va votar en contra de la mock"), amb dures
paraules de Llompart, que la Universiada està mal organit-
zada, sense pressupost ni bones perspectives.

Atres ternes aprovats
- Numeració postal de di verses urbanitzacions.
- Expedient de contractació de subministrament de

combustible dc ls vehicles municipals.
- Ordenança del preu públic per al servei de recollida

d'animals a la via pública i la seva custòdia.
- Creació del Patronat de la Residència d'ancians i del

Centre Migjorn.
- Renovació del Conveni d'ajut a domicili amb Inserso

i sol.licitud de subvenció. •



BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
- Centre Coordinador -

Biblioteca pública municipal (le s'Arenal

Ajuntament de Llucmajor	 07600 s'Arenal (Llucmajor)

C/. Berga, 64	 Tlf. 49 00 02

Horari: De dilluns a divendres de 15'30 a 20'00. Dissabte de 10'00 a 13'00

Novetats

Llibres
Josep M. PALAU I CAMPS: Unes Iligacames negres
Miguel MAS FERRA: Cami de Palau
Vicem; VILLATORO: Memòria del traidor
Oriol VERGES: Els Boira en un xip
Damiù HUGUET: Les fites netes
Gabriel SABRAFIN: Entre el foc i el fum
C. CAVAFIS: Poemes canònics
Antoni VIDAL FERRANDO: El batec de les pedres
Seamus HEANEY: La literna del espino
Silvia AYMERICH: Els déus de Califòrnia
Nick HORNBY: Alta fidelitat
David LODGE: Terapia
Timorhy MO: Agridulce
José Carlos LLOP: Consulados fantasmas
Jerènia PONS PONS: Companyies i mercat assegurador a Mallorca (1650-1715)
Victor GAYA: Manual per protegir-se de mestres i educadors
Antonio MARTINEZ TABERNER, Joan MAYOL SERRA (eds): S'Albufera de Mallorca
ALBAIGÉS I OLIVART: Diccionari dels noms de noi
ALBAIGÉS I OLIVART: Diccionari dels noms cie noia

Novetats infantils i juvenils

- Videos -

«La petita locomotora», Dave EDWARDS
«Imatges i sons de l'aigua>, Serveis de Cultura Popular
oFalix Ciències, I», Serveis de Cultura Popular
«Molt soroll per res», Kenneth BRANAGH

- CD -

Ossifar en directe
UC, Entre la mar i el vent
La genial obra de Raphel Pherrer
Banda sonora de Braveheart
OASIS, (What's true story) Morning glory?
EURYTHMICS, Greatest hits

Conseil Insular de Mallorca



Trohada de hall de hot a S'A renal

LOCAL

S'Arenal
Millora el futbol

El primer equip de la UD Are-
nal està en una línia de millores en tots
els aspectes. El president, Pep Dols, ha
aconseguit formar una junta directiva
amb gent que treballa i a més, regna
l'amistat i la concòrdia. Tenen els l li
bres al dia, la comptabilitat a disposició
de tothom i una majoria de jugadors lo-
cals al planter. Els dos darrers partits, a
l'hora de donar-vos aquesta informació
han esta victòries: a s'Arenal (3-0) con-
tra el Conseil j, sorpresa!, victòria a
Llucmajor, contra l'Espanya per 1-3.

Noticies breus

Torneu Sbert.-

Vistosa trobada de grups
de balls folklòrics

Va tenir Hoc la celebració d'una diada de balls folklò-
rics a s'Arenal. Un bon nombre de grups de ball de hot fe-
ren una trobada a les instal.lacions d'Aquacity f, apart de
disfrutar del complex, la vcritat es que els tradicionals balls
mallorquins deleitaren al llarg de tot el dia. Aiximateix cl
bon temps va propiciar l'assistència de molts turistes que
aplaudiren les repetides actuacions. Tots els grups actuants,
a primeres hores de l'horabaixa, ho celebraren amb una to-
rrada a base de floc, Ilangonisses, botifarrO, vi i qualque es-
clata-sang. Tot això acabà de conformar una diada de pri-
mera que, segons ens manifestaren, es tornarà a repetir cl
proper any.

Plataforma contra la delinqüència

Des de fa uns mesos s'ha format una plataforma de co-
merciants, on te cabuda altra gent, constituida per fer front
a la delinqüència que, des d'uns anys va en augment signi-
ficatiu. S'estan fent visites a les autoritats corresponents
per intentar que durant l'hivern es conservi la majoria de
vigikincia policial i s'ha assegurat que aquesta es man-
tindrü.

Ducs reunions han tengut els associats al local dels ho-
telers, al carrer Marbella. A la darrera presidiren la  reunió,
juntament amb la presidenta Aina Rodriguez, els senyors
Josep Oliver, Bartomeu Deià, Josep Llabres i Rafel Salas.
Sembla que el tema es més greu a la part ciutadana que no
en la llucmajorera. De totes formes es tracta d'un assump-
te greu i els batles Fageda i Oliver, com també la delegada
de Govern i abres autoritats han manifestat que es procu-
rarà, durant tot l'any donar els millors serveis de vigilància
possibles.

- Bernat Avargues Ortolà, un
bon amie, ens deixà per a sempre, als
30 anys d'edat. Col.laborador incansa-

ble a festes i actes culturals, fou president i co-fundador del
"Grup Amics dels Reis d'Orient". Un accident de circula-
ció en tengue la culpa. Que descansi en pau.

- El club de bàsquet Arenal-Hidrobox triomfà a fora.
Sembla que farà una exitosa campanya, a la categoria de I
Divisió, presidit per Guillem Boscana.

- El llucmajorer Fra Antoni Rafal Caldés, TOR, morí fa
uns dies a la Porciúncula. Havia vestit hàbit franciscà des
del 9 de juliol de 1931 i fou destre i mestre en l'art de les
neules mallorquines. Que descansi en pau.

- Els rètols dels carrers de la part alta de s'Arenal van
quedant quasi il.legibles. Sembla defecte de fabricació.

- El metge Rafel Dorado Pou va rebre un homenatge
del poble de Galilea, on exercf durant 16 anys la medicina.
Enhorabona, don Rafel.

-"Latino Cuart" es diu el novell grup musical format re-
centment per Guillem Roig, Ilucmajorer i principal pro-
motor, Josep Ramon, organista, i les vocalistes Quina i
Mònica.

- La cofraria Mare de Déu dels Dolors va celebrar una
meravellosa festa religiosa amb motiu de la seva festivitat.
Presideix Tina Sales.

- El col.legi Sant Vicenç de Pain ha ampliat les seves
dependències escolars. Les germanes de la Caritat com-
praren la casa veinada al seu convent, allà on visqué molts
anys el metge Josep Mir Colomar. És directora del col.le-
gi sor Catalina Bosch.

- El llegendari corredor ciclista, Frederic Martín Baha-
montes, va ser a l'hotel San Diego. Conversàrem amb ell:
"Sempre que vac a Mallorca, vull estar a la platja de
s'Arenal. Es meravellosa". "Miguel Indurain hauria de có-
rrer un any més, està en condicions, crec, de guanyar un al-
tre Tour de França".

- Ha vengut molta gent durant aquest estiu però amb
pocs doblers. Amb mal temps, pluges i vent, el mes de se-
tembre, fan la temporada d'estada irregular i no de les mi-
llors. •



Les cases de S'Estalella, escenari de la pel.lícula "El tiempo de la felicidad".

Moments (limns de l'assaig.

- c.

Reportatges	 36 anys al
Fotos carnet, etc.	 seu servei

C/. Nou, 8 - Te/. 66 06 32 (Llucmajor)
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C/. Músic Joan Xamena, 12 • Tel. 66 14 84 • (Llucmajor)

LOCAL

S'Estalella s'omple d'estrelles.
A. Font
Fotos: C.Julia

Durant poc más d'un mes
S'Estanyol s'ha vist convertit en
un gran plató cinematogràfic
així, aquesta part de Llucmajor
darrerament tan polèmica ha
contribuït encara mes a fer reali-
tat l'eslògan famós que tots co-
neixem, i es que a S'Estanyol ja

c'hi volen ports ni a S'Esta-
leaa centrals, sinó hippis de
llargs cabells que la convertiran
per uns dies en l'Eivissa dels
anys seixanta.

La história es más o menys
Ia següent: una família es tras-
ladada a Eivissa per tal de pas-

sar-hi les vacances d'estiu men-
tres aprofiten que el pare (An-
tonio Resines) hi roda una pel.lí-
cula d'espionatge internacional.
La família descobrira un món
desconegut per a ells i en nota-
ble contraposició amb la vida de
gran ciutat que havien fet fins
aleshores; la felicitat de la vida
familiar sera l'element constant
del guió i només es veurà torba-
da per algunes discussions con-
jugais o els petits mals d'amors
que viuran els fills del matrimo-
ni; la pel.lícula es, segons Resi-
nes, "un fragment de vida; una
comèdia dramàtica on hi passa
de tot, moments bons i dolents
que ens emocionen, ens fan riu-
re, i en definitiva ens toquen la
fibra sensible".

La pel.lícula s'estrenarà amb
el títol de "El tiempo de la feu-



JOIERIA I RELLOTGERIA

A Llucmajor i a sa Pobla

visitau «CAS COTXER».

En lloc més no trobareu

els preus tan bons ni

la varietat que tenim
Ariel

cidad", i compta sens dubte
amb un gran equip d'actors
entre els quais destaquen
Verónica Forque (la de
sempre, la de veu prima
que sembla viure dins una
himbolla dc felicitat ingè-
nua), Antonio Resines
(també el de sempre), Car-
los Fuentes (el nou deseo-
briment de la pantalla es-
pan yola que enamorà a
gran part de les adolescents
a pellicules com "Antiirti-
da" i "Taxi"), María Adi-
nez, SilviaSilvia Abaseal (que ja
tenen experiencia en el pa-
per de tilles de Forqu6 a la
serie televisiva de "Pepa y
Pepe") i Pepón nieto, treha-
liant sota la direcció de Ma-
nuel Ihorra, conegut princi-
palment per l'anterior rea-
lització de "El baile del pa-
to" i "Orquesta Club Virgi-
nia". Tots eis mostraren
d'ail() mes entusiasmats pel
fet que el rodatge es rea-
litzas a Mallorca tot i que
tampoc no tindran gaire

temps per a fer turisme. Se-
gons lborra, tot i que l'escena
transcorri a Eivissa, la pc1.1í-
cula no es roda allà perquè
"L'Eivissa de fa vint-i-cinc
anys, en la qual s'ambienta la
histeria, ara ja no existeix, i
hem pensat que aquest Hoc
vora el mar seria perfecte".

Ara, dones, nomes cal es-
perar l'estrena i comprar l'en-
trada del cinema, després se-
gur que tots ens ho passarem
d'aile más be i ens sentirem
hen orgullosos quan ens reco-
neguem a nosatres mateixos,
tot i que indirectament, a tra-
ves d'un mar i unes costes
una mica nostres; i segur
també que si param bé l'ore-
lia sentirem entre el públic
una veu que digui "mira! allô
es ca nostra" o "aquí es allà
on anam a nedar cada diu-
menge horabaixa", i això,
sens dubte, ens farà sentir una
mica especials, una mica mà-
gics, una mica famosos. •

Quique San Francisco, a un restaurant de S'Estanyol 

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



NUEVO OPEL
COIR.S.461/4

¡MI COCHE!

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

OPEL

LOCAL

/Quatre mots
José V. Esteban Martinez, cuiner de

la setmana de caça de Ca'n Tià Taleca

Catalina Font
Foto:

- Quins estudis ha de tenir un
bon ruiner?

- Actualment molts cuiners surten
de centres especia l itzats, com l'Esco-
la d'Hostaleria, pea) al meu temps era
di ferent. Ser un bon cuiner requereix
molt (I' amor i molta dedicació. Un
bon cuiner lia dc ser creatiu amb els

plats i ha de dedicar molt de temps.
La bona cuina es molt elaborada i, a
més, sempre "crees" els teus propis
plats. Un cuiner ha de tenir, també,
certa llibertat dins la cuina i aquí, a
Ca'n Tià Taleca, la (enc. tota.

- En què consistira aquesta Set-
mana de Cuina de Caça?

- Consistirt en l'elaboració i pre-
sentació d'una serie de plats molt pre-
parats l'ingredient Msic dels quals és

Ia caça. Unes receptes bastant sofisti-
cades amb perdius, guatl le, faisà,
"corzo" i pore senglar. Es una cuina
previa d'aquest temps i es tracta de
donar a conèixer les possibilitats de la
caça. Esperam que tenguin molt
d'exit ja que és una novetat per a mol-
ta gent. L'únic problema que hem
tengut ha estat amb el pore senglar ja
que tins diumenge no donaven li iber-
tat per caçar-lo, així que si no els puc
aconseguir els substit (Urdu per un al-
tre tipus de carn semblant.

- Quines característiques ten-
dran aquests plats?

- Totes les receptes s6n totalment
diferents. Cada tipus de earn, de pel o
de ploma, anirà acompanyada de la
guarnició pertinent: nius de patata-pa-
lla, salses, hortalisses "glaçades"... De
la earn, per exemple, de les perdius,
es presenta només la pitrera sencera
perquè de la resta se'n fa la salsa.

- Hi ha tradició de cuiners, a la
vostra familia?

- Ja ho crec. Tenc un gertnt que es
maitre, una germana cuinera, un altre
germà cuiner... 1 36cticament tota la
meva fain fl ia, i això que és molt nom-
brosa, està relacionada amb el 111 6 11
de la cuina. •
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Comunica la inauguració de la
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Horari: dilluns dematí
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Carrer d'es Vail, 63 - Llucmajor

s i dijousConsulta Palma: dimar
Tel.: 71 4 83



"IC	 ERG	 S

CANELLAS - ROTGER

11 .••••••••.••• ••w....
•■•••41 • • *an. ••14.

swsswo••■• tir so... •ostn■	 two At	 rw ••••■•••■• 1,1
*Isla st I eat /alms

.4 Fr •• 	 t•ws

...Or *so la ssowwwl•w• 	 ■••■•■•••• stswbs ft.*. sr ■••
4.* r•••■■■••
••• •••• • ••••■•• l• • 440 t

ban

.4 al
st.otisor••• ww..41

TV KII<P6/4..• ••••••

...,•••••■• MO, 	 Iow •••••

RI WIWI R/141111.11.111.
sid• ww As woos,. •Is

11"..1•••••s■wwww7.t.

TOMS UN MT MAIM 	 --
11458111 3-314.000 M. I :=L'a

••■•••., ■•••••• 	 • tw , s • w .7.. • IV tn.

VV
	trw%111, s tist	 t a,

PORIIIMIJL lasmal• .1 	 cat* labw	 •s•wart
11

1.14••■ 	 tu 4. I.

11411 	 oalos stko•A SI. •
l•• .01,1 ...Jeww-sw,r1}.11

twos Is.i.:111.4t,s0••• 1•41.4.•

t. 1101411”6.8. MOM

4. .0

••■•••• ••• ....•1•1

...no asps*. tssersts,••••

FIAT MAREA Y MAREA WEEKEND. TU (SPA

7: 1

NOS MUEVE LA PASION. 121112111

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

SERVEI OFICIAL

1211,2111

LOCAL

Restauració del retaule de la capella
del Sant Crist de l'Esperança

Cofraria del Sant Crist
de l'Esperança
Fotos: Fermín. -

Molts de vosaltres haureu po-
gut veure com aquest estiu ha estat
en obre de restauració la capella
del Sant Crist de l'Esperança; ara
be, com ha estat aquesta restaura-
eV) és el que tot seguit us explica-
rem:

El retaule de la capella del Sant
Crist de l'Esperança es trobava en
un estat molt perillós d'enderroca-
ment, i es feia ben necessària una
restauració a causa del mal estat en
què es trobaven les columnes sa-
lomòniques, amb especial incidèn-
cia les dues centrals; per això es
cregué convenient, tant per part de
Ia Parròquia com per part de la
confraria, posar-se en marxa per
dur a terme com més prest millor la

restauració esmentada.
No cal explicar les dificultats

existents perquè aconseguir que el
Taller de Restauració Diocesà de
Mallorca pugui fer la feina, sempre
suposa posar-hi temps i paciència,
a causa dels treballs que tenen acu-
mulats. Malgrat aquestes dificul-
tats, no s'escatimaren esforços per
aconseguir-ho i a la fi, el 29 d'abril
d'aquest any, la directora tècnica
del taller, Antònia Reig, pogué ana-
litzar el conjunt, fer les fotografies
pertinents i posar-se a estudiar la
forma de fer la feina, així com un
pressupost aproximat del cost.
També ens demanà que Ii faci iGts-
sim totes les dades històriques de
què disposam, per a la formació del
corresponent expedient, cosa que
un responsable de la cofraria li va
dur el dia 7 de maig de 1996.

Dins la primera quinzena de juny,
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cl Taller va presentar al Sr. Rector,
el pressupost aproximat, amb un
cost inicial de 2,8 milions dc pes-
setes, sense incloure els basti-
ments per fer la feina ni la part
clectrica, que cal ia canviar.

El Taller pretenia fer la feina
els mesos de setembre i octubre,
però es considerà adient per evitar
molèsties, fer-la els mesos de ju-
liol-agost, com es va fer.

El retaule, d'estil barroc, es
format per un cos principal, i tres
carers: dos de laterals amb pintu-
res damunt fusta, i un de central
amb la imatge del Sant Crist, qua-
tre columnes salomòniques daura-
des amb fulls d'or fi aguanten el
conjunt. A la part superior hi ha
una figura de la Mare de Deu, i
que sembla d'una epoca anterior.

Cinc o sis persones han duit a
terme la restauració, diàriament,
entre cl 2 de juliol i el 16 d'agost,
i ha passat per diferents fases:

En primer lloc es procedeix a
fer una neteja, primer superficial,
flavors una altra de més a fons, per
llevar tota la brutor que ha anat
agafant amb el pas del temps, i
això, tant a la banda de davant del
retaule com a la del darrera, per
retornar-li els colors originals.

La segona consisteix en una
desinfecció de totes les parts afec-
tades per la formiga blanca, i una
consolidació de les parts, així com
fer cl possible per evitar nous atacs
d' insectes, per després fer una
reintegració volumètrica de les
parts que falten, i, finalment, es
fan els retocs pictòrics oportuns,
així com daurats i policromats,
unificant tot el conjunt.

Entre les curiositats sorgides
en aquesta feina, cal dir que es va
estar a punt d'haver de tirar en te-
rra la columna salomònica central-

esquerra, per la poca consistencia
que tenia, i haver-la de fer nova, la
qual cosa disperava el cost, però
gràcies a l'habilitat de la directora
del grup, es va aconseguir salvar-la.
Una altra curiositat va sorgir

quan, després de les primeres nete-
ges, la imatge superior central, que
a primera vista semblava un Sant,
una vegada netejada va resultar ser
la imatge de la Verge.
Un cop acabada la feina de les

restauradores es retiraren els basti-
ments que cobrien tota la capella, i
es va fer l'electrificació nova, que
era necessària.

Amb totes aquestes obres quedava
recuperat, per a les noves genera-
cions, un dels retaules més antics i
bells de la nostra Esglésica, i molt
estimat dels llucmajorers.

Des d'aquestes planes volem do-
nar les gràcies a totes les persones
que han contribuït a aquesta restau-
ració, així com també comunicar-
vos que cl cost total haurà estat de
3,4 milions de pessetes. Si volcu
aportar-hi la vostra ajuda, ho podeu
fer directament als comptes de la
parròquia, tot indicant que es per a
Ia restauració del retaule del Sant
Crist de l'Esperança, a la:
Banca March: 0061 001411
0086830223
"La Caixa": 21000052 10
0101208970
B. Credit Balear: 0024 6807
710700368 I 1 I
"Sa Nostra": 2051 0032 27
19373112

Aprofitam també per convidar-
vos a la missa que amb motiu de la
festivitat del Sant Crist de l'Espe-
rança, se celebrarà, si Deu ho vol,
el proper dia 24 de novembre a les
20 hores. •
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Fra Toni Rafal Caldés,
65 anys de franciscà del tor.

Bartomeu Font i Obrador.

El passat 22 d'octubre, a pri-
mera hora de la tarda, morí a la
Porcitincula el nostre païsa i
amic, fra Toni Velarclell. Fou el
primer que ingressa a la nova in-
fermeria de recent construcció
dotada dels darrers avançaments
en malalties terminals. El diu-
menge abans ens havia comuni-
cat personalment, en la minor
confiança i alegria, que l hi ha-
vien traslladat des del Convent de
Sant Francesc de Palma i ja gau-
dia de les excel.lències de la Na-
tura i dels cants ciels aucells. El
funeral del 23 a Sant Francesc, 33
sacerdots concelebrants de les di-
ferents fraternitats franciscanes
mallorquines i d'altres congrega-
cions, sacerdots diocesans, a més
de familiars i amistats fou demos-
tració de l'afecte que tothom
professava. El cementiri munici-
pal de Palma, el dia 24, va rebre
sepultura assistint-hi el P. Provin-
cial i alguns germans religiosos,
mentre es resava Poració: Oh
Deu, davant qui viu tot el que esta
destinat a la mort i per a qui cis nos-
tres cossos, en morir no moren sinó
que es transrormen i aconsegueixen

major de Pinte en Ample del
mes de febrer del 1986 li de-
theorem una extensa entrevista
que ell mateix rebé sorpes i
content i això ens excusa, ara,
de repetir el seu curriculum vi-
tae encara que recordarem una
hreu seqüència biografica pro-
cedent de l'Arxiu de la Cúria
Provincial.

Fou cantadoret ciel nostre
Convent i alla hi aprengué de
fer neules nadalenques que du-
rant la seva vida de 82 anys
l'han consagrat com un verta-
der artista i mestre d' aquella
tradicional artesania. El 1940
va formar part de la primera
expedició de religiosos que
deixaren Mallorca per fundar a
Madrid el primer convent pe-
ninsular, la Residencia d'esto-
dients Beat Ramon Llull i
forma part de la primera frater-
nitat de la Parròquia de San
Diego de Puente Vallecas. El
1949 fou destinat a Roma i de
la Cúria General dels Sants
Cosme i Damia passa a la

Parròquia de Primavalle integrant la
seva primera fraternitat i el 1952 va
fer de coiner a Sant Joan Degollat.

L'any 1953 passa a Sant Francesc
de Ciutat i durant aquests 43 anys
d'estada al mateix Convent ha servit
cis germans en religió cuidant de la
roperias, porteria i sacristia de la Ba-
sílica. Visitava amb freqüència, pre-
ferentment els malalts a Palma, i a
Llucmajor, el Convent de Sant Bona-
ventura, la Parròquia i familiars i
am istats.

L'ideal i la vocació franciscanes
de fra Toni s'expliquen molt be per
les seves paraules: N'hi ha hagut
molts qui venien per esser sacerdots
sense les facultats necessaries, no hi
pogueren arribar; altres que venien
per esser !lees, en canvi, han arribat a
sacerdots. Jo vaig voler esser Ilec i ho
continuo essent amb la mateixa il.lu-
sió de sempre.

Descansi en pau i que la Ilum
perpetua l'il.lumini. •

una vida millor, us deinanam humil-
ment per vostre servent Antoni, no
vulgueu que sigui allunyat de Vós...

En el número de la revista Lluc-
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Quaderns de
I-4 um Major

Miguel Cardell.-

Poc a poc, però amb força crei-
xent, així com avançava el segle i
s' instaurava també per a nosaltres
això que se sol anomenar la societat
de consum, la civilització dels mit-
jans massius de difusió, d'informació
o de manipulació, els eslògans han
entrat a formar part del nostre univers
mental, lingtiístic, cultural.

Tots sabem què es un eslògan, a
força de respirar-ne contínuament. En
vivim envoltats, i, si de cop desapa-
reixien, en semblaria que un gran si-
lenci de mena misteriosa ha estès les
seves ales sobre un món que proba-
blement ens semblaria més opac, o tal
vegada se'ns revelaria amb una feso-
mia inèdita, amb una nuesa de revela-
ció que ens faria pegar un cop al front
com aquell personatge de Molière
que, de cop en sec, va descobrir que
tota la vida havia parlat en prosa.

Tots sabem que es un eslògan;
pea) què es. El Diccionari de l'Institut
d'Estudis Catalans ens diu que es un
lema, en l'accepció de paraules d'un
emblema espressives de l'objecte
d'una empresa, d'una institució, ets.,
i també que es una frase generalment
breu adoptada com a símbol o divisa
d'una empresa o activitat, principal-
ment amb fins publicitaris o propa-
gandistic.. Qui ens diu, però, o ens
adreça, la frase, les paraules que for-
men aquest emblema, divisa o lema?
A vegades es senzillament la veu en
off, aquesta entitat dotada de certa
impersonal itat, d'una qualitat abstrac-
ta semblant a la del narrador que ho
sap tot dels relats clàssics, com si di-
guéssim la veu del relat o, en el cas
que ens ocupa, la veu mateixa de la
realitat, una mena de Sant Gabriel o
Mercuri que seria el portaveu del món
ideal que ens mostren les pantalles i
les tanques publicitàries del qual les
nostres pobres vides només en són
una ombra, que s'hi pot assemblar
mes si feim tal o qual cosa o en com-

Expedient Li

pram tal altra. Altres vegades la veu
que ens parla es la de les empreses o
entitats, la veu d'un nosaltres que es-
deve així quasi humii, com si fos

mateixa de la multinacional o
Ia Direcció General la que s'hi ex-
pressa, quan no es l'objecte publicitat
el qui cobra vida per cantar-nos les
seves excel.lències i contar-nos com
de minor sera la nostra vida si correm
al super més pròxim a fer la despesa.
Així, els fregalls ens canten i ballen
les seves habilitats i els pots d'insec-
ticida ens garanteixen l'extinció del a
molesta estirp de les mosques. Ens
parla en aquest cas un objecte que es
Ia síntesi, la idea de tots els objectes
equivalents que trobarem a la botiga,
animat, viu, dotat dc vida quasi hu-
mana o ales que humana com ho es-
taven els éssers de la naturalesa en la
visió del món cie les cultures anum is-
tes, que parlaven així de l'esperit del
vent, del geni d'una malaltia.

* * *

El món, el nostre, primer i civil it-
zat món ( no, per exemple, el dels
ruandesos) es un gran mercat de ca-
racterístiques quasi celestials, el país
de xauxa que ens posa a l'abast els
dons complets de la cornucópia, or-
denats segons tècniques depsicologia
de vendes als prestatges del mega-hi-
per, prometent-nos així participar
d'una felicitat próxima a l'ideal que
veim cada dia a les pantalles. Unes
pantalles que han esdevingut les pla-
ces de la ciutat ideal, el món de re-
ferència, la visió del cel possible, així
es presenta, a la terra. De manera que,
segons la dita que ja ha esdevingut tó-
pica, res no és veritablement real si
no surt a la tv. Paral.lelament, podrí-
em dir que res no assoleix una
existència plena i comprensible, pen-
sable o imaginable, res no pot sortir
de l'ombra misteriosa de l'impenetra-
ble, res no assoleix una veritable
essència fins que, per ell mateix o en
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boca de la veu en off, parla i es reve-
la pronunciant les paraules, pot ser
efímeres, pet-6 màgiques del sortile-
gi, de l'eslògan que ens fa dir ah,
aquest ets tu, aquesta es la teva reali-
tat, a l'hora que, probablement, ens hi
sentim lligats per llaços d'empatia i
proximitat.

* * *

Heus ací, doncs, que per obra
d'una associació d'empresaris locals,
Llucmajor, finalment, experimenta
l'epifania, completa la gènesi o viu la
metamorfosi que, de muda eruga in-
forme, en fa papal lona revelada. Ha-
bemus eslògan. I no em digueu, lec-
tors amables que d'aquestes anota-
cions subjectives n'esperau sobretot
branca i ventim de guixes contra au-
toritats incompentents, politics de la
dimensió desconeguda i vicis arrelats
al nostre conviure, no em digueu que
potser això es començar la casa per
Ia finestra, que amb tots els proble-
mes que el nostre poble té i els que
veu com li cauen a damunt com el
coiot del Correcaminos bip-bip veu
coontínuament que li cauen penyes
disforges, mes ens valdria, i Ines val-
dria als nostres coratjosos i preocu-
pats empresaris, començar la seva
obra corporativa pels fonaments de la
casa comuna abans que per les torres
embanderades de la propaganda. No
m'ho digueu perquè ja heu vist, si les
meves paraules vos ha convençut,
que, avui per avui, aquell filòsof
anglès que va establir que ser es ser
percebut té més raó que mai, i que
qualsevol realitat es imperceptible per
definició fins que s'ha dotat de l'àni-
ma pronunciable d'un eslògan. I no
m'ho digueu, sobretot, perquè a una
comunitat com la nostra, que, just,
just, es res más que un conjunt agle-
vat de cases una devora l'altra enre-
voltades d'un cinturó de saletoides i
una órbita d'urhanitzacions, que un
grapat de gent, un grup de persones
ençatin el projecte de col.lahorar, de
treballar conjuntament a fi de defen-
sar uns interessos que entenen com-
partit, i comencin així a dibuixar un
projecte, un futur destjat, ja es prou
per merèixer, tal com aquest pobre
fum majorer escalivat i sacorrat ho
entén, un vot de confiança i un termi-
ni de recolzament respectuós. D'un
esborrany de projecte, d'un inici d'ac-
ció, se'n pot esperar una obsevació de
Ia realitat que compti qué hi ha i ho
compari limb el seu propi somni, i

d'aquí se'n pot desprendre la sempre
valuosa aportació d'una veu, d'una
anAlisi, de denúncies, peticions, alter-
natives, desitjos i somnis que ens po-
den servir i estimular a tots en la feina
d'inventar-nos un futur pel poble
ahans que la vida, que es tossuda, ens
l'inventi pel seu compte.

* * *

Habemus, deia eslògan: Llucma-

jor, tot un món. No es pot dir que sia
gaire original, ni cap meravella poèti-
ca, però no podem negar que repica
com un vals o una jota amb el seu rit-
me ternari, tan-tan-tan-tan. Podria ser,
també, l'inici d'un espot en vers i una
mica de ritme de rap: tot un món, mes
que un club, más d'un port, massa
golfs, quatre vots, endeutats, mil xa-
lets, un pactet...

No es pot dir que sia excessiva-
ment original, però també es vera
que, en la seva ambigüitat, vol evocar
una multiplicitat de possibilitats no

descobertes, com si diguéssim tot un
món que podeu descobrir ara mateix i
si no, no sabeu que us perdeu. Perque
no podem negar que la idea mateixa
de món es una idea amh un antic pres-
tigi associada sempre a la de comple-
xitat i completesa. Pensem, per exem-
ple, en com ha evolucionat durant se-
gles la idea especular o comparativa
de microcosmos i macrocosmos, que
hauria vengut a dir que tot home con-
te i es ell mateix una imatge del món,
a la manera de Sant Agustí, que veia
en l'Anima humana com un mirall que
en les seves potències de inemôria,
enteniment i voluntat reflectia, de ma-
nera misteriosa i essencial, la imatge
mística de les tres Persones de la San-
tíssima i misteriosa Trinitat; o si vo-
leu estirar l'elAstic del concepte, que
cada home es, en ell mateix, un món
inexplorat i contradictori i ric, pohlat
de jardins i ermassos, de voltes celes-
tials i clavegueres infernals.

Segurament, per aquest camí.
haurem de concolure que l'eslògan no
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menteix, tot i que ens ve a
diferenciar precisament es-
mentant allò que la possible
realitat Ilucmajorera té un
comú amb tantes d'altres
realitats, es miri a l'escala
que es miri.

* * *

Món, una paraula am-

pla, esquinçada i simultà-
niament carregada d'ad-
herències per l'ús, com el
buc d'un vaixell d'algunes i
mol.luscs dels mars nave-
gats, que ens evoca tan l'es-
pecífica i indefinida, fugis-
sera, complexitat de l'ob-
jecte a què s'aplica com
aquesta acceptació de reali-
tat que ens fa concedibles
realitats distintes, ordres de
realitat que conviuen en al-
gun pla metafísic o i magi-
nan: el món de la literatura,
el món de tal escriptor,
l'apassionant món dels in-
sectes, l'altre món, o, en un
altre pla, fill de l'imagina-
ció ales o manco científica
o parapsicológica del segle,
els altres móns, les realitats virtuals,
les dimensions paral.leles, els plane-
tes misteriosos d'on arriben, en un In-
dependence Day o La Guerra dels
móns, o la de les Galàxies, invasors
malèfics, perversos lladres de cossos,
Aliens depredadors, o benèfics, ange-
licals ET's.

* * *

Es en aquest sentit, cap a aquest

món imaginal fet de fantasmes, uni-
versos paral.lels, extraterrestres i dis-
tint pelatge i inefables forces psíqui-
ques que l'eslògan mostrat estira la

Hi ha altres mans; però són a (quest

mcva imaginació. Llucmajor tot sin
món, hi ha altres móns però són a
aquest, la veritat és alla defora...

D'aquesta manera, el lema o mà-
xima que ens defineix una essència,
una vaga especificitat al món de la re-
alitat realista i mercantil, i ens permet
aspirar a situar-nos amb tots els drets
del perceptible i assequihle a la geo-
grafia mental de l'illa, illumina la vi-
la, als ulls de la meva imaginació rara
i marciana, conegudament excèntrica
inadaptada, amb els neons o els Iàs-
sers o les metafísiques claredats que
provenen del racó del laberint de la
memória on s' hi troben els mapes
inabastahles i evanescents de La di-

mensió desconeguda, les
galàxies de Star Trek, els
paisatges boirosos de Twin
Peaks o, per abreujar, les
aventureres especulacions
de Expedient X.

* * *

Es confirma així

una intuició que vaig es-
pressar fa un grapat de me-
sos a aquestes mateixes
gines, que té a veure amh la
naturalesa paranormal de la
nostra ralitat Ilucmajorera.
Com si habitassim, pot ser
sense saber-ho, al cor ma-
teix d'un veortex inefable
poblat de presencies miste-
rioses, obscurs pressenti-
ments, secrets complots,
l'Expedient LL. Com si
l'influCncia, terrible per si-
nistre o per la por que ens
fa la selva del que no conei-
xem, de les Bruixes que do-
nen nom al Puig que ens
presideix el viure, enxaletat
i creixent ara sobre un niu
de deixalles, com si la seva
presència, die, no hagués

estat definitivament abolida per l'en-
vestida del Rei en Jaume i projectàs
encara, calladament, sobre nosaltres
les seves ciències secretes, les seves
llibertats insospitables, les seves con-
xorxes malèfiques.

Expedient LL. No ens n'hauríem
de sorprcndre. No tendrien els agents
Mulder i Scully na bona escarada si
es proposaven aclarir el misteri de la
base extraterrestre de S'Estanyol, in-
closes entrevistes misterioses i públi-
ques del Batle i el President del Club
a una hora que el mateix Batle havia
dit estar massa enfeinat per rebre els
ciutadans que s'oposen a la invasió?

PERRUQUERIA

PUIGSERVER
HORARI: 	 De dimarts a divendres

de 9 a 121 de 15 a 19

Dissabtes
de 8 a 17

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

HORARI:
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Divendres horabaixa (16'30 a 20h)
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Coin si les bruixes del

OPINIÓ
No haurien de malavejar a tota per
tal de desfer l'obscur entrellat del
pacte que permet l'estabilitat (la
seva) al poder municipal? I si aca-
bassin descobrint que el Túnel de
Sóller passa per les Coves d'En
Dun i desemboca a la nostra Mari-
na, ben aprop de S'Estelella?

La nieva imaginació patològica
exagera, clar, em direu. Pere) (+-
serval com, ja a partir de l'any que
ve, veurem materialitzar-se una au-
topista que existeix fa anys en for-
ma virtual, clandestina, dissimula-
da sota les corbes asfaltades de Sa
Calobreta de S' Arenal, en un argu-
ment de misted que s' ha vist repe-
tidament tenyit de sang d'automo-
bilista. Demanau-vos si no es un
miracle digne d'un xaman que, tal
com estam les coses, les aigiies de-
purades de la vila bastin per man-
ten ir un camp de golf que no, de
cap manera, xucla les aigües de
l'acuffer que necessitam per abeu-
rar la ciutat. No ens es licit sospitar
dels avions virtuals que apareixen i
dasapareixcn devers Son Noguera,
el Polígon fantasma de cada nit en-
cesa, i es transformen ara, per mà-
gia negra o blanca, en un interes
social per fer-hi vuit-mília metres
quadrats de seu de companyia
ria? i no ens serà tries lícit dema-
nar-nos per l'escamoteig misteriós
que pot fer que tal sacrifici territo-
rial no dugui feina a la vila?.

* * *

Fantasies, imaginacions, dirà

l'esperit racional, poc tendent a es-
perar que la pacífica i popular mas-
cota es transfonni en un gremlin en
tocar aigua o pasta negra d'amaga-
des alquímies. I ens respondrà amb
xifres, requerirà fetes objetives. Per
exemple sobre quin malefic pro-
fessor xiflat ha fet desaparèixer la
política de normalització lingüísti-
ca dels programes dels partits que
ens gestionen o no. 0 retreurà esta-
dístiques, com la que cantava, fa
tres anys, que un 60% dels treba-
lladors Ilucmajores es guanyen la vida
al sector dc serveis, devora només un
16 a la indústria, un 5 a l'agricultura i
un altre 15% a la construcció. Faltaria
saber quina part d'aquest darner per-
centatges ha treballat durant anys al
capítol arquitectònic i barraquista de
l'urbanisme subterrani local, un
autèntic expedient LL, o X, de cons-
trucció invisible que ara l'Ajuntament

es proposa combatre. Voldrà només
cobrar peatge als Aliens xaleters? o
realment es proposa posar ordre, can-
viar el creixement de cèl.lules mu-
tants canceroses per un desenvolupa-
ment sostenible i civilitzat? Hi serà, si
es així, a temps? Ara parla d'engarjo-
lar els picapedrers qui s'obstinen, in-
fraganti i tot, en la xaletcria negra. I
aquests protesten. Com si cis camells
protestassin, aurgumentant la seva ne-

cessitat o els contrabandistes retra-
guessin el seu legítim dret de press-
perar davant el codi penal. Quin no
vol pols, que no vagi a l'era, i si hi
va, que ho faci responsablement,
sabent a que juga i que s'hi juga,
com un adult, i no com un nin que
vol robar les pomes i que encara li
riguin la gràcia.

* * *

Tot un m6n, una pluralitat com-

plexa i un plIfit extraterrestre que,
i nassa sovint, flies que d'escaliva-
dura col.lectiva, dc pura inòpia i
passivitat, espera que el vent del
mán buli a favor enlloc de dibuixar
rutes sobre els mapes del desig i les
cartes de la realitat que ten in i la
que som entre tots i procupar arbo-
rar el vaixell, aparellar-lo amb el
velam necessari i maniobrar a favor
nostre, de cada u n i de tots, en
aquest equilibri impossible de pac-
tes que deu ser un dels bessons del
conviure democràtic de fet. Sem-
bla, i aquest deu serei veritable Ex-
pedient LL, que molts, massa de
nosaltres, pensam nomes que ten inu
(frets injustificadament malmesos
mentre els altres tenen deures ex-
tremadament negligits. 0 ni això.
Ja ens queixarem en escaure's, i de
moment endavant les aixes i cadas-
cú a ca-seva i els cans a Can Coll.
Començant per uns politics que
semblen majoritàriament presoners
del negoci o cl punt de vista, massa
concentrats en retenir o procurar el
poder per dedicar-se a escoltar, mi-
rar Ines enllà del cercle partidari.
Com si habitassen dins un eslògan i
nomes en sortissin per vendre'ns
l'eslògan electoral, que canta, però
raona poc. Coin si tots habitassent
realment dins un eslògan, orfes de
realitat, de somnis, de passat -que
es memòria, tradició, cultura, fona-
ment iron aprendre-. Com si, pre-
soners d'un eslògan, fóssim ab-
sents de l'altra realitat, la de pedra i
somni, la de cant i os. Pot ser per-
que a l'eslògan, virtuals i impalpa-

bles, purament imaginaris, habitam
una realitat domesticada, tastam un
glop d'utopia indefinida. Llucmajor,
tot un món. L'expedient LL. La di-
mensió desconeguda. La realitat, al là
dcfora, que ens sotja misteriosa i tos-
suda. Ella si que sap qui va matar
Laura Palmer. •
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Foc i Fum (Una mica de tot)

Manolo Garcia.

He de reconèixer que som un ad-
mirador de la qualitat li teraria del
meu bon amic Miguel Cardell; som
conscient que en les arts escrites mai
no estaré a la seva alçada. A causa
d'aquestes mancances ningú no s'es-
tranyarà que intenti emularlo. Crec
haver descobert "entre línies" en cl
teu anterior article en aquesta revista,
un retret a la mesa persona, pel meu
comportament a l'AMPA del Col.legi
Rei Jaume III (o per les meves inter-
vencions a les Assemblees al pavelló
esportiu i a ca's Coix). He quedat de
pedra: Mira Miguel, tots els nieus fills
-cinc són fills de na Jaumeta- han anat
a ses Escoles. Aproximadament des
del 79 en què va començar el major,
al 2004 en què crec que acabarà la pe-
tita, hi van 25 anys, un quart de segle.
Des del 79 al 94 (15 anys) havia in-
tentat de formar part de l'AMPA. La
meva militancia política (de tots co-
neguda i no oculta) feia el miracle
que on no "hi havia candidats", no sé
per què en presentar-me, sortien de
baix de les pedres i clar, era derro-
tat... Ilei de vida, què hi farem! Va
passar que conincidírem, el Sr. Coll,
tu i jo el mateix dia i a la mateixa ho-
ra i a la mateixa assemblea per elegir
directiva de l'AMPA. Recordes com
l'havien deixat els directius anteriors
-no em referesc als seus negocis deri-
vats de l'activitat al front de l'APA,
no!- sense afiliats, sense estructura,
sense res de res. Recordes que jo vaig
proposar el sr. Coll com a President,
ia tu i a mi corn a Vice-presidents. En
una paraula, després de 15 anys aeon-
seguía -segons la nieva opinió- trobar
pares que entenguessin la filosofia
d'una APA. Mai no vaig tenir ambi-
cions. De fet, els meus problemes, I
SABER QUE ESTAVA EN BONES
MANS va fer que dimitis, perquè te-
nia feina a EU, que m'absorbia i no
podia treballar coin pertocava. El pro-
blema radica, Miguel, en el fet que
els pares només es mouen per proble-

mes concrets; això unit a la manca
d'habit assembleari i democratic fa
que de vegades les directives amb
sentiment presidencialista cregin que
són el centre de l'univers i prenen de-
cisions com a mínim massa impor-
tants per a càrrec tan eft-pliers. Estaràs
amb mi que els càrrecs electes a les
associacions civils, els niés conscien-
ciats, haurien de potenciar les Assem-
blees amb Ines mesura, la participa-
ció, etc... Això evitaria sentiments co-
codrilics de culpabilitat. I JA NO
PARL MES DEL TEMA...

A GRANS MALS, GRANS RE-
MEIS

Parlem clar: el deute municipal
amb els respectius interessos anuals,
mai no es podrà fer front amb la polí-
tica financera que porten els nostres
imberbes governants municipals. I
dic imberbes perquè cap d'ells no duu
barba, fins i tot el Sr. Rabasco se l'ha
llevada. Perquè, vegem si per pagar,
no ja mota, sinó interessos s'han
d'habilitar més credits, arribarà que
Ia holla de neu sera niés gran que
l'Atlantida. Fa falta un pla de saneja-
ment a 20 anys consensual amb totes
les forces polítiques i socials d'aquest
poble. Una altra de les mesures per
les quals s'hauria de Iluitar seria el
canvi de la Llei de Regim local per la
qual permetre de tenir accés als mu-
nicipis al 25% dels recursos dels im-
postos; és a dir, 50% l'Administració,
25% a la comunitat i cl 25% restant a
les corporacions locals. Srs. del go-
vern municipal, la vostra prepotencia,
ceguera política, egoisme visceral, ja
han portat el CRACK econòmic a
aquest poble. Hauria d'existir res-
ponsabilitat penal i civil com per a
qualsevol ciutadà.

Hi ha conceptes jurídics tan abs-
tractes!, que cadascú els interpreta se-
gons convé als interessos propis. En
aquesta terra nostra el concepte més
abstracte es la figura jurídica d' INTE-
RES SOCIAL, caramellet que es ven
per edificar AQUACITY, CAPO-
CORB, can vis a SON ANTELM, VI-

VA MARRIOT i SUR HOTELES,
Regana i els camps de golf, BRITIHS
CALEDONIAN i ara AIR EUROPA
amb el seu delfí, benzineries a gogó a
germans, cosins i oncles de tinents de
batle, PISTES DE COTXES amb els
revolts Rabascosos... Ai, Déu meu! Ja
he dit que es venen com caramcl.lets,
all?) que m'agradaria saber-ne és el
preu...

No sé si pensau que només se pro-
testar, queixar-me i grunyir, quan al-
gú, sigui persona o entitat fan les co-
ses correctament som el primer a per-
dre el cul i felicitar-lo. Que la meva
felicitació vagi més sincerament a la
TV Llucmajorera pel seu treball, sord
pea) eficaç, sense mirament a un o a
un altre color. Un 10.

Que el món va ser i sera un oi ja
ho se. Al 502 i també a l'any 2000.
Diu una tonada de Joan Manuel Se-
rrat en una cançó de la qual no record
cl títol però em ve a la memória per
explicar-vos el sentiment que tenc en
enunciar que el nostre "popularíssim"
senyor batle ha creat una plaça de tre-
ball malanomenada d'ASSESSOR
DE RECURSOS HUMANS -vulgar-
ment, dit camas o pilota general de
plenari llucmajorer- remunerada amb
Ia no menyspreable xi fra de quasi
"mig quilo" -500.000 pta. mensuals;
plaça a dir, sense pressupos. Plaça de
confiança personal del senyor bade,
al Inds pur estil dictatorial. Roma 110
paga traïdors, però el Sr. Oliver- vul-
garment dit, baile si que paga favors.

Txat, txan! en edicions pròximes,
continuarem parlant en aquesta espe-
cie de FOC I FUM de les coses que
passen al nostre municipi. D' allò ho i
d'allò que és dolent, d'allò que s'ha
d'alabar i del que s'ha de denunciar;
parlarem, per exemple, de les places
de pàrquing gratuïtes, sí, sí, com ho
sentiu, de prejubilacons a càrrec de
l'Ajuntament, de petits virreis de Tai-
fes, etc... Ah!, això sí, a cara desta-
pada. •
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Traves i obstacles a la Banda
de Tambors i Cornetes de Badia

Gran i de Badia Blava-Llucmajor
Joan J. Maestre (PSOE)

Com a cotribuent, com a votant, per tenir simpatia per
les Urbanitzacions de Badia Gran i de Badia Blava i, so-
bretot com a admirador d'aquests nins que han començata
a la banda de Cornetes i Tambors de les "Badies", vull
manifestar una sèrie de puntualitzacions:

Com a primera qüestió, ALABAR, ELOGIAR I
APLAUDIR tan brillant iniciativa de la Presidenta de la
Tercera Edat, la d'organitzar i de formar la banda de tam-
hors i de cornetes de les Urbanitzacions esmentades mes
amunt i que de moment tan poca o nul.la atenció mereix
per part dels actuals llogaters al govern de l'Ajuntament,
segurament perquè ja tenen els vots que l'any passat els va-
ren prestar els residents de les "Badies".

A les festes de les Badies d'enguany, va actuar la ban-
da de tambores i de cornetes, que avui ocupa aquest AR-
TICLE DENUNCIA, i dic que va acular perquè en aquell
moment, ningú va exigir cap document que els acreditàs,
per tal que poguessin actuar i d'aquesta forma donar relleu

BAR - CAFETERIA

CAN
 umpiNo

• Menús casolans diaris

• Gran variació de plats combinats

• Pizzes casolanes fetes al moment

• Tapes variades

• Carn a la brasa

• Terrassa amb jardí

Cl. de Gracia, 59 (Llucmajor)

a unes festes que, de passada per als polítics de torn,
s'aprofitaren del seu bon quefer. En aquest cas concret, la
SENYORA MIQUELA.

Després de les comentades Festes d'agost, les activitats
d'aquesta banda va quedar frenada com a conseqüència de
les exigencies de la SENYORA MIQUELA, que l'es-
mentada banda, presentàs els correponents estatuts de
constitució. Davant la informació dels responsables que
aquests Estatuts exigis encara no es tenien perquè es tro-
baven en tramitació, se'ls va contestar olímpicament per la
regidora de torn, QUE SI NO HI HAVIA ESTATUTS,
NO PODIEN TENIR CAP ACTIVITAT. Caldria de-
manar: els senyors del PP de l'Ajutainent ho fan tot en la
legalitat, no tenen cap llenegada?

SIMPLEMENT AUTOTITZEN LA CONSTRUC-
CIO D'UNA BENZINERIA EN UN CANVI DE RA-
SANT, AMB EL CONSEGÜENT I MANIFESTAT
PERILL PER A QUI CIRCULA PER LA CARRETE-
RA QUE VA DE LES URBANITZACIONS DE BA-
DIA GRAN A BADIA BLAVA A S'ARENA.

O Impedeixen cl tancament dels locals de la tercera
edat de Badia Gran i autoritzen don Diego López que
aquesta mateixa operació la pugui efectuar en alguna de les
múltiples propietats que te...

O indiquen als pares dels nins que han d'acudir a les
aules que s'han de construir, perquè les actuals són insu fi -
cients, QUE L'AJUNTAMENT POSARIA ELS MA-
TERIALS I ELS CORRESPONENTS l'ARES EFEC-
TUASSIN LA CONSTRUCCIÓ D'AQUESTES AU-
LES...

Per acabar, voldria fer una crida a tots els residents de
les "Badies"; Si vostè ha prestat el seu vot a les eleccions
municipals, als senyors dei PP, pensau l'actitud que tenen
actualment, pensau què estan aconseguint per serveis a les
Urbanitzacions i sobretot teniu en compte de la forma que
gestionen el Govern Municipal: HO VOLEN TOT PER
AL POBLE, PERO SENSE EL POBLE! •
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Xerrades

Un que escoltava.-

- Ara, a la fi, s'hauran acabat els cans a lloure.
— I això?
- Sembla que cl nostre Ajuntament vol organitzar un

servei de recollida d'animals abandonats dins tot citer-
me de Llucmajor.

— Id6 si que en tendrà, de feina, perquè tant per
Llucmajor com per s'Arenal, es veuen molts cans a llou-
rc.

- Pere, això no vol dir que estiguin abandonats, per-
que quasi tots tenen amo, però com que és més còmode
tenir-los a lloure que guardar-los així com pertoca, id6
van per iliure i fan allò que els dóna la gana.

— La qual cosa vol dir que pixen i caguen allà on
volen.

- Exacte, però quasi mai davant les façanes de la ca-
sa dels seus amos.

— Saps que ho són, d'intel.ligents, aquests animals!.
- I els seus amos també, perquè així es lleven moltes

preocupacions.
— Però el que es mes normal seria que si no volen

tenir cura del ca, o no poden, es millor que no en ten-
guin, i no facin la brutor als veïnats.

- Això es el que fa referencia als cans que diuen de
companyia, ja que els altres més grans, de les finques,
encara són mes grossos que el fasser.

— Sí, quan estan afemagats, saps que en fan, de ma-
laveig!!.

- Sobretot quan s'ajunten una guarda i maten totes
les ovelles, gallines, i tota mena d'animals domestics
que troben al seu pas.

— Però de totes maneres fa molt de temps que dins
el terme de Llucmajor no he sentit a dir que hi hagi ha-
gut cap carnisseria d'aquestes.

- Però, com deia, es un problema que vol resoldre el
nostre Ajuntament posant aquest nou servei, perquè
diuen que ho prometeren al programa electoral...

— Id6 això es sagrat...
- Pere no diuen que seran els encarregats d'agafar els

cans.
— Supes que els policies municipals...
- Id6 n'hauran de posar mes, perquè els que tenim no

hasten per agafar els altres animals que embruten el nos-
tre terme.

— De totes maneres, això dels animals abandonats,
sembla que comença a ser un problema important.

- I, parlant de tot. Sabeu que volen convertir la cançó
de "La Balenguera" en l'himne de Mallorca?

— Sí, ho he !legit...
- I, que trobau?

— Jo, un disbarat. "La Balenguera" em sembla una
cançó molt trista, que parla de la mort, i com a himne no
entusiasmarà gaire...

- Si, sembla un himne més apropiat per a les Asso-
ciacions de la Tercera Edat.

— Id6 a mi m'agrada molt, perquè es sentimental.
- Massa, massa trista, a Ines no parla de Mallorca.
— Si es tracta de parlar de Mallorca, podem agafar

aquella que diu: "Mallorca, es la terra dels porcs grassos
i dels bons boti larrons..."

- I al mateix temps faríem propaganda dels fabri-
cants de productes càrnics...

— Que n'hi ha molts, a Mallorca...
- A mi que no em llevin "La Balenguera".
— "La Balenguera lila, fila..."
- Idò n'hi ha molassims que diuen que se'n vagi a fi-

lar estopa... •
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2- Francisca Rubí 10- Coloma Noguera 18- Antoni Mora
3- Julia Alvarez 11- Margalida Font 19- Magdalena Rubí Absents:
4- Joana Sastre 12- Rosa Vidal 20- Joana Lluïsa Mascaró Antoni Martorell
5- Maria Calvirlo 13- Sagrario Narvaéz 21- Joan Monserrat Maties Noguera
6- Maia Burquera 14- Barbara Mesquida 22- Magdalena Gasí M. Teresa Miralles
7- Carmen Cervera 15- Antônia Cardell 23- Maria Quetglas
8- Ana Ferrandis 16- Lola Duran 24- Miquela Rigo
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De noms î de Hoes (X 007)

F.Jaume.
J.Jaume.
A.M.Monserrat.
J.Monserrat.
F.Mut.
Fotos:

Una vegada més hem de donar les
gràcies a la família Cirera-Puig per
donar-nos facilitats per dur a terme la
recollida dels topònims de Son Cana-
ves. Poc a poc i més a més anam do-
nant a conèixer el nom de les tanques
i sementers del nostre municipi. La
veritat és que molts dels noms dels
trossos i finques que fa temps que fo-

Son Cànaves.
ren establits ja s'han perdut i pràcti-
cament és impossible la seva recupe-
ració i molt manco la seva localitza-
ció exacta sobre el mapa.

La recollida toponímica de
Llucmajor està feta. La férem, ara
fa cinc anys, sis geògrafs Ilucmajo-
rers (Damià Duran, Antoni Ginard,
Francesca Mut, Antoni Llompart,
Franc Jaume i Celso Calvirio) per
encàrrec del Departament de Cièn-
cies de la Terra de la Universitat de
les les Balears, però aquesta que
vos donam a conèixer a la revista és
molt més completa i exhaustiva.

Quan ens oferiren exposar la nos-
tra recollida a la revista Llucmajor de

pinte en ample ens va satisfer molt, ja
que aconseguíem un dels objectius
que sempre hem tengut present, això
és, el donar a conèixer a tots els lluc-
majores i llucmajoreres els nostres
noms de Hoc. A més, d'aquesta ma-
nera la toponímia no roman solament
per un petit i escollit ùmhit, sinó que
té un caire més general i popular.

De Son Cànaves, l'historiador
D.Bartomeu Font i Obrador en els
Toms I i IV de la Història de Llucma-
jor, ens diu: Era una finca en un prin-
cipi molt extensa amb una superfície
d'un mínim de nou-centes quartera-
des i pertanyia al Jueu Pere CIIIiIVCS.

El nom del torrent que serveix de di-
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I. es Figueral de Moro.
2.sa Barraca des Porcs.
3. es Planter.
4.s'Aljub.
5.sa Bassa.
6. ses Trugeres.
7. shorter.
8.sa Ta Ilea de s'Era.
9.sa Tanca de Sa Portassa.

N. so Tanquera de ses Cebes.
II. sa Tanguera de davant ses Cases.
12.sa Tanguera de ses Caraofes.

13. Sa Tanqueta des Porrasar.

14. es Sestadors.
IS. ses Figueres de Moro. 	 .-
16. es Carol de Son Canaves„------
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visikia a s °Arena/ entre els termes de
Llucmajori Palma, rep el nom de To-
rrent clefs Miens per aquest motiu. El
topònim Son Canaves prové del Ili-
natge d'una antiga família llucmajo-
rera que ja trobam en el segle XIII.

Es molt interessant també allà que
ens diu sobre alguns topònims, que
ara per ara, no podem situar ni loca-
litzar sobre el mapa; l'any 1368 Pere
Cinaves i Gerald.

Bremona posseien un alqueria i se
la varen repartir fixant uns punts 11-
mits que eren: sa Talaia del Frares,
('oves d'en Barbarus, sa Talaia des
Rei, es Cruciadar, sa Serra des Mira-
dor i es Cann' des Putxol.

Per conèixer Son C:inaves ens
adreOrem a n'Antoni Roig i Gomila
nascut el dia 24 de desembre de 1921
a Son Sans, a Porreres i a la seva do-
na, també porrerenca, n'Antònia

Sampol i Miralles.
Quan venguéreu aquí?
Akins de jo venir hi havia en Ge-

rardo, per Sant Miguel farà trenta dos
anys que som aquí. He de dir que el
món de l'agricultura ha canviat molt
craven temps a ara, llavors ho tení-
em bé i ara molt malament, hi ha fal-
ta de braços i a mes no treim per pa-
gar els jornals.

Dels sementers, que ens podríeu
contar?

Tots els sementers són bons, aquí
no hi ha terra magre, el mós prim és el
Sementer de ses Figueres perquè hi
ha moltes de pedres.

Que ens podríeu dir dels topò-
nims?

Al Sementer de sa Vinya, el nom
li vé perquè n'hi havia de sembrada;

Antoni Roig

CENTRE DE PREPARACIÓ AL PART
KalCa%Iff ./Yr?) r(4,

(Comore)

També hi ha servei de
massatges terapèutics

CI. Rigo, 73 - Tel. 66 24 90

FRUITS SECS • CONGELATS
POLLASTRES A L'AST

Plaga d'Espanya, 8 - Tel. 66 24 06 - LLUCMAJOR
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S'ARENAL

TOPONIMIA
es d'unes quinze quarterades
pea) a dedins hi ha es Pinar de
s'Entrada que són aprop de cinc.

Els anys que plou es veuen
les trinxes dels ceps peque enca-
ra que hi hagi ametlers el sem-
brat es fa més alt.

El topònim de ses Sivines es
pequè n'hi ha moltes i grosses
encara que estiguin a damunt la
roca.

Es Garroverets perquè n'hi
ha una seixantena. Dins aquest
sementer hi comença un torrentó
que va al Torrent de Son Cana-
ves que també es conegut a
s'Arenal com a Torrent dels
fu

Sa Torreta, hi ha torre molt
alta amb una escala per pujar i
una barraca de pedra que era pel
garriguer; de damunt te una bo-
na vista.

Ses Rotes Noves perquè es el
darrer que tregueren.

Sa Pieta des Forn de Calç ja
que hi ha un forn de calç.

Es Sernetzter del Bous perquè
hi amollaven els bous.

I dels torrents?
L'he vist córrer un pic mai,

l'any després feren el torrent de
s'Arenal net, se'n va dur les pa-
rets de l'entrada de Son Cardell
i de Cas Ciutadà. A les hores
d'ara no corre ni una mica.

Es Torrent des Jueus ve de
dins Son Cardell, passa per Son
Cilnaves, per Cas Ciutadà, pel
Castellet i desemboca a s 'A re-
nal.

Quin temps fa per aquí?
No fa les gelades de l'inte-

rior, ara be, aquí el vent bo es el
de la mar i el dolent es el de Lle-
vant, pareix que hauria d'ésser
al revés. •



Com és la cambra de
bany dels seus somnis?

Avui mateix, gracies
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 ceramics, aixetes,
complements... Tot tal com ho havíeu

somniat i sense començar les obres.

Veniu a MASSANELLA i deixau de
somniar.

MASSAN E LLA
Ctra.Valldemosa, 44 - Te1.75 03 45



Catalina Mir antb un grup d'alutnnes a l'escola de Nyabikere

l'escola de la parròquia de Nyabike-
re, de la província de Gitega. Alla no
hi ha pobles, són cascs disperses.
L'església es damunt un pujol i l'es-
cola es al pujol del costat. Venien els
alumnes dels diferents pujols, tenien
entre 18 i 27 anys i es podia parlar
molt amb ells. Ells parlen francès i
Kirundi, però totes les classes es do-
nen en francès.

Els col.legis de SecundAria són
comparables als d'aquí, són col.legis
homologats per l'ensenyament bel-
ga.

SÓN MOLT AGRA ITS
Com valora l'ajuda humanita-

ria la gent de Burundi?
Ells són molt agnats i saben be

qui són els qui van a ajudar-los. Des
de la parròquia els donàvem sal,
mongetes i arròs. Distribuíem les
ajudes que ens arribaven, però darre-
rament es perdien alguncs ajudes,
perquè els camions no circulaven; la

gent lenia por.
Et va resultar dura l'experièn-

cia?
No, es mes dur quan arribes i pa-

eixes tot cl que has viscut. Jo all
havia introdun dins aquell món i

tot eren avantatges.
La cruesa de la guerra la vivies al

moment i no te n'adonaves. La gue-
rra en sí no se veia, però t'arribaven
ferits, i algun alumne te deia que no
havia acudit a classe perquè els ha-
vien cremat la casa, o havien assassi-
nat els seus germans, o la seva ma-
re._

ELS QUE LLUITEN PER PO-
DER FAN ENFRONTAR HUTUS I
TUTSIS

En realitat què és cl que passa?
La situació es la d'enfrontament

entre dues ètnies: hubs i tutsis, ani-
mals pels grups que Iluiten pel po-
der.

Es molt simple el judici de dir

ENTREVISTA

Gent de
la -vila

Catalina Mir,
de Burundi a Santo Domingo

Co!ulna

A principis d'estiu na Ca-
talina Mir va tornar de Bu-
rundi, abans del que havia
previst feia un any, quan va
decidir d'anar a donar clas-
ses a l'escola de la parròquia
de Nyabikere. La situació de
lluita entre els habitants de
Burundi es complicava cada
vegada més i el bisbe els va
dir que tornassin.

Na Catalina té 35 anyst4) complits i dues característi-
ques: dinamisme al gest i soli-
daritat al cor. Es una llucma-
jorera que havia exercit 12
anys la seva professió de mes-
tra al col.legi de la parròquia
de Corpus Christi de Son Go-
lleu i els darrers anys també
havia fet feina amb grups
marginats a la Fundació Joa-

Barceló del carrer Socors de Pal-na
ma. El curs passat va decidir dedicar
tres anys d'ajuda al 3r món; inicial-
ment havia previst d'estar tres anys a
Burundi, però les circumstimcies han
fet que n'estàs només un, i els nitres
dos els dedicara a la gent de Santo
Domingo.

Per què decidires anar a Bu-
rundi?

Jo hi havia anat l'estiu del 1989
amb un grup de gent de la parròquia
i l'any passat se'm va oferir la possi-
bilitat d'anar a donar classes a un
col.legi de SecundAria. Ho vaig pen-
sar, en vaig parlar amb els responsa-
bles dc la delegació de missions i
vaig partir, l'agost del 95. Era el mo-
ment que se potenciava la presència
dc missincrs laies, enviats per l'Es-
glésia. Fins fa pocs anys nomes hi
anaven capellans i monges.

Quina era la teva funció alla?
La de donar classes, en francès, a



Amb l'arquebisbe Joachim Ru/juma, assassinat el passat mes de setembre.

Al mercat de Nyabikere.

col.legi, ells no tenien escapatória.. i
que si anaven a ca seva ells sabien a
quin plataner havien d'anar a ama-
gar-se.

Un professor hutu, per donar
classes n'havia de tenir un que el vi-
gilàs per veure si l'anaven a cercar.
El que passa es que aquestes situa-
cions allà es viuen amb normalitat.

EL BISBE ENS VA DIR QUE
VENGUESSIM

Per què tornares abans del pre-
vist?

En realitat tots els laics vengué-
rem perquè el bisbe ens va dir que
venguéssim; al là veiem que la situa-
ció es complicava cada vegada més i
els enfrontaments eren cada vegada
més prop. A la zona on érem nosal-
tres, el 1993 la majoria de tutsis o
moriren o dcsapareixeren; quasi tots
els alumnes i professors eren hutus i
no era perquè l'escola es decantàs
només pels hutus.

De totes maneres respecten molt
la gent que va allà per ajudar-los i no
Ia maten, en tot cas maten casos aï-
hats, pot ser pel fet d'haver-se impli-
cat molt amb una etnia o amb l'altra.
Quan jo hi era mataren tres italians i
tres més, de la Creu Roja internacio-
nal, aquests treballaven a altres zones
del país.

Com va sorgir la idea d'anar a
Santo Domingo?

Jo estava disposada a fer els tres
anys de compromís previstes que
vaig decidir d'anar a les missions, i
des de l'Església de Mallorca s'ha
vist possible que vagi dos anys a

Santo Domingo, per rellevar
els que fa tres anys que hi són.

Saps quina serà la teva
fundó allà?

És una qüestió més àmplia
que la de donar classes. Es
tracta d'estar amb la gent d'una
barriada de nova creació. A
Santo Domingo, a la barriada
d'Alta Gracia, i a dues barria-
des noves: La Mina i El Cafe.
AM hi ha mallorquins, el rec-
tor es un porrerenc.

Possiblement també hauré
de donar classes.

És evident que na Catalina
seguira pel camí de la solidari-
tat, mob els més pobres i amb
els més indefensos. Amb ells se
sentirei més persona i creura
que el seu esforç sempre sera
valid, en nom de la justícia. •

que són uns incivilitzats que se ma-
ten per gelosia, com sentim a dir de
vegades; es molt més complicat. Els
que cometen els crims a Burundi se
serveixen de l'ètica com a element
determinant en la seva Iluita pel po-
der i per l'adquisició de les riqueses.

Com viuen aquesta situació de
conflicte?

La majoria de famílies són mes-
clades. La responsable del nostre dis-
pensari era hutu, de mare tutsi, i tenia

un fill tutsi, perquè la raça que comp-
ta es la del pare. Aquesta dona veia
com els familiars seus mataven els
de la raga del fill; i el seu fill estava
deseperat perquè els militars ja cl
cercaven a l'escola per anar als en-
trenaments per llavors matar els de la
raça de sa mare.

Tots eren conscients que en qual-
sevol moment podrien ser assassi-
nats. Els meus alumnes tenien molt
clar que si els militars anaven al
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<11>D 'ofici 	Mestre de Paret Seca (I)
Antoni Garau Pastor "Pansa".

Celso Calviiio
Franc Jaume
Joan Jaume
Fotos: C.Julià

Mestre Antoni Garau,
nascut a Llucmajor el dia 5
de juliol de 1936, té un dels
oficis niés antics de Mallor-
ca: fer i arreglar parets se-
gues, marques,... Els seus
avantpassats ja feien aquesta
feina i ell l'ha continuada.

Fent la secció de toponi-
mia ens hem passejat per
moltes finques del nostre ter-
me i per bona part d'elles els
entrevistats ens han parlat de
Ia feina acurada del seu pare.

Actualment, és necessari
prendre consciencia de la im-
portimcia que té la conserva-
ció de l'arquitectura popular
rural com són moltes de les
construccions de paret seca
(barraques, basses, cocons,...)
que es troben disseminats per
la nostra Marina, ja que és
un dels Hoes de Mallorca on
n'hi ha més.

On viireu néixer?
Vaig néixer a Llucmajor, al carrer

d'En Melia, dia 5 de juliol de 1936.
Ben aviat els meus pares em dugue-
ren a un establit de s'Àliga que ha-
vien comprat quan aquesta possessió
es va establir Fatly 1926. Em conta-
ven que, quan el dia 19 de juliol sor-
tien amb jo per anar cap a la finca, els
aturaren i enregistraren el carro da-
vant la fonda Espanya i que havien
hagut de donar explicacions d'on ana-
ven i que duien. -El devuit havia es-
clatat el Moviment-.

La nieva infantesa va transcórrer a
Ia finca de s'Aliga, envoltat per la fa-
mília i ben aviat per les pedres amb
les que mai he perdut el contacte.

Com era l'Establit de s';kliga:
En un principi era una finca de

deu quarterades que poc a poc el meu
pare va anar engrandint fins arribar a

Antoni Garau

les vint-i-dues.
L'any 1926, es va establir la finca

de s'Aliga, fent un gran esforç, va
comprar un nombre de deu quartera-
des. Fent de pareclador de dia, per po-
der mantenir a la família, a les nits
establia el tros. Amb la limn de la Ilu-
na va fer quasi totes les parets que
l'envolten i la major part dels clots
dels ametlers. La meva mare ens con-
tava que un dia, cansada d'esperar-lo
per sopar, va sortir a cercar-lo amb
un Ilum d'oli i el troba dormit dins un
clot, havia quedat rendit per l'esforç.
En aquell clot hi va sembrar un ame-
tler petit que ben aviat es va fer gros.
El meu pare sempre ens va dir -Dins
un bon clot es fa un bon arbre, dins un
clot dolent no es fa res.-

Les parets dels sentadossos són de
peces de marès de gruix de rei que el

meu pare pujava, damunt
l'espatlla, per l'escala de gat
sense cap bastiment. "Va fer
moltes animalades per poder
pujar-nos i la salut es va res-
sentii'.
Quina feina era la del vos-
tre pare?
Va esser un dels minors
mestres de paret seca
d'aquesta segle.
El meu pare, En Jaume Ga-
rau Noguera, havia nascut a
Llucmajor el dia 11 de març
de 1900, va néixer amb
segle. Si 1)6 era fill de roter,
hi havia viscut uns anys a la
barraca dels "Panses" a
s'Aliga d'En Quart, on el
meu padrí tenia una rota en
el semen ter de Na l'au, no va
fer de foraviler. Va prendre
l'ofici amb el seu padrí de
fonts, En Pere Antoni Garau,
"Pansa", que era mestre de
paret seca. A principis
d'aquest segle a la vila hi ha-
via un caramull de bons
mestres paredadors, En Julia
"Cuera", En Toni Oliver
"Segari", "En Goixo",

aquest vivia en el carrer des Cap Puig,
En Joan "Misser" i a niés d'altres En
Pere Antoni i En Jaume "Pansa".

El meu pare destacada per la qua-
litat de la seva leina i per la quantitat
de metres que feia, en agafar una pe-
dra ja sabia on l'havia de col.locar.
Com si el trencaclosques que és fer
una paret no tengués per ell cap se-
cret. Tant sabia aixecar una paret de
bell nou, com arreglar un enterrossall,
i niés d'una vegada el vengueren a
cercar per arreglar barraques de roter
i de carro, portells, marges,...

Dins sa Marina va fer molts de
quilòmetres de paret que avui encara
hi són i dels quals els seus propietaris
es senten orgullosos. Parets per les
tanques de sa Torre, es Puig de Ros
d'En Jeroni (que havia fet fortuna a
Amèrica, i que amb aquells diners va
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aixecar la finca), també a Capo-
corb, a Can Jaquetó, a Capocorh
d'En Pola,... i tants d'altres Hoes.

Com començareu en l'ofici?
Vaig començar en la meva in-

fantesa, tot d'una que vaig poder
moure una pedra ja ajudava el meu
pare al treball. Als deu o dotze
anys, en aquells temps no hi havia
obligació d'anar a l'escola, feia pa-
ret. Vaig ajudar-li a fer les parets
de Capocorb d'En Pola i Can Ja-
quetó, entre d'altres.

En els setze o desset anys co-
mençava a fer-ne amb En Felip
"Cuera" i En Miguel "Bunyolí",
del carrer de ciutat. En Felip, era
un mestre de paret seca de soca-
rrel, en venia de casta, i darrera ell
vaig aprendre un caramull de coses
de l'ofici. Ell i el meu pare varen
ser els meus mestres.

Mes tard, quan vaig deixar els
"Cuercs", la meva feina varen ser
els forns de calç, amb el Pep "Set",
dins sa Marina. En ferem molts, i
ben grossos, a Betlem, Capocorb,
Caporcob d'En Pola,... Posavem
pedres molt grosses que havíem de
moure a la mala, amb la força dels
nostres braços i esquena, eren anima-
lades que vaig pagar amb la salut. Re-
cord que descansàvem dins una ba-
rraca, més petita que la de roter, i que
quan acabavem la feina aquesta aca-
bava dins el forn. A la possessió de
Betlem ferem molta de feina, En Pep
havia fet arrabassar pedra amb un
tractor i nosaltres la triàvem, només
agafavem la pedra calcinera, es una
pedra viva d'un color més be blanc,
s'havia d'anar alerta amb la pedra es-
clafidora, que es un altre tipus de pe-
dra viva que esclafeix amb la calor.
Dins la "Piela d'es Xots" era on n'hi
havia molta i bona de calcinera, des-
prés l'adobàvem i collocavem en el
forn.

Una llarga temporada de baixa i

l'esquena que encara em fa mal, em
feren tornar a l'olici de paredador, ara
farà trenta anys.

Dels tres germans, soc que
ha seguit la tradició familiar.

- De la pedra esclatidora vos vull
contar una história: "Quan, jo feia el
sevei militar, una vegada que havia
anat a ses Pedreres, l'arno En Bernat
m'envia a veure que eren els caçadors
que havien fet foc a un Iloc a prop,
dins la mateixa possessió. Arribant al
Hoc, vaig veure que havien envoltat el
foc amb pedres esclafidores i damunt
hi tenien col.locada la greixonera.
Veient el fet vaig dir -crec que no di-
nareu amb aquest foc-. Un d'ells con-
testa -Què sap aquest pages? -. I tots
es posaren a riure. Els vaig dir que
anasin alerta amb el foc per no encen-
dre la garriga i vaig tornar a les cases.

No havia caminat molt quan vaig
comença a sentir els seus crits i els
esclafits de les pedres i vaig riure.
Ells agafaren el cotxe i se'n torna-
ren sense dinar".
De les pedres, que ens podríeu

dir?
La pedra es la primera materia per

a la nostra feina.
Fa uns anys hi havia problemes

per trobar pedres grosses per posar
a les parets, la majoria eren petites
i quan havíem de començar una
obra recordàvem a l'amo, que era
el que les duia al lloc, la necessitat
de peces grosses per fer les canto-
nades, les clavagueres per passar el
bestia o els botadors pels pastors,
quan la tanca era grossa i cl portell
estava Iluny. La raó era el pes,
aquelles pedres eren mogudes a
força de braços, parpals, carros i
bísties, i moltes vegades un poc de
dinamita i una bona picassa ajuda-
ven a fer la feina d'espedregar i en
deixaven sense pedres grosses amb
les que treballar. També els ani-
mals, cavalls i muls, no n'arrabas-

saven amb l'arada quan llauraven, el
parei ler aixecava la relia i seguia amb
la feina.

Avui, hi ha molta pedra grossa.
Els tractors, les metros amb els mar-
tells, les pales, ... han fet que les peces
grosses sobrin, normalment, en el
moment de començar la feina nosal-
tres, amb la picassa, hem de fer tornar
les pedres petites i les hem d'adobar.

Avui el meu pare no tendria cap
problema per fer una "paret conillera"
com a la que va fer a s'ikliga d'En
Tomeu.

Amb la meva feina, m'agrada més
la pedra calcinera de la Marina, de
Betlem, Caporcob, Llucamet, de ses
Comes... que es deixa treballar més
que la del puig, que es més forta i ma-
la de treballar. •
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Una guia per trobar i conèixer
els jaciments arqueokogics

Maties Garcias

Fa quasi dos anys va sortir pu-
blicada la Guía arqueológica de
Mallorca, un !fibre del qual són au-
tors Javier Aramburu, Carlos Garri-
do i, pel que fa a les il.lustracions, el

Ilucmajorer Vicenç Sastre, un dibui-
xant especialitzat en temes de la na-
turalesa i patrimoni monumental. El
llibre en qüestió és escrit en castellà
i fa el número 13 de la col.lecció La
Foradada, que publica a Palma
l'editor Olafieta.

La presentació d'aquest llibre va
anar acomapayada d'una certa pole-
mica, ja que el prologuista, Víctor
Guerrero, es va despatxar amb for-
tes declaracions contra el quefer ha-
bitual d'altres arqueòlegs. Per als
profans en la materia i pels qui no
participam del gremialisme arque-
ològic, aquestes polèmiques ens de-
mostren que l'interès per les pedres
amigues també pot despertar fortes
passions.

Sigui com sigui, el llibre és al
carrer a disposició de tothom, i si
gos parlar-ne ara es perquè crec que
les obres d'interes no tenen data de
caducitat, a diferencia dels iogurts.
No se bé que en poden dir els espe-
cialistes en la materia, però perso-
nalment aquesta guia arqueológica
em sembla un material informatiu
útil.,

 primer, per la síntesi
prehistòrica que fa: des del pobla-
ment inicial (que remunta al 7.200
a.C. segons testimonis de la cova de
Canet d'Esporles) fins a la domina-
ció romana i al pas de vandals i hi-
zantins, i útil i interessant, també,
per la guia de camp que permet lo-
calitzar i visitar 106 estacions ar-
queològiques de Mallorca. Dins
aquest total hi ha quatre indrets
d'interès prehistòric del terme de
Llucmajor. Son Noguera, es Pedre-
gar, Cala Pli Capocorh Vell.

Tots el indrets ressenyats, se-
guint una agrupació per comarques,
vénen situats sobre el mapa i des-
crits curiosament amb ahundància
d'informació. Llàstima que l'edició
-qualitat de fotografies, paginació... -
no sigui un poc més presentable.
Però un merit no lleva l'altre. •



tijloiii Riere, Estarelles

A la memòria del bon amic
Antoni Riera i Estarelles

Sebastià CardeII i Tomàs

El dia 23 de setembre de 1996
traspassa el llindar de l'eternitat el Sr.
Antoni Riera i Estarelles i perquè
creiem que la labor que féu, com a
docent, escriptor, músic i sacerdot,
dins la nostra ciutat, fou, per als qui la
recordam, més que meritòria, ens ha
decidit a publicar, com un petit ho-
menatge pòstum a la seva persona,
aquest escrit necrològic.

Biografia abreujada

Antoni Riera i Estarelles va néixer
a Bunyola el dia 1 de setenihre de
l'any 1911. Des del seu poble natiu i
acompanyat dels seus pares, vingue
per primera vegada, a Llucmajor, el
25 de setembre de 1920, amb la fina-
litat d'entrar al Convent de Sant Bo-
naventura per estudiar-hi i preparar-
s'hi per a un possible futur sacerdoci.

Ja ordenat, és destinat al nostre
Convent el 1943-47. El anys 1948-50
els passa a Madrid, i acabats els estu-
dis universitaris, es enviat al Convent
de Sant Francesc de Palma; l'octubre
de 1952 es destinat per segona vegada
a Llucmajor com a Prior del Convent
i Director del Col.legi de Sant Bona-
ventura i hi roman fins al 1955 que és
enviat a Inca com a Director del

Col.legi dels Franciscans. L'any 1964
tracta de sortir de l'Orde i troba un
Bisbe benèvol, cl de San Nicolás de
los Arroyos, República Argentina,
que l'invita a treballar en aquella na-
ció, per() no té prou coratge per anar-
hi tot sol. Parteix cap a Sicília com a
Professor de Filosofia al Seminari
Serafic de San Calogero, a la provín-
cia d'Agrigento durant quatre anys, i
en torna malalt l'estiu de 1968. Passa
un any a Madrid al Col.legi Raimun-
do Lulio i després regressa al Col.legi
de Sant Francesc, de Ciutat. Els di-
jous, lliure de classes, tresca Mallorca
i recull gran nombre de tonades tradi-
cionals. L'any 1971, essent Professor
de la Salle de Palma, obté el rescripte
de secularització i deixa la Tercera
Orde Regular de Sant Francesc que
havia servit entre el 1935 i 1971. Es
casa amb Laly Ruís Pérez, funciona-
ria del Cos Administratiu de l'Arma-
da, i es trasllada a Barcelona -1971-
1980- i es dedica a l'ensenyamet.
Tornat a Mallorca, el mes de gener de
1980, és destinat a [Institut d'E. M.
Joan Alcover, de Palma, fins que
arriba l'edat per a poder-se jubilar.

L'escriptor

De la primera estada d'al.lot a la
nostra ciutat, en guarda tot el temps

que li resta de vida records agradabi-
Iíssims que els plasma en un Ilibre
mecanografiat de 212 pagines destri-
buïdes en 55 capítols. A partir del 29
-L'entrada al Convent- fins al darrer
es refereix totalment o parcial a Lluc-
major i ens en dóna, amb una prosa
sòbria, pea) no exempta de bellesa,
una visió molt completa i detallada
del temps que hi va viure, fins el mes
d'agost de 1923. Aquesta obreta duu
per títol Records de ma infantesa,
1984, i la publica en edició numerada
de I a 100 i la hi patrocina l'Exc.
Ajuntament de Bunyola. S'hi mostra,
com a bon alumne i mestre durant
molts anys, agraït envers dels seus
professors que li ensenyaren no sola-
ment a Ilegir als fulls morts d'un
bre, són també, per les frequents ex-
cursions, al Ilibre qualsevol temps
obert de la Natura. Sempre per a ell
va esser molt mes important l'educa-
ció que no la instrucció.

No me'n sé estar de donar-vos-en
un petit tast; és per això que n'he es-
collit uns fragments que pertanyen als
capítols 32, 34, 40, 51 i 55.

(32)
Com ens havia promès el P. Rubí,

efectivament, el dijous segiient ana-
rem a Cura. De bon matí, abatis de
sortir el sol, partírem de Llucmajor
cap a la muntanya de Randa. Pren-
guérem el camí de Gracia, un camí
vesinal que travessa les sorts del ter-
nie i en un cert punt es divideix en dos
braços: un cap a Gracie, i l'altre de
cap al Pèlag, regió en aquell temps
humida, amb gran riquesa d'aigiies
corrents. Vaig notar que a l'entreforc
dels camins hi havia una creu. A
racabar quasi el pla, a l'altura de
Son Noves, comencen les voltes de lo
que és pròpiament el camí de Gracia.
Les volteres pugen valentes entre la
verdor esponerosa dels pins i alzines,
esbarzers i estepes. Com niés amunt
vos feis, niés s'eixampla resplèndida
visió panoràmica, fins a arribar a po-
der contemplar, ja abatis d'arribar a
dalt, tota la immensitat de la fertilís-
sima planura de Llucmajor, de niés
de 25 km. La vista es pot estendre fins
a la mar i, els dies un poc clars, po-
reu veure també, ben definida, l'illa
de Cabrera.

No ens aturarem al Santuari de



CULTURA
Gracia, per() vaig poder fixar-me en
Ia insòlita situació d'aquell bell San-
tuari i maria. És un conjunt d'ermita
i església, quasi tot del segle XVIII,
tret d'alguns details que són de data
anterior. Tot esta davall una roca al-
tíssima que forma una cova fenome-
nal. Tota la muntanya i per tant tam-
bé la cova esta formada per estrats
de roca calcaria que, a trets, pareixen
composts per ma d'home, tat és la se-
va regularitat Per molts de forats de
Ia cova hi fan el seus nius inaccessi-
bles els xoriguers, les ntilanes i els
coloms salvatges. L'altura de la gran
cova que sopluja el Santuari és d'uns
setanta o més metres. Abunden pels
voltants les atzavares, les figueres de
moro, els esbarzers, les argelagues i
les mates llentriscleres. Naturalment
tots aquests details los he apresos
després, en visites posteriors.

(34)
Degut a aquell treball als jardins

de la posada de Son Reus, he ten guda
tota le nieva vida una gran afició a
les plantes i a les flors. Les roses ve-
Hutades i de tot color, els clavells mo-
ros, i els altres, les clavellines, les
margarides, els geranis de tanta va-
rietat, les violetes, les espíries, els cri-
santents que noltros anomenàvem
"estranys", les alfabegueres, les dei-
ties, els brillants, les roses nzístiques,
l'heliõrrop, l'herba liulsa, les valmes
(malves) reials, les confiteres, els
bellveures, etc., etc., són noms de
plantes i de flors que sempre em són
estats familiars degut al cultiu que en
aquells anys telly's, en férem, diri-
gits per un professor qui omplia les
greus deficiències dels plans d'estudi
de Havores, amb aquestes practiques
certament molt humils, pen', en reali-
tat molt profitoses.

(0)
És fàcil llevar coses antigues i

tradicionals, però posar-ne de noves
millors... ja són figues d'altre sos-

tre. A la meva parra quia per a Nadal
de l'any passat no hi havia ni una so-
la  pera moltes de garlandes o
rest de murta amb una barca!! de tres
metres de Harga, amb una vela i tot!!!
Què tenia que veure la barca amb
Nadal? Anon-ho a cercar!! Coses de
gent jove qui no es molesta en cercar
quina és la significació de certes tra-
dicions.

Certament, si aquest clergat jove
s'haguera molestat en aprendre el
bell significat de les nettles nadalen-
ques de Mallorca, sabria que la for-
ma circular de la neula és símbol de

la immensitat del Déu Infant, ja que
Ia circumferència és una Lana infinita
que no s'acaba mai. La blancor és no
solament símbol de la puresa virgi-
nal de Maria i de son Fill Divina, si-
nó sobretot ho és de l'Eucaristia que
és el Sagrament Central del Nou Tes-
tament, que l'Informació de Betlem
vengué a establir. Aquesta és la sig-
nificació bella i acertada de les neu-
les nadalenques, tradicionals a Ma-
llorca i estretament relacionades amb
una altra entranyable tradició, la Si-
bil.la. No es mereixen unes tais tradi-
cions que curosament les conservem?

(51)
Trescarem aquestes altures moi-

res de vegades. Una de les més difícils
de pujar és el Puig de ses Bruixes.
Sols té accés per la part de Sa Sope-
gada des Gegant. Pere' val la pena!
Des d'allà s'obira un panorama
grandiós. Es veu Ciutat, tota la Serra
de Tramuntana, gran part de la plana
mallorquina fins a Alcúdia i Pollença
i no diguem la plana Ilucmajorera,
Campos, Santanyi, la mar amb Ca-
brera al fons. La ciutat de Llucma-
jor, degut al seu indefinible color, vis-
ta des d'allà dalt, semblava un cam-
mull de tests. Rompen aquesta visió
panoramica la mole alterosa de la
Parròquia i la tanida altura del cam-
panar del Convent. Tal volta ara,
amb tants d'edificis nous que s'hi han
construir, l'aspecte des d'alla dalt ja
no és el mateix.

(55)
Tenir un CA NOSTRA és un bé de

Déu. És el mateix Jesús que ens diu a
l'Evangeli que el súmmum de la po-
bresa i de la misèria és no tenir un Ca
Seva. "Les feres tenen !tiffs amaga-
tails, els conills tenen les seves llori-
gueres, les aus tenen els seus nius,
però el Fill de l'Homo no té on recli-
nar el seu cap". Avui els quin no te-
nen on anar a jeure, on caure morts
es diuen marginats. No tenen un Ca
Seva. Són molts els marginats, sobre-
tot a les ciutats grans.

Tenc una bella i delicadíssima re-
cordança de Ca Nostra, de la modes-
ta i entranyable llar on els meus bons
pares visqueren el seu amor i els pro-
blemes. Ca Nostra! la casa humil i
acollidora del n° 4 del carrer Sant
Bartomeu de Bunyola Ca Nostra! on
nasqueren, creixenen i visqueren
anys els meus germans. Ca Nostra!
on vaig néixer, el dia primer de se-
tembre de 1911, on vaig fer els pri-
mers pions, on vaig obrir els ulls a la
primera Hum, on vaig prendre el pri-

mer aliment dels pits generosos i ca-
tents de la nieva mare, on vaig rebre
les primeres moixonies, les primeres
caricies, les primeres caricies, les
primeres delicadeses, les primeres
sollicituds. Ca Nostra! on vaig prac-
ticar els primers moviments, on vaig
donar les primeres passes pel canif
de la vida, difícil i penós, on vaig pro-
nunciar les primeres paraules, les
més necessaries, corresponents a les
niés urgents exigències vitals de l'ho-
mo: be (aigua), tita, pare, mare, on
vaig fer també nonetes, on admirava
el pas lent i resignat dels tatanos...

Pea) no cregueu que nomes esti-
ma el nostre poble essent ell infant.
Que proven les nombroses colabora-
dons literàries a les distintes publica-
cions referents al notes poble, si no
una profunda amor a les coses nos-
trades'? Mirau el que escriu a Llucma-
jor, iniatges d'un segle a cura d'An-
toni Monserrat i Oliver. Llucmajor,
1991, pagines, 19, 21, 145, 149i 163;
al llibre Convent de Sant Bonaventu-
ra, 1993, pagines 226, 329, 335, 342,
343; a la 43 del núm. 3 i a la 185,
núm. 4 de les Edicions de Pinte en
Ample, el 1992 i el 1995.

Músic i folklorista

Per donar a conèixer aquest caire
d'una manera completa, us invitaria
a Ilegir el que ell mateix escriu com a
pròleg als seus dos llibres publicats
els anys 1988 i 1989 que titula res-
pectivament Centi tantes tonades tra-
dicionals de Mallorca, Ed. Moll, i
Música Coral. Popular i Religiosa,
en els pròlegs dels quals, principal-
ment en el d' Una mica d'història, hi
trobareu la seva trajectòria com a mú-
sic i director de distintes masses co-
rals de nins i de joves durant el Ilarg
temps que els dedica de la seva vida.

Cal esmentar, això sí, que el pri-
mer dels dos Ilibrets, de les tonades
recopilades, n'hi ha 25 que ho foren a
Llucmajor; en el segon, en comptam
8 dedicades al Coro Laudate que
amb joves d'ambdós sexes que fre-
qüentaven el Convent -una cinquan-
tena- ell funda i dirigí de 1952-1955.
Entre aquestes composicons vull citar
els Interludis per a la Sibil.lia a qua-
tre veus mixtes dels quals en ferem
l'estrena a Llucmajor, un Nadal, i que
avui podem escoltar mitjançant un
CD, Cent anys de nuisica dels Fran-
ciscans del Tercer Orde Regular a
Mallorca, 1893-1993 gravat a la Por-
ciúncula amh la massa coral Univer-



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
Funeraria Ntra. Sra. de Lluc, ha nomenat un
representant per atendre qualsevol servei
funerari, per informar sobre els preus, per

poder concertar el servei que es desitgi amb
antelació i per poder evitar qualsevol sorpresa.

El nostre representant atendrà serveis

particulars i de la nostra Companyia
d'assegurances les 24 hores.

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

(Llucmajor)

sitaria de les les Balears.
Vaig iniciar -escriu ell mateix- els

meus coneixements musicals als ca-
torze anys sota la iniciativa i direcció
del Rnd. P. Rafel Ginard Amore's,
Prior de la Porciúncula. Vaig estudiar
piano amb Mn. Joan Ma Thomas i
Harmonia amb el molt meu estimat i
recordat mestre Mn. Rafel Vich, Ca-
tedràtic del Conservatori. Als concur-
sos d'harmonia Elemental i Superior
em donaren els dos Primers Premis,
etc.

Activitats pròpies
del Ministeri sacerdotal

i docent

La primera època entre nosaltes -
1943-1947- es va carecteritzat per la
seva activitat musical i organitzativa
entre els alumnes del Col.legi i la Jo-
ventut Serafica. Els tarsicis foren un
model de disciplina i pietat; el cor del
Convent, nodrit dels joves conven-
ters, ajuda a fer molt més solemnes
les funcions litúrgiques cantant al cor,
acompanyats en les festes nies impor-
tants d'una petita orquestra, i alguns
més ben dotats que no els altres
aprengueren a cantar romances de

sarsuela. Durant aquest període mu-
sica, amb lletra del P. Joan Calden-
tey, l'Himne del Col.legi de Sant Bo-
naventura i el de don Miguel Thomas
de Taxequet, fill il.lustre de la nostra
ciutat, que tots els alumnes de l'es-
mentat col.legi entonaren, a davant el
nostre l'Ajuntament el dia de la seva
proclamació, acompanyats de la Ban-
da municipal.

El di II uns de Pasqua de Resurrec-
ció del 1947, el Cor del Convent sor-
tí per primera vegada a captar pana-
des a les cases que no havien prèvia-
ment sol.licitat i les recollides foren
moltes i les yam enviar a l'hospital
de Ca ses Monges de la Caritat en
concepte de benificència. El cor for-
mat per al.lots cantadorets i homes in-
terpretava, a tres veus mixtes, tona-
des populars pròpies d'aquesta diada i
harmonitzades pel Director amb lletra
tradicional o apropiada a les famílies
benefactores del Convent, la Iletra de
les quals era d'en Toni Cardell i No-
guera.

A la segona época -1952-1955-
eis càrrecs de Director del Col.legi de
Sant Bonaventura, Prior del Convent i
Director del cor li donaren prous mal-
decaps, emperò en sortí, amb la seva

voluntat d'afany i de lluita, molt ven
parat de les tasques que els seus supe-
riors li havien encomanat i encara va
treure temps per a fundar i dirigir el
Coro Laudate i el 28 de novembre de
1954 -festes centenaries de la Imma-
culada- van beneir al Convent, un or-
gue electrònic, un pal.li per a les pro-
cessons del Santíssim, una nova ban-
dera per a les Filles de Maria i feren
l'estrena de 20 vestits nous per als
nins cantors de l'Escolania Serafica i
consagraren la Província Terciaria
Regular Franciscana a l'Immaculat
Cor de Maria.

Crec, sincerament, que els Hue-
majorers que yam estar al seu costat o
els qui en foren deixebles seus i el po-
ble al qual va dedicar tota la seva ca-
pacitat de treball per enaltir-hi la cul-
tura, li devem agraïment, tot essent
nosaltres els primers beneficiaris dels
seus treballs i desvetllaments que mai
ens va plànyer. Es per això que des
d'aquesta Revista volem donar el
nostre més sincer condol a la seva
viuda Laly, tot suplicant Déu que vul-
gui acollir al cel l'anima del nostre
amic Antoni Riera i Estarelles.
(A.e.r.i.p.a.) •
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LAMPINO, S. L.

Especialistes en reestructuració
de cases antigues
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SOCIETAT

„To Sa penya
A'/des falcó

L'Ajuntament de Llucmajor, conegut ja per ser un dels
més morosos de les Balcars, podria convertir-se també en
el major propietari il.legal si prosperàs la iniciativa anun-
ciada pel batle de procedir a l'expropiació de les nombro-
ses edificacions que no s'ajusten a la normativa urbanísti-
ca.

Resulta curiós que, després d'anys de perrnissivitat i de
fer els tills grossos, a la majoria de govern PP-ASI li hagi
entrat un furor proteccionista. Tal vegada han pensat: ja
que no ten im doblers, al manco serem grans propietaris.
Però seran uns immobles que, si no hi ha un miracle o mi-
nor dit un acord tret de la màniga, seguiran essent il.legals
malgrat de passin a esser propietat municipal.

* * *

L'Ajuntament també està a punt d'aconseguir un nou
rècord, digne de figurar a les planes del Guinness. El titu-
lar de la recent creada plaça d'"Assessor de recursos hu-
mans”, conegut també per a alguns funcionaris com "el ca
de bou" rep un elevat sou per a la seva breu jornada labo-
ral. Alguns asseguren que és només de mitja hora.

El mussolet considera que els comentaris són un tant
exagerats, tal vegada perquè a algun funcionari li han mos-
trat el garrot. De totes maneres, uns cinc milions anuals per
treballar mitja hora al dia no me negareu que es una bico-
ca com una catedral. Diuen que ara treballa a Ifebal i des-
prés s'incorporarà a la casa de la Vila. Només mancaria
que tengués els dos llocs de feina i que guanyàs dos sous.
Si és així, podem aplegar!.

* * *

El grup municipal socialista es partidari que Llucmajor
es tengui en compte per l'Ajuntament de Palma a l'hora de
programar els escenaris de la Universiada 99, aquesta mi-
niolimpfada que tants de maldecaps provoca als responsa-
bles de Cort i que es concreten en l'elevat cost econòmic

que suposa la seva organització, agreujats per l'austeritat
que predica el dirigent estatal (tant de l'Ajutament de Lluc-
major com del de Palma) des de la Moncloa.

Les argues municipals Ilucmajoreres tenen altres qües-
tions prioritàries com la de pagar la llista interminable de
factures que deuen. Si Cort cedeix alguns jocs, sense cap
dubte seran els menys atractius i sempre quan l'Ajunta-
ment de Llucmajor contribuesqui amb les pessetes a la ce-
lebració de l'esdeveniment esportiu que es realitzarà el
1999.

* * *

L'òliba, sempre assabentada de tot quan succeeix a la
Casa de la Vila i als voltants assegura que el  baile ha deci-
dit adoptar una actitud favorable envers els mitjans de co-
municació. En aquest contexte, s'ha d'incloure la roda de
premsa, celebrada el dia següent del plenari corresponent al
passat mes d'octubre, on va explicar la seva versió sobre
els acords més importants de l'ordre del dia.

En certa manera, es tracta d'una rèplica del programa
del Canal Plus "El dia després" aplicat a la política muni-
cipal. Es una repetició de la jugada sempre vista des de la
cAmara de la majoria de Govern. A més els dos Tonis (Gar-
cias i Llompart) no donen la tabarra.

* * *

- Ring, ring, ring...
- Digui.
- Bon dia. Hi hauria...?
- Sí, un moment.
(uns minuts de silenci i rails de fons)
- Escolt. No hi es (versió simpli ficada de la veritat:

"m' ha dit que digues que no hi era") •

CAIINISSERIA o XARCUTERIA

ZANOGUERA

GARC IAS

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



Esports
Noticies esportives

(Futbol)
M. Reinés.-

ALEVINS FUTBOL 7

4-X-96: Espanya, 2 - Colônia, 10. Gols es-
panyistes, Joan 011er.

12-X-96: P. Calvià, 4 - Espanya, 3. Gols, J.
011er (2) i Guillem Barceló.

18-X-96: Espanya, 6- Sta. Ponça, I. Gols
de J. 011er (5) i Jordi Martí.

ALEVINS FUTBOL 11

5-X-96: Espanya, 5 - Genova, 1
12-X-96: Cide,1 - Espanya,
19-X-96: Espanya, 1 - Mallorca, I. Gol de

Jesús.

INFANTILS II

12-X-96: (amistós). Espanya, 3 - Santanyí,
3.

INFANTILS I

5-X-96: Pobler, O - Espanya, I. Gol de Rafel
Ferragut.

12-X-96: Espanya, 12 - Can Picafort, 0.
Gols Ilucmajorers: M. Moragues (4), Ferragut
(3), Martí (4) i Barceló.

19-X-96: Porto Cristo, 0 - Espanya, 5. Gols
de Martí (2), Fcrragut (2) i Barceló.

JUVENILS

5-X-96: Espanya, O - Sóller B, I.
12-X-96: Margalia 3 - Espanya, 2.
19-X-96: Espanya, 4 - Can Picafort, O. •

Cadets CD Espanya
Es mantenen els punts a casa

Deis 19 jugadors fitxats aquesta temporada. n' hi ha
15 que són de primer any. A primera vista sembla que
aquesta es una qüestió d'una importància relativa però
després, quan es juga amb equips de "grans", com un
Escolar o un Vilafranca, és un desavantatge que s'acusa
de manera ben patent. Els nostres cadets tenen  técnica i
saben jugar a futbol però el seu físic, encara, no s'ha de-
senvolupat prou i en moltes ocasions es veuen inferiors
en condicions físiques davant uns adversaris, que, tot si-
gui dit, enguany "fan llenya". Aposta hi ha un jutge, un
àrbitre que decideix posar ordre quan la violencia s'en-
senyoreix dels nostres camps de futbol (j ho deim a tots
els nivells) pea) aquesta "ordre" no sembla ser la tònica
general dels màxims jutges dels encontres, almcnys pel
que fa als cadets. En general, els àrbitres fan cas omís de
les travetes, empentes i altres infraccions que  es comen-
ten al llarg del campionat i hem observat que jugar net
no és la característica general dels conjunts d'aquests
al.lots. Es una llàstima. Però vegem els darrers resultats
de que tenim notícia des dc la passada informació que us
oferírem .

20-X-96. Espanya, 5 - Cardessar, 0. Gols de Can-
yelles (2), R. Ramos (2) i B. Manresa.

26-X-96. Vilafranca, 2 - CD. Espanya.  I. Aquest
ha estat el pitjor partit que hem vist fins al moment. Els
jugadors llucmajorers es limitaren a seguir el mal joc
dels locals i no n'endevinaren cap. Al final, un gol de
Canyelles va llevar una mica de mala boca de l'encon-
tre.

3-XI-96. Espanya, 9 - Porreres,  I. Gols de R. Ra-
mos (3), Canyelles (3), R. Secilla (2) i B. Manresa.

I es que quan juguen a casa és una abra història.
Una golejada que, sempre se sol dir, hauria pogut dupli-
car-se. Un Espanya creatiu i tècnic, davant un Porreres
mancat d'esforç i d'oportunitat. Un encontre en qué va
dominar cl 90% de temps el conjunt local i que el gol vi-
sitant va arribar no se sap ben 66. com. Tant de bo aquest
resultats es repeteixin a fora! •
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ESPORTS 

Club Bàsquet Joventut Llucmajor - Escola de Bàsquet

Comencen a formar-se alguns equips de pre-mini

Miquela Oliver i ApoLlOnia Nada, amb els Pours jugadors de bàsquet.

Guillem Oliver
Foto: C.,Julia

Amb el suport de l'Ajuntament i
Ia col.laboració de les associacions de
pares clefs col.legis Jaume III, Sant
Bonaventura i Nostra Senyora de
Gracia, l'escola de bàsquet esta fun-
cionant aun bon ritme; setze nins i
nines de set a nou anys són els qui
han triat l'esport del bàsquet per fer
les seves primeres proves.

Des dels primers dies, dues juga-
dores del Club, que, per cert, enguany
prefereixen descansar com a tais, es-
tan posant tota la il.lusió i el temps
que eis estudis els permeten per in-
tentar ensenyar aquests al.lotets.
N'Apol.16nia Nadal i na Xisca Mai-
mó, se presentaren voluntaries per dur
la preparació dels mes petits, i amb
molt de gust ho començaren, després,
els estudis superiors que ambdues es-
tan cursant a Palma no els ha permès
estar tots els dies, dilluns, dimecres i
divendres, de cinc-i-mitja a sis-i-mit-
ja, pea:, això no haura cstat problema,
ja que, dues companyes seves, també
jugadores aventajades del club les su-
tituiran en les seves absències, són na
Miquela Oliver i na Maria Francisca

Server.
Parlam amb n'Apol.16nia Nadal i

ens in forma del trui que es duen mon-
tat amb els futurs jugadors de bàs-
quet... -Pensàvem que hauríem de co-
mençar a ensenyar-los a fer botar la
pilota, controlar-la i fer-la avançar i
realment ha estat així, però en contra
del que havíem pensat uns quants ja
comencen a ten ir idea de fer entrades
i començar a fer qualque jugada i aim')
ens ha sorprés agradablement. El
temps es el que més falta ens fa, quan
començarem a treballar amb els nins
encara no havíem començat les clas-
ses -jo csudii turisme- i na Xisca tam-
bé estudia a Palma a la UIB, per això
ara na Miquela i na Maria Francisca
ens ajuden i ens supleixen alguns
dies. Quan els nins hi són tots, una
tota sola no els pot controlar i no fan
res, hem de ser com a minim dues.
Quant a la resposta es molt positiva,
els nins ens fan cas i se semen moti-
vats, és una experiencia molt agrada-
ble per a ells i per a nosaltres. Ara be,
com es natural el que volen fer els
nins i les nines que aprenen es formar
equip i jugar amb una altre i amb això
estam treballant; el dimecres d'aques-
ta setmana l'equip mini masculí va

jugar el seu primer encontre i ja de-
mostraren que tenen molta de volun-
tat. No poden estar entrenant contí-
nuament, han de tenir l'alicient dels
encontres, de la competició, que al
cap i a la fi es per això per que se pre-
paren.

En Miguel Gual es qui supervisa
la feina i té cura de l'escola però ell
també té molta de feina com entrena-
dor i directiu. La directiva té molta
d'il.lusió que se vagi aprenent i es va-
gin formant equips de pre-mini i mini
i tirar enclavant a veure si de tant en
tant surt un jugador o jugadora que
destaqui un poc tot i sabent conser-
var l'estructura de I 'equip. Perquè,
això sí, el bàsquet es sobrctot una fei-
na d'equip, aquí no valen individua-
lismes perque, sinó llavors seria quan
es perdria tot i la feina feta seria de-
bacles.

Recordam n'Apol.16nia quan va
començar a jugar que tenia nou anys,
sempre avançava amb molta valentia
i de Ilavors ençà sempre ho ha fet ai-
xi. Des d'aquesta plana l'animam a
que continuï igual i que ensenyi als
que li vénen darrera a jugar amb la
mateixa fe i valentia que ho ha fet
ella. Endavant! •



Cacti amb cans Eivissencs

Antoni Cladera Salas, campió de Fires
caçador mata el conill amb el gaia-
to el punt es invalidat ja que es el
ca qui ha d'agafar el conill i Púnic
que el caçador pot fer es orientar el
ca.

El campionat de Balcars se ce-
lebra en dos llocs de la finca de
s'Avall (Ses Salines) i la resta de
finques són del terme de Llucma-
jor ja que aquest es el millor te-
rreny de garriga de Balears. Anto-
ni Cladera insiteix a donar les gra-
cies als propietaris de les finques,
que possibiliten la realització
d' aquest tipus de proves.

Per acabar, dir que es una mo-
dalitat de caça, tanquil.la ja que no
han de matinar i se sol caçar de 3 a
4 hores: a mitjan mad es fa un be-
renar a Capocorb, se sortegen les
finques i de devers les 14 hores

Catalina Font.

Cada any, per les Fires se celebra el campionat local
de caça amb cans eivissencs i els tres classificats partici-
pen després al Campionat de Balears. Aquestes són unes
proves per als empadronats a Llucmajor; es una modalitat
de caça que es practica amb una "guarda" de cans, amb un
minim de 4 a un maxim de 6 i aquest darrer campionat de
Fires s'ha realitzat amb vuit "guardes".

Cada propietari deixa la seva finca per al concurs i se
sortegen per tal que cada guarda en tengui una d'assigna-
da. Enguany a n'Antoni Cladera li va tocar caçar a son
Granada i de 17 conills en va agafar 15, xifra considera-
da extraordinaria i que ii valgué el campionat de Fires 96.
Amb aquest triomf A. Cladera fa tres anys consecutius
que s'alça primer classificat en la moda l itat de caça amb
cans eivissencs.

Un "jutge" és qui adjudica la puntuació; per puntuar el
minim és de 8 conills (conills trobats - conills agafats), a
partir d'aquest número es van sumant punts i si se n'acon-
segueixen menys de vuit, se'n descompten.

Òbviament aquesta raça de cans té unes característi-
ques especials: molta agilitat i una oïda finíssima. La se-
va caça es de sentit, perquè quan han localitzat la presa,
amb l'olfacte, l'encalcen a traves del sentit de l'oïda. Per
al nostre campió, l'exit no es del caçador sinó dels cans,
tot i que d'una finca a una altra hi pot haver molta di-
ferència ja que en una pot haver-hi molts con ills que esti-
guin poc encalçats mentre que pot tocar una finca amb
pocs conills i la dificultat de puntuar es major.

Val a dir que el caçador no duu cap arma, només un
gaiato i una cantimplora amb aigua per als cans. Si un
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TALLERS MARINA

ELS NOSTRES VEHICLES INDUSTRIALS VOS OFEREIXEN ROBUSTESA,

HABILITAT, COMODITAT, SEGURETAT I MANEJABILITAT

C/. MARINA, 104 - TEL. 66 05 21

EXPOSICID I VENDA: C/. MARINA S/N. - LLUCMAJOR
ZURICH
SEGUROS
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ESPORTS 

Notes columbUiles del mes d'octubre:
Joan Jaume

El Club Colombeifil Liucmajorer, en aquest mes d'oc-
tubre de 1996, ha duit a terme les següents activitats:

Pla d'entrenament:
La Junta Directiva, a proposta del President de Curses,

D. Llorenç Tomàs, va aprovarei següent pla d'entrenament
pels coloms que aquesta temporada hi prendran part.

Els punts d'amollada Data
SON MULET 	 6-11-96
SON MARRANO 	 13-11-96
ES LLOBETS 	 20-11-96
SES COVETES 	 27-11-96
SA COLÒNIA 	 4-12-96
SANTANYI 	 11-12-96
ENCRUAMENT DE PETRA

"CRUCE" DE PETRA 	 18-12-96
INCA 	 27-12-96
BUNYOLA 	 3-01-97
CASINO 	 8-01-97
SANTA PONÇA 	 15-01-97
PORT D'ANDRAIX 	 22-01-97

La finalitat d'aquests amollades és potenciar el sentit
d'orientació dels nostres animals, a la vegada que donar-los
a conèixer l'espai que travessaran una vegada arribin a les

notres costes des d'Eivissa o la Peninsula a l'època de cur-
ses.

MEMORIAL BERNAT VADELL:
La cursa es farà amb quatre amollades en els següents

punts:
PORT D'ALCUDIA.
CALA D'OR.
PORTO CRISTO.
CALA RAJADA.
PORT D'ANDRATX.
I SANTA PONÇA.
El dia de la cursa es treurà a sort el punt d'amollada.

Podran prendre part tots eis socies amb un intixim de 5 co-
loms i un minim de 3. Les dates de les amollades seran: I,
6, 8 i 12 de desembre de 1996.

CURSA DES REIS:
Oberte a tots els sods, es farà a una amollada en el

PORT DE SÓLLER amb un equip de tres coloms per con-
cursan t.

AMOLLADA DE FIRES:
El dia de la Darrera Fira, 13 d'octubre, es va dur a ter-

me l'amollada de més de 700 coloms al recinte de les xi-
fres, envoltants del Col.legi Rei Jaunie 111, a F arribada de
les autoritats i I lenques.

VACUNACIO:
La vacuna de PARAMIXOVIROSIS va ser inoculada

als coloms dia 27 d'octubre.
Es preten evitar que els coloms agafin aquesta malaltia

que afecta la major part d'aus de corral. La malura fou
descrita per primera vegada l'any 1926 a la ciutat de New-
castle, Anglaterra. Està motivada per un virus, LID Parami-
xovirus. És molt greu i contagiosa. En un principi va afec-
tar principalment a les gallines, pea) també altres espécies
com els coloms. Entre els anys 1971 i 1973 es donen els
primers casos amb coloms i l'any 1981 apareix, per pri-
mera vegada, com epidèmia a l'Estat Espanyol i a altres
paissos de la mediterrània. Es apartir d'aquesta data que
s'ha anat repetint periòdicament entre els nostres animals.

Aspectes clinics de la malaltia: el període d ' iscubació
és molt variable, passa d'uns pocs dies a setmanes. Les vies
naturals d'entrada d'aquesta malura són l'ull, el nas i la
boca. La infecció es transmet per contagi directe a partir de
les segregacions i excrecions deis coloms  malalts. Els pri-
mers síntomes són trastorns de l'aparell digestiu, diarres
produides per la destrucció de célluies intestinais. Els se-
gueixen transtorns nirviosos que són molt característics: els
tremola el cap, la torticolis (el cap invertit). pèrdua del
sentit de l'equilibri (cauen amb molta facilitat, volen sen-
se direcció,...), transtorns de la vista (les aus piguen al cos-
tat dels grans), paràlisi d'una o més extremitats,... la quan-
titat d'animais malalts se situa entre un 30% i un 70%. Si
bé, la niortandat, és, només, d'un I 0%.

Tractament: no existeix cap tractament específic, ja
que els virus no són sensibles als antibiòtics bacterians. El
medicament només ajudarà al colons a vèncer la malaltia.
•
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Infants, home i dona
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SORTIDES ESPECIALS
PER A GRUPS

OFERTES A
CANARIES

LLARGUES
DISTANCIES

SORTIDES DE
L'INSERSO 

C/. Mana Antônia Salva, 38
Tel. 44 22 50 • Fax. 44 11 10

	
S'ARENAL

Entre noltros  

Naixements

I Vanessa-Madeleine-Monika Borck, filla de Mark i
de Madeleine, 27-9-96.

2.- Miguel-Angel Pons Fernandez, fill d'Antoni i Isa-
bel, 29-9-96.

3.- Marc Ochoa Nadal, fill de Francesc i Catalina, I (l-
10-96.

4.- María-Magdalena Reda Ribas, filla de Bernat i Ca-
talina, 12-10-96.

5.- Thais Carco Ferra, filla d'Antoni i Ma Del Carme,
14-10-96

6.- Ana-María Jarefío Cifuentes, filla de José i Reme-
dios, 20-10-96.

7.- Lorena Tirado Molero, filla de Juan-José Josefa,
19-10-96.

8.- Miguel Tomas Tomas, fill de Jaume i María, 31-10-
96.

9.- Jose Alfaro Martínez, fill de José i María, 29-10-96.

Matrimonis

1.- Joan-Lluís Martín Cardona - María Magdalena No-
guera Cantallops, 7-9-96, a l'Esgl. Sant Bonaventura.

2.- Victor-Manuel Rubio Mantos - Àngela Soler San-
chez, 20-9-96, a l'Esgl. de Sant Bonaventura.

3.- Pere Ramis Pocoví - Antonia Sbert Jaume, 29-9-96,
a l'Esgl. Sant Bonaventura.

4.- Damia Coll Escriband - Manuela Mingorance Pujol,
7-9-96, a la Parròquia de Sant Miguel.

5.- Gabriel Ramos Higuero - Francisca Gutierrez Milla,
5-10-96, a l'Esgl. de Sant Bonaventura.

6.- José Henares Jimenez - Ana María Gutierrez San-
chez, 25-9-96, a la Parròquia de Sant Miguel.

7.- Francesc-Antoni Adrover Mármol - Dolores Cosa-
no Arjona, 12-10-96, a l'Esgl. Ntra. Sra. de la Lactancia.

Defuncions

I José-Lluís Aranguez Diaz-Perialver, 26-9-96, als 45
anys.

2.- María Barceló Bonet, 8-10-96, als 80 anys.
3.- Gabriel Niell Matas, 27-9-96, als 78 anys.
4.- Catalina Vich Salva, 27-9-96, als 81 anys.
5.- Andreu Orell Salva, 11-10-96, als 22 anys.
6.- Mervyn-Lewis Jenkins, 8-9-96, als 63 anys.
7.- Dawn-Marie Parker, 11-9-96, als 30 anys.
8.- Rafel Fiol Adrover, 20-9-96, als 78 anys.
9.- María Verd Florit, 20-9-96, als 84 anys.
10.- Bartomeu Arrom Mir, 22-9-96, als 81 anys.
li.- Francesca-Aina Martí Monserrat, 30-9-96, als 80

anys. •



12 eines tradicionalment emprades
en els obradors de fusters i ebenistes
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.-	 Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

•Passatemps Pes forat
- s mcix 

Sopa de lletres

A totes les cases solen tenir ben arreglat l'aiguavés
de davant, hé per al plaer personal de veure'l així, be per
fer bona impressió als externs.

De les quatre rotondes que hi ha al nostrc pubic n'hi
ha dues de molt cuidades.

La del Molí, ni fu ni fa, i la de la carretera d'Algai-
da que ens uneix amb el centre està abandonada de la
mà... del BATLE.

Es veritat que amb unes argues municipals que per
no tenir, no tenen ni pols ni teranyines, poques coses es
poden fer, però també ho es que els ullastres plantats al
camp de futbol han estat un encert i a un cost mínim.

Tres ullastres dins la rotonda i passar-hi el motocul-
tor un pic cada mes no és cosa que afegís al banyat, i, a
mes, canviaria la mala imatge que fa. •

Solució del mes passat

- Beat Ramon LI ul I
-Caputxins
- Corpus Christi
- Dominiques
- L'Assumpció
- L'Encarnació
- L'Esperit Sant
- Sant Francesc
- La Seu
- La Sang
- Montision
- Sant Miguel

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR



BARTOMEU JAUME NADAL, S.A.
RENAULT

EL PLACERorJwim 	 Ronda Migjorn, s/n - 	 00 01 40 i 06 00 41

SERVEI I PREU
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Agraïm la vostra visita

LA MILLOR  BOTICA 
DE

 CADA
 DIA

C/. Nicolau Taberner, 39 - Tels. 12 06 97 - 12 06 98
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S.L. 	 Ronda Patient, 26 - Tel. 66 01 70

• Li regalam aquest

telèfon mòbil per

un canvi d'olis o

per la compra

superior a cinc mil

pessetes.

• Nota
S'haura de donar d'alta.    

Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L. 

Audi 411M 

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

Te prometemos que nada ha cambiado
Cambiar para qua nada
cambia, evolucionar
para qua todo siga
igual. El nuevo Gil. En
su interior. un evidente
sentido do la ostatica
reflejado en detalles
como la emblematica

pelota de golf en la palanca de cambio.
Por fuera, las nuovas llantas de aleación de tres

piezas ponen de manifiesto la rebeldia de su

caractor. Y en el corazón un motor de hasta 150
CV de potencia.

El nuevo GTI es. una vez mss, el ideal a batir, un
coche que levanta todo tipo de envidias, obsesio-
nes y comparaciones con las que el conductor del
Gil ya ha aprendido a convivir. Un coche que al
probarlo, convierte on banal la sensación quo pueda
experimentarse al volante de otros coches.

Potoncia, belleza y caracter. Una conquista que
quiza tu coche actual no tenga. Pero no to preocupes,
porque no es el único

Nuovo 00K CITI 16 V 160 CV, con ABS, EDS. doble airbag,
aire acondicionado, drocción asistida, cierre contralimdo,
valunas electric.. computadora Ito, honk. Ilantas do aleación
BM, asiontos ilocaro , faros antiniebla, etc.

Nuevo OM Cal 115 CV, con el rnismo equipamiento quo la
versa-A, 16V 150 CV except° [OS lopmonal).

Nuevo Golf Gil
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