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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

A•43-Editorial

35è Aniversari de
l'Obra Cultural Balear

Benvolguts socis i amics,

Gracies per defensar sempre i pertot la Ilengua pròpia de Mallorca, la llen-
gua catalana. Per defensar la cultura i la identitat del nostre país insular, el pile
autogovern per a les Balears. Gracies per tots els anys en que heu fet costat a
l'entitat. Gracies per la vostra fidelitat als ideals que guien la seva actuació. Gra-
cies per ser-hi sempre, per no fallar en els moments decisius, per empènyer amb
força!

Entre tots hem fet, al Ilarg d'aquests 35 anys, moltes coses. Hem de desta-
car la tasca sovint anònima de milers de persones que han fet feina atnb sentit
de país, a les escoles, als instituts. A la premsa forana i de ciutat. A centenars
d'associacions d'esplai, juvenils, socials, culturals, veinats, de solidaritat, sin-
dicals i patronals. La seva llavor ha començat a donar fruit, ara sabem que som
més que mai, que tenim més força, que són molts els qui compten amb nosal-
tres. Constatam que avui costa de trobar una entitat on no hi hagi defensors de
la llengua, persones amb consciencia nacional, amb sentit de la col.lectivitat.
Tot aquest pes i aquesta força, els hem de posar al servei d'iniciatives que la
nostra societat reclama i necessita.

La reacció popular d'aquests dos darrers anys, expressada en les dues Dia-
des multitudinàries celebrades a Palma els anys 1995 i 1996, ens els Correllen-
gua dels joves o en les Trobades d'Escoles Mallorquines, no pot alluixar de cap
de les maneres. La llengua pot continuar minvant els seu ús fins a una situació
difícilment reversible, basta passejar per s'Arenal, per Palma, per Calvià, per
Son Servera, per Cala Rajada...

L'equiparació de les Balears amb les nacionalitats històriques pot no asso-
lir-se mai, sense un fort impuls institucional, polític i social que encara no s'al-
bira. L'actitud dels poders públics davant una i altra causa és més bé vacillant,
tèbia i, en el millor dels casos, poc eficaç. Encara queda molta, feina i molt in-
tensa, per fer.

L'O.C.B. és patrimoni de tothom que defensa la I lengua, la cultura i la iden-
titat del nostre poble sense cap exclusió. Conscients que la Ilengua només se sal-
vara si una amplíssima majoria de la societat ho vol, tot el nostre esforç ha
d'anar encaminat únicament a sumar voluntats, a interessar els despreocupats,
a in formar els desinformats, a guanyar en positiu amics i més amics de la lien-
gua i la cultura. •

Aquest és el text del diptic del 35è aniversari de l'O.C.B.



LOCAL

PLENARI de l'ajuntament, 28-4-97.
A rnau  Tombs.-

Querella criminal contra Baltasar Ramon Clar

El plenari ordinari celebrat per l'Ajuntament de Lluc-
major va resultar ser tan llarg com polemic, per les mo-
cions presentades per l'oposició i [equip del govern mu-
nicipal, amb Ilargues discussions i perorates, en les quals
s'han de remarcar les del PSM en la persona de Llompart,
que va sortir amb tota classe de desqualificatius. Com sem-
pre, totes les mocions de l'oposició foren rebutjades pels
vots majoritaris de l'equip de govern.

Autopista Palma-Manacor

Les mocions del PSM i del PSOE relatives a la projec-
tada autopista Palma-Manacor al pas fora del case urbà de
Llucmajor, Llompart, alhora que es manifestava en contra
d'aquesta "per excessiva, que no resol el problema del
transit, que destrueix molt espai rústic", afegint que exis-
teixen altres alternatives com "el tren i els transports pa--
Hies", i va sol.licitar una major informació per al públic
davant un tema tan important per al poble, projecte al qual
ja s'han oposats els Ajuntaments de Campos i de Porreres.

Antoni Garcies, del PSOE, també va sol.licitar una ma-
jor informació pública per tal que els ciutadans es mani-

festin de forma clara. El linen( de batle, Lluc Tomas, va
justificar el rebuig de la mock') client que el projecte te un
estudi d' impacte ambiental favorable, va anar a informació
pública avalat pels tècnics i que "30.0(X) cotxes no poden
passar pel casc urba, per la qual cosa ja fa temps que sabí-
em que s'havien de desviar, ajustant-se també al pia de
carreteres".

Querella contra B. Ramon

L'equip de govern va presentar dues mocions per la
via d'urgència. La primera, que fou aprovada per unani-
mitat, va ser sobre la construcció de voravies i asfaltat a
l'obertura del carrer Ramon Llull, i la segona, molt discu-
tida, sobre la querella criminal interposada per l'Ajunta-
ment, per l'acusació i denúncia de Baltasar Ramon Clar, el
qual va denunciar l'Ajuntament per un possible delicte

prevaricació i estafa, en considerar que la liquidació dc
l'Ajuntament sobre Patorgació de la II icencia per a l' am-
pliació del Club Nàutic de s'Estanyol, en lloc de fer-se en
base als 700 milions del pressupost, s'havia d'haver fet
sobre més de mil in ilions, per la qual cosa es feia un favor
al Club i se li perdonaven una serie de milions.

Sobre aquesta denúncia, que ja va ser tenguda en comp-
te pel jutge, el baile Gaspar Oliver va dir que es plena de
falsedats, que hi havia altres vies per in fmmar-se i no anar
al jutjat, per la qual cosa s'entén que la intend() del de-
nunciant fou perjudicar l'Ajuntament, a Ines de retardar
l'ampliació del port esportiu de s'Estanyol, per  això es
presenta aquesta querella, perquè s'involucra la imatge i
I' honor de l'Ajuntament i es demana al Sr. Ramon una ¡ti-
demnizació de 10 milions de pessetes.

A. Garcies va dir que no hi estava conforme: "És una
persecució, perquè si cada ciutadà que no esta conforme
amb qualsevol actuació de l'Ajuntament ha de ser quere-
Hai, no acabaríem mai". A. Llompart, per la seva banda,
també es va oposar a presentar la querella, tot argumentant
que es va denunciar un fet que consideraren lesiu i a tiles,
si la denúncia ja ha estai sobresseïda, per que aquesta que-
rella?

Altres assumptes

La moció del PSOE relativa a la liquidació del l'any
1996 i presentació del nou pressupost municipal acusant el
consistori governant cie no complir la  hei en retardar-lo,
fou rebutjada també quan van replicar Lluc Tomas, que no
s' infringia cap hei i que "la setmana que ve presentarcm la
liquidació del 96".

Mock') del PSOE sobrel'adhesiel al conveni firmat en-
tre GESA i el CIM, sobre estalvi energetic, també rebutja-
da per considerar que l'Ajuntament ja compleix aquesta
normativa, clue a mes només anira destinada  a municipis de
menys de cinc mil habitants.

Una altra moció del PSOE, també denegada, que de-
manava Ics subvencions al Pla Mirall que fos per a la re-
habilitació de façanes i no per a noves rajoles de curers i
dc places. •



L'Ajuntament demanda un membre
del col.lectiu antiampliació

Demana a Baltasar Ramon una indemnització de 10 milions de pessetes.

L'Ajuntament de Llucmajor ha presentat una demanda
criminal contra Baltasar Ramon Clar, un significat membre
del col.lectiu que s'oposa a l'ampliació del Club Nàutic de
s'Estanyol. La demanda acusa Baltasar Ramon i el difunt
Mateu Gamundí d'un pretès delicte de falsa acusació i
sol.licita una indemnització de 10 milions de pessetes en
concepte de reparació pels danys que hagi pogut sofrir la
imatge de la Corporació municipal i el seu Alcalde.

La decisió va ser adoptada en la sessió plenaria del
mes d'abril amb els vots de la majoria (PP i ASI) i contra
el parer de l'oposició (PSOE i PSM) que ni considera la
urgencia de la decisió ni va veure fonament per a una de-
manda en els fets al.legats pel govern municipal.

La resolució adoptada pel Ple acusa el demandat Bal-
tasar Ramon d'haver acusat en fals el Batle i l'Ajuntament
en haver-los acusats, mesos enrera, d'uns delictes fiscal i
de prevaricació.

Arran de la concessió de la Ilicencia municipal d'obres

al projecte d'ampliació del club nàutic de s'Estanyol el
consistori ingressa taxes i imposts per un projecte valorat
en poc mós de set-cents milions de pessetes. Aleshores
Baltasar Ramon i el difunt Mateu Gamundí denunciaren el
Batte i l'Ajuntament dels delictes abans esmentats en en-
tendre que el valor real del projecte d'ampliació superava,
de molt, els set-cents milions de pessetes pressupostats i
que, per tant, l'Ajuntament hauria deixat d'ingressar fortes
quantitats en concepte de taxes i imposts.

Tanmateix, les diligencies obertes arran d'aquella de-
núncia han estat provisionalment sobresegudes pc] jutge.
Així.) ha donat peu a l'equip de govern de l'Ajuntament a
presentar aquesta demanda que es basa en la pressumpció
que l'ara acusat hauria actuat de mala fe en acusar l'Ajun-
tament tot i haver tengut ocasió, raona l'escrit de l'acusa-
ció, de conèixer els in formes tècnics que avalaven la valo-
ració del projecte presentat a la Casa de la Vila. •

Una solució parcial per a S'Arenal

El passat 24 d'abril el director provincial del MEC,
Francesc Romero va comunicar als pares d'alumnes dc
S'Arenal la notícia d'una solució parcial al problema plan-
tejat per la manca d'un Institut de Secundaria. La solució
fou la de traslladar el nins/es de Ir  de Primaria a l'escola
vella de S'Arenal, on ara hi anaven només els de parvula-
ri. D'aquesta manera, en cl Col.legi Públic Els Tamarells
quedaran Mures sis aules, les quals podran ser ocupades

pels alunines de 3r d'ESO i aquests no hauran de traslla-
dar-se a FIES Llucmajor. Els alumnes de 3r tendran el seu
propi professorat i cap d'estudis.

Francesc Romero va manifestar als pares que abans
que s'acabi cl seu manament, el 31 de desembre, espera
poder anunciar la construcció de l'Institut de S'Arenal, el
qual creu que podrà estar en funcionament el curs 1998-99.
•

El C.P. Els Tamarells acollirà els alunines de 3r d'ESO de la
zona costanera de S'Arenal.

Concert per la Banda
de Música

Divendres, 23 de maig a les 21'30
al Teatre Recreatiu

Director: Vicenç Castellano Alcaide

Entrada Mare
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Onze poemes
Antònia Font

Érem molts i, potser per això, vain riure molt. Era dia
trenta d'abril al vespre a Gracia; era la presentació del da-
rrer 'fibre de poemes dc Miguel Bezares, titulat Il poe-
mes" i publicat a la col.lecció Balanguera de l'Editorial
Moll.

La vetllada fou completa i es configura en quatre as-
pectes tots ells plenament aconseguits: presentació de l'es-
criptor (mes que del Ilibre) per part de Margalida Pons;
ambientació visual amb projeccions de dihuixos de Biel
Thomas sobre la pcnya del santuari i diapositives del pro-
ces creatiu del poeta; lectura d'alguns poemes per part
d'un Miguel una mica nerviós i, per arrodonir-ho, un sopar
de pa Limb oli i vinet on tots els assistents es lleparen els
dits.

Al final, tots tornarem a casa amh un llibre dins la hut-
xaca, avui encara tot just fullejat però que evidentment
s'ha de Ilegir. Ja ho sabeu, dones, eis qui no hi éreu: podeu
trohar "11 poemes" a quasi totes les llibrerics. •

Fr. Sebastià Rosselló
Horrach, T.O.R.,
premi de poesia

F.X.Tomàs

Organitzat pel grup Antics de Sant Mai de Campos, cl
passat 6 d'abril es va fallar el premi de poesia del primer
Certamen literari Sant Blai d'aquesta vila. Un hiniamer de
naixença i Ilucmajorer d'adopció va ser el guanyador del
Ir. premi.

El Rvd. P. Sehastia Rosselló i Horrach, T.O.R., va aeon-
seguir aquest guardó amb el reball que va presentar versant
sobre el tema de la vida glosada de la serventa de Déu sor
Maria Rafela. Val a dir que la figura d'aquesta religiosa
campanera, que té en marxa el proees de bean ficació, va ser
la inspiració perquè el P. Sebastia Rosselló portas a terme el
treball de glosar, fil per randa, tota la biografia d'aquesta re-
ligiosa fundadora de la Congregació de les Germanes Mis-
sioneres deis Sagrats Cors.

Hem d'esmentar que la tasca literaria d'aquest francisca
de Biniamar que actualment serveix a la comunitat del
T.O.R., de Llucmajor es ben extensa. Cal destacar, entre
molta d'altra labor literaria, els diversos panegírics fets per
diferents testes patronals de pobles tais com, Arta, Pina o Bi-
niamar. I també es de destacar el Pregó de la festa anval en
honor de Santa Tecla, patrona de Biniamar, que el fran-
cisca pronuncia en el seu poble dia 23 de setembre de 1990
i en la introducció del qual, el P. Francesc Bonafe,
M.S.S.C.C., ja va apuntar que les paraules i les lietres del P.
Sebastià Rosselló deixen anar una flaire de romanins i mur-
teres florides... de la Plana Forana, les Planes i els Maniols;
indrets, aquests que hem esmentat, ben coneguts per les te-
rres biniameres.

Semblantment el P. Sebastia Rosselló es autor del pane-
gíric glosat de la nostra patrona Ilucmajorera, Santa Candi-
da i 'legit a l'església parroquial de Llucmajor per les lestes
patronals de 1992. També del panegíric en honor de Sant Isi-
dre Liaurador, patró del ilogaret de Randa i autor del sermó
glosat predicat en ocasió del III aplec de la Mare de Déu de
la Panada a l'ermita de Sant Honorat a la muntanya de Ran-
da.

Rehi, doncs, el P. Sebastià Rosselló, la més cordial en-
horabona per aquest premi de Poesia aconseguit a la vila de
Campos i que la seva labor literaria continui endavant per
molts d'anys. •

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (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)



Spot publicitari al
Recreatiu

Gran espectació aquest mes d'abril al carrer de sa Fira
i a Plaça a causa del rodatge d'un spot publicitari al ci nema
Recreatiu.

Una productora sueca de cinema amb seu a Palma havia
de fer un anunci televisiu per una marca, molt coneguda a
Suecia, de paper higiènic. Després de fer un casting entre
totes les sales de cine de Mallorca es decidiren per la de
Cas Coix que per unes hores canvià de nom (cinema 2000)
i de look. El rodatge suposà un gran desplegament de mit-
jans tècnics i humans, quasi una dotzena de camions i una
quinzena d'extres a niés dels protagonistes i els  tècnics.
Tot això per rodar una història curtíssima, la sinopsi de la
qual es la següent: un jove aparenta la musculatura que no
te, camuflant-se baix de la roba paper higiènic. Juntament
amb la seva al.lota van al cine a veure una pel.lícula trista,
l'al.lota es posa a plorar i el paper higiènic que duu el seu
¡ironies li va molt bé per eixugar-se les ngrimes.

La Il fistinia és que si no anam a Suecia no podrem veu-
re el Cinc de Cas Coix per televisió. •

Un altre cometa
ens ha visitat

Com diguérem a la revista de l'abril de l'any passar parlant
del corneta Hyakutake, per enguany s'esperava la visita
d'un altre espectacular "estel amb cua". Aquest ha arribat
i no ha decebut els aficionats a l'astronomia que han pogut
gaudir d'un espectacle encara millor que el de 1996.

El cometa Hale-Bopp ha esta niés lluminós que el Hya-
kutake malgrat passar molt mes Iluny de la Terra; pet -6 el
seu nucli sèlid té 40 Km de diunetre front als 2 Km del co-
meta de l'any passat, la "coma" (la boira Iluminosa que
l'enrevolta) té uns 200 mil Km i la cua s'allarga mes de 80
miIions de Km.

A principis de maig, quan aquest número de la revista
surti al carrer encara es podrà contemplar. S'ha de mirar
cap a ponent just quan comença a fer fosca ja que aviat se
pon i unes poques hores ahans de sortir el sol se pot tornar
a veure, aquest cop a llevant, lins que la claror del sol el fa
invisible. •

Fotografia Jeta des de Binificat a les 5 del man' dia 24 de marc,
1997 and) un objectin de 50 miii i tout exposició d'uns 20 seg.

ana) pel.lícula Ektar 1000 asa. (foto M. Barca())

expert ELÈCTRICA

Sens dubte te convencerei   

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

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



El C.P. Jaume III ha viscut en-
guany diverses activitats al voltant de
la Festa del Llibre, organitzades per
professors i AMPA. A mes de l'ex-
posició i venda, que va permetre a
alumnes i pares veure, tocar, triar, i
comprar llthrcs, els cursos de mes
edat conversaren amb Miguel Sheri
després de llegir el seu llibre La cin-
ta de plata (que, per cell, està absolu-
tament exhaurit), mentres que altres
escoltaren les rondalles de Sara la
Rondallaire. •

LOCAL

Antoni Gamundi reelegit President
de l'Associació de la Tercera Edat.

A.Tomàs

El local de l'Associaci6 de Jubilats de Llucmajor va ser insuficient per al-
bergar la missiva assistència de sods que varen acudir a depositar el vot a una
de les dues candidatures presentades per a l'elecció de President i Directiva, per
Ia qual cosa molts associats hagueren de fer coa al carrer per votar.

Després de més de tres bores, entre vots i escrutini, va sortir novament ree-
legit president, Antoni Gamundí, per un marge de 99 vots dels 477 sods que de-
positaren la papereta, ja que el resultat de l'escrutini va ser aquest:

Antoni Gamundí, 288. Joan Catany, 189.
Va presidir la votació el vicepresident de la Federació de Jubilats, Joan Ma-

tas, el qual al final va felicitar tothom per la correcció en que es va desenvolu-
par l'acte, tot instant els cios candidats a col.laborar en el bon funcionament de
l'associació, perquè "no és bo clue hi hagi dos Kind°Is enfrontats".

Finalment, Gamundí i Catany es varen fer una encaixada de mans, i cl ree-
legit president va agrair a qui el va votar i a qui no, per la participació. •

X Aniversari de la
Banda de Cornetes

i Tambors

El passat dia 17 d'abril es va ce-
lebrar al Restaurant Tropical el X
Aniversari de la Banda de Cornetes i
Tambors, en presencia dels padrins
de la banda: el cantant Tomeu Penya
i Cristina Vera, la Miss Balears 1993.
Festa i sarau ompliren la sala i un any
niés el bon humor fou el protagonis-
ta.

L'Ajuntament va col.laborar en
aquest X An oferint una here-
nada a tots els assistens, i un sandal l
i un plat de celiimica a cada un &Is
components de la banda. •



Yff ffir,terÍt
Histodiador Terrasa, 37

Teléfono 66 04 69
LLUCMAJOR (Mallorca)

ser

Pep Daly, president
de la U.D. Arenal

S 'Arenal
Comença una nova temporada turística

Tomeu Sbert.-

- El mes d'abril és inici de temporada turística, des de
Ia darreria de la dècada dels cinquanta i començaments
dels seixanta. El turisme ha fet canviar les principals es-
tructures de l'illa i, concretament, les de s'Arenal. Lluc-
major, ens agradi o no, esta lligat a aquest canvi. Donada la
decadencia de la indústria del calot, cosa prioritaria dins
l'esdevenir econòmic Ilucmajorer, i el transtorn dels fora-
vilers, cl turisme dugue millors benestars socials a tots els
nivells.

Deim això perquè ens trobam clavant una nova tempo-
rada on milers i milers de gent esta previst que tornin a
s'Arenal, a disfrutar de la mar, poètica i blavosa, de la plat-
ja, del sol i de les diversions a balquena. Dia I de maig, tot
a punt, pensant en cl món turístic, va transcórrer de pie ja
entregat a aquest fenomen i molta de gent sobre l'arcna
com si fos a plc estiu.

Obrí també les portes el complex d'aigües en movi-
ment anomenat Aquacity i foren milers aiximatcix les per-
sones que hi entraren. L'estiu es aquí. Tot torna a posar-se
en marxa.

També som davant una nova temporada turística en la
qual tot sembla indicar que sera bona, o almenys semblant
a la dels darrers anys. I.... diuen que el turisme continua es-
sent la vertadera font d'ingressos de l'economia balear.

Pancaritat i poesia

- Però no tot es turisme. S'Arenal va celebrar cl dia de
l'Angel la seva diada del Pancaritat, al pintoresc pont de
Ses Set Boques; alguns centenars de persones hi acudiren
i disfrutaren d'una diada alegre, plena d'unió i d'amistat.
La festa compta amb la visita, sempre agradable, del batle
Gaspar Oliver.

La vesprada anterior, al recinte de la centenaria antiga
capella, tengue Hoc l'anual recital de poesia, aquesta ve-
gada en la vuitena edició, es varen millorar edicions ante-
riors, tant en actuacions dels diferents rapsodes corn en
una major assistència de públic, un públic selecte clue va
aplaudir amb ganes.

Es varen entregar els premis del "Primer concurs de
Poesia s'Unió de s'Arenal" on va triomfar la poesia titula-
da "Valle de SóIler", de Catalina Gaya Riera; el segon pre-
mi fou per a la seva germana, Maria Gaya i el 3r. per a
Eulàlia Faidella Fuster. Va tancar l'acte, la regidora de
Cultura, Antònia Sunyer.

Llibres

- Foren presentats dos llibres la mateixa setmana, cosa
inèdita a s'Arenal. A la biblioteca municipal parlaren Ma-
teu Monserrat, Tomeu Sheri, Javier MaHilo, Jaunie Alza-
mora i el mateix autor del Ilibre, Jaume Oliver i Maura. Re-
citaren pocsies Francesca Canyellas i Magdalena Servera i
actua també Maria Canyellas, amb la presencia i les pa-
raules de gratitud de la mateixa regidora de cultura abans
esmentada.

A l'antiga Capella, un nou acte cultural: conferencia de

J. Mahíllo sobre "El difícil arte cie leer, teniendo tele en ca-
sa" i presentació dels seu darrer II ibre publicat,  ¿Sabes en-
señar?, manual de supervivencia para padres y profeso-
res".

Un llibre, el d'Oliver, escrit en cataba i [Are, el de
Mahíllo, en castellà.

Amics dels Reis d'Orient

- A la plaça de Reina M. Cristina, dia 26 d'abril tingué
Hoc venda de llibres i actuacions artístiques variades. Ac-
tuaren els grups "Germandad Rociera", "Ball de Bot",
"Grup Triana", "Castanyetes en festa", "Grup Rocío" i
"Sarau i festa", entre altres actuacions. Es va fer notar fa-
vorablement l'organització (leis Amics dels Reis d'Orient
amb la col.laboració especial de la Ilibreria "Tot Llibres
Mallorca".

Notícies breus

- Continua la problemàtica sobre la necessitat de cons-
truir a s'Arenal un institut. El fabulós creixement d'aques-
ta ampla area metropolitana demana, a crits, més edificis
per a l'ensenyament.

- La UD Arenal de
futbol es a dues passes
de retornar a III Divisió
Nacional. La gestió de
Ia junta directiva, en-
capçalada per Pep Dols
es totalment positiva.
Hem de dir les mateixes
paraules sobre el tan-
dem de tècnics Ogazón-
Socies.

-Va tenir Hoc, el dia
primer de maig, una no-
va Diada Automobilís-
tica amb espectacle i
emotivitat únics.

- A Badia Gran, dies
passats, es va inaugurar
una nova oficina, un
nou servei al públic, de

la Caixa de Balears "Sa Nostra", amb la presencia del di-
rector general, Pere Batle, i els senyors Vicenç Serra, Ra-
fel Oliver, Pau Dols i cl delegat de les oficines de s'Arenal,
Jordi Mulet, i el batle G. Oliver.

- Els actes de Setmana Santa foren brillants i amb mol-
ta participació.

- Continua endavant allò d'homenatjar els trencadors
de mares, vertaders fundadors de s' Arena!. •
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Els Xeremiers de Sa Calatrava,
un concert ben instructiu

Miguel Cardell
Foto: C.Julia

Hi ha ais arxius documents medic-
vais que constaten l'existència de jo-
glars i ministrils ilucmajorers, i remota
memória de xeremiers de la vila. Lle-
vant aquests precedents, ja llunyans, cl
concert de xeremies que varem poder
escoltar al Cafe Colon el passat diven-
dres dia 18 d'Abril, organitzat per la
delegació ilucmajorera d'Obra Cultu-
ral Balear es pot considerar una inicia-
tiva inèdita, cl concert d'una colla de
xeremiers. Conèixer millor, i aixi poder
apreciar millor, aquest patrimoni de la
música popular mallorquina era la fi-
nalitat d'aquesta in iciativa, que fou
prou hen acollida per un públic entre el
qual no hi mancava ni la taulada d'ale-
manys.

En foren protagonistes eis Xere-
miers de Sa Calatrava, es a dir Pep Rotger i Pep Toni Ru-
bio. Amb vint anys de dedicació són considerats eis Ines
joves deis xeremiers veils de l' illa, i eis flies veils dels jo-
ves. No es debacles, ja que han estat i són pioners en la re-
cuperació i enriquiment d'aquests instruments i de la inú-
sica popular mallorquina. Tenen un disc, que s'anomena
com la colla, i s'ha reeditat fa poc en compacte, mentre en
preparen un de nou i més ambiciós. Mentre, s'ha plantejat
la possibilitat que eis distribueixi arreu del món un dels
catàlegs internacionais mes importants de músiques CAM-
ques i noves músiques. A mes  d'interpretar peces tradicio-
nals mallorquines, o adaptacions a les nostres xeremies de
músiques per instruments de la mateixa família d'ahres
parts del món, i de mostrar-nos una col.lecció d'instru-
ments de percussió, ens explicaren coses de la história, la
construcció, l'evolució i la tècnica d'aquests instruments,
que. en temps medievais sonaven a les cons deis reis, i
s'han mantinguts vius entre el nostre pubic, en aquesta

agrupació peculiar que es la colla, que, com la mateixa
semblança dels instruments, fa de les xeremies mallorqui-
nes parentes molt pròximes del sac de gemecs cataia, i am-
pliant el cercle de l'ampla varietat de cornamuses que so-
nen arreu de la mediterrania i, a mes enlla, per confins cel-
tics de l'atiantic: rica varietal d'un instrument que degué
néixer per Mesopotamia fa milers d'anys, quan l'home co-
inençava el camí cultural de les societats agraries i les pri-
meres ciutats i regnes.

Una i larga história que reviu als nostres carrers en sen-
yal de l'esta, com eis darrers set segies, d'ença que, ben
probablement, arribaren amb les tropes del Rei En Emilie i
amb la repoblació que les seguí. 1 hi poden sonar per molts
d'anys, si els mallorquins som conscients del que tenim,
sabre escoltar i fer hulla i no ens manquen artistes amb
l'entusiasme deis Xeremiers de Sa Calatrava (i si els Ajun-
laments morosos els paguen eis anys de festa que els
cieuen, ick) minor, almanco, si no fan res nies per la cultu-
ra popular, que tampoc no faria gaire nosa). •
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S'ARENAL

Homenatge a Damià Huguet

Antònia Font
Foto: C.Julià

Dia 25 d'abril, divendres, tingué lloc al cafe Colon, or-
ganitzat per l'OCB, un just homenatge a Damia Huguet,
poeta i personatge polifacètic nascut a Campos l' any 1946;
home sere, de seny i d'una sensibilitat envejable per tot
allè que va unit no nomes al men de l'art sinó també a l'ho-
me com a persona que necessita un aliment interior que
l'ajudi a conèixer-se, entendre's i millorar-se a si mateix.
Damia Huguet sabe, sens dubte, trobar aquesta força i, so-
bretot, sabá transmetre-la a tots els altres; i Biel Mesquida
i Miguel Garde11 aconseguiren que els assistents a l'home-
natge ho entenguessin.

Huguet contribuí plenament a la literatura fins al punt
de convertir-se en promotor i editor de l'Editorial Guard,
la seva tasca poètica mantingué una trajectòria constant,
igual que totes les seves altres passions (perquè si d'algu-
na manera se'l pot definir es com un home passional) com
les que tenia pel cinema o també per la pintura.

Entre les seves obres podríem destacar "Cinc minuts
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amb tu", "Ofici de sords", "Els
calls del manobra", "L'ull dels
clapers" o "Vol des d'Orly; per
aquests i la resta de llibres Car-
dell i Mesquida feren un enccrtat
recorregut que deixa palesa la im-
portancia de Damia Huguet corn
a poeta i com a artista modern i
contemporani.

Entre lectura i lectura, els pre-
sentadors -Mcsquida amb voca-
bulari cosmopolita i Cardell amb
velocitat urbana- destacaren la
construcció d'un mite de Campos
en el sentit en què Huguet sabe
reflectir tota la Mediterrània a tra-
ves de les coses quotidianes que
l'envoltaven, a través de Campos
vist amb ulls tendres i un cor sa-
bedor de la importancia de la vi-
da.

Es hora, doncs, de trobar o re-
cuperar cada un de nosaltres indi-

vidualment, l'obra d'aquest gran autor que malauradament
ens deixa l'estiu passat. Es hora de tornar tendres els nos-
tres ulls i visitar el cor de tant en tant. •
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A punt d'esser destruït un jaciment
arqueològic a Cala Pi

L'Ajuntament concedi una llicència d'obres que amenaça un Be d'Interes Cultural.

La Comissió Insular del Patrimoni depenent del Con-
seil Insular de Mallorca ha ordenat la paralització de les
obres d'un xalet que es realitzaven a la urbanització de
Cala Pi i que, segons denuncià l'arqueòleg Victor Guerre-
ro, de la Universitat Balear, afecten una cova prehistórica
de gran interés que esti protegida per la llei en esser de-
clarada BIC.

Els Ids varen esser publicats al diari de Balears de di-
mecres dia 23 d'abril, però l'Ajuntament no paralitzà les
obres malgrat les peticions fetes
en aquest sentit pel PSM i per
l'associació ARCA. Davant els
fets publicats per la premsa la Co-
missió Insular del patrimoni en-
viit uns inspectors a avaluar els
danys que l'obra pogués produir a
Ia cova i divendres dia 25 dictt
ordre de paralització. El promo-
tor de l'obra, pel seu compte, de-
cidí aturar-les aquell mateix cap
de setmana i no fou fins dilluns
que es produí una reacció forma]
de l'Ajuntament, que també or-
clent l'aturada de les obres. L'As-
sociació per a la Rehabilitació
dels Centres Antics ARCA ha po-
sat aquests fets en coneixement
del jutge en entendre que l'actua-
66 de l'Ajuntament de Llucmajor
podria atemptar contra la legisla-

ció de patrimoni.
Davant aquest fet el PSM, a

l'oposició a l'Ajuntament de
Llucmajor, presenti una moció
d'urgència al Pie de l'Ajuntament
sol.licitant que, per evitar la repe-
tició d' errors adio in istrati us que
facin possible atemptats contra el
patrimoni, siguin posats els catià-
legs de Béns d'Interès Cultural a
disposició dels serveis d'urbanis-
me de l'Ajuntament perquè ells
consultin sempre abans de conce-
dir una llicencia i que aquests
catàlegs s'incorporin al planeja-
ment municipal. La mock') dels
nacionalistes no va poder ser dis-
cutida en rehutjar-ne la majoria
(PP i ASI) la urgencia.

Ara queda oberta la possibili-
tat que Ajuntament hagi d' in-
demnitzar el promotor de les

obres per haver concedit una Ilicencia d'obres que no tenia
en compte la presencia d'un hé arqueològic protegit. Tarn-
poc no es descartable la responsabilitat de l'extinta Co-
missió Provincial d'Urbanisme que, anys enrere, aprovà el
Pla Parcial d'aquesta urhanització sense tenir en compte la
presencia d'un Bé d'Interès Cultural catalogat. En qualse-
vol cas, és prescriptiu que els BIC siguin incorporats als
plans municipals d'urbanisme i, a la vista dels esdeveni-
ments, sembla clar que el PGOU de Llucmajor no els recull
de manera satisfactória. •
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Quatre mots
Margalida Salvà,

presidenta d'AECC

Catalina Font
Foto: C.Julià

-Què et va impulsar a presentar-te com a presiden-
ta de l'Associació de Lluita contra el  Càncer?

-Des de petita he tengut una sensibilització especial per
aquest tema. Record haver comentat a la meva padrina
que, en ser gran, estudiaria per poder curar el càncer, ma-
laltia que ella patia. Per la meva professió i les cir-
cumstàncies de la vida m'han fet continuar en la Iluita con-
tra aquesta malaltia. Així va ser com al novembre del 96
vaig passar a ser la nova presidenta de la Junta local de
Llucmajor i es va fer la presentació o ficial en aquest darrer
sopar del dia 12 d'abril.

- Quines activitats duu a terme l'Associació?
- Activitats de prevenció de la malaltia i de promoció

de la salut, mitjançant educació sanitària, campanyes in-
formatives, informació sobre bons hàbits alimentaris i de
vida sans com evitar cl tabac i el consum excessiu de be-
gudes alcohòliques, ja que hi ha estudis que demostren la
seva in fluencia sobre la sal ut en general i en especial sobre
alguns c;'.incers.

Una altra activitat és l'atenció o ajuda al malalt mit-
jançant les unitats mails (col.laboració conjunta de
l'AECC i Insalud): el "cuc" de l'esperança va servir per
posar en marxa tot un projecte d'assistència a domicili i
l'adquisició d'unitats mails, una per a Ciutat i l'altre per
a la part forana. Aquestes activitats es duen a terme gràcies
a la col.laboració de la gent en general. Tenim la sort de ser
una Junta molt jove i la imaginació no falta i sempre estam
a punt d'organitzar actes per recabar fons per a l'Associa-
ció. A tots els don les gràcies.

- Com valoraries el grau de sensibilització dels !Inc-
majorers?

- Com a important, puc dir que les activitats que hem
organitzat, com la torrada al passeig de Jaume III, com al
sopar d'aquest mes passat, la collaboració del poble Hue-
majorer ha estat exemplar, per la qual cosa aprofit públi-
cament per donar les gràcies i també als comerços, artistes,
artesans i empresaris que sempre estan disposats a col.la-
borar.

- Quina quantitat recabdiireu al sopar a benefici de
l'Associació del passat dia 12?

- La quantitat recabdada va ser aproximadament
378.000 pessetes, xifra bastant satisfactória i de la qual
don les gràcies als Ilucmajorers i aprofit per animar-los,
una vegada més, en la col.laboració amb nosaltres per
aconseguir els nostres objectius en benefici de tots. També
voldria dir a tothom que molts tipus de càncer es poden
prevenir i que molts poden curar-se si es detecten a temps,
per tant, aquí ens troban nosaltres per informar i la Junta
locals sempre està a la disposició de qualsevol membre de
Ia comunitat, per ajudar en tot el que estigui a les nostres
mans. •
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Enquesta
Estau d'acord que
es faci un Institut

de Secundària
a s'Arenal?

Pere Aloi.
Pare d'alonme del Col.legi St.

Vicenç de Pail.-

- Sí, perquè hi ha molts d'al.lots
que s'han de desplaçar a Llucmajor i
s'han d'aixecar molt mes prest.

Si hi hagués un institut a s'Arenal
aniria molt hé a l'Institut de Llucma-
jor, perquè es descongestionaria has-
tam. •

Joan Guzman
8è d'EGB C.P. S'Algar

- Sí, perquè quan arriba l'autobús
que duu els alunmes que van a Lluc-
major ja és molt tard. Hi ha molta
gent per aquí, i s'hauria de fer perqué
ho tendríem més prop. Quasi tots els
del meu curs pensen anar a l'Institut.
•

Joan ,Jaunie
Director C.P. Son Verí

- Fa anys que tots els ensenyants
d'aquesta contrada ho demanam,
veim els aventatges que representa-
ria: proximitat geogràfica escola-fa-
mília, un major control dels alumnes
per part dels pares, un major arrela-
ment, una menor massificació i, per
tant, una millora de la qualitat d'en-
senyament.

I a més, crec que ja és hora que
s'Arenal disposi d'un Institut de Se-
cun&tria, si tenim present que té una
població estable bastam nombrosa,
jove i amb un ritme de creixement
elevat.

Esperem que sigui una realitat
prest i que la solució transitòria, do-
nada pel ministeri, duri el menys
temps possible. •



Joan M. Padilla
COU ¡ES Llucmajor

- Aquí, a Llucmajor, hi ha un pro-
blema de massificació, perquè
molts alumnes que han de sortir del
seu poble. No es just que hagin de ser
transportats. A s'Arenal, hom te dret
a tenir un institut, perquè s'ha de tenir
en compte que som una zona que do-
na molts ingressos. •

Maribel Tomàs
Ir. ESO C.P. S'Algar

-Sí, ja que no cabríem als col.le-
gis on anam ara; hauriem de construir
un edifici mes gran i així no ens hau-
ríem d'aixecar tan prest per anar a
Llucmajor. D'aquesta manera estarí-
em mes prop dc casa. •

Isabel Pérez
ESO IES Llucmajor

- Cree que es molt positiu per a
s'Arenal que hi hagi un institut. A
mós, hi ha molta població juvenil i
així s'eviten els desplaçaments cap a
altres centres d'ensenyament. •

Sandra Van Wezop
Conseil escolar C.P. S'Algar

- Sí, perquè hi ha molts alumnes i
també molts d'estrangcrs que prefe-
reixen estar aquí. Hi ha con flietes per
traslladar-se a Llucmajor. A mes a
mós aquí hi ha espai per poder fer un
institut. Fa temps que ens havien
promès que el farien. •

Joan Salvà Caldés
Director C.P. Els Tamarells

- S'Arenal necessita l'institut per-
que quan parlam de s'Arenal parlam
de tota una contrada, una zona has-
tant intensa; les Badies, s'Arenal, ses
Cadenes, es Pil.larf, i el curs que ve
també s'Aranjassa. Són molts al.lots
que han d'anar al centre on estan ads-
crits. Si aquest centre es Llucmajor
existeix la preocupació que s'hagi de
fer el doble torn, i això no convenç a
ningú. És obvi que l'institut es del tot
necessari. Aquest tema ja fa molts
d'anys que s'havia plantejat i l'impe-
diment era la manca de solars. Hi ha-
via la idea ferma de construir l' insti-
tut pea) l'Ajuntament i el Ministeri
d'Educació no es posaven d'acord
amb el solar.

Ara el teilla es mós complex per-
que cada vegada hi ha Ines al.lots i
hem arribat a la situació límit perquè
l'institut de Llucmajor està col.lap-
sat. Sobren arguments a favor dc la
necessitat imperiosa de construir un
institut a la zona costanera de s'Are-
nal. •



ENTREVISTA

Gent de
1_ -NT 1 1 

Toni Pastor, metge amb les forces
de la pau a Msnia-Herzegovina

Coloma Julia

MOdul d'Unilat de Cures Intensives, 3 Hits i 5 respiradors artificials
per poder arribar a Espanya.

En Toni Pastor i Tombs un
llucmajorer de 40 anys que ha exer-
cit seva professió de metge militar
a Menorca, a Madrid, a Tenet* i
ara fa quatre anys que és a València.
És especialista en Unitats de Cures
Intensives (UVI) i Unitats Corona-
ries, i per aquest motiu va haver
d'anar a l'hospital de campanya que
l'Estat Espanyol té a Basnia-Herze-
govina per donar ajuda sanitaria als
soldats espanyols. Va partir el passat
7 de novembre i hi va estar tres me-
sos i mig.

- Per què hagueres d'anar a
BOsnia-Herzegovina?

- Perque el nostre reglament de-
termina que cada tres mesos un equip
medic format per un traumatõleg, un
cirugià, un anestesista i un d'Unitat
de cures intensives ha d'anar a assis-
tir la brigada d'un milenar de soldats
espanyols que forma part de la divisió
sota comandament frances. A 136snia-

dues brigades franceses i una espan-
yola. Per a aquesta brigada espanyola
hi ha un petit hospital a Dracevo, un
barri de Beisnia-Herzegovina, a 4 Km
de la frontera amb Crokia.

Els soldats deseetivaven bombes

- Quina era la teva missió
- La de donar ajuda sanitària a les

tropes espanyoles, als ferits per armes
de foc o per accidents dins vehicles
blindats (ells havien d'anar amb
aquests vehicles per les ciutats, a de-
sectivar bombes), a més d'altres ma-
lal ties més habituals.

Al petit hospital tenfem tres o qua-
tre Hits per a cures intensives, un
quiràfan i una dotzena més de Hits. Si
cls soldats es posaven malament els
envitvem cap a Espanya.

Aspecte generalnzat
dels carrers de illostar.

Herzegovina hi ha tres divisions, amb
comandament americà, angles i
frances. A la divisió francesa hi ha



ALlegoria inspirada en "Els afusellaments de la Moncloa" de F. Goya,
pintada per la "Caravana por la paz" espanyola, amb les corresponents

rèpliques dels habitants de Mostar.

En rcalitat també donàvem as-
sistencia al personal civil de la zona,
perque, la seva estructura sanitària es-
tava molt malament; els hospitals ha-
vien quedat destrossats pel tirotcig,
les ambulàncies metrallades, no te-
nien medicaments. Ens trobàvem amb
casos d'atacs epilectics, pancrcatitis,
Ia nefropatia del Balcans (una malal-
tia que es transmet quan l'orina de les
rates contamina els aliments) diarrees
pel fet que no cloraven l'aigua...

- Va ser dura l'experiència?
- Molt dura en el sentit que &cm

un de cada especialitat i no ens podí-
cm moure gens. El clima també era
molt dur, encara que les condi-
cions de l'hospital eren bones.

Per altra banda l'experièn-
cia va ser molt enriquidora per-
què ells ens necessitaven i ens
demanaven no només ajuda sa-
nitària sinó les sabates i els jer-
seis.

Allà vàrem tenir contactes
amb organitzacions no gover-
namentals com "Medicos sin
fronteras" i fins i tot amb una
ONG antimilitarista "Movi-
miento para la paz y liberación
de los pueblos". Aquesta gent
feia projectes d'ajuda i distri-
hilien enviats per la Co-
munitat Europea.

- Com era la situació dels
supervivens?

- En general la gent estava
molt trista. Dins la ciutat veies
gent d'aspecte molt pobre i
gent d'aspecte molt ric. Al cos-

era una mica pitjor i els mes perjudi-
cats eren els serbis, perquè havien
tengut un bloqueig internacional fins
feia molt poc temps i no tenien saba-
tes, ni roba, ni benzina, ni material es-
colar...

A alguns pobles no va quedar ni
una sola casa sencera

- Com veies l'aspecte de les ciu-
tats?

- Mostar, situada a 35 Km de Dra-
cevo, es la més destruida de les ciu-
tats grans; però hi ha pobles on no hi
va quedar ni una casa sencera.

Moltes d'aquestes cases foren
destruides pels seus propietaris, quan
els tragueren defora; es per això que
feren explotar la casa i a flies hi dei-
xaren explosius per si hi anàs algú.

ha mils de milions, de mines. Els
soldats desactivaven mines cada dia.

- Com intuïres el futur d'aques-
ta història?

- La recuperació de les ciutats va
per mal canil; no hi ha pressupost per
a les cases destruïdes, cadascú haurà
d'adobar la seva. En realitat molts vi-
vien dins aquests edificis destruïts,
d'altres (nies de 20.000) vivien als
camps de refugiats.

Dubrovnik es l'única ciutat que
cstù totalment recuperada per la
UNESCO, pel let de ser patrimoni de
la humanitat.

Per altra banda es evident que la
guerra no s'ha acabat encara. Hi ha
exercits ben equipats; no els deixen
dur armes però les tenen amagades.

Mostar estava dividida en dues
parts separades pel riu. A l'est
hi havia la part musulmana i a
l'oest la cristiana. Havien es-
bucat els ponts que hi havia al
mig i darrerament havian cons-
truit un pont provisional, però
per aquest pont només hi po-
dien travessar els ancians. No
deixaven passar la gent amb
edat de combatre. Existia en-
cara la tensió i sobretot les ri-
valitats.

En Toni revivia totes les
imatges, totes les anècdotes,
totes les vivències d'aquells
crus mesas d'hivern, quan es
va trobar amb les forces de la
pau a Bbsnia-Herzegovina,
prop de Mostar, la bella ciutat
castigada per la guerra. •

tat de les cases degrades es veia mol-
ta gent ben vestida i cotxes bons. Pa-
reixia que la vida continuava, encara
que ho hi hagués cap indústria, ni
banes, en can vi hi havia escoles.

La gent que vivia al camp solia te-
nir una vaca, un pore (els musulmans
no tenien pores perquè la seva religió
no els ho permitia) i dues gallines;
sembraven cols i filaven la llana per
fer-se els jerseis.

Els que estaven millor eren els
croats, els de la banda cristiana; jo es-
tava amb beisnio-croats, a la Bòsnia
d' influencia croata.

La situació a la banda musulmana



Joan Lascolas i Salvà

ENTREVISTA

D'ofici Fosser
Tomeu Lascolas i Taverner

Joan Lascolas i Munar
Ignasi Barceló
Joan Jaume

Per parlar de l'ofici
d'aquest mes, ens hem adreçat
a mestre Tomeu Lascolas i Ta-
verner i a en Joan Lascolas i
Munar. Mestre Tomeu ha estat
Pencarregat del nostre cementi-
ri i a l'actualitat ho és el seu fill
Joan. Ells ens parlaran dels
seus avantpassats i dels canvis
que en la seva feina, han anat
lent durant les quatre genera-
cions d'encarregats de la matei-
xa família.

- D'on varen venir els vos-
tres avantpassats?

- El meu padri, en Francisco
Lascolas Pepe, va venir de la ciu-
tat de NapoIs, Italia, a finals del
segle passat. Vengue fadrí i es va
casar a Llucmajor. Ell va esser el
primer de la meva família que es va
dedicar a fer aquest ofici, essent no-
menat encarregat del cementiri per
part de l'Ajuntament de Llucmajor.
Conservam documents on figura la
dada de gener de 1905, en que ell es
va fer carrec de l'enterrament de na
Jerènia Socias i Cardell i d'en Pere
Ballester i 1.0111àS.

- Com es va fer ciirrec d'aques-
ta plaça municipal?

- He sentit contar que va esser
clins el cafe Bodegó de Plaça, on li
van conversar d'aquesta plaça que
l'Ajuntament tenia vacant i que des-
prés va parlar unit) el bade, arribant a
un acord.

- Que ens podríeu contar alguna
contarella més?

- El seu vertader cognom era
Francisco Lascola Pepe, segurament
fou un error del juijat o d'un al trc or-
ganisme oficial on varen afegir la "s"
a la seva documentació. 1 flavors l'an-
tic cognom va quedar transformat en
Lascolas, que es mante fins alesho-

res. Aquest cas ha estat estudiat p'en
Damia Contestí i Sastre, que aconse-
guí documentació napolitana que va
permetre a un cosí meu rectificar-lo i
avui du el cognom italia de Lascola.

Sobre el seu caracter, vos he de
dir, clue era un home de geni curt i
molt ho de fer enrabiar. Ell sempre
anava and) un gaiato, i segons con-
ten, una vegada va pegar damunt unes
caixes de peix per fer mantenir la pa-
raula donada. Aquest fet va passar,
quan en bon mad, abans d'arribar a
l'Ajuntament a rehre les ordres perti-
nents, es va aturar a la peixateria i va
aparaular un caixó de peix. Quan hi
va tornar a cercar-lo, el peixater
volgué explicar que ja era venut per
un preu més all a una altra persona.
Va esser, en aquest punt, quan ell va
començar a pegar bastonades amb el
gaiato damunt el caix6 que prest
havia aparaulat.

- Qui va seguir les seves passes?
- Fou el meu pare, en Joan Lasco-

las i Salva, nascut a Llucmajor l'any

1891, el que va continuar and) la
feina d'encarregat del cementiri
de Llucmajor a compte de l'Ajun-
lament. Des del primer moment
va tenir tres homes baix el seu
manament. Es va retirar als 65
anys i morí dia 20 de març de
1964, a l'edat de 73 anys.

- Com era la seva feina?
- En aquells anys, la seva

feina començava anant a cercar el
difunt a ca seva, ho feien amb un
cotxe de cavalls, una galera feta
per fer aquella feina. El mort, era
acompanyat per la seva fam ilia,
amics i coneguts, fins la fi del ca-
rrer Galdent, en aquell punt el ca-
pella resava unes oracious i la co-
iii it  va s'aturava. D'alla, el cotxe
seguia tot sol fins al cementiri.
Alla el difunt era col.locat en el
dipòsit, al costal de l'esglesia, on
hi estava un minim de vint-i-qua-
tre hores després de la seva mort.

En alguns casos, i si la naturalesa del
mort ho permetia, s'esperava un poc
mes per poder permetre a familiars
que vivien o eren dully poder-lo des-
pedir abans d'esser enterrat.

Record que a la mort d'alguns
senyors era costum que els missatges
i amos de les possessions de la famí-
lia venguessin a vetlar-lo tota la nit al
cementiri. Per passar la vetlada duien
sopar i beure, torrant just a la vora de
l'església. 1 restaven al seu costat fins
a l'hora de l'enterrament a la matina-
da del dia següent. Aquest costum es
va perdre quan el camp, dins l'eco-
nomia illenca, va passar a un segon
terme.

- De quina manera obtinguéreu
aquesta plaça?

- A la nieva juventut vaig fer de
sabater i fou quan el meu pare es va
jubilar quan jo hi vaig entrar, era
l'any 1959, crac! 24 de juliol. Per po-
der ocupar la seva plaça vaig passar
unes oposicions, amb jo, es varen pre-
sentar uns quants mes. En varen fer
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passar unes proves de cultura ge-
neral, comptabilitat,... i moltes
preguntes sobre els carrers i la
seva ubicació. Aquesta prova va
estar a càrrec d'un ciutada que
volia respostes rapides i correc-
tes. Crec que vaig passar a ocu-
par aquest carrec, amb altres ra-
ons, pel meu coneixement dels
carrers de Llucmajor i s'Arenal,
cosa que havia après a uns carre-
res que en Lluc "Barca" m'havia
deixat. I me vaig jubilar dia 3 de
febrer de 1993, amb trenta-quatre
anys de feina.

- Quan es va canviar de la
galera al cotxe?

- En els primers anys de la
mcva entrada, el cotxe seguia es-
sent la galera, de l'època del meu
pare, tirada per un cavall.

Mes endavant l'Ajuntament,
presidit p'en Mateu Monserrat,
va determinar comprar un cotxe.
I en el mes d'abril de 1960, el va-
rem anar a cercar a Ciutat, era un
"xevrolet" de matrícula de Barcelona,
la carrosseria havia estat molts d'anys
en el moll de Ciutat, i abans havia fet
feines de carrega i descarrega al moll
de Barcelona. El van arreglar darrera
l'església de Sant Sebastià i el primer
dia es va aturar davant la cafeteria
"Palermo" de Ciutat, d'on partia
"l'exclusiva de Llucmajor", i sis o set
homes, que estaven asseguts al cafe,
ens ajudaren a tornar a la cotxeria
d'on havia sortit. Dia dos d'abril de
1960 va fer el primer servei a Lluc-
major. Des d'un primer moment, jo
vaig esser el conductor i el batle Ma-
teu ens feia practicar amb les marxes
curtes per poder anar a poc a poc da-
rrera el capella, que en aquella epoca
anava just al davant del cotxe obrint
la comitiva fins al final del carrer
Galdent. El consistori, per un temps,
va cercar )(Cofer. Trobaren un valcn-

1'0111M Lascolas i Taverner

cia, i I i vaig començar a explicar com
era la seva feina, per?) a l'hora de fer
la prova, aquesta no va sortir hé i es
va decidir cercar-ne un altre, men-
trestant, jo seguia de xòfer i quan a
l'Ajuntament veren que la papereta
estava solucionada ja no en cercaren.
Aquest cotxe va funcionar fins Fatly
1965 en que es va comprar el Seat
1.500 i actualment tenim un Peugeot.

- Què ens podríeu explicar del
cementiri?

- Fa molts d'anys que tot era vin-
ya.

Totes les tombes del cementiri
eren fetes de mares de Galdent i des-
prés referides.

En un principi, tcnc record, que
estava dividit en quatre quadros. I
n'hi havia uns Arcs de tancats, un
era l'anomenat dels Republicans, i
l'altre el "vuit", on no hi entrava cap
persona, hi havia la cisterna i els or-
meigs de jardineria.

En una nova reforma es va
obrir la part dels Republicans, el
quadre "Cinc" i el quadre de la
cisterna, també es va obrir i s'hi
obriren tombes.

Després es van obrir els
quadres de la zona de Buniferri,
el quadre dels protestants o es-
trangers, que en un principi va es-
tar separat dc la resta i que ac-
tualment esta comunicat i si no
fos perquè hi ha enterrats dos an-
glesos i un alemany, la seva fa-
mília, durant molts d'anys, envia-
va uns diners pel manteniment, i
no s'ha pogut obtenir els permi-
sos oportuns, la paret que resta ja
seria a terra.

I seguidament es feren les
dues darreres ampliacions.

Actualment hi ha desset
quadres.

-Què ens podríeu contar
alguna anècdota de la vostra

època?
- En primer Hoc vos vull dir que

aquesta dita de "Salut i feina" no es
nostre ja que nosaltres cobràvem el
mateix sou tant si hi ha un mort com
a vint-i-u.

En més d'una ocasió hem tret de-
fora del cementiri a familiars clue da-
vant el bad! del difunt s'han posat a
discutir, de mala manera, per raons
d'herència.

En una ocasió, clins Cas Pagarrot,
vaig Ilegir al diari que a Ciutat ha-
vien robat, al cementiri, una estatua
d'un angel d'uns setanta centimetres
d'alçada. I el mateix dia, vaig anar al
cementiri i parlant amb el picapadrer,
la meva vista va trobar-se amb un an-
gel que hi havia damunt una tomba i
que de cap manera la recordava. Al
punt vaig pensar amb el que havia
Ilegit al periòdic. Amb un metre com-
provarem les mides i observarem que
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feia poc temps que havia estat
aferrada. Vaig donar part a
l'Ajuntament. A l'Ajuntament me
digueren que fes les passes opor-
tunes i me vaig posar en contacte
amb el cementiri de Ciutat. Els
propietaris, avisats pels encarre-
guts de Ciutat, es van presentar.
Quan arribaren jo era a fer un ser-
vei i ells el trobaren i me varen
esperar, quan vaig arribar em
confirmaren que l'angel era seu i
després de passar per l'Ajunta-
ment se l'endugueren cap a ca se-
va. El diumenge, la madona (le la
tomba me va venir a denunciar el
robatori de range' i jo li vaig res-
pondre que "Per això jo havia vist
un angel volar cap a Ciutat".

- Quines altres feines feis al
cementiri?

- En aquest Hoc hi ha moltes
feines que molt poca gent veu.
Ens encarregam del manteniment
i la custòdia del cementiri. A tem-
porades, el vespres o a deshora hi
anam a fer una volta i a guardar per
evitat els robatoris, de flors, d'objec-
tes i Iletres de les lapides.

Tumbé ens encarregam de les
plantes i dels arbres. Tot l'any hi ha
reifies per fer: podar, sembrar, regar,
adobar...

I de la neteja. Unes quantes vega-
des a la setmana ens encarregam de
retirar les restes de les flors de les
tombes, nomes retiram aquelles que
tenen mala presencia.

Actualment, la família, propietaria
de la tomba, ens avisa i cl personal
de r Ajuntament s'encarrega de la se-
va neteja. A les tombes mes antigues
es col.locaven un de cap i l'altre de
peus i amb l'acta de la tomba i el Ills-
tat d'enterraments que s' hi han duit a
terme sabem qui són a mida que anam
traient les seves restes.

Les restes humanes, es col.loquen,
normalment, dintre de l'ossera. I les
despulles es cremen.

A Ines d'aquestes feines, hi ha to-
ta la burocracia que enrevolta a
aquesta feina. Hi ha els Ilibres on es
prenen nota de tots els serveis que
anam lent al Ilarg de l'any.

- I en cas d'accident?
- A qualsevol hora que ens avisen

nosaltres hi anam al monient. L'època
del meu parc, normalment, s'arribava
després del jutge i quan la Guardia
Civil o la policia ja havia acabat
l'atestat i la feina. Els desplaçaments
es feien amb carro. Actualment, amb
els cotxes, tots arriham, tiles o manco

a l'hora i és un incert que no hagim
d'esperar unes hores mentre els altres
acaben la seva feina. Hem estat als
penyassegats del Far des Cap Blanc,
esperant que ens entregassin els cos-
sos de dues accidentades tot un di-
vendres i cl dissabte dematí. Un diu-
menge del mes de marg., en Joan va
estar tiles de tres hores a la rotonda de
Cala PI. I no parlem, quan es fa ne-
cessari Pactuació dels bombers. Són
bores que la gent del carrer no veu i
que s'han de fer.

I aquestes bores extres mai s'han
cobrades, ni abans ni molt manco ara.

Ara parlarem un poc dels canvis
que hi ha en aquesta feina a l'ac-
tualita, i ho farem amb l'actual en-
carregat del cementiri, en Joan
Lascolà "s" i Munar.

- Què feres ahans de tenir
aquest ofici?

- A l'acabar els estudis d'EGB, al
Col.legi de Sant Bonaventura, als ca-
torze anys, vaig començar fent feina
de manobre amb el mestre Antoni
"Segai", uns mesos més tard vaig en-
trar a la fabrica de tacons de Can Cle-
ves, al carrer París, fins que va tancar
i jo vaig anar al servei militar. Tornat
del servei vaig entrar a fer feina a Can
Claret, de sabater, en contractes tem-
porals dc tres anys i als sis anys de fer
de sabater vaig començar a fer feina
dins l'hosteleria d'encarregat d'un
economat d'hotel. Final men t assa-
bentat d'una jubilació dins la brigada
laboral de l'Ajuntament vaig sol.lici-

tar la plaga.
- Des de quin any ets l'en-

carregat del cementiri de Lluc-
major?

- Vaig entrar dins la brigada
de l'Ajuntament de Llucmajor dia
I de febrer de 1991, al lloc que
deixava el veil Roca. Amb la ju-
bilació del meu parc, el 1993, el
cementiri va romandre sense en-
carregat per un temps, en aquells
moments nomes erem en Jose Fe-
liciano i jo, i ens encarregàvem
del manteniment, la neteja i els
enterraments que es duien a ter-
nie, a més de tota la burocracia. A
principis de 1' any 1994 va sortir a
concurs oposició la plaça d'enca-
rregat dei cementiri i es va fer pó-
Nie. A l'oposició ens varem pre-
sentar sis candidats, fins i tot en
va venir un de ses Salines, en Jo-
se Feliciano i jo. D'aquest n' hi va
haver tres que assabentats de la
feina que havien de fer al cemen-

tiri (neteja, conservació i petites re-
paracions, manteniment de les zones
ajardinades i dels arbres, i dur a ternie
el transports dels di runts i el seu ente-
rrament) van decidir abandonar. A les
proves les finalitzarem en Jose Feli-
ciano, un jove de s'Arenal i jo, que
vaig esscr nomenat encarregat.

- Quiiies persones formen la bri-
gada municipal del cementiri?

- Antigament eren cinc, i en
aquest moments som tres persones i
aviat es fara evident, degut al creixe-
ment que esta sofrint, que som insufi-
cients, ens veurem desbordats per les
fe mes.

Som en Jose, Feliciano, en Joan
Cerda i Puigserver i jo. Tenim el ma-
teix horari de la resta de la brigada la-
boral de l'Ajuntament, si be, degut a
les característiques aquest es flexibi

-liza.
- Quins cursets has fet pensant

en el futur de la teva professió?
- Preocupat i la vegada interessat

pels canvis que esta sofrint aquest ofi-
ci, des de fa uns anys, estic preparant-
me pel futur.

He fet un curset de "Tanatopraxia
Descriptiva" aquest estava pensat per
ensenyar als interessats a reaccionar
davant les restes dels accidentats i
quina ha d'esser l'actuació en aquests
moments. Es interessant i et menta-
litza per poder fer front a fortes expe-
riències, mantenint una actitud pro-
fessional.

Quan, a Llucmajor, finalitzin les
obres d'ampliació i dotació del ce-
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mentiri, es podran dur a ternie autòp-
sies i altres proves. Aix6 ha fet que
ara esper poder fer uns cursos de To-
xicologia amb en Julio López Berme-
jo.

Veig que en el futur la gent anirà
cap a la cremació dels difunts i que la
major part d'activitats que es fan a les
cases particulars o a les clíniques es
faran al tanatori del cementiri. Aix')
sera un poc mal d'assimilar per les
persones d'edat pet-6 no pel jovent.

-Joan, en que ha canviat la feina
des de l'època del teu pare a ara?

- Actualment, hi ha un fet que ha
canviat, es que molts de Iluemajorers
passen els darrers dies de la seva vida
a una o altra clínica de Ciutat, on la
mort el sorprèn. Això fa que nosal-
tres hàgim d'anar a Ciutat a cercar les
seves restes, aquesta feina es fa quasi
sempre a la part de l'horabaixa o al
capvesprc. I vos pue dir que cap em-
pleat de la brigada del cementiri de
l'Ajuntament de Llucmajor, "ni en
José Feliciano, ni Joan Cerdà i
Puigserver, ni jo hem cobrat mai
una hora extra a l'Ajuntament i molt
manco per anar a cercar el cos d'un
Ilucmajorer a una de les clíniques de
Ciutat".

- Hi va molta gent al cementiri?
- Hi ha molta gent que hi va amb

molta regularitat i d'altres que només
hi van els dies més assenyalats. Això
depèn del caracter de cadascú. Cada
dia tenim el cementiri obert per per-
metre aquesta assistència i cada di-
jous retiram les plantes i flors segues
de damunt les tombes. Els dissabtes i
els diumenges, són els dies de mes as-
sistència. L'horari d'estiu és de di-
Huns a divendres de set del matí a nou
del capvespre i dissabtes, diumenges i
dies de festa des de les nou del dema-
11 a les nou del capvespre. L'obertura
i el tancament del recinte es una de
les meves funcions i, diàriament,
abans de tancar faig una passada per
tot i revís que no quedi cap aixeta
oberta o cap punt de I lum ences.

- Contarelles?
- Una de les funeraries va dur un

difunt. amb la llicencia d'enterrament
d'una altre persona, i no vaig deixar
de cap manera que descarregassin cl
mort del cotxe. Això ens va dur a un
enfrontament verbal amb la família,
present, i es va poder solucionar quan,
mitjançant un fax, a l'Ajuntament de
Llucmajor, va arribar l'oportuna
Hicencia.

A Ciutat varen entregar a una fu-
neraria un difunt equivocat, el qui jo
havia d'anar a cercar a les tres de
l'horabaixa, el passaren a les onze del
matí, i el de les onze a les tres. I la
gent hauria de saber que quan ens en-
vien les restes, aquestes venen docu-
mentades, i si hi ha un error, aquest
no es sap fins cl moment en que un
familiar ho not i es verifica que la
documentació no correspon amb el
difunt present. Aix() és cl que va pas-
sar el mes de març, quan un familiar
del mort i jo ens assabantarem de

equivocació. El difunt va esser tor-
nat al dipòsit de Ciutat i recollírem el
qui corresponia. Algun familiar es va
disgustar i tot el Consistori va donar
suport a la meva actuació, cosa que es
molt d'agrair, igualment vull agrair cl
que la revista publicas l'oportuna
aclaració. Gracies.

Des d'aquestes pàgines, volem
agrair públicament, les atencions,
que els funcionaris municipals del
cementiri de Llucmajor, tenen anil)
els familiars dels difunts i la pro-
fessionalitat que en tot moment de-
mostren. •

Gràcies.
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"Llucmajor, de pinta en ample":
La present es per demanar-vos

que publiqueu aquest escrit en res-
posta a l'article que aparegué a la
vostra publicació del mes d'abril, a

la secció "Sa Penya d'es Falcó".

Tomeu Gomila

"Estava fullejant" de pinta en
ample" i..., per favor! Estau par-

lant de mi i sóc un copieta més
que copieta. A qui ho hauran de-
manat, tot això que (linen? A jo
no.

Com a membre del grup de
"ball de bot" em veig, gairebé, en
l'obligació de respondre (no de
defensar-me).

Primerament, som un grup
que sonam balls mallorquins (no
cal usar el verb botar de forma
tan despectiva) i si no ha pogut es-
brinar qui som és perquè no ha
cercat gaire (potser no puja a
Gracia, vostè, perquè ja fa un pa-
rell d'anys que hi anam!).

En segon lloc, no pot dir que
hem copiat el seu anagrama, ja
que el que férem va ser cercar un
simbol que reflectis l'esperit del
poble i que s'escaigués amb la fes-
ta (no hi havia moltes niés possi-
bilitats) i el que ens ajuda fou el
Quadern Didactic n" 2, "Tres-
quem per la Muntanya" un itine-
rari pel massís de Randa, en la se-
va pagina n" 33, publicat per
l'Ajuntament d'aquesta Ciutat
l'any 1990 (en el qual si ho repa-
rau trobareu el (Minix a més de la
glosa que hi posarem). Nosaltres
fórem els primers sorpresos quan
ens adonarem que el mateix di-
buix és el que acompanya l'Edito-
rial de la seva publicació. Però la
festa havia passada i no podíem
tornar enrera.

Per acabar ja només volem
dir-li que la nostra intenció no era
ofendre ningú però que, si així ha
estat, ara no podem fer-hi res, no-
més disculpar-nos". •

Un que Ilegia.
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La cova de cala Pi tendrà degotissos
Un que escoltava.-

- I què et penses? Ara ens ha sortit un altre bony urba-
nístic.

- I això? I on es ara?
- A cala Pi.
- Això ja es yell, perquè la urbanització de cala Pi sem-

pre ha estat molt defectuosa, des del mateix moment que es
permet construir vora la cala, espenyant tot l'encant
d'aquell bell paisatge de la costa llucmajorera.

- Be, idò ara resulta que estan fent un xalet damunt
cova històrica, protegida pel patrimoni arqueològic i al-
tres herbes.

- I com es deixa construir damunt la cova, i esta tan
protegida?

- Ah! això es un altre misteri municipal dels molts que
es donen. Parcix que l'Ajuntament, per boca del batle, diu
que va donar permis per construir perquè aquest solar es-

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

tava dins el Pla Urbanístic.
- Idò digues que aquests que feren el pla en sabien poc

de monuments històrics protegits.
- Per ventura pensaven que era una cova de contraban-

distes o de pescadors...
- Ara figura't, si es construeix aquest xalet, diuen que

les *ties brutes cauran dins la cova.
- Per si li falten degotissos...
- Diuen que el propietari d'aquest solar ja ha aturat la

construcció d'aquest projectat xalet per prevenció.
- Sí, per?) si al final no li deixen fer, l'Ajuntament

haura de pagar tots els perjudicis ocasionats.
- Figura't, primer el valor d'allò construït, i després el

del solar, que supès que no l'hagués comprat sabent que no
podia fer-hi res.

- Jo pens que es una altra sopegada grossa, com la
d'aquesta casa del carrer de Ramon Llull.

- I que ha costat a l'Ajuntament un bon grapat de mi-
lions.

- De totes maneres ha quedat un carrer eixamplat, molt
maco.

- Pea) això no disculpa l'errada dels tècnics urbanístics,
que haurien de tenir Ines responsabilitat i no caure en
aquestes irregularitats tan greus.

- Esta demostrat que nomes els interessa cl que cobren
cada mes.

- Tal vegada si els perjudicis que donen els descomp-
tassin de la nòmina.

- Be, supbs que amb aquesta nova sopegada de cala Pi,
d'avui endavant l'Ajuntament anira més alerta en concedir
permissos de construcció per la costa de Llucmajor i per al-
tres parts del nostre terme i tendra consciència ecològica
d'aquesta urbanització. •







De noms î de Rocs
T OPONIMIA

Son Garcies de Can Tanca (VI)

Son Garcies 1966

C.Calvifío
F.Jaume
J.Jaume
J.Monserrat
A.M.Monserrat
F.Mut
Fotos: C.Julià

Aquest mes hem acabat la re-
collida toponímica de Son Gar-
cies. Ho hem fet entrevistant a un
amie nostre de tota la vida, en
Pau Julià i Adrover, germà de na
Coloma, nascut a Llucmajor el
dia 19 de maig de 1951 i a la seva
mare n'Antònia Adrover i Con-

testí nascuda el dia 17 d'octubre
de 1921. En Pau encara que avui
treballi a l'hosteleria té motta re-
lació i estima cap al món de la pa-
gesia ja que quan disposa de
temps tot d'una parteix cap al seu
tros.

Aquesta primera part de l'en-
trevista la contesta n'Antònia
Ad rover.

Quan i qui va comprar aquest
establit de Son Garcies?

Els qui compraren aquesta finca
foren els meus pares, l'any 1941.

Era una segregació de Son Garcies
de sa Mel i va ésser el meu pare qui,
degut a haver de posar una denúncia
per uns robatoris que s'havien duit a
terme a la possessió velbada de Son
Garcies de sa Torre, li va donar el
nom de Son Gardes de Can Tonca.
Amb aquest nom figura, avui, a
l'escriptura de propietat.

Com era la finca quan hi vil-
reu anar a viure?

La finca tenia trossos de garriga
i altres de conradís sense arbres.
Però el meu pare l'havia comprada
per fer-hi ametlles i hen aviat la N/.1-
rem girar. Vàrem començar a sem-
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Antònia Adrover i l'au Julia

T OPONIMIA

brar ametllers a la part d' abai x, de-
vora la garriga, clue fa partió amb
Can Vola - Vola i d'allà cap a les ca
ses. Record, que la meva mare deia
"aquí no tenim rogues, tot és una", i
es que per fer un clot, per poder
sembrar un arbre, havíem de fer
moltes vegades tres jornals. Les pe-
dres i la manca de terra foren un
problema per als ametllers. Les pc-
dres grosses i mi(janes serviren per
fer paret seca i el reble per acabar
d'omplir-la. Apron tarem la terra
dels soles que férem dins les dues
tanquetes per als clots dels amet-
Ilers, garrovers i figueres.

Recordau els noms dels mes-
tres de paret seca que hi varen fer
feina?

En "Grau", cl pare d'en Gui Item
Grau, va ésser un dels primers en
fer les parets dels sementers, la pa-
ret de doble encadenat de sa Tanca
de Davant ses Cases, es beta seva.
Després va venir a fer - hi feina en
"Bessó", del carrer d'en Batid.
Aquest emprava les pedres mes
grosses per fer la paret i les col.lo-
cava amb un parpal. Va fer moltes
de les parets d'encadenat que tan-
quen els trossos. També, hi varem
tenir alguns picadors, que ens aju-
daven a fer els clots dels arbres, re-
cord en "Celestino" que era de la
Peninsula i era com de la família.

I, parlant de clots, vos vull dir
que dins sa limca de s'Era, just ale-
rrat a s'era i amb la finalitat de tenir
una bona ombra on descansar i arra-
conar els ormeigs del hatre, volgué-
rem sembrar una figuera i per trohar
l'argila varem arribar als seixanta-
dos pams (dotze metres i quarant
centímetres). El clot el varem fer
mestre Pep "Carreter" i jo, que cada
punt li anava a treure les senalles.
Record que tenia un rellotge davant,
mentres teia les feines de casa, i ca-
da quart les deixava i anava a sa
Tanca de s'Era a treure les senalles,
quan tornava a les cases, me rentava
les mans, amb aigua i sabá, i em po-
sava a fer randa. Però, ja la mirareu
a aquesta figuera, els esmotxadors
ens deien que en tota Mallorca no
n' hi havia d'altra que antis tan bona,
als dotze anys, com ella, i això que
no la deixavem allargar degut a la
proximitat del camí. I, si bé, fa uns
deu anys que un treholí s'endugué
la meitat, ara que s'ha tornat vestir
fa més figues que la resta.

Quines eren les tretes de la fin-
ca?

Son Garcies de Can Tanca era i
és una terra bona per als arbres, la
minor treta eren les ametlles. Les
garroves i les figues eren mes per al
consum propi que per vendre, les
garroves per al hestiar i les figues

per a la casa i la resta per als
pores. També, hi sembràvem
blat, ordi i eivada. En els
anys quaranta i cinquanta
una part del blat va ésser per
al propi consum, pastàvem i
enlornavem el pa un pic a la
setmana. La resta de gra era
per al hestiar i si hi havia bo-
na anyada se'n venia una
part. Hi havia una trentena
d'ovelles, una o dues truges i
dos o tres pores grassos a
més de l'aviram per a la ca-
sa. Les ovelles passaven la
major part de l'any a Son
Garcies, pet-6 a l'estiu les
chliem a s'Empedrat, a dos
quilámetres de Llucmajor,
passat la Creu del Camp de
Ia Batalla.

A més, en ague Ils anys,
formajavem i lèiem brossat
dc la Ilet de les ovelles i el
meu pare i el meu home te-
nien uns quants hues repartits
per la possessió per tenir mel

per al consum propi.
On anàveu a comprar?
A la finca venia en "Coent"

d'Algaida, amb la hotiga dins el ca-
rro i canviàvem ous i qualque galli-
na per allá que necessitàvem: arròs,
sucre, sal... Record que comptava
els ous agalant-los de tres en tres en
cada ma.

I de l'aigua que m'en deis?
L'aigua, no va ésser cap proble-

ma. Quan els meus pares van com-
prar la finca, ja hi havia un aljub a
s'Hortet, crec que té nies de cent
anys i mai ha vessat. Aquest va es-
ser el Hoc d'on sortia l'aigua per al
consum nostre i el del bestiar. Per
molts d'anys l'hi anàrem a cercar,
fins que el meu pare es va decidir a
fer una cisterna prop de les cases.
La començàrem molt pm; temps
després de la seva mort i té uns cin-
quanta pans de prolunditat i abaix
fa uns trenta-cinc pans de diametre.
Tant l'aljub coin la cisterna s'om-
plen d'aigua de pluja i mes d'una
vegada he vist omplir-les en menys
de deu mi nuts, quan ha let una ba-
rrumbada i els torrentons que venen
de la part d' Algaida duen I 'aigua
cap al Torrent dels Jueus.

Parlant d'aigua ara vos contare
un parell de lets curiosos que ens
han passat aquí a Son Garcies. Una



vegada que veníem de Llucmajor
amb el carro, a la part de l'horabai-
xa, cl cel estava hen net i quan
rem ésser damunt es Camp de Sa
Madona, vaig veure una blavor
molt intensa dins la mar i ma mare,
que encara era viva, me va dir que
eren les muntanyes d'Eivissa i que
segurament plouria perquè eren una
bona senya d'aigua. Feia més de
vint anys que no les veia. Un altre
pic, això fa només deu o dotze anys,
l'aigua ens va venir de la part de la
mar, cosa que no sol fer mai, i en
molt poc temps en va caure molta
de tal manera que el meu home i jo
acabàvem d'arribar i el temps que

ell amagava el cotxe dins la portas-
sa jo vaig poder entrar a les cases
però ell va haver de quedar dins la
colxeria. Per uns moments, vaig
creure que no el tornaria veure, vaig
sentir una renouada i no vaig saber
el cap del Iii. Haven passat el tem-
poral, el meu home va venir tot
d'una i ens abraçàrem. Quan entrà-
rem dins la cuina, ens enduguérem
un bon retgiró, vérem el cel; la xe-
mencia i les teules havien volat amb
el trebolí. Més tard, quan aniTtrem a
fer una volta, trobàrem arrabassats
un metier, una figuera i la meitat
de la figuera grossa de dins sa Tan-
ca de N 'Era.

En Pau ens contesta la segona.

Pau, quins records tens dels
anys de la teva infantesa a Son
Gareies?

Aq ue lls foren per a mi uns anys
meravellosos, plens de petits fets
que em deixaven bocabadat i que
quedaren impressos en la memòria
de tal forma que basta que tanqui
els ulls per reviure aquells mo-
ments.

Record a tots els qui vivíem a
les cases: els padrins, els meus pa-
res, la meva germana Coloma, mes-
tre en Toni i madà Pixedis, i moltes
temporades mestre Celestino i a la
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T OPONIMIA
resta de persones que vivien a les
finques dels voltants... a Cas Ros, a
Ca na Bel.., hi havia una vintena de
persones per a aquesta contrada.
Passava molt de gust d'anar a fer la
vetiada a Cas Ros i d'escoltar el
nom de les estrelles mentre estava, a
l'estiu, al portal de les cases o guar-
dant les ovelles dins el sementer.

De nin veia fer les feines del
camp, que venien marcades per
l'estació de l'any: Ilaurar, sembrar,
treure les males herbes, segar, ha-
tre. Ajudava a retirar la llenya que
deixaven els esmotxadors davall els
ametllers quan havien vingut a es-
motxar o empaliar alguns arbres, a
fer voreres netes, a tomar les amet-
lles ¡les garroves, anara a cercar les
figues per a la taula o per als pores...
i els vespres d'estiu, a guardar les
ovelles o a dur-les d'un lioc a l'al-
tre.

Dues vegades vaig ajudar a mon
pare a dur-les des de Son Gardes
fins a la finca de s'Etnpedrat. Me
cridava de nit, a les dues o les tres
de la matinada i ens col.locàvem, ell
darrera i jo davant de la guarda i les
hi dúiem pel Cann" de Ciutat. "Allà
era tota una aventura". A hores
d'ara, aquesta petita transhumància,
no es podria dur a terme degut a la
gran quantitat de vehicles que hi ha.

Per altra banda, les l'estes mes
assenyalades de l'any ativem a
missa a la capella de Son Mendívil
d'Abaix.

També record el formatge i el
brossai que feien la mare i la padri-
na, i el gust de la niel dels bucs de
mon pare, perquè la mel d'aquesta
zona es una de les millors gràcies a
la gran varietal de plantes amb flors
que hi ha: romaní, estepa Ilimonen-
ca, estepa blanca, figuera, albó... I la
sobrassada damunt el pa casolà.

Un fet curiós era la manera de
saber l'hora. Com que no dúiem re-
Ilotge, moll pare ho feia ail+ el ga-
rrot de tomar les ametlles. Quan
l'ombra del garrot assenyalava el
Puig de VON, era l'hora d'anar a
dinar.

Quines persones, a més del teu
pare, tenien Imes en aquesta con-
trada?

Tenc present al pare de na Mar-
galida "Sitges" i de més aprop en el
temps a en Dam it Boscana "Mane-
ta" que encara n' hi té uns quants.

Què ens podries dir els noms
dels sementers de la finca?

ha: sa Tanca de Davant ses
Cases, tancada amh una paret de
doble encadenat; sa Quintaneta,
que pega a la part de Ca na Bel i te
forma de triangle, dins ella hi ha sa
Bassa que es natural; es Figuera/ de
Moro aferrat a sa Quintaneta;
s'Hortet, amb s'A/jub hi van pel
Carreró. Record haver anat a cer-
car l'aigua a raljuh moltes vegades
ahans de fer la cisterna de les cases.
A ran de les Cases hi ha una altre
Figueral de Moro i després s'Hortal
de 'n Agustinet, en aquesta tanqueta
hi tancàvem el mardà els mesos que
no volíem que anàs amb les ovelles
per evitar el naixement de xotets a
I' estiu; s'Hortal dels Garrovers,
perquè hi ha garrovers; sa Tanca de
ses Figueretes, i darrera les cases,
sa Tanca de s'Era, and-) s'Era i sa
figuera roja; ses Alzines, dins agues-
ta tanca hi havia, fa moita estona,
unes quantes alzines hen grosses,
ara nomes en queda una; s'Hortal
des Casos; sa Tan queta, hi ha una
barraca de curucull i les parets són
fetes d'en Bess(); sa Tanca Nova,
que es un quadrat en dos redols, un
de conradís i l'altre de garriga; sa
Pieta de la Part de Dalt, hi ha un
torrentó que ve de la part d'Algaida
i de dins Son Mendivil i segueix per
Son Oliver i Son Monjo fins arribar
al Torrent delsfucus; i després una
partió, i ja ve sa Pieta de Baix, que
és la que pega a Can Vola-Vola, dins
el terme de Ciutat.

Quines millores has fet a la
finca?

En aquests darrers anys he anal
poblant d' arbres les tanques que
eren conradís i les que tenien més
fakes. Sembrar ametllers per em-
peltar més cnvant. La nieva idea es
empeltar de les races que sé que hi
van h6, menons, païsses, inqueros,
verdcretes, jordis... però, tamhá he
volgut fer la prova semi-want dues
tireres de races noves: ferrannes i
guadcs, procedents de França, són
d'autopolinització i la seva floració
és a últims de febrer. També he
sembrat figueres: bordissot blanca,
bordissot negra, coll de dama
blanca i coll de dama negra, a més
d'algunes varietats de roges.

Però el que costa Ines es el fer
els clots, molts són lets damunt la

roca. En temps del meu pare, hi ha-
via molts de jornais a fer per tenir
un bon clot i tot era leina de ma-
nuella i foc. Actualment els feim
am') una màquina, i et canses de
veure-la picar en cl mateix redol.

Quin bestial- tens a la finca?
D' an tenc, trenta-dues ove-

Iles, entre grosses i petites, Inds per-
qué ilevin un poc l'herba i per men-
jar un xot de tant en tant que per
treure un duro. També hi ha unes
quantes quiques, algunes amh po-
Ilets, i un parell de gallines.

I de selvatgina?
Alguns mostels i eriçons, qual-

que geneta, molt mala de veure, i
molts de moixos, que tresquen per
tot arreu.

De ploma, el que hi ha més són
xorics.

L'altre dia, vaig poder observar
un let que no havia vist mai: dos
voltors, posats a terra. Primer els
vaig veure volant molt alts, a un pri-
mer moment vaig creure que eren
dues milanes, però quan van co-
mençar a baixar ja vaig veure (Aar
que eren dos voltors. Davallaren un
poc i els vaig perdre de vista. A la
finca hi havia un Hoc on el dia
ahans una ovella havia fet el xot i el
primer que vaig pensar va ser que
tirarien al Ilk de l'ovella i vaig có-
rrer cap allà. Quan hi vaig arri har
no els vaig veure, per-6 allargant un
poc la vista els vaig afinar, tot dos a
terra, un al costat de altre, tran-
quils. Són molt grossos, negres amb
un poc de blanc al pit. Jo estava da-
rrera la paret sense moure'm gens.
Vaig quedar bocabadat, del gust que
passava observant-los, fins que al
cap de deu minuts varen prendre el
vol donant unes quatre passes. En
aquells moments les perdius que hi
havia un tros Iluny s'espantaren i
s'alçaren lent una xelabardaria. Fou
un espectacle inoblidable.

Darrerament el que es veil molt
poc són milanes. Aquest hivern va-
ren venir una quarentana de corbs.
Feia molt de temps que no en veia
tants.

I de barraques?
N'hi ha tres. Una dins ses Alzi-

ties, una dins es Garrigó i una dins
sa Pleta de Dalt; tain hé n' hi ha una
d'eshucada dins sa Pieta de Baix.
Devora hi ha els hues d'abelles. •



Corn 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.

MASSANELLA
Ctra.Valldemosa, 44 - Te1.75 03 45
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El cercle de Sebastià Alzamora
Miguel CardeII

El poeta Ilucmajorer Se-
bastià Alzamora va debutar fa
tres anys amb Rafe!, un llibre
d'una maduresa sorprenent
amb el qual havia guanyat el
Premi Salvador Espriu per a
poctes joves. Ara, amb el títol
un punt aparatós de Apoteosi
del cercle cus Iliura el seu se-
gon treball. Un llibre, corn cl
primer, estrictament unitari,
que ens arriba encapçalat per
una declaració de l'autor que,
ben probablement, no hi ale-
geix res (personalment, però,
m'agrada que els poetes sien
prou valents per tenir la
modestia de presentar les seves
criatures), però que ha servit
perquè la premsa rosa de la co-
sa cultural catalana, destacant
més la capsa que les sabates,
s'hagi fet ressò de les diverti-
des andanades que el poeta re-
parteix entre un bon grapat de
col.legues. Ens dóna també,
d'entrada, dues pistes: una, la noel()
d'estructura com a part essencial del
text; l'altra, l'opció per construir sen-
tit, que Alzamora argumenta reme-
tent-nos a les investigacions que Vi-
cem; Llorca planteja als interessants
assaigs que aplega a L'entusiasme re-
fleviu, que s'ha publicat amb pròleg
del mateix Alzamora, i és una pro-
posta que mereix tractament específic
però que es pot sintetitzar en la seva
definició de poesia del pacte (entre

contemplació i el coneixement, en-
tre sentit i paraula, entre obra i ser).
Apoteosi del cercle es, corn deicm,
un llibre rigorosament unitari, un Ili-

bre-poema, d'estructura estric-
ta: circular, donat que acaba
remetent a la circularitat i amb
el mateix vers amb que ha co-
mençat, i especular per quan
les seccions primera i cinque-
na (final) s'estructuren en deu
parts de vint-i-cinc
decassíliabs, i la segona i la
quarta tenen també la mateixa
estructura formal, a part d'al-
tres paral.lel

El Ilihre recrea una història
de creixement, d' iniciació, la
recerca del propi nom, de la
pròpia identitat o sentit, la
d'aquest personatge que es el
jo poetic, que es en aquest cas,
probablement com sempre (la
ficció suprema de W. Ste-
vens?), pet -6 ara sense conces-
sions a l'ambigiiitat, un perso-
natge fictici. La primera sec-
ció s'obri amb el naixement,
el part, i ens durit a traves de
les primeres passes de l'apro-
piació d'un mateix, del con-
tacte amb l'entorn, dels ele-

ments de l'hominització de l'indivi-
du: la men-166a, la visió, la paraula,
el nom, la corporalitat, la dualitat...
La segona i la tercera secció (La re-
cerca i Memòria i presagi), dos llargs
poemes narratius, prenen la forma de
viatges, d' itineraris, a través de dis-
tintes metamorfosis fins al propi nai-
xement a la primera, per una xafogo-
sa nit urbana amb olor de bullit la se-
gona, ritmada per encontres amb de-
miúrgics personatges i evocacions
del passat. Els dos poemes menen,
per camins quasi onírics, cap a un
mateix indret, com subratIla el let
que acabin amb els dos mateixos ver-

Presentació
d'Apoteosi
del cercle

Divendres 15 de maig
Llibreria Sagitari

C/ Joan Miró. Palma

Perfecto Cuadrado.
Catedràtic de la UIB.



FABRICA DE JOIERIA GARAU
(Ca'n Cajeta)

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

BUSCA ESTAS JOYAS EN LOS DISTRIBUIDORES 18

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

sos: es la consciencia de la necessitat
i el desig d'un tu, de l'altre femení,
d'una dona. Trobarem aquí, quan ja
ens vol guaitar a la memória l'oncle
fellinià enfilat a l'arbre, la possible
justificació del mot que estufa el títol,
Ia seva primera i única aparició:

apoteosi, en delectança... Amb
l'ambició de conjunt del llibre, agues-
tes dues parts, aquests dos poemes,
són segurament el que más me n'ha
impactat i sorprès: hi ha una mena de
trempada radicalitat estrictament con-
temporimia, moderna, que ens re-
metrà al poema narratiu i filosòfic
medieval i renaixentista, corn adver-
teix el mateix autor, però que a mi em
recorda també llibres tan enganxadors
i punyents com El Hidroavión de K,
de Pedro Casariego Córdoba. Són
també, i es important dir-ho i fixar-
s'hi, divertits, hi ha un finíssim hu-
mor, ironia literària i molt lliure. Com
hi havia també humor, mes cruel i
bestia, a la primera part.

Entre aquestes dues seccions, a
l'eix del llibre, aquella de la qual l'au-
tor reconeix que li ha esclatat entre
les mans, trencant formes i estructu-
res, la tercera, que és víctima d'una
errada mínima i tremenda: el que es
realment Intoisció del deu (del 10)
apareix com Intiiició del déu.

Despistat cm tenia, valgui l'avís.
La diferencia no es poca per un capí-
tol que recorre a simbolismes nume-
rics i referents clitssics per dibuixar
un mapa dur de cercles concèntrics de
relació, difícil, feridora, amh la
col.lectivitat. A algun moment
recordat Llompart, aquest Alzamora
diguem civil.

Parlava ara mateix de l'humor del
poeta, un humor a vegades aspre, que
es recurs expressiu a un Ilibre que, en
tota aquesta part del seu avenç es di-
buixant sovint amb tintes negres, amb
pinzellades expressionistes. Fins que
a la darrera secció esclata en els co-
lors encesos d'un poema d'amor. Un
bon poema d'amor com a trobada i
dUeg total. Tant, que l'autor sembla
aclenar-se'n que el llibre, el cercle,
fuig de les mans, s'envola, i recorre a
Ia veu d'ella per tal de frenar una mi-
ca l'entusiasme, i tornar a posar en
primer pla la certesa de la mort, una
ombra que hem entrevistat sovint rera
els cantons del llibre, que enceta així,
al seu tram final, una proposta de re-
coneixement d'humanitat entre limits,
pet-6 una proposta que és una afirma-
66, una acceptació, de la vida, una
afirmació que m'ha recordat el vita-
lisme de M. A. Riera (record que a

Rafel es notava Ines obertament que
aquí la influencia en Alzamora de la
versi head() del manacorf). Acabarà
el Ilibre, citant el quartet elliotià, el
meu principi és en el meu final, en
aquest to vitalista: una perplexitat

' i I la em demana/néixer per caure, i
viure el goig, el temps/ i la pena, i
que tot, després retorni. Es tanca el
cercle de l'estructura al mateix temps
que s'afirma un sentit circular de
l'existència. Després de pensar-hi, ho
Ilegesc en aquest sentit d'afirmació
gojosa de la vida, des d'un recurs de
ficció, no una teoria, que es alhora
una afirmació del poder creador de la
literatura: la vida del personatge pot

tornar a començar, igual i distinta, en
una nova experiencia de lectura, de
poesia com a creadora de vida. De
mes vida, que ens deia Alzamora al
començament d'aquest !fibre que
m'ha agradat i del qual no voldria
acabar de parlar sense destacar-ne
l'esforç tècnic, la força de torrentera
verbal, quasi magmAtica, pet-6 alhora
controlada per la norma que el propi
llibre defineix. En sentirem parlar, de
Sebastià Alzamora. •

(Article publicat a Bellver, Quadern
Cultural de Diario de Mallorca)
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Sobre les "memòries" d'en "Pelín".
Quate mots.

Miguel Sheri i Garau

Naturalment, les motivacions que
et porten a la lectura d'un Ili bre són
tan diverses com aquelles que te'n
bloquegen l'accés. Entre tantes pos-
sibil itals que van des de l'interes pro-
fessional a la recerca del plaer pur i
dur, tot passant pels llindars de la in-
consciência més pregona, no es una
mal incentiu aquell que neix de la co-
neixença personal de l'autor. Molt
niés encara si cl llibre es una obra de
"memòries".

Alguna cosa d'això hi havia
quan, no fa gaire dies vaig obrir-no
per la primera pagina- el Ili bre auto-
biogra fie dc Janine Oliver Mauro,
d'en Jaume "Pelín" -ell voldra excu-
sar-me del tutcig, molt més respec-
tuós que no un tractament forçat o
maldestre-.

No eren alienes a la meva curio-
sitat -ni val a dir-ho, a la meva bona
predisposició- algunes de les conver-
ses esporàdiques que amb en Jaume
havíem tingut ocasió de descabdellar
quan, a s' Arena!, en Llorenç, el nos-
tre benvolgut barber de sempre, li
arreglava a ell -ja setantí- la seva re-
vinguda, si ja no abundosa cabellera,
i a mi em retocava, amb subtilesa, el
meu malmès rodapcu capil.lar. Cer-
tament, les meves relacions amb la
persona d'en Jaume Oliver, amb el
personatge curiosament elaborat al
llarg dels anys d'en "Pelín", havien
estat nul.les, malgrat jo, des d'al.lot
puccr el coneixia de finny, sobretot
per la coincidência d'edat amb el seu
fill major Jaume, condeixchle del
Col.legi Sant Bonaventura.

La imatge que en tenia jo,
des de sempre era la d'un mite, un
mite local i casolà, si tant es vol, però
un mite: simpatic, rialler, tafaner,
aventurer... Jo el tenia associat a
Frank Sinatra, des d'algun record
boirós d'en "Pelín", barret al clatell,
lent alguna imitació de "la yen". Al-
guna impressió volciadissa de la
granja de Son Fosquet, dels hotels,
iiiolta xerrameca envejosa i, sovint
buida, de desenfeinats, cl restaurant...
Tenia, efectivament, la nieva imatge
tòpica del personatge localment mí-

tic, però desconeixia, totalmcnt, rho-
me, la persona.

La lectura d'alguna (lc les seves
cròniques, dietaris, o cl que sigui, pu-
blicats a la revista "S'Unió de s'Are-
nal" foren la hase de les nostres es-
cadusseres converses a cal barber.
Alguns comentaris a la tasca asso-
ciativa de la mal qualificada "tercera
edat", xafardeig sobre persones co-
negudes d'ambdós, la seva curiositat
sobre la percepció nieva dels textos
que publicava, comentaris sobre
questions lingüístiques i poca cosa
mes... No era un gran bagatge, però
el que es cert es que d'aquelles con-
verses migrades en sorgí un corrent
de simpatia i un respecte mutu.

En tenia notícies i l'esperava jo,
el Ilibre d'en "Pelín". No perquè cre-
gués que seria una obra literariamcnt
rellevant: l'autor no és un escriptor
professional. No perquè cregués que
seria una obra d'una profunditat re-
flexiva contundent: l'autor no és un
pensador sistematic, en cl sentit cul -
tent del terme. No perquè cregués
clue es tractaria d'una obra investi-
gad() histórica remarcable: l'autor no
és un historiador. No perquê cregués
clue l'obra seria d'una creativitat no-
table: l'escriptor responsable no és
un creador -fins ara, almenys-.

L'esperava jo el llibre d'en "Pc-
lin" perguê, con fiava trobar-hi les
empremptcs de la vitalitat, el dina-
misme, la lucidesa, l'enginy, la Iluita
per la supervivència, l'humor, la pi-
cardia, la honhomia, la cortesia, la
sensibilitat particular, el coratge i la
saviesa que jo pensava que l'home i
no el personatge possefen.

He de confessar que la lectura de
les memòries de setanta anys de "Pc-
lín" no m'ha decebut gens ni mica.
Tot all() clue hi esperava hi he trobat a
mans plenes. Per?) també allô clue no
confiava descobrir-hi en cls papers
d'aquest poli facétie individu huma -
vint-i-nou oriels confessa a la porta-
da haver exercit i, se'n deixa alguns,
potser fins i tot acabalas en "-ista"-:
hi he Ilegit una paraula literariament
sincera, sense ofici d'escriptor, però
amb el tremp de caracter; hi he cop-
sat un pensament critic i, sobretot,

personal, coherents; hi he vist desfi-
lan, com en una pel.lícula americana
d'aquelles que l'en  II nernaven,
fragment fonamental de la história
del nostre Llucmajor i de la seva gent
-un poc la tragedia viscuda d'aquella
Mallorca, supe rvi vent de la ¡iii séria a
forca d' imaginació, de ciment i de
sacrificis i de bulla...-; hi he vist con-
vertida en imatges, una vida, potser
tantes vides, on l'autenticitat és la
millor de les creacions.

Les MEMORIES (1923-1993) de
Jaume Oliver i Maura no són, tam-
poc no es la seva pretensió, una gran
obra literània, per6 la seva lectura
constiuteix una autêntica immersió
per un hose, per una garriga, de pa-
raules que són fets, d'idees que són
sentiments, de força que es esperit de
Uinta, de passions que són la vida,
d'anècdotes que són la substancia, de
dolors que són l'esperó, d'alegries
que són el conhort... I tot aquest con-
junt de bets, d'acudits, de paranys, cie
neguits, d'il.lusions, d'èxits i de cai-
gudes -fins i tot aquelles que hom en-
devina que han estat clidides, di-
plomàticament i respectuosament eli-
dides- construeixen la imatge d'un
ésser huma, d'un personatge, em-
marcat en un context específic que
en determina comportaments, acti-
tuds i pautes que, a desgrat nostre o
per a sort nostra, es el nostre context.

Ens parla l'autor d'ell i no deis
altres, diu. Pens que el seu missatge -
ell, faceciós com és, ens en vol enco-
lomar un de missatgc, encara que
sense sermons- es molt clan Tot i
que, possiblement, en Janine no l'ha-
gi Ilegit i, si ho ha fet, millor per a
ell, crec que aquest llibre, sincer, no
gens alambinat, no es altra cosa que
una manifestació d'aquel I "desespe-
rat dolor" amb que el poeta Esprin
estimava, "aquesta meva pobra, bru-
ta, trista, dissortada patria" que a tots
ens agombola i que, tants, traeixen
un dia sí i raltre també. •

Sant Jordi, 28 d'abril de 1997
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Testimonis documentals
de la nostra història

LLUMAYOR - AÑO 1823

Caps. de Catastro Ym. Liquidos con la vaja

D. Ant°.Salas: Galdent 	 21.600 19.200
Sr.Marques de Vilafranca: Son Delebau  	 5.260
Ym.: La Aguila 	 18.000 21.600
D.Jayme Juan Villalonga: Son Grenada  	 9.560
Yin.: La Torra 	 20.000 27.600
D.Geronimo Ribera: Son Antelm 	 3.570 3.000
Conde de Ayamans: Son Julia 	 8.960
Yrn.: Mamie 	 3.060
Ym.: Binificat 	 7.870 18.000
Marques del Reguer: Cugulux 	 9.440 8.000
D.Juan Alcover: Son Taxiquet 	 4.870 4.000
D.Salvador Esbert: Bel loch 	 5 000 4.600
D.Ant°. Vich: Son Serra 	 2.660 2.600
D.Nicolas Omella: Son Muna 	 1.000 800
D.Ant°. Ferrandell: Son Boscana 	 2.060
Ym.: Son Caneves 	 2.665 4.500
D.Cicilia Zaforteza: Betlem 	 5.900

Sollerich 	 4.100
Yin.: La Estarella 	 1.230
Ym.: Paisa 	 5 500 13.000
D.Franc°. Rosiiiol: Capucorp 	 4.290
Ym.: Llucamet 	 2.500 5.890
D.Maria Rexach: Cap Blanch 	 2.000 1.300
D.Andres Bestard: Son Axida 	 3.030 2.800
D.Juan Mut: Marranet 	 1.725 1.200
Sr.Marque Montis: Mina 	 5.900
Ym.: Maymoneta 	 580 6.700
Combt°. del Socós de Palma: Son Noguera .3.540 2.500
D.Gaspar Puigdorfila: Son Fosquet 	 2.540 2.000
D.Franc°. Puig: Llobets 	 2.000 1.600
D.Margta.Gelebert: Albaneta 	 2.249 2.200
D.Nicolas Villalonga y Mir: Son Pons 3.000 3.000

Sebastià Cardell i Tomàs
Bartomeu Font i Obrador

(III) Grans propietats de
ciutadans a Llucmajor (1823)

La reacció absolutista es va pro-
duir a conseqüència de la intervenció
francesa i del seu triumf en resulta
una més violenta i cruel que la del
1814. Aquí es prou eloqüent la revol-
ta del campaners i l'ajusticiament
dells seus herois tries representatius al
nostre Camp de les Ànimes, Joaquim
Obrador i Guillem Clar.

Al nostre terme la gran propietat
rústica ciutadana es la de sempre des
de la Germania i així cal remarcar
personatges polítics i militars omni-
potents com Guillem Ignasi de Mon-
tis, segon marques de la Bastida i cap
politic de Balears en el Trienni Libe-
ral; Josep Togores i Sanglada, novè
comte d'Aiamans i baró de Lloseta
que fou president de la Junta Supre-
ma de Mallorca; Jeroni Ribera i Mar-
ques que obtingué el 1786 executòria
de noblesa, llunya antecessor de l'im-
mortal novellista Llorcnç VillaIon-
ga; Francesc Rossinyol i Zagranada,
regidor perpetu de l'Ajuntament de
Palma, etc. El repertori es el següent:

ARM, Diputació 610, Corresp., Ordenes 1819-39. •

Ca SWereu
(Son Julia)

del qual/ou
propietari



FUNERARIA
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/ Chant, 127-1r. Tel. 66 18 62

(Ow- major)

BARTOMEU JAUME NADAL, S.A.
RENAULT

Ronda Migjorn, s/n Icls. 00 01 40 i 00 00 41

Presentació del llibre

«A l'entorn
de Llucmajor»

Estudis i Comentaris

Núm. 5 d'Edicions
de pinte en ample

Divendres,
30 de maig

a les 20,30 h.
Sala d'Actes

de l'Ajuntament
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- Ara resulta que s'Estanyol, no només ha inventat les
llistes negres de persones non gratas en les quals es conten
Ia vida i miracles dels integrants o militants (leis dos Kin-
dols: un, els amies del president del club i defensors del
projecte d'ampliació i l'altre, tots els que s'oposen a la
construcció de les noves installicions nàutiques.

La segona "genial idea" que ha exportat Antoni Ginard
és la interposició de querelles o demandes contra els seus
opositors, sabent que les costes judicials les pagarà la tre-
soreria del club. Qui ha pres hum de na Pintora ha estat el
batie de Llucmajor, que ha decidit querellar-se contra un
veí de s'Estanyol, pet-6 serà l'Ajuntament contra Baltasar
Ramon, i d'aquesta manera, si hi ha factures per pagar,
aquestes aniran a ciirrec de les argues municipals, es a dir,
a càrrec de tots els Ilucmajorers.

* * *

- El mussolet conta que la cantera situada prop de
s'Aranjassa i tantes vegades denunciada pels ve'ins, sense
obtenir cap resposta, ha arribat als tribunals i ha sortit amb
una sentencia condemnatòria per al nostre Ajuntament.

La jutgessa encarregada del cas ha considerat respon-
sable el Consistori, juntament ail+ els propietaris de la
cantera. Aixi, tots dos primer hauran d'apagar un foc que,
segons sembla, fa anys que crema i després coliaborar en
la regeneració dels terrenys perquè els abocats poden con-
taminar els aquifers dels nuciis veïnats de població.

* * *

- Dins el PSOE l'arròs va a grumelions perquè el se-
cretari del partit, Joan Monserrat, es presenta per a la his-
ta a l'actual direcció del partit i entra a formar part del
grup liderat per l'ex-hatle Aguiló i la batiessa Nàjera, en
contra del sector d'en Triay i de n'Antoni Garcies.

La rumologia es contradictòria, mentre uns diuen que
era el que volia la majoria del grup socialista, ¡titres diuen
que fou una decisió personal, no refrendada pel comitè, a
canvi de la qual hi proporcionen un Hoc segur per entrar
formar part dels 7 representants del PSOE a Mallorca al
congrés nacional.

Aix?) no es l'esprint final per a la cadira. L'esprint s'ha
començat quan encara només som a la meitat de carrera i
això pot deixar exhausts a tots abans de les properes elec-
cions en benefici d'altres equips.

El Sr. Gaspar, hatle, vol rentar-se l'HONOR, i per
això ha denunciat al Sr. Baltasar Ramon i Clar, que s'ha
atrevit a presentar al jutjat i a demanar si era constitutiu de
delicte el fet que, per concessió d'obres de s'Estanyol, es
cobrassin uns 1.000 milions de pessetes i nomes se n'ha-
guessin cobrat per valor de devers 700 mil ions.

Sr. batle: els ciutadans, quan creuen que les institu-
cions van en contra deis seus interessos, o que les seves ac-
tuacions no són equitatives amb els seus administrats, te-
nen dret a consultar als jutges si aquest comportament és
legal o no, amb el desavantatge que aquests han de pagar
de la seva butxaca els missers, i les institucions (batles?)
els paguen amb els doblers dels contribuents.

Per rentar el seu HONOR, bo seria que es pagàs la Ilei-
xivada, sr. bathe, i no ho fes pagar als llucmajorers.

* * *

- "Al rey la hacienda y la vida se le ha de dar, pero el
honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios",
es diu a "l'Alcalde de Zalamea".

A pesar que no sabem si el batle Gaspar donaria la hi-
senda i la vida al rei, és lloable que tengui l'honor en tan al-
ta estima pet-6, a diferencia del de Zalamea, creu que li pot
prendre un simple ciutadà.

No, Senyor Batle, l'honor no ens el lleva un ciutadà
que, per defensar el que creu just i li es negat, acudeix ais
tribunals en demanda d'una sentencia. L'honor el guanyam
un poc cada dia. En un poble on tots ens coneixem, no es
suficient allô que diguin de nosaltres eis que no compar-
teixen la nostra manera de pensar o d'actuar.

L'honor es perd quan som responsables d'una empresa
i per la seva mala administració, s'ha d' indemnitzar amb
milions de pessetes per un permís d'obres indegudament
donat.

L'honor es perd quan un diu mentides i es pugen des-
mesuradament els imposts, quan s'havia promès de no pu-
jar-los.

L'honor es perd, quan a uns priviliegiats ("Marincta
S.A."), no se'ls cobra contribucions especials malgrat les
recomanacions deis serveis tècnics i jurídics de l'Ajunta-
ment.

L'honor es perd quan es comanen feines que després no
es paguen i fan passar penúries als enganats.

A8hISEIA o XARCUTERIA

ZANOGUERA

GARC IAS

Plaça Espanya, 62- Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca)
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D'aquesta manera es com les persones les institucions

perden l'honorabilitat, Sr. batte. Un poc cada dia, i qualque
dia un poc mes.

* * *

- I ara, canviarem de tema i parlarem del que el musso-
let va Ilcgir al Diari de Balears sobre la construcció d'un
xalct a cala Pi sobre una cova pre-talaiótica declarada d' in-
teres cultural.

El mussolet, després de Ilegir les declaracions del batle,
que es refereixen a la construcció del xalet sobre aquesta
cova ha arribat a la conclusió que, per construir al nostre
terme, es mes important saber com es troba la sensibilitat
d'en Gaspar que saber que ens permet fer el Pla General
d'Ordenació Urbana. I si no ho creis, llegiu-ho:

" però Gaspar es manté en les seves raons i afirma: per
que ho he d'aturar si el bon home te Ilicencia?" A veure si 
per thulium la I lei aluna vegada feirn valer la nostra sen-
sibilitat." 

* * *

- I ja que parlani del Diari de Balears, la nostra revista
es complau a felicitar aquest rotatiu que ha complert I any
d'existència i ha subsanat la deficiència del periodisme en
català que hi havia fins aleshores. Enhorabona i que en
pogueni fer molts més. Endavant, per un diari en català!

* * *

- La revista "Llucmajor de Pinte en Ample" s'adhereix
a les mostres de solidaritat amb Grafiques Miramar, per
fatemptat sofert en contra de la nostra cultura i el nostre
patrimoni. Actuacions terroristes d'aquest tipus fan que la
tolerancia i la bona convivencia entre la gent sigui difícil.
També demanam, des d'aquestes planes, que el govern ci-
vil, sota la presidencia de la delegada Catalina Cirer, exer-
ceixi el seu poder per tal d'aclarir la personalitat de l'auto-
ria d'aquests fets incívics que nomes demostren que enca-
ra hi ha algun grup de gent que no sap que es la democra-
cia.

* * *

- Quan veim els plenaris de l'Ajuntament, retransmesos
per la TV de Llucmajor, sentim vergonya  pròpia de pertan-
yer a aquest poble. El registre, el nivell lingüístic dels re-
gidors del PP i del Sr. Batte són d'allè més baix i tan em-
pegueir. Sr. regidor d'Hisenda, Lluc Tomas: l'oposició vos
en dóna amb cullareta; cl problema es que no els enteneu,
i demostrau un nivell culte realment impresentable. El ba-
tte, amb el seu posicionament ti' 'amo" del poble, talment
un Cafiellas als seus darrers moments, amb un Rabasco, ja
sense mostatxos (perquè no l' identifiquem?) que no sap
que ha de dir i a Ines no compren ni el llenguatge dels del
PSOE i PSM mostren una escena frico-patètica que fa plo-
rar. •

* * *

E  LI(
=.  	 =

C

	

_  = =_
Grupo Telefónica

VENTA: 	 TELEFONOS FIJOS, TELEFONOS INALAMBRICOS, CONTESTADORES AUTOMATICOS
TELEFONOS MO VILES, ACCESORIOS, CENTRALITAS, FAX, CABINAS DE MONEDAS

SOLICITUD: LINEAS TELEFONICAS, CAMBIO DE TITULAR, LINEAS MULTISER VICIO, SERVICIO TELEFAX,
ETC.

ALQUILER: 	 FAX

RAPARACION: SERVICIO TECNICO TELYCO, REPARACION, GSM EN GENERAL, INSTALACIONES

C/. Antonio Maura, 57 Bajos. -07620 LLUCMAJOR - Tel. / Fax: 12 10 83



BAR - CAFETERIA

CAN LAMPINO
• Menús casolans diaris

• Gran variació de plats combinats

• Pizzes casolanes fetes al moment

• Tapes variades

• Cain a la brasa

• Terrassa amb jardí

Cl. de Gràcia, 59 (Llucmajor)

Esports
Alex Kid, el fibló de Llucmajor

El cavall de Joan Oliver va guanyar amb total superioritat el Premi del criador

Francesc Verdera

- Horabaixa de diumenge, 20 d'abril, davant d'une tri-
bunes de son Pardo repletes d'aficionats, Alex Kid demos-
tra una vegada més l'encertat del qualificatiu d'Indurain
que li han col.locat els admiradors i s'anota amb total au-
toritat un espectacular i faci triomf a la final del Gran Pre-
mi del Criador, la prova millor dotada del trot balear.

El cavall de Joan Oliver es va embutxacar 2.100.000
per aquesta victòria, a mes de demostrar un cop més que es
l'exemplar més fort i més rapid de la seva promoció. L'im-
pressionant recorregut que va efectuar Alex Kid en cl da-
rrer quilòmetre de carrera li va permetre de presentar-se a
Ia recta final amb devers vint metres d'avantatge sobre el
grup de qui el perseguia.

Dia I de maig, la festa Ilucmajorera de son Gall va ser
escenari d'un memorable horabaixa hípic en que es va ren-
dir un calid homentatge al cavall de Joan Oliver. L'exem-
plar de ca's Tamborcr va participar a la setena cursa amb
una nova mostra del seu poder davant dels rivals de torn.

Alex Kid ha acaparat victòries en el que portam de
temporada i ostenta el record estatal de 2.700 metres, i va
aconseguir una velocitat de 1:20 el quilòmetre. Una ratxa
de triomfs que quedaria refrendada amb la victòria, aeon-
seguida sense paliatius, a la fmalissima del Gran Premi del
Criador.

Alex Kid, "I'Indurain" dels cavalls mallorquins, un
qualificatiu que s'ha guanyat a pols per la força, potencia i
velocitat ja ha aconseguit un dels objectius del seu propie-
tari, Joan Oliver: triomfar al Premi del Criador. Ara la me-
ta no és altra que creuar la mar, als hipòdroms de França.

Joan Oliver esta il.lusionat que Alex Kid tengui l'opor-
tunitat de competir amb relit del trot mundial que, sense
cap dubte, es troba al país veí. Es realista i sap que una
victOria del cavall Ilucmajorer, till de na Perla, en les pis-
tes franceses es una missió gairebé impossible.

Civada, molt entrenament i unes oportunes vitamines
han portat "El Fibló de Llucmajor" al cim. Ara, França
l'espera. Sort, campió!! •



Futbol
M. Reynés

Benjamí futbol 7
01 impie, 3- Espanya, 2

Aleví futbol 7
Son Roca, 4- Espanya, 5
Espanya, 4- Vilafranca, 6
S'Horta, ii- Espanya,

Aleví futbol II
Espanya At., 2- At. Balear, I
S. Frances, 3- Espanya, 2

Infantils II
S'Horta, 0- Espanya, 7

Algaida, 1 - Espanya,

Infantils I
Espanya, 3- P.Pollenca, 1
Arta, 0- Espanya, 3
Espanya, 5- Murense,

Preferent
Espanya, 0- Son Roca, 3
Escolar, 0- Espanya, 3
Espanya, 3- P.Sóller,

Juvenils
Sallista At., 2- Espanya, 4
Espanya, 3- Badia C.Millor, 3 •

Cadettes CD Espanya
Liciers de moment

ESPORTS

Torneig Social
Tennis Llucmajor

G.Socias

Ha tengut l'oc a Llucmajor el
Torneig Social organitzat pel Club
Tennis de Llucmajor amb un total dc
99 participants i 1478 partits realit-
zats en les diferents modalitats.

Els resultats han estat aquests:

Benjamí masculí

Ir. Francesc Company
2n. Miguel Toni

Individual Aleví Femení

I a. Rita Manresa
2a. Noemi Vicens

Dobles Femení Absolut

Ir. Neus Mari-Maria A. Mulet
2n. Marga Piza-Paquita Esteirich

Consolació Femení Absolut

la. Elisa Moragues
2a. Maria del Mar Servera

Individual Femení Absolut

la. Neus Mari
2a. Marga Piza

Benjamí Femení

la. Isabel Socias
2a. Aina Barceló

Individual Aleví Masculí

I r. Pedro Clar
2m Pere A. Pericas

Dobles Masculí Absolut

S. Canyelles, LI. Abellan i R. Garcies, cadettes C.D. Espanya.

Jaume
Foto: C.Font 

- Els Cadettes del CD Espanya continuen líders (han guanyat tots eis partits
fins ara) a la Copa President, quan falten dos partits per finalitzar el torneig.

El pentiltim partit, que teníem pendent per comentar va ser el jugat a casa,
contra el Porreres, dissabte, dia 12 d'abri!, amb un resultat espectacular i per go-
lejada: Espanya, 7- Porreres, 2. Els gols espanyistes, marcats per Sebastia Can-
yelles (2), Rafel Ramos (3), Bartomeu Manresa i J. Miguel ("Cote").

I el darrer encontre del qual tenim notícia fou el també jugat al municipal
Ilucmajorer contra el veí Algaida, ¡mit) un abre resultat abultat: Espanya, 7- Al-
gaida, I . Val a dir que va ser un partit difícil ja que el col.legiat de torn no va sa-
ber aturar les dures entrades d'alguns jugadors algaidins i  això va provocar un
escalfament per part del públic que, ja ho sabem, no condueix enlloc. Fins i tot,
l'arbitre es va oblidar un gol a l'acta del partit i, segons ell, els Ilucmajorers no-
mes en marcaren 6. Els gols que nosaltres varem veure, i no se'n va anul.lar cap,
varen ser marcats per R. Ramos (3), S. Canyelles (2), Llorenç Gari i J. Miguel
("Cote"). •

I r. Sebastià Ramis- Jaunie Salva
2n. Tolo Monserrat- Joan Díaz.

Consolació Masculí Absolut

Ir. Joan C. Escudero
2n. Antoni Clar Ferra

individual Masculí Absolut

Ir. Sebastia Ramis
2n. Antoni Clar Rosselló •



Club Bàsquet Joventut Llucmajor

Cadette Masculí
Entrenats per Xisco Forteza

Guillem Oliver
Foto: C.Julià

Un entrenador que ha viscut tota la seva vida aferrat al
Club, sempre com a collaborador, son pare ja va ser pre-
sident, ell ha estat jugador, directiu, entrenador, per cert
que va ser el primer que obtingué títol de monitor de has-
quet. Ara continua sent dircctiu i entrenador de l'equip
cadette masculí ajudat per J.A. Taboada "Tabo". El conei-
xem fa anys i cil coneix el seu ofici, coneix els joves ju-
gadors, sempre esta amh ells, no falta mai als entrena-
ments i els dies de partit a fora casa els sol acompanyar
amb la seva furgoneta.

Esta content dels seus jugadors i els jugadors amb ell,
en una paraula, se duen bastant h6. Uns escolten i fan tot el
que saben i l'altre, intenta conduir l'equip cap a unes ju-
gades que no sempre fructifiquen emperò que s'hi posa to-
ta la bona voluntad i el bon fer. En Xisco, en els partits es
posa nerviós, crida, fa grapades i els al.lots cl segueixen en
la vista tot saben que te tota la raó i en acabar sempre
queden ben amies.

Bona elasificació

Durant la primera volta de la lliga tan sols un partit
perdut. Dels dotze equips que formen el grup B2 tan sols
un va poder guanyar-los per tant anaven en segon 'loc.

Sera cosa de tornar a parlar amb cils perquè confiam que
hauran fet bon paper i que seran al grup A per a la Iliga de
l'any que ve.

Els jugadors

Moites de ganes de jugar i de jugar h(5., prestant la ma-
xima atenció a l'entrenador i posant-hi tot el cor. Sún: Pau
Medina, J.F.Delgado, Carlos Blanquer, Mique! Font, Pe-
dro Maya, Josep Salva, Xesc Vidal, Miquel Oliver, Balta-
sar Mayol, Sebastià Truyols, Josep Forteza i Toni Oliver,
algunes vegades relbrots pels infantils: Joan Gual, J.A.
Rubio i Pau Sastre, els quals ja s'estan acoplant a l'equip
en vistes a que l'any que ve, per edat, la meitat dels juga-
dors passen a juvenils.

Sera necessari, com deicm, fer un poc de halarN i va-
lorar la temporada. Sera en una altra ocasió. Bona sort! •
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ESPORTS

Club d'hoquei-patinatge Llucmajor

El nies passat es va publicar que
l'equip cadet de Llucmajor havia guan-
yat tins el moment tots els partits, dones
ara podem dir que dia 25 d'abril es va
proclamar campió del Torneig "Hoquei
in Line", Trofeu "Roll & Roll"; agues-
ta lita pot obrir-lis les portes, als joves
patinadors, per optar al Campionat
d'Espanya d'Hoquei in Line que es ce-
lebrarà a Sevilla.

Pei que respecta a la pista regla-
mentària està en projecte que en Hoc de
fer-se al Col.legi Públic, s'ubicarà al
Camp Municipal d'Esports. •

Triomf del Club de Pesca
"Es Cap-Roig"

Tomeu Sbert

- En cl campionat de Balcars de roquer des d'embarca-
ció, va triomfar el pescador del Club "Es Cap-Roig", Bar-
tomeu Obrador Vaguer. L'embarcació "Cap ventós" capi-
tanejada per Matildo Reda, aconseguí ser la que més cap-
tures assolia.

En el sisé Hoc es va classificar el pescador, també Ilue-
majorer, Miguel Vidal Rigo. Obrador i Vidal es classifica-
ven així per participar al campionat d'Espanya d'enguany.
La competició va tenir lloc a sa Ràpita i hi participaren 15
embarcacions amb un total de 70 pescadors. •

Bartonteu Obrador (dreta), campió de Balears;
Miguel Vidal (esquerra), 6è classifical

i Mali/do Reda (centre) president d'es "Cap Roig".

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:

Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)

Dimarts (9 a 13 i 17 a 19). Dijous (9 a 13)

Divendres horahaixa (1630 a 20h)

Carrer Majot; 77 - Tel. 66 20 /7 - LLUCMAJOR



C/. Impremta, n2 1 - (Pas d'en Quint)
Tel (971) 72 40 98 - 07001 Palma de Mallorca

TALLERS MARINAAGENT OFICIAL PEUGEOT

ELS NOSTRES VEHICLES INDUSTRIALS VOS OFEREIXEN ROBUSTESA,

HABILITAT, COMODITAT, SEGURETAT I MANEJABILITAT

C/. MARINA, 104 - T E L. 66 05 21

EXPOSICIÓ I VENDA: C/. MARINA S/N. - LLUCM AJ 0 R

1

Reportatges	 36 anys al
Fotos carnet, etc.	 seu servei

CY. Noll, 8 - Tel. 66 06 32 (Llucmajor)

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR

e
PLAÇA 18
serigrafia

C/ SON JULIA, SOLAR A-65
POLÍGON INDUSTRIAL SON NOGUERA

07620 - LLUCMAJOR - MALLORCA
TELÈFON 66 04 22

FAX 66 19 22

PERRUQU ER IA

PUIGSER  VER
Amb motiu del 25 6 aniversari,

Ia perruqueria de les germanes Puigserver

us desitja unes Bones Fires

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



ESPORTS

Notes columbofiles
del mes d'abril 1997

Joan Jaume

En aquest nies d'abril de 1997 el
Club Columbefil Lluemajorer ha dui t
a terme tres amollades de velocitat,
Calp, Oriol i Ordal, ducs de fons, Ba-
za per clues vegades, i una prova de
gran lOns, Puertollano.

Classificacions:
Oriola
05-04-97

1.- Llorenç Tomas i Sastre
2.- Llorenç Tomas i Sastre
3.- Miguel Munar
4.- Joan Agullo

Baza
05-04-97

1.- Col.legi Públic Son Verí
2.- Llorenç Tomas i Sastre
3.- Llorenç Tomas i Sastre
4.- Llorenç Tomas i Sastre
5.- Llorenç Socias i Garau
6.- Bartomeu Barceló Taberner

Ordal
12-04-97

1.- Llorenç Tomas i Sastre
2.- Col.legi Públic Son Verí
3.- Llorenç Tomas i Sastre
4.- Julia Monserrat

Ca lp
19-04-97

1.- Joan Jailer i Andreu
2.- Gil Garau i Mestre
3.- Julia Monserrat i Rural
4.- Joaquin Janer i Julia

Puertollano
23-04-97

1.- Col.legi Públic Son Verí
2.- Llorenç Tomas i Sastre
3.- Tomeu Garau i Mestre
4.- Julia Monserrat i Rafal

Baza
25-04-97

Llorenç Tomas i Sastre
2.- Julia Monserrat i Rafal

3.- Llorenç Tomas i Sastre
4.- Llorenç Socias i Garau
5.- Col.legi Públic Son Verí
6.- Llorenç Socias i Garau

Entrevista:

Domingo Fontirroig i Perelló
Primer Classificat en el Segon Tro-
feu Ciutat de Llucmajor 1997.

(Segona Part)

Quina modalitat practicau amb
els coloms de curses?

Si be en Tomeu Prohens, que amb
això de coloms va esser el meu pro-
fessor, practica des de fa uns anys la
viudesa i n'esta molt satisfet, jo don
preferencia a la practica del sistema
natural, crec que és el mes adequat
per a la nostra illa, i el que requereix
un menor nombre d'hores de dedica-
ció.

Ara parlarem un poc del colom
que ha fet primer en aquest Segon
Troten Ciutat de Llucmajor, orga-
nitzat pel Club Columbèfil Line-
majorer i patrocinat pel Conseil In-
sular de Mallorca i l'Ajuntament
de Llucmajor.

De quina línia vos ve aquest co-
lom?

Aquesta femella parda, nombre
42.725 del 1993, es Van Spitel/Van
Geel.

El seu pare és de la línea dels Van
Spite!, d'en Tomeu Prohens de Cam-
pos, i per part de mare d'una Van Ge-
el de na Marta Van Geel. D'aquesta
línia, que es una de les que m'han do-
nat minors comptes en el meu colo-
mer, he cronometrat colours en totes
les distancies, velocitat, fons i gran
fons. Però aquesta parella ja no pue
fer mes colomins ja que cl mascle és
mort.

Que havia fet amb els quatre
anys que ha viatjat?

El primer any va fer velocitat, Ei-
vissa i Península, el segon també va
fer velocitat i un fons, Eivissa, penin-
sula i Baza, l'any 1996: velocitat i
gran fons, Eivissa, peninsula i Puerto-
llano, i aquest any: una Eivissa, Orio-

la, en que no va poder esser crono-
metrada ja que arriba el segon dia. i
Madrid.

Quan va arribar aquest animal
al colomer?

Va arribar al meu colomer el se-
gon dia de l'amollada un poc abans
de les deu del matí, arriba descansada,
m'hagués agradat que l'haguéssiu
vista en la forma en que va fer la seva
entrada.

Quins factors han let possible
aquest resultat?

El primer factor, ha estat sense
cap dubte la sort. La sort en aquestes
amollades juga un paper fonamental i
si per un forat de pany poguéssim
veure tota la cursa veuríem fins quin
punt és la portadora d'aquest bon re-
sultat.

Però no podem deixar de banda la
forma en que es trobava l'animal, era
una forma extraordinaria que es podia
veure a cada montent. Prova d' això
es com es troba avui, després de la
cursa que ha feta. I, després de sort i
forma, la sang que vaig aconseguir
Iligar j tintant el Van Spitel i la Van
Geel.

Quina posició tenia?
En el moment de ser engabiada

per aquesta amollada l'animal anava
acollada amb dues femelles Ines, totes
tres covaven en el mateix niu. En
aquestes dates en què ens trobam,
aquesta postura no és gens estranya
en els nostres colomers, on més
manco tots hem perdut Inds mascles
que femelles i aquestes, per manca de
mascles, s'acollen entre elles.

Voleu dir alguna altre cosa?
Crec que l'organització d'aquesta

cursa mereix un deu i que l'unie que
ha mancat ha estat uns quants coloms
Inds a l'hora de tancar l'amollada. •



Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

Entre noltros   

Naixements

- Bartomeu Borras Barceló, fill de Juan-Alberto i
Francisca, nasqué el 29-3-97

- Gabriel Moll Cebrian, fill de Gabriel i Sara, nasqué
el 24-3-97

- Eva Pons Ponce, filla de Lorenzo-ErYih i Alicia,
nasqué el 12-4-97.

- Pere-Miguel Molina Morro, fill de Francisco-An-
tonio i Antònia, nasqué el 15-4-97.

- Aitor Zúñiga Cmovas, fill d' Eduardo i Antònia,
nasqué el 11-4-97.

- Rafel Astorga Mora, fill de Juan-Antonio i Isabel,
nasqué el 22-4-97.

- Jerónia Nicolau Gayà, filla de Pedro i Margalida,
nasqué el 23-4-97.

- Rosana Aguilera Fuentes, filla de Rafael i Rosa,
nasqué el 22-4-97.

- Juan-Manuel Revuelta Rodríguez, fill de Dionisio
i María José. nasqué el 21-4-97.

- Mónica Villa Cehrian, li lia de Javier i María Dolo-
res, nasqué el 26-4-97.

Matrimonis

-Manuel Andreu i Ramis - Miryam Rosa Ramos
Swirez, es casaren el 10-4-97 al Jutjat de Pau de Lluc-
major.

Rafe! Rosselló i Estelrich - Lídia Pérez Martínez,
es casaren el 1 3-4-97 a l'església Ntra. Sra. de Grkia.

Defuncions

- Andreu Riera Sastre, morí el 6-4-97 als 36 anys.
- Cristina Garcia Garcia, morí el 9-4-97 als 96 anys.
- Joan Fullana Oliver, morí el 18-4-97 als 87 anys.
- Miguel Estelrich Antich, morí el 18-4-97 als 70

anys.
- Francisca Barceló Vaguer, morí el 20-4-97 als 89

anys.
- Bartomeu Coll Cardell, morí el 25-4-97 als 70

an
- Apoliónia Bonet Amengual. morí el 27-4-97 als 79

anys. •

CENTRE DE PREPARACIÓ AL PART
67 4/4' . 1/2/) eff K9 (4k (7/

(Comare)

També hi ha servei de
massatges terapèutics  

IDEQQUCAIrlIA  

C/. Rigo, 73 - Tel. 66 24 90  C/.	 Vall. 49	 Tel. 66 11 58            
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FRUITS SECS • CONGELATS
POLLASTRES A L'AST

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

4I Pes forat Passatemp ss rric)ix 

No,noés un forn crematori per als morts, e1 que s'ha
edificat a l'ampliació del cementiri, es un forn per cremar-
hi florsseques,arrels,baleigsi males herbes.•

Sopa de lletres

8 parts del cos huma

O FHAB I OMIVCKHAL
E NA I J ACHOSNNBF C
SBENDLNUAMKP IVO
I DGWOETERBFOMP E
ANB I N L RAOEOB AVD
SHEBNCOBLQCAGPO
MJOENAGCTBUTVZA
E LDA 1G ICTECPEPM
AJ P L ER IAERAMVE I
O SES TSOLIGCEARB
I BANK IRTERFUMLE
SEE OVASSRLMALEO
AVVS PERHEGTEFTQ
TET ST RGRCUNF LP V
AS EN I OYRPGPTUH I
B J I HBAMIUCJFDLV
U ECYUHEAOAPATV A
AVZGS TRECJMCABA

Salade) del mes passat

- Camel I
- Cervol
- Elefant
- Girafa
- Eriçó
- Lleopard
- Jaguar
- Porc
- Rinoceront
- Tigre •

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Fort!)

Tel.: 45 70 78 • PALMA



SERVEI I PREU

Estaiviau comprant
VAJA MOM! 

MOM .4711114 

Agraïm la vostra visita

LA MILLOR BOTIGA DE CADA DIA
C/. Nicolau Taberner, 39 - Tels. 12 06 97 - 12 06 98

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES
r-

Medicina General (Igualatori)
Pediatria

Ginecologia i Obstetrícia
Cardiologia i Aparell Respirator!

Otorrinolaringologia
Aparell Digestiu

Análisis Cliniques
Cirurgia General

Neurocirurgia
Cirurgia Plástica i Reparadora

Nutrició i Dietètica
Dermatologia

A.T.S.

Clinica Dental
Ortodòncia

lmplantologia
Psiquiatria
Psicologia

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Reumatologia

Or
Rehabilitació i Pisioteràpia

Atenció primària per a deportistes
Of
Psiquiatria

R.X. Radiologia
1/4	

CEM

LLUCMAJOR

ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AGRUPACIÓ MUTUA - ASISA - IMECO - MEDIFIATC

MEDYTEC - NOVOMEDIC ONCE - PREVIASA - SANITAS - CAJA SALUD - VITALICI - ALIANÇA

Plaça d'Espanya, 56 - Tel. i Fax: 12 00 64 (Llucmajor)



ZIP

La Seat Inca
representa la
fórmula
mixta ideal
de vehicle
comercial i
de turisme,
especialment
en la seva

- versió
Kombi Plus 

Audi 111M i...
1

Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.    

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

SEAT INCA KOMBI Y KOMBI PLUS

BLAUPUNKT

IIiedSignaI
AUTOM011■

Bendix®
Ronda Ponent, 26 - Tel. 66 0/ 70




