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1170>Editorial

Candidats a la batlia
Les l'orces polítiques Ilucinajorer ja han fet coneixcr qui encapçalarit

cada una de les candidatures que es presentaran als comicis municipals del 13
de juny. A bores d'ara, ja coneixem els noms dels aspirants a la  bati ia de l'Ajun-
lament de Llucmajor: Joana Lluïsa Mascaró pel PSM, Lluc Tonics pel PP, An-
toni Garcias pel PSOE, Joaquín Rabasco per AS1, Tomàs Cantallops per UM,
Miguel Mascaró per EU i Jeroni Matamalas per UCB.

Els Ilucmajorers i les Ilucmajoreres tendrem, clones, 7 opcions polítiques
per elegir qui ha d'estar al govern i qui ha d'estar a l'oposició, i fins i tot qui
n' ha de quedar exclòs. Com cada quatre anys, a través de les urnes triarem de-

mocràticament aquells qui consideram els millors per regir la vida pública del
municipi. I ho farem no com qui clána un xec en blanc, sinó com aquell qui fir-
ma un contracte, d'acord amh cl programa de cada partit i de la trajectòria pú-
iii ¡caencarnada en cada candidat.

Davant la cita electoral que s'acosta, d'entrada cal assenyalar que l'augment
demogrific del municipi -especialment marcat en les urbanitzacions i en els dis-
seminats de tOravila- ha fet que el nombre de regidors de la Casa de la Vila pas-
si clels 17 que teníem als 21 clue s'estrenaran enguany. EsGt per veure quin sera
el comportament electoral d'aquesta població llocmajorcra de nou encuny.

Per una altra banda, es imprescindible comentar la renúncia a presentar-se a
la reelecció de qui des del 1991, en nom del PP i per espai de dos mandats, ha
estat el batle de Llucmajor. Les interpretacions d'aquesta decisió de Gaspar Oli-
ver són variades: per uns és la renúncia d'un polític "cremat" per encarnar els ai-
res centristes i postcanyellistes que oficialment impulsa el PP; per uns altres,
aquest adéu s'explica com la necesitat personal de deixar on carrec, cicie baile,
clue no li ha let mai illusió i al qual va arribar per disciplina de partit. Per tenir
totes les claus de Paler, caldrà veure quin és el tutor de Gaspar Oliver, home
d'estricta obediencia canyellista dins el PP.

Sigui com sigui, a l'espera de conèixer la totalitat de la llista, s'ha de dir que
Ia renovació del PP deu ser moderada, ja que Lluc Tomas és un home que ha let
de ma dreta d'Oliver durant eis quatre anys que han governat junts. Mentrestant,
el PSOE opta per la continuítat del número I , amb la figura d'Antoni Garcias,
un vetera socialista. El PSM presenta l'única dona clue encapçala candidatura en
la història local, Joana Lluïsa Mascará, que amb 4 anys d'estar al consistori ha
guanyat en experiencia i popularitat. ASI ofereix mes que sempre té. UM
presenta cares noves i amb ambició. EU intentar, un altre cop, entrar. I, si es
confirmen els pronòstics, UCB, amb un Matamales que ha estat home de con-
fiança de Gaspar Oliver, intentara ser una sorpresa d' incerts resultats.

El panorama es presenta animat. Es bo que hi hagi p luralitat d'opcions per
elegir. Fins i tot no ens ban d'espantar les discrepancies i les divergencies.
Això sí, contiem que cada partit faci conèixer uns programes i uns objectius
útils per a resoldre els reptes que té el municipi. I demanem-los, també, que ju-
guin net i que pensin que els elegirem perquè representin la voluntat popular, no
els interessos personals de ningú. •



LOCAL

Aprovació provisional
del PGOU de Llucmajor

Arnau Tomàs

En un plenari extraordinari celebrat cl passat dilluns
dia 22 de març, am b els vots en contra del PSM i del
PSOE, l'Ajuntament de Llucmajor va aprovar de manera
provisional del Pla General d'Ordenació del municipi, que
segons l'equip de govern, redueix vuit mitions de sOl ur-
hanitzable i niés de 25.000 habitants en relació al PGOU
aprovat el 1985. Joan J. Jaunie, responsable d'Urbanisme
va explicar que de 1734 al.legacions, 77 són de partits po-
lítics sobre el Club Natale de s'Estanyol i sobre l'autopis-
ta de Llevant, assenyalant que s' han incorporat a aquest
nou Pla, al.legacions, antenes paraból igues i xemeneies.

Antoni Garcias, portantveu del PSOE, va manifestar
que, tot i que el Pla ha mi I brat en relació a l'anterior, en-
cara hi ha molts de problemes urbanístics que no se solu-
cionen, perquè no es lleva cap projecte expansionista, com
és el cas de Regarni i de Toilerie i va afegir que "no ens
han recollit les nostres ai. legac iOflS , no han let un Pla Ge-
neral que vagi be a la majoria, per la qual cosa no l'assu-
mim, perquè la voluntat de consens ha estat nul.la i, entre
el que vosaltres plantejau i el que nosaltres desit jam hi ha
una distancia abismal".

Per la seva part, Antoni Llompart, portantveu del Par-
tit Socialista de Mallorca va manifestai - que el pla presen-
tat és tremendament expansion ista, "no han desclassificat
ni un palm de la costa, és un pla fet pels polítics i no pels
tècnics, hi ha 307 hectaries que podrien ser protegides, zo-
nes d'especial protecció per la Unió Europea'', i va acabar
amb la pregunta "que passara quan la construcció s'aturi?".

El regidor cl' ASI, Rabasco, es va decantar en favor del
nou PGOU tot client que aquest s'ha avançat a les DOT i
va referir a s'Arenal dient (lue "hem de créixer on podem",
i sobre l'autopista de Llevant, "preferesc la destrucció de
terreny a la d'una sola vida humana".

Fi [miment el regidor popular J. Jaunie, va apuntar que
"no kilim necessitat de posar banderes ecològiques, només
vet llar pel hé de tots els Ilucmajorers". •

Una fundació per a
la restauració del claustre

de Sant Francesc
- Uns dels temes niés importants aprovats per unanimi-

tat en el plenari de caràcter ordinari de l'Ajuntament de
Llucmajor, varen ser els estatuts de la nova Fundació per a
la restauració de l'antic convent ciels Franciscans. Fundació
que permetrà d'obtenir tota classe d'ajuts i de lacilitats per
a la restauració d'aquest històric ed ami) diverses sales
per a activitats culturals incloent un museu, banda i escola
de música, i altres associacions. El balle va afirmar que
ami) això Cs resoldra el problema de la celebració de con-
ferencies i d'actes culturals a la sala de sessions cie l'Ajun-
minent, que esta pensat només per a actes amb carkter
institucional.

On no va haver-hi unanimitat, sin() el vot en contra de
l'oposició, PSOE-PSM, fou sobre el tema de l'aprovació
del cataleg de llocs de treballdc l'Ajuntainent, al.legant no
tenir documentació completa per donar el vist-i-plau a
aquest cataleg, al qual manca també l'informe de l'Inter-
ventor. Joana Lluïsa Mascaró va expressar el desacord amb
el procediment tot explicant que cl balle va dit - (lue és un
catàleg d'organització de funcionaris de carrera i que tots
ells hi estan d'acord.

Un altre tema aprovat and) el vot en contra de l'oposi-
ció va ser el punt 10 sobre modificació de planter de
l'Ajuntament, introduint una plaça d'un tècnic especialitzat
per a l'organització d'un sistema administratiu, "un titulat
superior". Gare les va qualificar el noir carrec d' innecessa-
ri, "un abús de poder, només un funcionari de la con f iança
del balle per posar-lo on ell vulgui", i va (M'Aar de la seva
legalitat.

El punt II, sobre la liquidació del pressupost de 1998,
el tinent de batle d'Hisenda, Vue Tomas, el va qualificar
d'exitós, perquè s'ha I iquidat ami) 83 ¡Bilions de superavit,
a niés de recluir els &cites pendents i augmentai - les inver-
sions. A. Gardes, tot i que va achnetre que l'endeutamcnt
es controlat i el retard en cl pagament ciels provddors s' ha
solventat, va Armai - clue continua un deute de 2443 mi-
lions.

I, també es va aprobar una moció del ISM, cas inusual,
que rebutjava la pretesa installació d'una planta de gas na-
tural a la costa del ternie de Llucmajor. •

Sa Nostra i l'Ajuntament
de Llucmajor signen un
conveni de col.laboració

per a l'expedició de
certificats de residència

a la xarxa de caixers
Pere Bade, director general de "Sa Nostra" i Gaspar

Oliver, balle de Llucmajor, han signal a les dependencies
de l'Ajuntament, un protocol de col.laboració destinai a
l'expedició de certificats de residencia, mitjançant la xarxa
de caixers automatics de "Sa Nostra".

L'acord signat ofereix a les persones cmpadronacles a
Llucmajor la possibilitat d'obtenir els certificats de resi-
dents mitjançant la xarxa de caixers automatics de "Sa Nos-
tra". Actualment, aquesta entitat bancaria disposa de III
caixers automatics habilitais per dispensar certificats de re-
sident, ciels 250 que integren la xarxa d'autoservei. A hores
d'ara s'esta treballant per tal clue tota la xarxa pugui oferir
aquest servei als ciutadans. •



El PP i ASI refusen de defensar
els usuaris del Mollet de s'Estanyol.

El Govern Balear els amenaça amb multes
de fins a deu milions cadascun.

Els grups municipals del PSM i el PSOE han presentat

una Moció a l'Ajuntament sol.licitant al bade que &lens'
els usuaris dcl Mollet de s'Estanyol que han estat ame-
[meats per la Conselleria cle Medi Ambient amb multes de
tins a deu milions de pessetes cadascun. La Moci6 no ha
prosperat en haver estat rebutjada pels vots de l'equip de
Govern (PP i ASH que no varen admetre ni tan sols que los
presa en consideració. La Moció. el text de la qual adjun-
tam, considera desorbitades les multes que proposa la Con-
selleria i falsos els lets que imputa als usuaris del Mollet.
Tant el PSM com cl PSOE consideren que aquesta ame-

nap de sand() constitueix una prova niés de l'escalada de
coaccions que el Govern balear porta a terme contra els
col.lectius que s'han destacat en defensa del Mollet de
s'Estanyol i contra l'ampliació ciel Club Nautic.

Els sotasignants, Antoni Garcias i Coll i Antoni Liom-
part i Suau, portaveus clefs grups municipal socialista i del
PSM-Nacionalistes cie Mallorca respectivament, prcsen-
ten al Ple la següent

Moció d'urgència

"El Pie de l'Ajuntament de Llucinajor ha tengut conei-
xement que la Conselleria de Medi Ambient, Ordenació i
del Territori i Litoral ha noti heat racord d'inici del proce-
di ment sancionador contra els usuaris del Mol let de s'Es-
tanyol. A la vista d'aquest fet el Ple de l'Ajuntament

Constata:

Que la Conselleria de Medi Ambient amenaça amb
la imposició de multes de tins a deu tuitions de pessetes als
usuaris del Mol let.

2. Que la quantia d'aquestes multes és desmesurada
ates l'escas valor econòmic de les embarcacions que ocu-
pen el Mollet, quantilicable en unes poques desenes de
milers de pessetes cadascuna.

3. Que la notificació conté imputacions notablement
Així, per exemple, s'ordena als usuaris del Mollet la

restauració de la "realidad física alterada" i la reposició del
"dominio público portuario a su estado anterior", quan es
de unborn conegut que els actuais usuaris del Mollet en res
no ban alterat la scva lesomia. En canvi, sí que ho ha fet la
Conselleria de Medi Ambient: limb el Lineament (I' unes
instal.lacions clue fins ara havien estat obertes.

4. Que prèviament s'havien let imputacions falses con-
tra cls usuaris del Mollet acusant-los de no haver volgut
abonar les seves quotes al Govern Balear, quan hi ha
constancia escrita ciels intents ciels mend-it -es de l'Associa-
di() d'Usuaris de fer electives les seves anualitats. Uns in-
tents que varen ser in cit ils davant l'obstinada negativa de la
Consel leria a cobrar aquestes quotes.

5. Que a Farrel d'aquest contenciás hi ha la pretensió

del Govern Balear de cedir a l'entitat Club Nàutic de s'Es-
tanyol la concessió del clomini públic ciel Mollet  perquè
s'hi dugui a terme un projecte d'ampliació de les installa-
cions del club esmentat.

6. Que l'Ajuntament, en acord del Ple celebrat dia 31
de juliol ciel 1995, acora "oposar-se per tots els mitjans le-
gals i politics" al projecte d'ampliació del Club Nautic de
s'Estanyol, projecte que es l'arrel i la causa d'aquest cies-
graciai conflicte.

Per tot aim) el Ple

INSTA l'Alcaldia a sol.licitar formalment a la Conse-
lleria de Medi Ambient la paralització del procediment
sancionador iniciat contra els usuaris del Mollet de s'Es-
tanyol i que, en qualsevol cas, exigesqui el cessament im-
medial clefs intents de pressionar l'esmentada associació
d'usuaris atilt) procediment coactius i mancats de base le-
gal, com ara unes sancions que, en opinió d'aquest Con-
sistori, email mancades de fonament legal i són clesmcsu-
rades i contraries al sentit comú, la prudencia, l'equitat i la
moderació que han de presidir les actuacions de l'Admi-
nistració". •

Gaspar Oliver no
encapçalarà la llista

de les municipals
A. Tornàs

Gaspar Oliver, actual bade de l'ajuntament de Lluc-
major va declarar en un sopar polític quc, anualment cele-
bra el PP: "He estat president del PP i Conseller d'Indús-
tria. Som mi home de partit, pea) ho he decidit: no em pre-
sentaré per bade a les properes eleccions". Després, va
proposar a Lluc Tomús com a primer de la Ilista i declarant
cicie gaudeix cie tot el seu suport.

Lluc Tomas, el non 'Miner° u. va insistir en l'augment
d'afiliats joves i creu que ara "sobraran vots per obtenir el
nostre objectiu".

El conseller de Foment, Joan Verger, va elogiar la tas-
ca cluita a terme pel PP a Llucmajor durant aquests anys de
govern i el president, Jaume Matas, va elogiar també la la-
bor realitzada pel hatle Oliver i qualificant-lo d'element
imprescindible per al partit. •
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LOCAL

Noves instal.lacions
a la Banca March

El passat dia 3 de març es va inaugurar la sucursal de la
Banca March de Llucmajor, ubicada al C. Constitució 8,
després d' unes reformes que s'han prolongat uns tres me-
SOS.

La directora Lourdes Jaunies ens ha manifestat que el
resultat d'aquestes reformes ha estat molt positiu, perquè
s'ha aconseguit una nova imatgc a to amb la resta dc la xar-
xa d'oficines de BM. Les noves instal.lacions són ara niés
funcionals i còmodes, amb especial atenció al fet d'haver
installai un caixer automAc a la façana, just a devora les
oficines del Registre de l'Ajuntament.

A la festa d' inauguració hi va assistir cl bade Sr. Gaspar
Oliver i d'altres autoritats, així com un nombrós grup de
Ilucmajorers que compartiren aquest esdeveniment. Per
part de la Banca March, el Sr. Francesc Verdú (Conseller
Delegat), el Sr. Matas, cis Srs. Castelló Abrines i Miralles
de Direcció Comercial, així com un representant de Direc-
ció de Marketing.

Anil) la finalitat de seguir celebrant aquesta festa s'han
sortejat entre els clients de l'oficina clos televisors Sony
14 i el dia 5 d'abril sabrem qui són els guanyadors.

BM vol agraïr la bona acollida demostrada per tothom
i es compromet a prestar un bon servei. •

L'Ajuntament de
Llucmajor s'oposa a la

construcció d'un depòsit
de gas de 50 metres
d'alçada a la costa

del terme
L'Ajuntament de Llucmajor, a iniciativa del grup del

PSM, ha acordat oposar-se a la construcció d'un depúsit dc
des6rrega de gas a la costa del Ternie. Tant GESA com el
Govern Balear havien informat de la seva intenció de cons-
truir aquesta insial.lació, be en el port de Palma, hé a uns
penyals de la badia. Amt.) l'aprovació d'aquesta moció
s'intenta evitar que el fantasma de la central de s'Estalella
torni a planar sobre la costa Ilucinajorera. Tots els grups
municipals votaren a favor de la moció, el text de la qual
ad puniam.

El sotasignant, Antoni Llompart i Suau, regidor i por-
taveu del grup municipal del PSM a l'Ajuntament cie Lluc-
major, presenta al Ple la següent

Mock')

"L'Ajuntament dc Llucmajor, davant les notícies que
informen de la possible construcció d'un dipòsit de gas na-
tural a la costa de Mallorca i, corn:11.4=cm, a una zona de
penyasegats próxima a Palma

Manifesta

Ia seva preocupació clavant la possihilitat que l'elecció
pogués recaure damunt la costa del nostre municipi. Con-
sideram que una installació d'aquestes característiques
tendria un impacte molt negatiu. No debacles la costa Iluc-
majorera es un ciels indrets de Mallorca Inds valorats pai-
satgísticament (veg. Avanç de les DOT), WM de les àrees
catalogades de Inds antic pel seu elevat interès ecològic
(cattlegs (l'ICONA i INESE) i reconeguda per les següeras
figures de protecció: ANEL ZEPA, IBA i reserva marina.

Per tot això, l'Ajuntament, reunit en sessió

Acorda

I. Manifestar la seva oposició a la instal.lació d'una
planta de gas natural a la costa del nostre terme.

2. Fer vots perquè l'esmentada planta s' uhiqu i a espais
de menor interés paisatgístic i ecològic.

3. Traslladar all 	acord al Govern i al Parlament de
les Illes Balears - . •



 

La nostra joventut
necessita un local

C. Font

- El proppassat dimecres dia 24, a les 2 I h. va tenir hoc
a la Rectoria una reunió amb representants de joves (club
Bona Ventura), Directors dels centres d'ensenyament tant
públic com privat, representants de les diverses AMPAS,
membres dels grups sinodals, de l'OCB, del LLAC... amb
un ¡Ink: terna: el d'engegar un projecte que possibiliti
l'ohertura d'un local per a la nostra joventut.

Un local adreçat als al.lots i al.lotes d'entre 12 i 16
anys, amb unes condicions que els permetin estar junts, fer
activitats, en un espai lúclic i en un ambient distendit. Allò
clue varen demanar els joves assistents, en representació de
la joventut Ilucmajorera, es no haver-se de passar totes les
horesiliures al camp d'esports o pels carrers.

Després ciel debat es varen decidir aquestes accions:
- Formar una especie de Patronat per tirar enclavant el

projecte.
- Adreçar una carta als partits politics demanant la ne-

cessitat d'un local en condicions.
- Entregar al Consistori, un cop emplenats, el mxiui de

fulls possibles de signatures demanant aquest local (fulls
que ja es vénen passant pel poble des de lì unes setmanes).

- Fixar una propera reunió per a dia 20 d'abril per de-
terminar quilles seran les pi-Mimes actuacions.

L'opinió i la voluntat generalitzada ciels que eren a la
reunió és la d'obrir un local exempt de color i de tenden-
cies de cap casta (ni polítiques, ni religioses, ni classistes),
per aconseguir un Iloc dc reunió semblant (salvant totes les
diferencies generacionals i d' interessos) de que gaudeixen
actualment els nostres padrins i padrines.

La nostra joventut també té dret a un lloc de reunió. I
aquest dret, el te de fa estona. •

I Aniversari de
l'Associació "Els Padrins"

de Llucmajor 

da.      
S'ha de fer notar que el passat 6 de febrer, al dinar del

Primer aniversari, hi foren presents destacats membres del
Govern 13alcar, Ajuntament i de les entitats bancàries que
han (Ionia suport a aquesta associació i que han permes un
ràpid desenvolupament i un bon porvenir que els permetrà
de desenvolupar, millor, els programes i els acords apro-
vats a l'Assemblea general del passat 27 de febrer i a la in-
corporació de nous companys i companyes a la Junta Di-
rectiva. •    

Dos negocis nous
a Llucmajor       

La Cristalleria "Ca n'Alegria" ha obert un nou
Aquest es troba al carrer d'es Born, 28-30, al costat del ma-
gatzem de vidres i taller. A partir d'ara, els cnckrecs rcla-
cionats amb la cristalleria es faran CII aquest nou local, re-
gentat per na Margalida Escalas i en Mateu Obrador.    

"Antiguitats Es convent" acaba d' inaugurar-se, al ca-
rrer Campos, I. El propietari, Xavier Clar, ha explicat a
aquesta revista que aquest local estil destinat a la compra-
venda de qualsevol objecte antic, pea) sobretot ¡nobles,
joies i objectes de regal. • 

S'ha celebrat el primer aniversari de l'Associació "Els
Padrins" i ara ja fan história.

S' ha de remarcar que hi ha 415 afiliats des del passat
31 de desembre. Han mantingut reunions amb la Junta Di-
rectiva i s'ha resolt la part económica amb ajudes dels so-
cis i dc diverses institucions, com Ibas, CIM, Ajuntament,
Sa Nostra, La Caixa, Banca March... Han duit a terme el
gran projecte d'OCI, que s' havien imposat com Gent Gran
en marxa (ginmistica), Ball de Saló, revisions mediques,
punt mallorquí i el la ni programa d'aprox imació al Reg-
ne de Mallorca. A més de les excursions dins l'illa i a la
península, activitats culturals, teatre i conferencies, activi-
tats Iúdiques com foguerons, la celebració dei "Dijous
Harder", Darrers Dies, Darrera Fira, les Verges, Santa Ca-
talina i d'altres. Activitats socials amb l'Ajuntament, visi-
ta als malalts i als necessitats... I la famosa recol.lecta de
mes de cinc-centes Ilaunes per als nins saharians, sense
oblidar el dolor pchs sods clue ja han passat a una altra vi-         

Co•lecció Primavera i Estiu '99

Gran assortit de roba, xandalls i esportives     
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LOCAL

EL 1999
EN FEIM 50

C.

Com cada any, i amh la de-
sinteressada i excellent organit-
zació d'en Tomeu Taberner i na
Margalida Morlù, celebritrem el
dinar de quintos/es nascuts/cs

any 1949. Enguany zinircin al
Molí d'En Pau, a Sineu, i mentres
dintvem 6rem parlar de tot i de
res, d'èpoques passades i de pi-
cardies compartides. Després una
monumental tortada exhihia el
número 50 i ens feia patent que
arriham a les portes del 2000 amb
mig segle d'existència. •

Incendi a l'escola
de Badia Gran

El passat 11 de març un incendi, provocat previsible-
ment per un curicircuit, calcini una de les aules prefabri-
cades del Col.legi Públic Badies.

El lc es declari quail els 42 escolars de 4 i 5 anys que
ocupaven [aula sinistrada realitzaven activitats cil el pati.
L'aula va quedar totalment destruida en poc temps i ['alar-
m es propagi'A per tot el centre, per aim') els alumnes ana-
ren sortint ordenadament.

El centre d'emergències 112, la Guzsirdia Civil, els
Bombers i la Policia Local muntaren un ampli dispositiu
d'auxili, però cap &Is estudiants o professors no va resul-
tar amb cremades o intoxicat pel rum.

El Col.legi Públic Badies, amb uns 200 alumnes i 20
professors/es està situat devora el futur centre en construe-
eV). Per solucionar nunnenf.lniament aquesta circumstincia
s'havien installai quatre grans aides prefahricades i des
de fa quatre anys les classes s' imparteixen al •

Foto: .ebastià .tmengual

El Cap-Roig
va de sardines

Vii in 	 de la torrada de sardines a Placa de Hui:major

T.S.

Es club de pesca es "Cap-Roig" va celebrar una sardi-
nada, es a dir, es reuniren al seu local social "Bar Sport" so-
cis i simpatitzants i soparen de sardines torrades, i abres sa-
borosos ingredients.

1,a "torrada" es va fer dins el carrer (preservant degu-
dament l'asfaltat), i rum, i d'amistat, molta. Al final,
breus parlaments del president Maiildo Reda i del bade
Gaspar Oliver. •



AGRUPACIÓ
E
IAJOI?

Al moment de tancar l'edició names el PSM ha presentat
oficialment els caps de Ilista de la sera candidatura.

Set candidats lluitaran per la batlia
Otte Tomas (PP), Antoni Garcias (PSOE), Joana LIMIva Mascaró (PSM), Joaquin Rabasco (ASÍ),

Tomas Cantallops (UM), Miguel Mascaró (EU) i Jeroni Matamalas (UCB)

Durant les darreres setmanes, s'ha
produft un continuat degoteig d'infor-
macions que han con firmat els candi-
dais que encapçalaran les diferents
candidatures de les eleccions munici-
pals del 13 de juny que ve. En el mo-
ment de Linear l'edició tenim notícia
con firmada de la presentació de 7
candidatures per a la bati ia de Lluc-
major. En algun cas, com el del
PSOE, fins i tot ja s'ha fet pública la
Ilista completa del partit, tot i que la
Unió de Centre Balear, un partit de
nou encuny encara no esta en condi-
cions de con fi rmar definitivament la
presentació de la candidatura.

Com ja s'ha comentai amplament
pel poble, Gaspar Oliver ha renunciat
a tornar a encapçalar la llista del PP,
després d'haver estat batle entre els
anys 1991 i 1999, però mai amb ma-
joria absoluta. El substituira LI tic
Tomas, president de la junta local del
PP i tinent de batle amb Oliver du-
rant aquests 8 anys. Aquesta novetat,
anunciada en un sopar del PP fet a les
coves de Galdent, pot permetre el re-
tort) d'Oliver a la política autonúmi-
ca, tant per cercar-se una sortida pro-
fessional com per exercir de fidel can-
yellista enfront de les vel.leïtats reno-
vadores de Jaume Mates.

Per la seva banda, el PSIB-PSOE
repent -a número 1 del cartell electoral
amb Antoni Garcias, el senador Iluc-
majorer (RIC aquests darrers quatre
anys també ha estat regidor social ista
en els bancs de l'oposició. El seguiran
en la Ilista el mestre de s'Arenal Gori
Estarelles, quc també repeteix en la
candidatura, i la metgessa Sara Codi-
na, corn a número tres, una de les no-
vetats més destacades de l'opció so-
cialista.

Els nacionalistes del PSM ja fa
setmanes que anunciaren que presen-
taran una Ilista encapçalada per una
dona: Joana Ll(risa Mascaró, quc ha
cstat regidora clurant el mandat que
ara finalitza. Es la primera dona que
va al capdavant d'una candidatura al
Ilarg de la história política de Lluc-
major. La seguiran Gabriel Pons i
Maties Garcias, que ja va ser regidor
entre 1987 i 1991. Per s'Arenal, In
haura Fina Pérez i Joan Ferré, desta-
cat organitzador de l'estes i actes cul-
turals. També hi sera, però en posició

menys destacada, Anton i Llom part,
número 1 de la candidatura l' any
1995. Ara el PSM te dos regidors,
després (l'haver superat cl parèntesi
de quatre anys sense representació.

L'ASI de Joaquin Rabasco conti-
nuara presentant, corn fa sempre, cl
seu !icier i president. Rabasco ha go-
vernat amh el PP i ara és tinent de ba-
de i maxim representant de l'Ajunta-
ment a s'Arenal. AS', pecó, ha anat a
Ia baixa en els darrers comicis, des-
prés dels espectaculars resultats ob-
tinguts en eleccions anteriors en cis
quals va obtenir tres escons. Ara no-
mes en té un, i l' haura de revalidar si
no vol quedar fora de la institució
municipal.

Els partits que durant cl mandat
1995-97 no han tengut representació
municipal a Llucmajor són Unió Ma-
llorquina, Esqucrra Unida i Unió de
Centre Balear. Tots tres es presenta-
ran als comicis locals al municipi de
Llucmajor. Aix í, Tomas Cantallops
sera el minim) 1 del partit que presi-
deix Maria Anión ia Munar, Unió Ma-
llorquina, que aspira a entrar atilt)
força en el panorama politic local, on
anys enrera ja havia tengut una repre-
sentació destacada pea) que els pactes
amb el PP desbarataren.

Segons sembla a darrera hora, Es-
querra Unida optara per presentar el

sett cap visible d'aquests anys, Mi-
guel Mascará, un home que s' ha im-
plicat activament en moviments rei-
vindicatius com la Coordinadora an-
tiautopista. Els seguidors d'Anguita i
Grosske aspiren a entrar, per primer
cop, a l' Ajuntament. Per això EU ha
fet alguns fitxatges nous (algun de
procedência familiar sorprenent), que
poden re forçar la seva Ilista.

Finalment, encara esta per confir-
mar la presentació de la candidatura
sorpresa d'aquestes eleccions: Unió
de Centre Balear, un partit de nova
fornada que lidera en ['ambit balear
Jeroni Matamales, el qual podria ser
també el 'Miner() 1 d'aquesta Ilista si
es presenta a Llucmajor. Jeroni Mata-
males és un personatge de trajectória
política un tant peculiar, ja que des de
Ia seva ini litancia durant els anys 80
en el Partido Comunista Obrero Es-
panyol de històric general republica
Enrique Lister havia passat pel CDS i,
més recentment, pel PP. Durant
aquests darrers anys ha fet feines de
confiança per al Govern Balear (el pla
d'emergències de Llucmajor) i per a

Ajunt ament (ha estat cap de perso-
nal nomenat a (ht per Gaspar Oliver).
Ara ha iniciat l'aventura política de
fundar UCB amb intenció de presen-
tar candidatures municipals i au1on6-
miques. •



El president del Govern Balear saludanl a an grit', de veins de s'Arenal

LOCAL

S'Arenal
Visita oficial
del president

del Govern Balear

Tomen Sbcrt

Per primera vegada en la
història. un president de la Comu-
nitat Autònoma Balear ha fet vi-
sita oficial d'una diada completa
a la zona turística de s'Arenal
(Llucmajor), ampliada a les urba-
nitzacions de Badia Blava, Badia
Gran, Cala Blava i zona costane-
ra. Al mes de maig, Jaunie Matas
fart tina idemica visita a la part
arenalcra de Palma i Ares nuclis

S'Arenal, que encara devers
els anys seixanta era anomenat
llogaret, avui és una ampla
metropolitana clue propicia, en
part, un ait ni yell de benestars so-
cials a les illes. L'arribada impa-
rabic dcl turismc, mill) tots els
seus defectes, va fer canviar la pel t i les estructures a una
zona bellísima, pet-6 bastam estèril pel que fa a productivi-
tat econ6111 ica.

El desmesurat creixement va aíavorir la vinguda de
gent de molts d' indrcts de la península i de la mateixa Ma-
llorca, la qual cosa esdevé una important font de vots a
l'hora dc les eleccions.

En la visita oficial de Matas, l'acompanyaven el hatle
Gaspar Oliver, la majoria de regidors, algun conseller i
d'altres personalitats i visitaren el col.legi, la biblioteca
municipal, algunes zones comercials, les diverses obres
com les del centre sanitari i les del futur institut, el Club

escoletes, associacions de persones majors, el PAC
dc Badia Blava, la parrèquia de la Lactincia, entre

Moguda segregacionista

A Ca'n Pastilla i liderada per Antoni Mayol Mas, va
néixer recentment una associació: "Units per al Benestar".
La seva primera actuació és manifestar públicainent el de-
sig de segregar-se de Palma. Immediatament, UU grup
d'arenalers d'aquesta zona s'han unit a aquesta rei vindica-
dó i hi ha gent que l'acceptaria pensant a millorar les seves
vides, a pagar inenys imposts i a tenir millors serveis.
Aquesta zona compren també Les Meravelles, son Sun-
yer, la Ribera, ses Caddies, Bellavista de Palma i això
s'anomenaria, Ciutat Platja de Patina, scgons in forma el
grup iniciador d'aquesta possible separació.

A la recollida de les primeres signatures i després d'ha-
ver realitzat algunes reunions, sembla que s'uneixen al
projecte alguns veins de s'Arenal de Llucmajor. Hi ha opi-
nions per a tots els gusts, uns s'ho prenen de manera de-
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senfadada, d'altres ben seriosament, la resta com una pro-
vocació innecessària pet-6 tothom pot opinar així com tro-
ba.

El que és més positiu és que fa pensar els politics i es
tradueix en més atencions i millors serveis.

El personatge de l'any

Des del mes de gener d'enguany es va cercant el "per-
sonatge de l'any" i els finalistes, mitjançant una votació
popular. Des de començaments d'abril van encapçalant la
llista Pep Oliver, Onofre Ulnas, Rafel Dorado, Guillcm
Boscana, Guillem Salva, Pilar Sor Catalina Bosch i
Miguel Contestí.

Ja sabeu que no poden ser votades les persones guan-
yadores en anteriors edicions i que són Antoni Ferrer, Sor
Sebastiana Gelabert, Antoni Galmés, Pere Canals, Barto-
meu Riera, Gabriel Ramon, Bartomeu Sbert Nicolau i P.
Jordi Perdió. Tampoc Jaume Alzamora i Bartomeu Sbert
Barceló, director i director adjunt de la revista, respectiva-
ment. La votació, fins I de juliol i l'entrega de premis i de
diplomes als finalistes, per Sant Cristòfol.

Noticies breus

- Liuïts i nombrosos han estat, un any més, els actes re-
ligiosos de Setmana Santa a la nostra parròquia, amb el
pregó del Pare Jordi Llompart.

- L'associació d'Hotelers S'Arenal-Platja de Palma-
Ca'n Pastilla prepara l'assemblea general (Yaqui a un mes.

Es redacta un llibre que resumeix les activitats més relic-
vants dels dos darrers anys.

- La UD Arenal de futbol ja és completament lliure de
deutes bancaris retenguts a causa d'incompliments de jun-
tes directives des de fa una serie d'anys. El Banc d'es Cre-
dit va acordar una serie de punts i aixf és segur que cobrarà.

- El XXX Trofeu Princesa Sofia de vela enguany ha ba-
tut el record de participació i el Club Nàutic de s'Arenal ha
estat l'escenari de les regates de Finn, Tornado, Laser i
49r.

- Pel que fa a les properes eleccions municipals no hi ha
novetats. Es parlava de la constitució d'un nou partit poli-
tic. Aquesta revista ha demanat novetats i per enguany no
s'ha con firmat res de nou. Sembla que ho han deixat anar.

- Ens congratulam ciels triomfs artístics de la pintora
Maria A. Noguer i recordam que la seva primera exposició
individual fou a les Fires i Festes de s'Arenal, el 1971.

- Els dies 9 i 10 d'aquest mes d'abril, al vespre, res-
pectius recitals poetics, amb entrega de premis als guanya-
dors del III Concurs de Poesia. El jurat qualificador és for-
mat per M. Monserrat, G. Janer Manila, M. Sbert, R. Avi-
la i Isabel Mut.

- Ici diumenge dia Il, festa de pancaritat a l'entorn del
Pont de ses Set Boques.

- El "Cor Marina" dirigit per Jaume Oliver, estrenara
uns "Goigs a la Mare de Déu de la Lactància" amb la mú-
sica del P. Jordi Perelló i Iletra d'aquest informador. •



Les dependències disposen d'una sala per a judicis de Mies

Les ainoritais inauguren les dependències

LOCAL

El jutjat estrena noves dependències
El president del TSJ, la delegada del Govern i el batle presidiren Ia inauguració

Francesc Verdera

El president del Tribunal Superior
de Justícia de Balears, Angel Reigosa,
va aprofitar l'acte d' inauguració de
les noves dependencies judicials de
Llucmajor per denunciar "l'estat ter-
cemundista" en que es troben nom-
brosos jutjats de pau de la Part Fora-
na.

Reigosa va mostrar la seva satis-
Meek') per la millora que representava
el trasilat de les dependencies judi-
cials ilucmajorers i va qualificar els

.jutjats dc pau de ''cèdula primordial
per al funcionament de la Justícia".

El president del TSJ també va
destacar la labor "conciliadora" coin a
principal funció dels titulars de jutjats
de pau.

El batle de Liudnajor, Gaspar
Oliver, va assenyalar que s' havia ini-
ciat el cam( cap a la consecució d'una
de les mOs velles aspiracions de
l'Ajuntament i de la ciutat: la recupe-
ració del claustre del convent de Sant
Bonaventura. En aquest sentit, Gas-
par Oliver va anunciar, en presencia
de la delegada del Govern, Catalina
Cirer, la propera inauguració d'un
non quarter per a la Gt&dia Civil.

institut armat deixarit les de-
pendencies conventuais i passarà a
ocupar Fiei que va ocupar la Creu

seva satisfacció per haver posat punt
final a la provisional itat de 130 anys
d'estada al Convent. M. Monserrat va
assenyalar la notable activitat que ge-
nera el jutjat i va afirmar que el 1998,
4.560 documents tengueren entrada,
se'n generaren 1920 i una mitjana de
trenta persones cada dia vénen a les
dependencies judicials.

Les remodelades oficines de l'ami-
liga fàbrica de calçat Ca' n Mulet, su-
posen una important millora en les
condicions de treball deis funciona-
ris. Ara disposen d'un local de 170
metres quadrats que Melon una sala
d'audiencies destinada a celebrar ma-
trimonis i tainbt5 de judieis de faltes,
segons estableix la darrera reforma
del Codi civil.

A Ines del jutge de pall, cl perso-
nal del ministeri de Justícia del jut. jat
de Llucmajor es format per un secre-
tari, Miguel Gar, un oficial, un auxi-
liar administratiu i un agent judicial.
La mudança els permetr, a partir
d'ara, una major comoditat per de-
senvolupar la seva feMa, perquè dis-
posen de despatxos individuals, cosa
que no succda en les obsoletes de-
pendencies del claustre del convent
de Sant Bonaventura, que va ser casa
seva durant cent trenta anys. •

Roja. Aiximateix va manifestar que
l'ohjectiu de l'Ajuntament passava
per Padquisició d'un edifici destinat a
albergar dependencies municipals i
també, i d'una manera definitiva, el
jutjat dc pau.

La delegada del Govern, Catalina
Cirer, va agrair la col.laboració del
consistori il ucmajorer i el jutge de
pau, Maten Monserrat, va mostrar la



Música amb els
"Sonadors de Llucmajor"

Maria del Mar Vanrell

- El passat divendres, dia 26
de març, l'Obra Cultural Balear,
,juntament amb el grup "Espira-
k)c", organitzaren una vetllada de
música tradicional al cafe Colon
amb els "Sonadors de Llucma-
jor".

"Sonadors de Llucmajor" es
defineixen ells mateixos com un
conjunt d'afeccionats a la músi-
ca. Un grup d' afeccionats que
s' ajuntaren, en un principi, per
acompanyar formacions de ball,
pea) prest s'adonaren que la seva
afecció anava mes !luny, i es dis-
posaren a emprendre una tasca de
recerca per treure a Ilum tot all6
que els identificava amb la seva
manera de ser.

Com a oient i espectadora, el
mirall del cafe Colon em suggeria
"l'ahir" dels "Sonadors de Line-
major", quan anaren a Indio Inca
devers l'any 87 per ser entrevis-
tats; alti mateix surgí el nom del
grup. quasi de forma improvisa-
da. I quan per primera vegada a
Lluemajor, actuaren a la capella
rick Sagrats Cors, l'octubre del
mateix any, amb els mateixos
components d'avui. El moviment
de les mans del mestre, contestat
per la mirada atenta dels músics,
em situava a l'altra banda del mi-
rall. Em situava davant (runs mú-
sics que no eren tan "joves" corn
els "d'ahir"; aquest canvi es Ira-
ri ula amb més seguretat portada
per I' experiència.

Escoltava les peces, i en totes,
es deixava entreveure la petjada
del mestre Miciuel Janet -. Am!) un
gran bagatge musical al darrera,
ell ha estat qui ha realitzat els
"Sonadors" i la tasca d'harmonit-
zació, la revisit-) i arranjaments de
les peces i melodies populars, ai-
xI com també la composició de la
majoria de les peces i melodies
que toca el grup.

Que cl ressorgiment del grup,
Sigui definitiu! •



Bid Pons i Antoni Mas, autor de la conferència "Mallorca s.XIII"
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750 anys de la parròquia
Damià Roig
Fotos: C. Juli

Dia II de mare, el Sr. Gabriel
Pons presenta el conferenciant, tot si-
tuant el perquè de la butlla del Papa i
Ia dimensió dc Llucmajor en aquell
moment de la història.

A continuació el Sr. Antoni Mas,
Ilicenciat en Història per la UIB va
dir la seva conferència "Mallorca al
s.XIII".

No podem fer un seguiment deta-
Ilat de tots els aspectes dc la seva in-
teressant exposició en la qual va des-
plegar tota una sèrie de dades per fa-
cil itai - la comprensió de la realitat de
la socictat mallorquina explicant els
antecedents i les motivacions de la
conquesta de Mallorca.

Voldríem, no obstant, ressenyar,
alguns trets distintius que entenem
poden ser-nos profitosos no sols per
comprendre, sin() -també- per orien-
tar la nostra realitat social i política
actuals.

Primer: la conquesta de Mallorca
representa un trencament total amb
Ia realitat d'ahans. A partir d'ara la
cultura, la Ilengua, l'organització so-
cial, económica i política scran total-
ment diferents i per sempre. Repre-
senta la incorporació de Mallorca al
que en deim el món occidental, a Eu-
ropa. Aix?) es quelcom (lc finitiu.

Prúclicament hi ha una repobla-
66 total am') els nou vinguts. Nosal-

ment i defunció. Llavors al s.XIV,
per a fixar l'extensió dels termes mu-
nicipals, es prendran com a model
les demarcacions parroquials. El Mu-
nicipi queda delimitat per la Parrò-
quia.

Tercer: la conquesta representa la
creació d'un Regne nou, indepen-
dent. Passa iii a tenir un ordenament
propi i distint. Resalta la importància
de la "Carta de les franqueses" ator-
gada per Jaume I. Es veritat -indica-
que hi ha una mancança considera-
ble: l'absència de Corts. Peró, diu.
que es indubtable que Jaunie I inau-
gura un Regne distint i diferenciat de
tots els :titres.

I això perdurarú, fins i tot, quan
es perd la monarquia pròpia de Ma-
llorca, ja que les Iluites entre els mo-
narques són mes he d'ordre patrimo-
nial, en conseqüencia, l'ordre institu-
cional i polItic persistcix fins el 1714
amb l'arribada del borhó Felip V.

De les qüestions que es Ulu:lawn
en el coLloqui que s'inicia desprès
destacaricm la que es referí a si del
fet d'haver estat un Regne indepen-
dent des de la conquesta fins al 1714
podria derivar-se la consideració de
ser "comunitat histórica".

Es tractava de proposar la conve-
niencia de repensar la situació de les
comunitats històriques, una nova
proposta d'articulació -no d'en Iron-

tres, per tant, som els hereus dels
conqueridors i repobladors. El con-
ferenciant ho avala amb diversos ar-
guments.

Segon: la importància de la butlla
pontifícia per a la organització terri-
torial -fins avui- de Mallorca.

En aquest aspecte indica que
quan es crea una parròquia es té ne-
cessitat d'un temple. Cadascú sap
quill es el seu temple al qual acudeix
per a les celebracions determinants
per a la seva vida: naixement, casa-



El Dr. liartomett Font Obrador, autor de la conferencia "Lint:major al segle XIII"

dominació o exclusió- d'es-
pais nacionals i espais estatals dins el
món europeu.

Ja que entenem que es molt dis-
tint, i pot tenir importants conse-
qüències, considerar-se -o no- els he-
reus d'un projecte civic i polític de-
terminat.

Llucmajor al segle XIII

Continuant la celebració dels 750
anys de la Parròquia, el 25 de març
dicta una conferencia sobre el Lluc-
major al s. XIII el Dr. Bartomcu Font
i Obrador, fill de la ciutat de Lluc-
major.

Fou presentat pel Sr. Maten Mon-
serrat, Jutge, de Pau, que partint d'un
evocador proverbi oriental, sobre la
reconstituci6 de la rosa, simbolitza
la grandiosa tasca dc recuperació
històrica del conferenciant, esmen-
ta nt entre moltes d'ai tres rcalitza-

cions i reconeixements Pobra magna
de la história del nostre poble: 7 vo-
lums i 4.800 pagines.

Comença, cl conferenciant, des-
tacant la figura del rei Jaunie I, corn
el pare de la nostra patria, per a la
qual cosa, desplega des dc les carac-
terístiques de la seva persona tan des
del pla individual i cultural, corn la
seva dimensió social, política i cívi-
ca. Indica i justifica que ens va donar
heis sàvies, basades en la justícia,
requital i seny, avançades al seu
temps i distintes de les que regien a
Barcelona.

Es impossible fer un seguiment
de totes les dimensions de la seva ex-
posició que abarquen des de la roma-
nització, com la d'influència
fins els aspectes de la llengua, ja dels
mallorquins d'abans de la conquesta
i la seva ascendència. Explicit la re-
lació amb els caws lent una relació
de iii natges localitzats al nostre po-

ble.
Recalca clue ja en aquells temps

la ParrOquia havia de plantejar-se la
rcalitat (Puna societal mallorquina
pluricultural i roportunitat de retro-
bar cl hi contextualitzador per assu-
mir els reptes que avui representa per
a les comunitats, la multiculturalitat
actual caracteritzada per la diversitat
i la pluralitat.

Ens recorda el repartiment de
rilla i les seves conseqüències. Ex-
plica el projecte inicial de crear dos
nuclis de població en el nostre ter-
me: LI nemajor i Capocorb, i com
aquest últim resta fallit, però com en-
cara n'era present al s.XVII.

Desplega davant l'auditori la fun-
dació de la Villa Real de Llucmajor i
les seves fases i fets puntuals i con-
crets del seu desenvolupament.

Desenrotl la els esdeveniments de
la Corona Mallorquina, en especial
la figura de Jaume II, com el "pare
de la nostra ciutat" i la seva obra de
govern.

En acabar i va demanar als assis-
tents si tenien alguna pregunta, i es
quan es va demostrar el que havia dit
a I' miei el presentador "que el Sr.
Font es i excrxcix de Ilucmajorer",
es flavors quan varem trobar el veí,
ramie, el company trobadís i acolli-
dor, que al marge de la seva exposi-
ció, anava desgranant anecdotes,
fets, novetats, controversies de la in-
vestigació histórica... que ens ajuda-
va a descobrir la vitalitat, el signi fi-
cat i el coratge per a ser continuadors
i actualitzadors de les qualitats dels
que ens precediren del nostre pubic_
ens deia: es la saba, l'esperit, es la
energia, la creativitat heretades i re-
creades... rent memória de R. Lluil...,
tot això es el clue el Sr. Font i Obra-
dor deim'c caure com un Ilegat fe-
cund. •

expert ELÉCTRICA
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„Quatre mots
Joan Reus, pastisser

Catalina Font
Foto: C. JuHit

On has participat, en nom del
forn "Ca'n Bagur”?

- A Porto Portals, de pastisseria i
de rebosteria el passat mes de gener.
Un pot presentar el clue vulgui, tot és
voluntari, el nombre de postres, el ta-
many, tot. Jo vaig presentar una taula
de xocolata, com si fos de ferro forjat
i a thulium una mousse de xocolata
blanca imitant el marbre i a sobre un
"canatxe" brillant, que és nu bany
semblant al de la tortada "Sac her''.

Quina classificació vares aeon-
seguir?

Vaig fer tercer, d' un total de quin-
ze participants en qualitat de profes-
sionals. Però de I hines, n'hi havia una
vintena. Aquest era cl men primer
concurs i ja feia temps que tenia la
idea de presentar una tallla de marbre
pet -6 dins una safata. Vaig considerar
que així, en forma de taula, seria nies
original i m'hi vaig atrevir.

Vares veure obres molt origi-
nals al concurs?

El nivell de participació es podria
qualificar de corrent. Tampoc no hi
havia res de l'altre món. El que va fer
segon, apart de la tortada va presentar
un on de Pasqua dois una vitrina. Val
a dir que només eren premiats en do-
biers o en guard() el primer i el segon
perú era: que haver assolit un tercer

premi es prou interessant. Per Pasqua
hem pensat de fer una "torre de Pisa
de xocolata; ara veuré, si tenim temps
i si la feim s'exposara al Corn de Ca'n
Line.

On has après de fer rebosteria
fina?

A Ca' n Pomar, a Campos. Som
empanel - i des (Ids vuit anys hi ana-

va els vespres a pintar els croissants.
Amb el temps m'agradaria posar una
pastisseria pel meu compte per6 cos-
ta molt. i n'agradaria muntar un local
així a un bon floc i de luxe i per això
em prepar per anar a totes les mos-
tres que puc, tot i que la majoria es re-
alitzen a Barcelona ja que aquí hi ha
poques pastisseries especialitzades. •

Avda. Carles V, s/n Tel. 66 23 11 (Llucmajor)
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OPINIÓ

Les DOT: Una estafa
a l'opinió pública

Permetran triplicar la població de Balears i que es facin totes les urbanitzacions previstes lins ara

PSM-Llucmajor

La gran manilestaci6 del passai.
dia 12 cic novembre va deixar molt
clara la sensació d'ofec que pateix
molta de gent que viu a Mallorca. La
consciencia d'haver traspassat el II-
mit en que el creixement dels bench-
eis d'uns pocs es compatible amb el
benestar, el futur i la qualitat de vida
de la majoria va fer-se evident.

La tensió venia acumulant-se de
mesos enrere, des que el Pacte de
Progrés, que governa el Conseil In-
sular de Mallorca, havia 'lança una
moratòria que hauria permes aturar
setanta-set urbanitzacions, així com
un Pla per Mallorca que va ser molt
ben rebut per amples sectors socials
(empresariais, sindicals, científics,
ecologistes) i que ha estat premiat a

vell estatal.
El PP, descol.locat en el Govern

Balear, no ho podia consentir, i va
decidir embolicar-se amb la bandera
verda amb una ma, mentre amb al-
tra intentava deixar sense efecte la
moratèria del CIM. Aleshores,
presses i gran aparell publicitari, va
dur al Parlament unes Directrius
d'Ordenació del Territori, aparent-
ment proteccionistes pet -6 que en re-
ali tat tenen poc a veure amb el docu-
ment que havia estai exposai al pú-
hl ic. La sostenihilitat del creixement
ha deixat de ser un concepte per es-
ser un eslògan huit de contingut. Les

DOT, en realitat, permetran que tot
segucsqui com fins ara, pet -6 de [mi-
nera molt i nés dissimulada. Vegem-
ho.

Facem comptes

Actualment, segons cl Govern, cl
sostre de població de les Balears
de 4.100.000 habitants (quatre mi-
lions cent mil). El Govern afirma que
el sostre de població amb les DOT
sera rebaixat fins a 1.689.000 (un mi-
lió sisccnts vuitanta-nou mil). Això
darrer es completament fais. Vegem-
ho.

El Govern afirma que ami -) les
DOT es produira la desciassificaci6
immediata de 1.500 Ha. de se)1 urba-
nitzable. La mitjana d'habitants per
Ha. en el sòl urbanitzable existent a
les Balears es de 60. Això suposa,
tan sols, 90.000 habitants (noranta
mil). Per tant, amb una simple ope-
rad() aritmètica (4.100.000 - 90.000
= 4.010.000) comprovam nue el sos-
tre queda en quatre milions deu mil
habitants. Dos milions tres-cents
vint-i-un mil (2.321.000) per sobre
del que afirma el Govern.

Els Plans Territorials Parcials

El Govern ha afirmat que, en el
moment d'aprovar-se eis Plans Te-
rritorials Parcials (un instrument que
desenvoltipara les Dot a cada illa) es

produira una altra desclassificació de
2.800 Ha. de sOl urbanitzable. Això
equivalchia a 170.000 habitants. Per
tant, si ens creim les afirmacions del
Govern (i no ens les creim), resulta
el segiient sostre:

4.100.00( ) - 90.000 - 170.000 =
3.840.000 habitants.

Es a di r, dos milions cent quaran-
ta-dos mil (2.142.000) habitants més
del sostre poblacional que el Govern
ven a les rodes de premsa (1.698.000
hab.).

Pei-6 la realitat es que aquest cal-
cul de tres milions vuit-cents quaran-
ta mil habitants resulta d'allà mes
optimista si miram en que consisiti-
ran realment les famoses desciassi fi-
cacions.

Més ocultacions sobre foravila.

Els cAlculs del Govern no in-
clouen eis habitants possibles en sed
rústic. Si sumam, als habitatges que
es possible construir al sOl rústic pro-
tegit per la LEN, un nu'Axim d'un ha-
bitatge uni familiar aïllat cada dues
ni uarterades resulten un total de
510.000 persones (cinc-centes deu
mil). Si així l'os, el sostre dc població
resultant després de les DOT seria de

3.840.000 hab + 510.000 hab. =
4.350.000 habitants.



OPINIÓ
Cal recordar que l'actual pobla-

ció de dret dc Balears no supera els
vuit-cents mil habitants (760.379 ha-
bitants al padró del 1996). La capa-
chat cle població actual és, segons el
Govern, d'un ni ii ió i mig de persones
(1.485.000). Les DOT, afirmam,
permeten triplicar Ia població de
Balears!

Créixer un deu per cent? Sobre
què?

El Govern, que ja ha reconegut
que la desclassificació prevista no-
mes afectaria "prop de 300 mil habi-
tants" (260.000 cn el mil or ciels ca-
sos, recordam). Pretén impugnar les
clades que abans hem exposat i que
demostren que el sostre de població
de les DOT superara eis quatre mi-
lions d'habitants.

Diu el Govern clue les directrius
impedeixen un creixement superior
al 10% en els propers deu anys i que
això marca un sostre d' un mil ió sis-
ccntes vuitanta-nou mil persones
(1.689.000 Hab.).

La realitat es clue, segons l'article
33 de les DOT, els Plans Territorials
Parcials marcaran uneslimitacions al
crei xcment de sòls urhanitzables
igual al deu per cent del sòl urbà ac-
tual + el sòl urbanitzable amb Pla
Parcial aprovat inicialment.

A l'hora de computar la supera-
cie que pot créixer no es tendran en
compte els "grans equipaments".
Això vol dir que les superfícies des-
tinades a camps de polo, de golf, pis-
tes de carreres o pseudo-universitats
privades no comptaran!

I tengucm present que el Govern
ha reconegut que no sap, a hores
d'ara, quin sera el nombre d' Ha. so-
hie les quals es podrà aplicar el deu
per cent de creixement. Comptem
amb que, la població susceptible de
creixement es calculara en base a
100 hab/Ha (la mitjana actual a Ma-
llorca es de 60 Hab/Ha, en s61 urba-
nitzable. Per tant, els urbanitzables
nous que permetran les DOT...
ningú no sap plants seran però si
gnu seran mes densos que els ac-
tuals.

Aquesta manera de fer les coses
engendra un efecte pervers: les DOT
satanitzen una figura, la del s6lurba-
nitzahle, clue permet socialitzar les
plusvalues immobiliaries i en canvi
obren la porta a les arbitraries i gra-
tuïtes ampliacions de sòl urba clue

deixen la conducció del creixement
urban ístic exclusivament en mans
d'acords entre hatles, promotors i
propietaris, eliminant els controls de-
mocràtics de l'urbanisme que l'ac-
tual mare legal permetia.

Anil) les DOT, aquestes amplia-
cions de s6I urbà no tendran cap li-
mitació. De fet deroguen una limita-
ció  mena de creixements:
l'existent a la Disposició Addicional
cinquena de la Lid del Sòl Rústic
(1997). Per tant, el creixement urba-
nístic, amb les DOT, tendra menys
controls, donara menys heneficis so-
cials i privatitzara molt més les
plusvalues de les operacions urha-
nístiques.

L'exemple de Llucmajor

No es creïble que el PP limita a
un deu per cent el creixement quan el
Pla General de Llucmajor que esta
tramitant permet un creixement del
75%. Set vegades i mitja per sobre
del que marquen les DOT. Quin és
l'autèntic diseurs del PP'? El que
s'anuncia per televisió (protegir i i-
mitar el creixement) o el que real-
ment practica a Llucmajor: desprote-
gir (Puig de Ros, Toilerie) i créixer
sense límits (Regana, Son Reines,
Son Verf...)?

Allò  que no desciassifiquen

Les DOT, contrariament al que
s'ha fet creure, no desclassifiquen les
urbanitzacions si aquestes ja han ini-
ciat la seva tramitació. Això, segu-
rament, voldra dir que tots els pro-
motors que hagin deixat una instan-
cia a l'Ajuntament seran salvats.

D'aquesta manera el Govern dó-
na un premi als promotors que "en-
tengueren el missatge", que "Ilegiren
hé l'ambient" que hi havia setmanes
abans de decretar-se la moratòria (re-
cordem que nomes a Campos hi va
haver mes de qui nie sol.licituds, no-
mes per esmentar un cas pròxim i es-
candalós).

Les normes transitòries

El desenvolupament de les DOT
es vincula a l'aprovació d' uns Plans
Territorials Parcials. Concixcdors de
la trajectòria del PP en materia d'ins-
truments d'ordenació del territori,
n' hi ha per posar-se a tremolar: si
han estat dotze anys per redactar

unes DOT que havien d'estar en vuit
mesos Oriel del S61 del 1986, redac-
tada i aprovada pel PP), que no esta-
ran per fer uns instruments nies con-
crets i per tant, políticament nies di-
fícils?

pensem que les DOT nomes les
han fetes ara, depressa i corrent per
poder aturar la moratòria del Conseil
Insular i perquè s'acosten unes elec-
cions en que se suposa clue les qiies-
(ions d' ordenació del territori ten-
dran un pes decisiu.

El Govern argumenta clue, men-
trestant no s'aprovin els Plans Terri-
torials Parcials, les disposicions tran-
sitòries de les DOT preveuen limita-
cions al creixement residencial o tu-
rístic. El problema rau en clue:

a) no es possible fer el calcul per-
que cl Govern no sap o 110 diu cle
quantes hectàrees de s61 urbanitza-
ble estam parlant.

h) perquè el govern pot augmen-
tar cl percentatge cle sòl urbanitzable
a municipis concrets, i com que no hi
ha límits a les ocasions en clue es pot
fer ús d'aquesta prerrogativa no es
pot descartar que, si no s'aproven els
Plans Territorials Parcials, es pugui
créixer fins a 1' infinit!

Recordem que el PP en sap molt
de fer un Cis ordinari cl' instruments
extraorclinaris. Mirau si no l'ús que
han fet de les declaracions d'interès
social: urbanitzacions, hotels, camps
de golf, pistes de motociclisme...
sense cap instrument d'ordenació i
per la via de I' interes social. Res no
ens permet suposar que, si tornen
governar, no faran ús sistematic del
marge d'excepcionalitat i arbitrarie-
tat que les DOT els permeten.

Si el PP guanyas a l'Ajuntament,
el Conseil i el Govern, les excep-
cions a les DOT tornarien a ser la
norma.

Manca de credibilitat.

L'afirmaci6 anterior no es basa
en la rivalitat política sinó en l'ex-
periència històrica. Amb el currícu-
luni que té, el PP no pot pretenclre
tenir cap credibi itat social ni ecolò-
gica. Fa por pensar clue podrien fer si
gestionassin les DOT una gent que:

a) Fins ara ha votat sistematica-
ment en contra de desclassificar ur-
banitzables. Ha duit als tribunals el
Consell Insular de Mallorca quan ho
ha fet (Toilerie) i ha desqualificat la
moratòria del Pacte de Progrés acu-
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sant-la dc confiscatória.
b) Té una idea molt peculiar del

que són les indemnitzacions a pro-
motors (recordem els 3.000 milions
que entregaren als promotors de
Mondragó, quan el batle de Santanyí
vota al Parlament a favor de protegir
un espai que ell mateix havia let ur-
banitzable uns dies abans!).

c) Ara sosté que les desclassifica-
cions s'han de fer d'acord amb els
promotors! (art.44 de les DOT).

cl) Ha fet servir durant decades el
fantasma de preteses indemnitza-
cions multimillonaries si es prote-
glen espais naturals amenaçats per
urbanitzacions. Els tribunals han aca-
bat !levant-1os la raó: nomes s' in-
demnitzaran les quantitats efectiva-
ment gastades pels promotors (res de
lucros cesantes).

e) Deixa per després de les elec-
cions determinar els costos que su-
posaran les DOT.

f) Ha demostrat que les DOT re-
alment no h importen gens. La man-
ca de chligencia que suposa enredar
dotze anys a redactar un document
que havia d'estar en vuit mesos (per
Hei!) resulta absolutament escanda-
losa i per si sola desqualifica el PP.

g) Ha demostrat igualment una
nul.la diligencia en redactar instru-
ments d'ordenació territorial prevists
a la Llei d' Ordenació del Territori
ciel 1987. Dotze anys després encara
esperam:

- El Pla Hidrológic (i el que
n' hem vist fins ara no le cap ni peus).

- El Pla Energetic (vius anti -)
s'Estelella!).

- El Pla de Residus.
- El Pla de Telecomunicacions.
- El P1a Integral de Transport.
- Plans d'Ordenació ciel Medi

Natural.
- Declaracions de parcs naturals

prevists a la LEN.
- Declaracions de reserves mari-

nes.
h) Han demostrat (lue, passades

les eleccions, saben retallar les seves
pròpies Heis (recordem la Llei d'Es-
pais Naturals). Lex posterior ante-
rior derogat.

i) Es anti insularista. Tant les
DOT com la Llei de Sól Rústic han
estat instruments per retallar com-
petencies deis consells insular, o dei-
xar sense efectes iniciatives del Pac-
te de Progrès (norma de les dues
quarterades, moratória a la costa).

j) Ha mostrat molt males formes:
les DOT que ara s'aproven tenen

molt poc a veure amb les que s'ex-
posaren al públic. Hauria estat preci-
sa una segona exposició pública del
text proposat i deixar la qüestió per
després de les eleccions.

k) Amb les DOT en la ma i la
propaganda en l'altra permetrà que
es facin totes aquestes urbanitza-
cions: Regatta, Toilerie, el Camp de
Polo de Campos, Son Ferrandell (ha-
tiessa i consellera: Rosa Estaràs),
I ' hotel i cl golf d'Alcanada i la urba-
nització de Toscamar a Alcúdia (ba-
tle i conseller: Miguel Ramis), es Ca-
nons d'Arta, sa Talaiola i es Pujols,
etc.

I) Coneixem massa be la seva 11-
nia urbanística. Pensem només en
Llucmajor: autopista, Regana, Puig
de Ros, Toilerie, Son Antem, circuit
d'automobilisme, casetes a foravila,
s'Estanyol, etc. Realment es volen
fer passar ara per defensors del crei-
xement sostenible? Qualcú s'ho
creurà? •
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4; Quaderns de
i-um Major

Solemnitat 1999
Miguel Carde li

Manega curta, en Mulls wig feiner wig segona fes-

ta d'un pohle que sembla ignorar que qui perd les seves
festes es Ibt a ell mateix, m'assec en la claror quasi ferot-
ge, quasi cstival de l'horabaixa, disposal a escrime un nou
capitol d'aquest dietari local que ha de donar compliment
a una promesa, i ha d a bas tar i centrar-se en el moment es-
pecífic d un ritual Ilucmajorer que, cada any más, cm
complau reviure i viure.

Quan hauria, així, de comengar? No a la missa matinal
del Convent, el sermó de l'Enganalla, aquest petit fòssil
conventual d'ancestrals i nies hésties ri.ssus pascalis m'in-
teressa només com a referencia antropológica, saber que hi
és m'és prou. Per ventura podria començar amb un cale al
Colon quan la gent ja s'acosta a ocupar els seus llocs a da-
vant l'Ajuntament, o quan comcncen a arribar els qui vá-
nen del Convent i sot-1ml les primeres escopetades. Però

. just llavors la mirada s'ha aturat a unes persianes tancades,
un hale() huid d'on va ser ca el bade Ramon i sabem que
aquesta és una imatge de la mort, com ho poden ser les pi-
xarades de ca que embruten ara una cantonada que, men-
tre va viure la madona, estava sempre ben fregada i es-
quitxada amb sofre. També es de la mort que parlen agues-
tes dues dones davant jo: -L'hem tenguda molts d'anys
sense que niai donas leina, i Havors ha tengut una bona
mort... Sc suposa que és d'un ritual de ressurrecció que
hem de tractar, de com, novament, un altre any Perséfone
veu arribar el dia de deixar el seu marit al seu regne sub-
terrani i sortir al món solar, duguent anib ella la germina-
ció de les llavors, cl creixement dels ulls, l'obrir-se de les
Hors, el goixar de les tiges, l' inflar-se dels fruits. Però
com haul -fern de parlar-ne, com podríem sense tenir pre-
sent l'altra cara necessaria de la moneda? Podem recordar
el que va deixar escrit el poeta Andreu Vidal, que reposa
ara, ara si, al cementen i de la vila, en un I libre que es Wil-
la, quasi cruelment i profètica, com let aposta, Ad vii , um,
que ara acaba de publicar, a Barcelona Edicions 62-Em-
púries: No/Res més que alla que hi ha/Ara i aquí, ni més
Entant ni més/Enrere, cada/Cosa eslridament/Junxida al
seu revers, sota distints/Llindars granant, de diferents/Pe-
ii/ir amenaccules/Pera totes a la mateimt distancia de mi...

***

Pasqua no te sentit sense cl Dijous Sant -i la seva pro-

cess() cada cop mes atamborada, que esperava també en
Manolo, encés de santa indignació contra l'OTAN i tots
els seus còmplices en el bombardeig dc Serbia, perque cal
salvar els albanesos de Kosovo, pet -6 no amh un bombar-
deig que tampoc no serveix de gran cosa.. , jo l'escolt me-
ravellat de la seva seguretat, jo que la anys clue em deman

si no hauria estat hora de bombardejar els tancs serbis
quan envestian Croacia, de prendre mesures quan el ge-
nocidi i la neteja étnica a Kosovo començaven, i així i tot
em sent incapaç de manifestar mes que dubtes i contra-
diccions, l'escoltava meravellat de tanta seguretat, i d' ai -

guns details que em feien sentir en el seu argumentar la
propaganda Serbia com cm sembla sentir en l'altra una al-
tra propaganda. Pens que, nosaltres els occidentals, infan-
t i s de mena. volem l'estopa i el cul calent, els nostres
bons sentiments tranquils i no arriscar-hi res, ni un duro. 1
així, clar, i anit) les enquestes, no anam enlloc. El tema es
com li aturam el peus, a Miloscvic o a qualsevol altre au-
tor de crims contra la humanitat. Per molt que, avui es co-
mencin a fer, hé o malament, actuacions internacionals en
nom dels drets humans, d'una justicia que es manifesta ara
amb justa i necessaria voluntat totalitzadora, humanista,
d'ambit planetari. O sóin un ingenu? Pea) hé, si hem bom-
bardejat Serbia perquè se passa molt a Kosovo, anew ara
per Israel que es passa molt a Palestina, i després a Turquia
per alló del genocidi dels kurds, i Havons,.. Al ataque ink
valientes, y aléjense de las arenas movedizas!

***

Parlant de tamborades, i imposicions, COrn que en

parlavem l'any passat, aquesta es la continuació: enguany
les Confraries es posaren d'acord per, el Divendres Sant,
d'acord amh el veil costum i en senyal de dol, retirar els
bordons dels tambors... excepte els del Cristo dels tam-
hors. Deu ser que, mentre pugui fen renou i que els sentiu
d'enfora tot val? Be es la mateixa 16gica d'una altra tam-
horada que, enguany la ni hé, haurem d'esmentar aviat.

***

Però el veritable començament que cercavem, ja s' ha

produit, just al moment que les vexil.les que °brill la pro-
cess() de l'Encontrada ja arriben des del Convent a Plaça
des del meu observatori, es veu aparèixer per Ses Cister-
nes Majors la Banda que avança balancejant-se al pas de la
litúrgia, magestuosa i un punt taurina alegria dc la marxa
Solemnidad com una barca de rem que portas, aquest
l'efecte òptic que genera una hermosa metàfora. la imatge
del ressuscitat. Enguany hi ha un cent retard de l'altra mit-
ja process() i agues( moment perfecte, aquest coinença-
ment que es el que cercavem dura com una corda d'emo-
ció que s'anas estirant. Encara, però, mentre les campanes
de l'esglesia comencen a repicar algú comenta: -Fixa-t' hi,
que en passar la música no peguen trons, perquè els imi-
sics es queixaren que la pólvora els fa malbé els instru-
ments.

No he tengut temps de lloar mentalment el civisme
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d'uns escopeters que saben que la seva festa artillera
una part cr un conjunt que, com a tal conjunt is el que ve-
ritablement iinporta, quan, com 1,111 gerro d'aigua freda,
com un detain dins una exposició de vidre de Murano, el
burruhum ciels tambors i cornetes atropella un altre any
rharmonia del moment. A mi la legion, paso liquero, ar!
No, manquen miracles hostils, com no manquaren d'aquí a
una estona comentaris critics i veus de persones, també la
meva, que demanen on cal firmar perquè això no es pro-
clueixi més.

Ara. perà. devers Can Reda, la imatgc de la Mare de

Déu s'attira a la primera de les tres reverencies. Segons
cis evangelis, si ho record he, la primera persona que va
veure el ressucitat fOu Maria Magdalena. una dona que era
tractada per Jesús com els deixebles mascles, i que, aviat,
seria confosa per la tradició cclesial (sempre i avui gover-
nada per mascles tocats que témen el que soni a dona, el
clue soni a sexe, que es una radical man fiestació de vida,
d'humanitat, el trascendent let earn) amb altres personat-
ges evangelics fins a ler-ne una puta, quasi l'amant de
Crist, la contrafigura, simètrica d'aquesta mare que ara, en
el drama clue s'escenifica hauria dc differ, però s'atura, es
també l' huma que no gosa acostar-se al diví, al que no en-
ten, al miracle, sense el retard de la reverencia. Quin tema
tan magnífie per un sermó barroc!

Després de la tercera reverencia, clavant Ca Na Jorch,

el silenci -avui si, In ha fins gent que xita, cosa clue a les
processons de carapuixes ja no passa, i així anam, amb
l'espectacle degradat, en la mesura que la devoció ha limn-
cabat sense ser substitukla per l'educació cl sentit
Ara pea.), el diumenge de Pasqua a Plaça es fa un moment
de silenci espès, Miens, carregat d'emoció. Es cl poder, la
força extraordinaria ciels rituals, i aquest Cs cl més real i
rondo ritual colectiu que ens queda als Ilucmajorers, uns
Ilucmajorers que no som tots i que no se si qualificar, en
un intent de retrat, cr antics. No es ja de religió del que par-
lam, o no sols ni principalment. Es del solatgc d'una
memòria compartida, cl' un ritual de participació. Són els
vins i els morts, generacions de Iluemajorers, tine assistei-
xen cada any a aquest moment extrany, excepcional i dens
com un diamant.

Coin s'explica, si no es així, aquesta extranya i unani-
me emoció. Fins i tot aquests jovenots que dissimulen fent
cosotes semblen percebre que passa cosa, com aquest ho-
me del puro, prou mes assidu de les timbes amagades que
de qualsevol altra ambit, o l'amiga que, amb el clínex
arrugat a la ma es reconeixera d'aquí a pocs moments en
l'emoció (si, em podeu creure, fins i tot aquest cronista
escèptic i descregut s' ha d'enviar una Ilagrima).

Sona ja aquest cant específicament Iluc-

majorer que, enguany ha tornat a dirigir Mestre Miguel
Janer. Vull lloar cl gest de Tõfol Barros (Ids cantadors i
sonadors, de convidar-lo a rer-ho. Va ser un hermós ho-
menatge, carregat de sentit, que hauria plagut al director
cinematografic John Ford, que tant sabia de la cal lada elo-
qüència dels gestos. Llucmajor deu homenatge al Mestre
Janer, i els homenatges i les gratituds es en vida que s'han
de retre, i confii que els hi fera; pet -6 clubt que n'hi hagi
cap de mil or i més carregat d'autenticitat clue aquest. Dies
abatis, ractuació al Cafe, Colon dels Sonadors de Lluc-
major clue ell clirigeix, va acabar sent un homenatge tam-
bé de molts de conciutadans, i entre ells els components
d'una nova i emergent generació de músics, clue poguerem
comprovar la progressiva mil lora d'aquest grup i la quail-
tat de Janer com a compositor clue s'acosta a la música tra-
dicional amb una mirada contempormea, del segle. Cada
vegada que cscolt aquestes composicions i arranjaments
seus, m'imagin Maria del Mar Bonet cantant-los. (1 enca-
ra, trob el record a Janer d'un antic alumne seu de guiterra,
el compositor Bartomeu Artigues, al currículum clue
acompanya el sett interessant Cl) Aiguaniarina).

S'han envolat els coloms i, amb raleteig sembla que

s'en (lupin les darreres notes del cant, el pes amable i
conhortador d'una mock") clue cm fa pensar en la que pro-
dueix la música, i clue té a veure amh una rara força de les
formes de configurar moments, estètics?, als quals sembla
que hi hagués una coincidencia harmónica entre desig i re-
alitat, com un pont sobre aquesta gran clivella del viure
huma. Poc a pm% encara retenguent el sabor de remoció
com el regust cl' tin vi únic, feim clue la plao es recobri per
un moment en la seva vella funció de centre de la sociabi-
I itat local, de la vida del poble com a poble.

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR
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a bon preu
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OPINIÓ

Hem parlen, ai las, de l'Ajuntament, i si sen empleats

municipals eis qui ho fan, ds amb por: no diguis qui t'ho
ha dit. Ai si, el bade no exerceix represàlies sobre eis qui
no (linen amen, de cap manera; però els nostres empleats

ténen por. No tanta per no queixar-se de l'alteració im-
prevista del perfil d'una plaça de supervisió de personal
quc, ai, quines casualitats, fa que aquesta plaça ara sembli
a mida per una candidata oficial que, abans de canviar-les,
no reunia les condicions exigides. I d'altres histOries sa-
horoses i agres que segur que haurem de retreure.

Parlant d'aquestes coses, cadascú se n'anirà a ca seva,

a tastar el frit, o una panada, que sembla que sen tradicions
ben vigents, i per molts d'anys. Molts tornarem a sortir a
voltar per plaça, fer un vermutet protocolari i escoltar
l'herm6s, i enguany ben primaveral i assolellat, concert
popular de la banda: els pasdobles mesclaran amb
melodies tradicionals mallorquines que, ara mateix, es-
colt en les versions per piano del Pare Antoni Martorell,
que són prou Inds que una transcripció zunropolOgica: sen-
sible Ischia de compositor, en interpretació de ramie Bar-
Mullen Janine al doble CD Danses Palm lars de les les
Balears tot just ara editat pel Govern Balear. Escrivint
això torn a pensar en com s'acosta l'hora de la casa de cul-
tura: convendria, ja que sembla que qui comanda no esta
per la feina, parlar-ne, com de tantes altres coses, a la
campanya electoral que ja comença. Parlemne, ara que la
Federació esportiva corresponent dona clotellades als clu-
hems cimenters de S'Estanyol i dóna la raó a l'amie Bua-
des i companyia contra unes sancions arbitraries, caciquils
i profundament antidemocratiques i immorals. Enhorabo-
na, si; però qui cis torna els dies de barca perduts, les mal-
sofriclures, les energies tudades? Que eis indemniffin! I de
Ia seva butxaca.

***

Segur que n'haurem de tornar a parlar, en haver dinat,

abans de robar unes horetcs a la festa per Ilegir L'extinció,
la novel.la de Sebastià Alzamora guanyadora del Premi

Documenta 1998: es un trip dur, al.lucinant, expressionis-
ta i terrorífic, un laberint de niralis i transformacions i en-
treforcs, que és un Joe &histories que contenen nitres
històries que s'enrosquen i es dobleguen sobre elles ma-
teixes, que és una rellexió sobre el sentit de contar histò-
ries per escrit avui, que es una poética, però dura i best ia i
finíssima coin un bisturí kisser, consideraci6 en clau de
ficció sobre l'home d'avui, i la história del segle que
s'acaba, i la violência, i la brutalitat, i l'art, i el desig, i
l'esperança i la por...

Segur que ho haurem de fer, que ho farem, pea) ara,

com en una pel.lícula de Zazi, o de Fellini o de Passolini,
la process() ha voltat pel Born cap a entrar a l'església i
aquest servidor, un punt cansat com qui posa damunt la
taula, amb la darrera emociá, la darrera carta d'un joc que
també acaba, s'atura encara un moment a observar com la
banda s'allunya, un-dos, un-dos, empesa pel vogar pausal,
solemne i lestiu de la música, com una madona mudada o
un trehallador encorbatat o la mirada d'aquesta família
d' immigrants magribins sobre una festa que els deu resul-
tar exótica i Ilunyana, i pot ser els sentir enyorança,
com ja la sent jo ara que escolt encara com s'allunya pel
Born, fins l'any que vé, la música un punt moresca i va-
lenciana de Solemnidad. •
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Ho diu el diari
Portada floral amb coloma

Maties Gardas

Posar titulars a la notícia no es feina fkil. El llibre
d'estil d'El 9 Nou de Vic diu que el titular ha de ser concís,
clar, concret i a l'abast del lector mitjt; tambi5, ha de captar
Patenciá, transmetre credibilitat i destacar aspectes nous de
la in formaci(). Tot un programa.

Vet aquí que 	 I de marc l'escola de barracons situa-
da a la urbanització que anomenen Bahía Grande es cala

L'Ultima Flora en treu un gran titular a tota pi'igina: "El
fuego calcina un aula prefabricada en...". Dies Ines tard, el
Diario de Mallorca. sempre "seriós", es fixa en la solució
cercada per reprendre les classes: "Los Mhos de BG ini-
ciaron ayer las clases en el centro comercial". El Mundo,
però, in fatigable en la recerca del darrer esc.andol, proposa:
"El edificio que alberga a los alumnos de Bahía tiene de-
fectos de construcción". Tres diaris, tres estils, tres titulars.

L'autopista projectada des de Palma  també ha tengut
els seus moments de glòria periodística en començar cl
mes. En aquesta ocasió, el DM sembla prendre el eamí del
greuge colonial en front de la inetrópoli insensible: "Ma-
clrid impone un nuevo trazado para la autovía entre Palma
y Llucmajor. La mayor parte de la actual carretera no pocEt
ser reaprovechada". Fins i tot, cl professor Cela Conde ha
fet un article titulat awl) l'expeditiu "A Llucmajor", i el di-

buixant Pau '99 hi ha let iiia vinyeta en clue dos turismes
destrossats discuteixen sobre el mal estat de la carretera
d'ara.

Sigui corn sigui, ciels accidents de Winsit no se'n fa
broma perquè novament hi ha hagut lifetimes sobre l'asfalt:
ara, el mestre de picapedrers Toni Oliver. mort a la carre-
tera de s'Estanyol. I arran dc mar ha mort =he Biel Pa-
niza, del cafe de Ca na Marola, "una persona entranyable
per a la totalitat d'esportistes de Llucmajor", segons la ne-
crològica signada pel veterù Gabriel Genovart al Balears.

Però no ens possem tristos perquè "El ink s'acaba...
me, s'acaba com diuen cada migdia al programa de
Xavier Grasset, de Catalunya F6clio, per on passaren els in-
tegrants del grup de rock colflèric Antònia Font, una for-
mad() amb participació Ilucmajorcra -en Jaume Manresa
Quetglas- i amb nom d'inequívoca inspiració femenina lo-
cal. Ja es veu, ick), que en materia de muses anam genero-
sos, car segons la tesi de Miguel Emit i Martorell, un per-
sonatge de ficció tan popular com El Coyote, de J. Mallor-
quí, cstt inspirat en els treballs antropològics de fra Jeroni
Boscana entre els indis calilórnians. I si algú no es creu en-
cara que a Llucmajor som a la base de molts projectes,
que es fixi en una foto del DM del 19 de marc. Hi veurà per
a clue scrveix un jutge dc Pau: per aguantar el micro a tot
un president del Tribunal Superior de Justícia el dia de la
inauguració ciels nous locals del jutjat local.

En fi, com que la primavera és venguda, res millor que
oferir flors per a les causes mes preuades i en els llocs Ines
estimats. Era el que feia a Lluc na Coloma Juliù quail la im-
mortalitzaren els fotògrafs del DM just en el moment de
l'oftena floral a la llama de la llengua. Enhorabona! •



SOCIETA'T

Cartes
Eh, que també existim!!!

Un grup de joves

Digníssimes autoritats de Llucmajor... Com es diver-
teixen els vostres fills? Som un nombrós grup de joves de
13 a 16 anys i els horabaixes, els dissabtes i els diumenges,
no sabem que fer. Clar que, moltes vegades, ana ni al camp
d'esports, però... no (robin] que ja estam prou en forma? Hi
ha persones que no els agrada l'esport i tenen tot el dret. A
mes, als qui el agrada, han d'estar cada dia, mat í i hora-
baixa realitzant esport? Altres vegades anam a la placeta
d'es Pins, però... i quan plou i fa fred? No tenim cap Iloc
on anar.

Haw -feat de renovar una mica els recreatius de Lluc-
major, no ho creis? Per a les persones major d' «hi ha
tres! Són tan necessaris tres? Tal vegada sí, i molts més.
Però, i per als joves? Pensam que encara ens queden uns
anys per ser joves i seria una Ilastima seguir així.

Seria una bona alternativa tenir un Hoc on tots cis joves
(de totes les edats), de Llucmajor ens poguéssim reunir.
Creim que es molt més sa que estar tot el dia dins un bar.

Quan exposam el nostre problema, molta gent ens diu:
-Joves! Estudian ara que podeu. Pere... quan hem de gau-
dir del nostrc temps II iure sinó ho feint ara? •

Per un Casal de Joventut,
participau-hi! ara!

La Coordinadora

Prosseguint la iniciativa presentada públicament el 20
de Man; de 1998 en cl Teatre Recreatiu a Mid de la ce-
lebració dels 750 anys de la Parròquia, per aconseguir un
Casal per als joves s'ha reunit, en els baixos de la Rectoria,
un grup rcpresentatiu de diverses institucions per intentar
Fer real Oat aquella iniciativa, a it de donar solució a una ne-
cessitat greument sentida tant pels joves, com per les

El propòsit es aconseguir una obra participada, °beau i
qualitativa que serveixi de mitja canalitzador i orientador
d' iniciatives i projectes, a la vegada, !tidies, educatius i de
participació comunitaria, es a dir, ajudar a la realització de
persones completes.

Inicialment s' ha comenpt amb una recollida de finites
i, en conseqüència, donada la seva importancia vos sugge-
rim que participeu activament. No espereu, aturats, que
vos dcmanin la vostra col.laboració. Que parteixi de ca-
dascú la cooperació. Pot ser, i ha de ser, obra de tots.

Oportunament vos tendrem informats del desenvolu-
pament de les diverses accions i propostes. •

Les piscines cobertes,
són necessàries?

Tomàs Cantallops i Salvà (UM-Llucinajor)

Estaria be la construcció d'aquestes dues piscines, da-
rrerament aprovades per l'equip de Govern del nostre
A jun tament, si en tots els indrets del nostre municipi gau-
díssim de les instal.lacions basiques per fer l'esport o l'ac-
tivitat física del temps del Ileure, pea) no es, ni molt man-
co, aquesta la realitat, mes he diria que pecam de manca
d'aquestes instal.lacions esportives basiques, no ja tant
sols als nuclis with Ines pohlació del nostre municipi (La
Vila i S Arenal) sinó que a [unites de les urban i tac ions no
tencn un lloc adequat i molt mcnys reglamentari per prac-
tical . activitats esportives, encara que els plans urbanístics
aprovats per a cadascuna d'elles així ho preveien, pea) el
que es cert, es que, en uns casos pel let que eis urbanitza-
dors ho passaren per alt i no ho feren i altres perquè els res-
ponsables municipals d'aleshores no ho exigiren. no tenen
espais adequats a aquesta finalitat.

Com pot entendre dill cintada del nostre municipi, resi-
dent en alguna de les urbanitzacions, que s'aprovi la cons-
trucció de dues piscines (Ines dc cent-vint tuitions de pes-
setes cadascuna), una a S'Arenal i una a la Vila, i que en la
seva urbanització ni tan sols hi hagi un espai en condicions
per fer-hi esport?; i que els nostres governants, sempre
amb el "seny i cap" que els caracteritza, aprovin dues pis-
cines, que sí, ja hem dit podrien ser necessaries, pea) no
prioritaries, pel fet que les prioritats passen per cobrir, en
primer lloc, les necessitats basiques de tot tipus, que al
mateix temps serveixen per a suavitzar les desigualtats.

Al nostre equip de Govern pareix esser que l'interessa
nomes dur-se'n cis imposts de les urbanitzacions i no cho-
llar-los res a canvi. Aquests mateixos governants que
deuen pensar que això és un fet aillat, perque, a les urba-
nitzacions, els altres temes (aigua, claveguerani, segurctat,
neteja, educació, tota casta de serveis públics, transports,
etc.) els tenen tots solucionats.

Possiblement el motiu de la seva construcció es que
són les obres faraòniques perquè puguin ser recordats per
a la posterioritat. •
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S'acosten les eleccions
Un que escoltava.-

- Es veu que aviat hi haurà eleccions.
- Al mes de juny, encara hi falten un pareil de mesos.
- molt poc temps per la lei ¡la que diuen que neces-

siten els partits per aconseguir molts de vots.
- Sí, sobretot si «hi ha algun de non.
- n'hi ha cap a Llucmajor?
- Diuen que n'hi ha un, que ha sortit del partit popular.
- Id6 sí que en tendrà de leina, per fer-ne dels suis!
- Per ventura ja en té molts...
- I, que serà, d'esquerres dc dretes?
- De centre, home! Ara tots són d'enmig!
- Natural, per fer diana, s'ha d'apuntar al centre...
- Mal assumpte. perquè com niés partits polítics hi

haurui, niés es complicara tot.
- Només «hi hauria d'haver dos.
- I com eis anomenallem?
- Home! de centre dreta i cle centre esquerra.
- I si no tenien majoria absoluta?
- En aquest cas, fer una segona volta, com diuen als al-

tres pal .sos, fins que la tenen.
- Tal vegada tenguis raó...
- Sí, home, d'aquesta manera s'haurien acabat eis "xo-

nos" d'aquells partits que només tenint un regidor, gover-
nen i fan anar de bòlit els Ajuntaments.

- Això es ho per a la democrkia!
- El teu nas...!
- Jo pens que amb tot aquest rehumhori de propaganda

política. hi ha una cosa molt bona per als ciutadans.
- I quitta és?
- Foire! 0 no ho veus? Tots els Ajuntaments van bojos

per fer coses i acabar les obres que prometeren fer i no han
fet.

- veritat. Mira, a Llucmajor el movi filent que hi ha
per adobar voravies, per exemple.

- I ben necessari que es, perquè hi ha molts de carrers
que fan Ilastima.

- crec que ens convendria que hi hagués eleccions
cada any.

- Diuen que ahans de les eleccions volen inaugurar el
casal de Ca'n Clar, on aniran els clubs de la tercera edat.

- No cree que l'inaugurin ahans del 15 cle juny, perquè
sembla que les obres van enrera encara.

- Ho han d'inaugurar perquè formen part de la propa-
ganda política.

- A lités, encara que no estigui Ilcst. res no impeclirt la
seva inauguració.

- Sí, el (lue es mes important és no deixar cap promesa
sense complir.

- És que, sols que tenguin acabat el bar i el saló per a ju-
gar a cartes i hallar, de moment ja n'hi ha prou...

- Sí, és niés important que ens acabin les voravies.
- I que tapin tots eis clots dels carrers.
- I els camins de bravi ia...

- Atura el carro! Això per a les eleccions del clos mil
tres....la ho veurem!

- Si ho vcim...! •
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De noms j de Hoes 	(LXII)

Son Ferretjans d'en Joan
C. Calviiío
F. Jaume
J. Jaume
J. Monserrat
A.M. Monserrat
F. Mut
Fotos: C.

La informadora i propietà-
ria de Son Ferretjans és Joana
Ferretjans i Monserrat nascu-
da a Llucmajor el dia 6 de
març de l'any 1942. És una de
les primeres dones Ilucmajm-e-
res que estudiit a fora, Barcelo-
na, i actualment exerceix corn
a professora de filologia fran-
cesa a l'I.E.S. del nostre poble.
El nom de la finca prové del
Ilinatge Ferretjans, sabem que
l'any 1580 pertanyia a l'ere
Ferretjans i que el 1638 es va
dividir en dues. "Confrontava
amb Son Eixida, Les Tiringa-
des d'Antoni Catany, Les Tiringa-
des del magnifie Miguel Miralles,
La Talaia, Son Seguí i Son Oliver,
essent en aquell temps una de les

Joana, ens podríeu dir quina és
la història recent de la finca?

Sí, la puc contar. El padrí del
meu pare era Joan Ferret jans i SakA
propietari de Son Ferretjans, casat
amb Catalina Gardas de Son Gar-
cias (Veure Son Garcias d'en Fe-
rretjans o de la Torre o de sa Mel,
Pinte en Ample, n.173, pAgs.24-27,
desembre 1996).

El meu repadrí va deixar la finca
de Son Ferretjans al seu fill major
Jaume Ferretjans i Garcies, casat
amh una dona randi na, Antònia So-
cias i Sastre i geriWt del met! padrí
Bartomeu Ferretjans i Garcies.
Aquest matrimoni no tingué fills i
per aquest motiu Phereu de la finca
va ser el meu pare, Joan Ferretjans i
Gliells. La posada de la finca era al
carrer de Gràcia n°13.

Quins topònims coneixeu de la
possessió?

Els topònims que hi ha sán els
següents: Sa Vinya Amitgera o des
Capella, actualment li diem des Ca-

finques més bones del terme de
Llucmajor" (veure Història de
Llucmajor, Bartomeu Font, volum
4, piiges.351-2).
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TOPONIMIA
pellO perquè era un tros de terra
que pertanyia a la finca perè que
era del capel lit de la família,
l'oncle Joan, germà del meu pa-
drí. M'agrada anomenar-la així
per a poder distingir el tros que
prové de l'herdlcia de l'oncle
Joan del que prove de l'oncle
Jame. Sa Tanca de S'Aljub,
sembrada d'ametlers. Tanca de
Ses Figue retes. Tanca dels Ses-
tadors. Tonca des Cavall. Sa
Quintana, poblada de pins, ma-
tes i ullastres. Sa Mucci Prima,
deu el seu nom a la poca quanti-
tat de terra que te. S'Hortal dels
Sestadors. Sa Rota Nova, nom
posat per l'actual propieuaria per
a distinguir-la cle Sa Pieta Vella
o Sa Rota Vella, amb una part
poblada d'ametlers. Es Turó de
la Eiguera Alta, on destaca una
figuera molt alta i fa alt. Sa Pie-
ta Vella o Sa Rota Vella amh
ametlers i conradís. Es Sementer
(leis Ametlers, poblat de verde-
retes, pou felanitxcrs, alguns me-
nons, etc. Es Figueral de Moro,
corral llarg i prim situat dins Sa
Tanca dels Ametlers. Tanca de
sa Caseta tam hé plena d'ametlers,
deu el sell limn a la cascta dels caça-
dors que hi esGi aferrada. Es Pinar
Gran, tanca amb un redol de pinar i
un redol d'ametlers. Es Figueral,
amb figueres i ametlers. Sa Vinya
d'Abaix, separada en dos trossos,
ahans hi havia vinya. Sa Coa &e,,
Marl, té la forma de coa, amb pinar i
una plantació recent garrovers. Es

xo" casat amb na "Senyoreta",
tothom ajudava: sa padrinit Bet

que era una dona que estimava
molt foravila i a qui no li feia

gens de por la 'ei na. mon pare,
les nieves germanes i jo, i la nos-
tril teta na Margalida "Portztssa",
mestre "Goixo" l'alahava molt,
deia que sempre sabia quina pe-
dra li havia de donar. Record que

I uan estava cansada de traginar
senalles m'agradava molt pujar
i davallar els hotadors que hi ha-
via a cada banda de paret. Una
altra cosa que em contava la teta
era que quan feia fred, a l'hivern,
les mans se'ns gelaven i per en-
calantir-les fCieni encitlantí-
em una pedra i l'embolidtvem
anti) tin pedaç o anth un paper de
diari i Ilavors l'agz&tvent amh
les mans fins tenir-les calentes.
aleshores ja podícm tonlar a la
feina.

Què en feien de la Ilenya
dels pinars i de la garriga?

Per aprofitar-la hi havia un
carbolic r que feia carbó, mestre
Felip cl qual vivia a la l'inca a la
caseta dels caçadors. Una vega-

da treta la garriga i fetes les parets es
sembraren ametlers.

Corn es el terreny de Son Fe-
rretjans?

El terreny es ho per a la sembra
d'arbres, és obratjós. De fet, la !Inca
va guanyar el diploma atorgat per
I' "Obra Social Agrícola de la Caja
de Pensiones para la Vejez y de Aho-
rros de Cataluña y Baleares" al mi-

llor ametlerar per la seva part ici-
pad() en el concurs entre empre-
ses agrícoles de la zona sud-est
de Mallorca l'any 1949.

Actualment que hi feu a la
possessió?

Hem sembrat quatre hectit-
rees de pinar, amei leis a Sa 'Mi-
ca de S'Aljub, garrovers a Sa
Coa d'ell Morí i repoblam les
faltes d'ametlers que hi ha.

Creieni que és ho fer una
mica de plani head() per si falla
una cosa tenir-ne una altra.

Volem manifestar el nostre
agraïment per la inlOrmaci6 i la

isponibi litai de Joana Ferretjans
i Monserrat i la de Domingo
Aguiló i Taronjí. Moltes Grkies.
•

Pinar ii 'Abaft tancat gran unit-) molt
de pinar.

Com era la finca de Son Ferret-
jails quan el vostre pare la va he-
retar?

A Son Ferretjans el meus pares
hi van fer moltes millores. Van treu-
re la garriga, van fer parets i tancats
per al bestiar amb les pedres que
treien. Feia les parets mestre "Goi-

Son Ferreljans va ,Evitinyar el diploma alorgal per l'Obra Social Agricola
de la Caixa de Pensions al millor amellerar del sad-est de Mallorca
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Presentació de "L'extinció" al Centre Cultural S'Escorvador,
Sehnana del Llibre en català, a earrec d'Andreu Manresa i Joan Mas.

ENTREVIS

"Ni causa ni efecte
no coneix a veritat"...

"I la mentida tendeix al buit"
Antònia Font
Fotos: C.

Possiblement ens sorprengui, pro-
bablement ens impacti, tal volta ens
deixi un regust estrany a la gola, pea)
ben segur que no ens deixa ind i e-
rents. Horror, por, tenehres, violència

una mena de hellesa sovint difícil de
copsar, tot ai xò unit a una estructura
interna complicada, no lineal, amb
',antes i fragments que es van repe-
tint al Ilarg de la história; i tot, s'uneix
i es confon per donar Hoc a L'extin-
ció, el non libre de Sebastià Alzamo-
ra, a qui tots coneixem com a poeta i
ara tell in l'oportunitat de descobrir
coin a novel.lista que, a niés, entra i
s'estrena en el genere am h cl suport
d'un non premi, en aquest cas, el Pre-

Documenta 1998.
Sens dubte, l'ocasió imposa una

nova trohada, una conversa mes, que
ens ajudi a recórrer, de la ma de l'au-
tor, els viaranys que aquesta obra ens
depara.

D'on neix un Haire tan impac-
tant, tan cruel, amb tanta por
com aquest? És una voluntat a
priori de sorprendre el públic o
és la necessitat d'exterioritzar
una part important del teu inte-
rior?

Sóc conscient clue L'extinci6
es una novel.la molt (lura, molt
violenta, en que la por i I horror
hi tenen una presencia molt inten-
sa. Això. però, 110 és degut a cap
voluntat per part nieva (l'épater
ningti, ni de sorprendre per sor-
prendre, ni tan sols de molestar o
de castigar el lector. Més aviat,
com dins, hi ha la voluntat d'ex-
pressar, comunicar qualque cosa.
Una cosa que no té tant a veure
will) el men mon interior amb el
món que m'envolta, i (Fie ens en-
volta a tots. Anil-) tota la seva ca-
rrega de rani i la seva aparença de

L'extinció vol ser una
lectura del nostre temps, i de les
persones que hi viuen. I jo veig, o
de vegades he vist, aquest temps i
la seva gent d' aquesta manera:

Ilesa, com he intentat que passas ainh
Ia novel.la.

Sens dubte, cl personatge
principal és el Sr. Chesnutt en el
qual, per una raó o una altra,
un lligam o un altre, hi acaben
confluint la resta de personat-
ges qui és el Sr. Chesnutt a més
d'un vell de 91 anys que té la fa-
cultat d'administrar la por?

El senyor Chesnutt és, en
efecte, cl protagonista i el desen-
cadenant cle tota la histèria que
s'explica a L'extinció. De fet, la
primera cosa que se'm va acudir
de la novel.la va ser aquest perso-
natge. Va tenir una aparició molt
curiosa, en forma de írase. Vull
dir que un bon dia, sense saber
com, cm va venir al cap una frase
que deia: "El senyor Chesnutt té
noranta-un anys i coneix tots els
mecanismes de la por". Això era
tot, pea) amb això n' hi va haver
prou per poder estirar un fil i que
comparegués la resta de la histò-
ria. Encara ara ni jo mateix sé
molt hé qui és el senyor Chesnutt:
és ull personatge massa poderós i

com una gran extensió cl' ho 	 sota
Ia qual batega la possibilitat de la he-
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massa enigmAc com per deixar-se
definir del tot. Pea) una cosa cm sent-
bla clara: el scnyor Chesnutt repre-
senta la por, es la por, i es també l'es-
tupidesa, la Iletjor i cl crim que ens
envolten pertot arreu, cada dia. Per
tant, es pot dir que la característica
més terrible del senyor Chesnutt es
que existeix.

A part d'aquest personatge, hi
ha un tema gairebé central que
apareix al llarg de tota l'obra: Déu,
Ia seva immensitat i la justícia/in-
justicia de la seva existencia. Quin
coneepte de la religió podem ex-
treure'n?

Sup6s que l'única cosa que se'n
pot extreure es l'estat de perplexitat,
d'estupor, de dubte, amb que jo ma-
tci x me mir aquesta qüestió. El tracta-
ment de la religió a L'extinció amaga
di verses preguntes: es possible Den? 1
si es possible, qui o que es? I si Déu
no existis, sinó que succeís? On queda
Deu en relació a fets com la por, la
humiliació, la violencia? Jo crec que

en realitat al 16 que en demi Déu es la
manera que tenim els homes de re-
presentar-nos tot allô que no conei-
xem, tot ai ló que esta mes enlki de la
nostra experiencia, que són moltes
coses, i que, pel mateix motiu que les
desconeixem, resulten temibles. Hi ha
dos personatges a la novel.la, Gabriel
Fauré i Sébastien Faure, que es dedi-
quen precisament a cercar alguna co-
sa que no coneixen, perquè creuen
que els pot salvar. Un, Sébastien, és
anarquista, i per tant, ateu, mentre que
Gabriel és creient, i comença ten int
una relació de con fiança am b Deu
que es converteix al final en repulsió,
perquè acaba veient-lo com una ame-
naça. Es una manera de dir que les
veritats absolutes estan fora de l'abast
dels humans. Hi ha una frase que es
repeteix al llarg de la novel.la, que
diu: "Ni causa ni efecte no coneix la
veritat". Els homes ho pensam tot en
ternies de causa i efecte, en ternies de
lógica, però les grans preguntes, com
ara Deu, el temps o la mort, no tenet)

res a veure amb la 16gica ni and) la
nostra percepció de les coses. Per
això fan por.

També es patent en l'obra una
constant simbiosi entre l'estat (mi-
rk de la ment i l'experiència real
de la persona. Corn uses aquest es-
tat (mirk? com una manera d'equi-
librar o desequilibrar la història,
corn una tècnica narrativa, com
una analiSi de la fiabilitat que es
pot tenir de la percepció que la per-
sona té de la realitat?

Sí, es com un intent de visió total,
de donar-ho tot a la vegada: el somni
i la realitat física, l'abstracte i el con-
cret. Els surrealistes defensaven, jo
crec que amb tota la raó, que allò que
sommiam lôrma part de la nostra vida
auth tant de dret com les nostres ac-
cions conscients, i que es en el somni
on vivim amh Ines lii bertat i amb Ines
intensitat, tant quan els somnis són
agradables com quan es con verteixen
en !liaisons. Per això he procurat a
L'extinció, eliminar la frontera entre
realitat somniada i realitat conscient.
Per als personatges -i per al lector- tot
es igualment real. i igualment impor-
tant.

Per que "la xifra que expressa el
no-res no és altra que l'u"?

Be, aquesta frase vol ser una sín-
tesi del pensament nihilista, que sura
molt per les pàgines de la novel.la.
Normalment el no-res es representa
per la xifra zero, mentre que l'u es la
xi fra de la unitat, de l'individu. Però a
L'extinció hi ha un personatge que
mira darrera un inirall illìlgici desco-
hreix horroritzat que I . u ha assumit el
valor del zero, i que per tant I indivi-
du s'iguala al no-res. En una paraula,
que res no existeix. Pea) això nomes
es possible perquè ens trobam en tin
món de lieció absoluta, on realment
res no existeix més que en la mesura
que les paraules fan que existeixi.
Quan la rrat que escriu s'atura d'es-
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crillFc, 0 Full que Ilegeix deixa de Ile-
gir, aquest món senzillament desapa-
reix, i això cm sembla fascinant. És el
que vol dir una altra frase que es re-
peteix al principi i al final de la no-
vel.la, i que diu: "Tot tendeix a la
mentida, i la mentida tendeix al buit".
Naturalment, aquí la paraula "tot- es
re fereix a tom la ficció.

Dos personatges, G. Fauré i la
nina gitana, fan un seguit de viat-
ges: al cim d'una mu ntanya, al
mar, al desert. Poden entend re's
com a viatges de iniciació o són més
aviat el contrari, un viatge cap al
final, cap a la comprensió de la inn-

tilitat de la vida'?
Aquests viatges són els esforços

desesperats de Gabriel Fauré per arri-
bar a comprendre qualque cosa, i a
partir d' aquí ser capaç de tornar a
compondre la seva música. Gabriel
Faiiré ha perdut s'ha quedat
sord, i això, per a ell que és músic, Os
la pitjor minusvalía de totes. La seva
única esperança està en la ulna gitana,
que no le 110111 I 110 se sap d'on ve ni
qui és, pea) que l'enamora i s'ofereix
a fer-li de guia. De manera que els
viatges que fan junts són també una
representació del desig. L'objecte del
desig de la nina gitana són les mera-

wiles del i nui, com el mar, el desert
o els cims de les inuntanyes, mentre
que el de Gabriel Faure Os la mateixa
nina gitana. Per a ell, es tracta il' un
desig eròtic en el qual hi posa
esperança de retrobar la seva capaci-
tat creativa, pequé, entre d'altres co-
ses, no té enlloc més on agafar-se: ni
Dal, ni la seva difunta mare, ni la se-
va oída perduda. Tots r 	 abando-
nat.

Al llarg del Ilibre s'hi troben al-
guns fragments on Pescriptura
usada com a eina de reflexió per
part d'un personatge que iti la
del món, si més no, la fi (Pun món.
Però la novella acaba amb tin brot
d'esperança, una nova vida i, so-
bretot, el descobriment de l'escrip-
tura per part d'un home prim it in. i
la fascinació que aix6 li comporta.
A partir d'aquí, podem entendre
l'escriptura com una eina redemp-
tora de l'interior huma'?

Més aviat, com un poder creador
tan fort que éscapaç de construir tot
un mún completament desIligat de la
real itat immediata, amh unes Heis i
una manera de funcionar prúpies, i de
construir-lo sense cap més material
que la paraula. En darrer terme, la
gran protagonista de L'extinció és la
literatura, i la literatura, tant si la vi-
vim des de l'escriptura com si ho
feim des de la lectura, ens ofereix
aquesta oportunitat increïble de cons-
truir els nostres propis mons, de con-
vertir en realitat els nostres sonmis.
Per aix6, a L'extinció, tot, tant les co-
scs més belles com les més terribles,
comencen i acaben amb qualcii que
s'asseu a escrime.

Quina reflexió t'agradaria pro-
vocal. en el lector'? Quin missatge
final voldries que transmetés la te-
va novel.la?

Crec que, com sol succeir amb
qualsevol obra hterMia (però and) una
novel.la com aquesta potser una
manera una mica particular), els sig-
nificats i les lectures que se' n poden
fer gin molts, i no m'agradaria, d'en-
trada, descartar-ne cap. Perú sí que
voldria pensar que, a pesar de tot, els
lectors poden trobar en aquest Ilibre
un motiu d'esperança. Perquè. L'ex-
ti [lei() es una història de por i sobre la
por, però sobretot Os una histèria con-
tra la por. •
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L'art d'avantguarda,
aquest desconegut

On ens duu aquesta reflexió?
Diria que al mcnsypreu que se sent
per allà que sobtadament se'ns pre-
senta, que desconeixem i que no
dominant.

Queda un buit per omplir: fa-
cem un esforç, intentem estahlir un

;'lleg auth l'obra que contem-
plam, obrint els ulls ills colors, for-
mes i volums, exponents del mo-
ntent que ens ha tocat viure i dei-
xem constancia que hem estat aquí.

Si en anar a Ciutat disposam
(Puna estona, us aconsell que no
deixeu de veure l'exposició
d'Eduardo Chillida al "Centre
Contemporani Pelai res", on es pre-
senten unes cinquanta obres d'art
actual, produïdes per l'artista nas-
cut a Donostia i de reconeguda i
apreciada trajectèria artística. •

Antonia M. Bonet 

- Sentiria profundament que, per desconeixement no
es pugui apreciar i gaudir de les expressions artístiques del
moment actual en totes les facetes: pintura, escultura, ci-
nema, fotogral'ia, mitsica, anomenades d —avainguarda".

Sempre conservant l'actitud respectuosa cap a totes les
tendencies artístiques de temps enrcra, igual admiració em
produeixen Ics pintures rupestres d'Altamira que l'obra de
Miguel Angel, dc Goya i dels grans mestres. Totes duen
l'emprempta del seu creador que fou honest amb el seu

El temps present no es pot nodrir del passat; ha de cre-
ar per ell mateix. Sempre queda una herencia Ines o menys
apreciada, es la identitat de cada generació, per tant, part de
Ia história. El desconeixement, la ignorancia, sovint no
permeten apreciar ni respectar al lit que se' us presenta.

Preambul per introduir "l'art d'avui", primer impac-
tant les retines i poc a poc els sentiments.

Evidentment, quan la fotogralt a ha arrihat a una per-
fecció clue ens permet captar la real itat en el grau maxim,
el pintor ja no té la necessitat d'actuació com a copiador i
és aquí on la imaginació es deshorda i pot fer entendre a
l'espectador sentiments interiors. estats d'anim o simple
contemplació de composicions o situacions duites a Piths-
tracció.

Advocam per un ordre; els dinosaures fa 200 milions
d'anys i la nostra obra al termini ciel segle XX.

Allò que és nou, allò que és massa nou, el que és des-
conegut, en principi no ens agrada. També els impressio-
nistes tenguercn greus prohlemes per fer-se comprendre,
toparen anti) l'academicisme i la societat hurgesa del mo-
ment L gracies a un petit nombre d'arriscats que volgueren
anar endavant Iluitant coratjosament per defensar i mostrar
les seves inquietuds, sortosament ara són considerats uns
classics.



Els participants de la Trobada s'acostaren
a presenciar Eencesa de la Torra de la Llengua

El Prior de Mc, Gaspar A lemany, i el president de l'OCB,
Anima Mir, davant Torva de la Llengna

II Trobada de l'OCB a Lluc
L'OCB Llucmajor va ser homenejada en el seu XX aniversari

Colonia

El passat 21 dc Man; un bon gra-
pat de sods i simpatitzants de l'Obra
Cultural Balcar ens vam reunir a Flue
amb l'ohjectiu de defensar la unitat
de la llengua catalana i de fer una cri-
da als castellanoparlants i als estran-
gers residents perquè participin en
aquesta defensa i la respetin.

El Prior del Santuari de Flue,
Gaspar Alemany, ens va donar la
benvinguda als Inds d'un milenar
d'assistens i ens va animar a seguir
tinint esforços per la pervivencia de
Li Ilengua i per fer-la un vehfcle ha-
hi tuai de comunicació.

En el monument en honor de la
Flama de la Llengua, el president de
l'OCB, Antoni Mir, va recordar que
l'Obra va néixer amb l'esperit amb
el qual Mossèn Alcover i Francesc de
Borja Moll emprengueren el seu dic-
cionari de la Ilengua catalana, respee-
tant les diferencies dialectals. També
va recordar que la Ilengua i la cultura
han d'estar per sobre de les ideolo-
gies i va assegurar que a Mallorca la
Ilengua no havia estat mai tan ame-
naçada com ara, ja que en un any
2 5 .000 persones de fora resideixen
aquí sense que des del Govern balear
es posin els mitjans necessaris per-
que aquestes persones coneguin i
aprenguin a estimar la nostra I lengua
i cultura.

Antoni Mir va dir que era molt
important el podcr integrar totes les
commlitats que viuen a Mallorca i per
això eren presents per participar en
els actes Ralf Gellings, president de
l'associació d'empresaris alcmanys
de l' ilIi i també Juan Pérez, president 
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Els Castellers de Mallorca aferiren al públic les seves

Les delegacions de	 d'Inca i de Llucinajor reberen
tin homemage pels setts XXV i XX anys respectivament

Llacinajarers a la Trabada de l'OCB a Line

de la Casa regional de Múrcia, corn a
representant de la comunitat murcia-
na, pionera en l'arribada d' immi-
grants a Mallorca.

Després dels discursos es va fer
l'ofrena al monument i es va encen-
dre la Flama de la Llengua, mentres
la banda link') Musical Inquera feia
sonar "La Balangucra".

Aquesta trobada va servir també
perquè l'OCB i els Joves de Mallorca
per la Llengua convidassin tots els
presents al Corre! lengua i a la Diada
per la Llengua que se celebrara el dia
vuit de maig a Palma.

El Correllengua dura la torxa en-
cesa de Tramuntana a Migjorn i de
Llevant a Ponent fins arribar a Palma
el dia 8 de maig, la V Diada popular
per la llengua, la cultura i l'autogo-
van. Per a aquesta ocasió es preveu
repetir la cadena bu nana del 1995,
però augmentant el nombre de carrers
per tal que s'ocupi tot el centre de
Palma. "La cadena del segle" arribara
al Consolat de la Mar i exigira del
Govern que en els pròxims segles hi
hagi una veritable política lingüística
i deixin de ser necessaris aquests ac-
tes.

Jornada festiva

Al marge de les reinvidicacions,
Ia trobada de l'OCB 11u eminentment
festiva i els actes continuaren amb un
concert de l'Escolania de Lluc dedi-
cat a l'OCB. A la sala d'exposicions
es pogueren veure totes les publica-
cions de la Premsa Forana i la pre-
sentació del núm.100 de la revista "El
Mirall". També hi va haver hallada
popular i les actuacions de les dues
colles de Castellers de Mallorca i la
dels Ganapies de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

Després del dinar seguiren niés
actes festius i de reconeixement per a
la delegació de l'OCB d'Inca, perquè
l'any passat va complir el XXV ani-
versari i també per a la nostra delega-
ció de Llucmajor, perquè enguany
compleix el XX aniversari.

El cantautor de Terrassa Miguel
Pujador va presentar la seva catyi
"Dins el yen ire dels estats", una de-
fensa de la unitat de la Ilengua que
s'incloura en el seu pr6x im disc. I
amb l'actuació del conjunt Ximbom-
ha Atòmica es va doure la jornada
lúdica i reivindicativa de l'Obra Cul-
tural Balear. •
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Confraries de Setmana Santa
a Llucmajor (III)

Llorenç Mascaró Company
Fotografies: Magi Clar i Quintin

Contin tram tent un breu rcpas a
les contraries de Setmana Santa a
Juemajor; en aquesta ocas i6 intenta-

rem donar a conèixer cl mil or possi-
ble la Confraria del Sant Crist dc l'Es-
perança, una de les més estimades
pels Ilucmajorers des dc segles enre-
ra.

Confraria del Sant Crist
de l'Esperança

S' haurien de cercar molts de se-
gles ahans els antecedents de la con-
liana del Sant Crisi de 1' Esperança,
de gran devoció pels Ilucmajorers;
quan el Crist de la Capella de la Mare
de Deu de l'Esperano ja era portat a
les processons. Dins aquest segle, la
imatge del Crist dc l'Esperança, era
portada a la processó del Dijous Sant,
a les espatles del clavan, que fou per
espai de mes de 40 anys, Francesc Po-
mar Bonn ín. Més enclavant va esser
portat per Bartomen Font, Julia Cal-
dés i Sebastià Puig, en tons rotatius
annals.

La Contraria va esser fundada

Avis a la Creu  i sa Mare

Estendard de la Confraria
del Sant Cris! de l'Esperanca

[any 1964 per el Reverend Derma
Trobat Ferrei jans, Joan Clar Tomas,
Jaume Full ana Carde11, Francesc Vi-
dal Vidal, Miguel Janer Mora, Damia
Salva Sal va, Pere Anton i Salva Salva,
entre altres, devots del Crist de l'Es-
perança. Baix la direcció de Sor Mar-
galida del Nin Jesús, missionera dels
Sagrats Cors, ajudaren a ter els ves-
t its, a Ines dels citats anteriorment Jo-
ana Aina Salva Janine "Robeta - i
Antònia Gelabert Font, entre altres.
Posteriorment l'indumentaria va es-
ser confeccionada per les germanes
Isabel i Maria Cerda Tomas. Les pri-
meres ancores l'oren brodades per
Magdalena Mut Ferrer. En un princi-
pi es confeccionaren 40 vestits i des-
filaren el 1965 per primera vegada a
Ia Setmana Santa Llucmajorera. És
una excel.lent confraria, sense cap
dubte una de les millors dc la comar-
ca, que en tot moment ha cuidat a la
perfecció de tots els details; així com
de la Capella del Sant Crist de l'Es-
perano a la Parròquia de Sant Mi-
guel Arcangel de Llucmajor; recent-
ment restaurada. Una de les seves
principals finalitats es augmentar la
devoció al Sant Crisi de l'Esperano.

La testa de la contaria es celebra el
darrer diumenge de ['any litúrgic, fes-
ta de Crist Rei. A actualitat consta
amb uns 270 contrares.

Indumentaria

Vestit verd, amb capisaio lila. bo-
tons de color moral des dels pits fins
als pens. A la màniga porta un vinet
del color de la capa, es a (lir. morat.
Cenyit per la cintura limb un cord()
doble, un veal i l'altre morat entre-
Ileots. Al final cada un d'ells acaba
amb una borla.

Capa morada. duu un vine( color
vend des del coll tins als pelts, i també
voltant al buit de les manigues.

Careputxa morada, dun al mig a la
part de daunt, quasi abai resent de
Ia con liana; l'ancora. Aquesta es de
color verd, rematada als costats amb
fil negre, el cordó de l'ancora es ma-
rró-daurat. Dun el mateix viuct que la
capa. És irregular, la part de davant
més curta que la de darrera. Guants
blancs, sahates negres. Ciri blanc.

Estandart

A la part davantera, porta una an-

Sant Crist de l'Esperanca



Pas del Sant Crist
de PEsperança

La imatge de Jesús Crucificat es
la que presideix la processó del Di-
jous Sant, a la antiga i venerada imat-
ge del Sant Grist dc l'Esperança. És
d'estil barroc amb influhcies del gò-
tic, podria esser de la primera
del segle XVI.

El vestit del Sant Grist ás de vellut
vermell, i brodada amb fil d'or I'111-
cora de la con fraria i l'escut de la Ciu-
ta t de Lluemajor. Aquesta imatge es
pot visitar a la Capella del Sant Grist
de l'Esperança; la tercera a mnh esque-
rra de la Parròquia de San t Miguel
Ar6ngel de LI ucmajor, entrant pel
portal major, on també es troba la
Creu cremada.

D'aquesta imatge, dels seus co-
mençaments se sap molt poca cosa, i
el que se sap es conseqüència de la
recerca als arxius dc la Parròquia pel
Reverend Sehastià Guasp Cerdà, grail
devot ciel Sant Grist, i Limbe per Bar-
tomen Font Obrador, a la seva histò-
ria de Llucmajor, concretament en el
tom.IV, ptgines 561-562. D'aquesta
n'ancra és conegut el fet miraculós
(lue consta al fol i 70 del tom de Visi-
tes Pastorals que devers l'any 1624 es
pegt ibc la capella de la Mare de Déu
de l'Esperança, hoc en el qual es tro-
bava el Grist, i que cremant-se moka
part cie la Creu, deixà la imatge intac-
ta. El Senyor Bisbe Baltasar de Borja,
amb motiu de la Visita Pastoral del
chia 12 de novembre de l'any 1626 i 

l'as del ia Dolorosa 

cora daurada, hrodada amb fil d'or,
damunt fons verd. A la part de darre-
ra, Cs de color ha.i hi ha la inscrip-

Confraria del Sant Crist de l'Es-
perança. Llucmajor. 1965.

Va CStier adqu frit ami -) les aporta-
cions ciels fundadors i ciels con frares i
fou brodai per les Gentianes Francis-
canes, Filles de la Misericòrdia de
Palma.

Desfila enuig de 2 fanais que
duen ant nat d'or.

en el foli 113 de l'esmentat !libre, ex-
pressa el fet amb aq t'estes paraules.

"Item per quant al temps clues po-
sa loch a la dita capella y retan Ia y se
crema part che aquell, se crema motta
part de la creu del Christo que esta a
la una part clins de la matexa capilla, y
la figura de Christo Nostre Sr. resta
il lesa y intacta del loch que parex co-
sa admirable y ch ta figura dc Christo
esta indecentment per tant volent y
desitjant sa Sria. ¡Ilma. augmentar la
devoció ques den tener a dit Christo,
ordena y mana que detras de aquell a
Ia paret se posse una quartina de gua-
damacil o altre cosa &cent, y conce-
deix (lita sa S.' quaranta clics de perdo
a totas y qualsevols persones que re-
saran y faran oratio a la figura del dit
St. Crucifici".

Crida enormement atenció amb
ocasiO de la visita pastoral de 1610, el
Bisbe Simó Bauzit, quan va passar vi-
sita a la capella de la Mare de Déu de
l'Esperança, deixa escrit "un Xhristo
gran per les processons".

La vcsta del pas és de vellut ver-
meil, amb Ft.Incora dc la confraria.
Tulipes de vidre i Ilum de cera, ornat
en hall! i clavells vermeils i blancs. 

Passos (Dijous Sant) 

Pas de Jesús a la Creu
i sa Mare

El Crist va vestit de negre, amh
una creu brodada.

El Grist eis primers anys era cicie
la Capella de les Germanes ciels Sa-
grats Cors de Llucmajor, 'nés encla-
vant va esscr substituït pel Grist de
les Animes. Aquesta limage es pot vi-
sitar a la capella del matcix nom. a
nià esquerra de l'Altar Major, a la
parròquia de Sant Miguel Arcingel
de Llucmajor. És una talla de l'any
1588.

La imatge de la Mare cle Déu, co-
ronada; cluu cl vestit negre ami) el cor
atrevessat ana) 7 espases.

Tot el pas és de color verd, en 4
canelobres de tres braços laminais
amh or, tulipes de vidre i Ilum de ce-
ra, ornai en flots lites i blanques.

Divendres Sant

Pas del Llitet

Una vegada let l'enclavallament,
el cos del Senyor es recollit damunt
un net, i cobert amb un vel negre. És
portai a braços a la processó per con-   Vera Cren      



Pas del Llitet, portal a bravos per confrares de distintes contraries, a principis
dels anys 60 (Cortesia de la Contraria del salit Crist de l'Esperança)

Image del Gris! Ressuscita! el Diumenge de Pasqua, portai a braços a prineipis
dels anys 60 (Cortesia de la Confraria del Sain Grist de l'Esperança)

CULTURA
!rares. De vegades ha estai (luit da-
inunt un pas, dins aquest ordre i per
espai de niés de 20 anys, Joan Clar
Tonnas, Jaunie Fullana Cardei!, Fran-
cesc Vidal Vidal i Miguel _limer Mo-
ra, foren els encarregats de dur a
braços a la processó del Divendres
Sant, el Bon Jesús Mort i la imatge
del Grist Ressuscitai el Diumenge de
Pasqua.

La imatge del Grisi es de l'any
1588, a l'entracla de la processó, es
procedeix a fer l'Enterrament.

Crist de la Capella de les Gel -martes
dels Sagrals Cors de Llucnutjor,

desjilant a la processa del Nous Sant
el /968 (Cortesia de la Confraria

del Sant Grist de l'Esperança)

Pas de la Dolorosa

Es la mateixa imatge que desfila
el Dijous Sant. El pas es de color
vent tulipes de vidre i Ilum de cera,
ornai en Hors lites.

Pas de la Vera Creu

La Vera Creu de la Parròquia de
Sant Mique! Arcimgel cle Llucmajor,
es portada baix palio. i amb autoritza-
ció expressa del Bisbat, és la que pre-
sideix la processó del Divendres Sant.

El pas es de vellut vernie!! brodai

amb fil d'or i l'àncora de la con fraria.

Pregàries i goigs

La imatge del Sant Grist de l'Es-
perança, estimada i de gran devoció
per als Ilucmajorers ha estat font
d' inspiraci6 a nombrosos poetes, es-
criptors i músics, que li han dedicat
pregàries, dedicatòries, goigs i poe-
sies. Així com una peça musical es-
crita pel mestre Pere Antoni Jaume
Garí, interpretada per la Banda de
Música de Llucmajor.

Es difícil en aquests moments ele-
oir entre totes elles, són mes de cin-
quanta les poesies que han arri hat a
les nieves mans. En tenir! an cil una

petita mostra.

Oració clavant l'antiga
i venerada imatge del

Sant Crist de l'Esperança
de Llucmajor

Oh cuitai del nostre Deir!
A la creu benekla,
cl Bon-Jesús per amor meu,
gustós donà la vida.
Jo vull besar tot reverent
aqueixa creu amiga,
l'arbre sagrat on dolgament
s'estén la limage antiga.

Oh sagrats peus que heu vist passar
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l'estol dels nostres avis!
Lo que em convengui demanar
posau sobre mos l'avis
i sereu sempre el meu conhort,
la meva confiança.
No CM deixeu, no, fins a la mort
Santcrist de l'Esperança.

III

Oh figura emmorenida
pels segles que heu vist passar,
quan s'acabi nostra vida,
puguem al Cel començar.
Quan sera que l'enyorança
es fondra en un riu d'amor?

i escolta entusiasmat
Ia fe que se li demostra.

I una esperança bressola
el gran cor del Bon Jesús;
"Ma vida ja no s'endola,
no podia dar res pus!"

Francesc Pomar i Bonnin 	 Maria del Carme Roca i Salvà
sereu sempre l'esperança
de la gent de Llucmajor. 	 AI Sant Crist de l'Esperança

Goigs al Santerist
de l'Esperança

COR

En Vós ten iii confiança
bell Santcrist de l'avior;

sereu sempre l'esperança
de la gent de Llucmajor.

ESTROFES

Vostra Creu -quin espectacle
quan del foc s'alliberaral-
mostra encara cl gran miracle
que jamai es borrara.
Faci mal temps o bonança
no deixem tan bon ii mó;

sereu sempre l'esperança
de la gent de Llucmajor.

II

Vostra cara pietosa
que degota bens del Cel
Niés la Gracia profitosa
pel vostre devot feel.
Divina Gracia, fermança
que nos Iliga amb el Senyor,

Francesc Pomar i Bonnin

A Jesús crucificat

El Santcrist resta clavat,
agoni Liant mica a mica;
el costat tot 'bradai,
Ia corona endins es tica.

Gotes de sang vermelloses
del seu cos li van rajant,
de ferides ofegoses
que punyents l'estan matant.

Pei seu rostre dolorit
eau la negra cabellera
i ciels Ilavis surt un crit
amh olors dc primavera.

... Del miracle de la Creu,
que la gent va comprovar,
lot Llucmajor n'es hereu,
gracies ii podem dar...

Quan la fusta era cremada
per la Ilengua d'un gran foc,
va morir la Ilamarada
sufocada en aquell [loc.

"Miracle!, va comentar
la gent amb veu espantada,
i als seus peus s'agenolla,
resant-li meravellada.

Oh Sant Crist de l'Esperança
que a la Creu estau clavat...!
Rebeu nostra confiança,
prova de forta amistat.

El poble de Llucmajor
vos esta molt agraït,
perquè li dau el millor,
tant dc dia, corn de nit.

Braços estesos seguiu,
el cap baix, tancats els ulls...
tant si es l'hivern, com l'estiu,
escoltau nostres embulls.

Acudim per parlar amb Vós
de les nostres impaciències;
oblidau, perdonau-nos,
i farem més penitencies.

Amb la vostra gran ajuda
quasi seria pa i met,
i amb la gracia rebuda
aniríem cap al Cel.

Jamai podrem oblidar
el cos nu que esta enclavai:
ens voleu, així, guanyar
per tota l'eternitat!

Maria del Carme Roca i Salvà •

sereu sempre l'esperança
che la gent de Llucmajor. El Santcrist mira astorat

el poble que se li mostra,
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Joan Monserrat, vida d'un home
de Llucmajor (I part)

Rafe! Garceran Aulet

Aquesta es la história d un home,
d'un Ilucmajorer, que va fer história.
Joan Monscrrat Parets va néixer el mes
de goer de 1889. Eren altres temps;
Ulucmajor era una vila tranquil.la en
plc Mid d'un progrés industrial i topor-
t ant íssim. Els pares d'aquest Ilucmajo-
rer regentaven un cafe, Hoc dc reunió
de liberals i socialistes, això ftei que en
Joan, que passa in de temps devora
els seus pares, conegui la gent, variada,
que ii parla6 dels bens i dels mals de la
societal i de la política. El 1908, sensi-
bilitzat per un seguit d' idees obreres i
socialistes, opta per prendre accions en
el tenia i s'afilia a l' Agrupació Socia-
lista de Llucmajor. La lectura i cl
leg, la seva voluntat fèrria i la le en
l'estudi, el portarà a ser un dels princi-
pals teòrics del socialisme mallorquí.
Un cop a l'agrupació, les propostes de
Joan Monserrat al partit se succeeixen
poc a poc, esdevenen realitat. La pri-
mera i gran aportació d'aquest home al
progrés socialista de la vi la fou la crea-
ció de l'escola dels socialistes, de la
qual Fo u l'Unic professor, des del 1909
al 1915, temps en que va Funcionar
l'escola, que Ines que socialista, era
anunciada com a laica. No obstant ni
això ni Ares tasques, portaren Joan
Monscrrat a ocupar mai la presidencia
de l'agrupació socialism de Li tic major.
Tot i així, el desembre de 1915 fou pre-
sentat com a cap dc lh sta pel partit so-
cialista a l'Ajuntament de Llucmajor, i
va ser Ilavors quan el partit socialista,
per primera vegada en la história de
Llucmajor, obtendria eis vots suficients
per poder ten ir un escó al Consistori
(I). Joan Monscrrat serà, dones, el pri-
mer regidor socialista del terme, cúrrec
que va mantenir fins al mes d'agost de
1921, grkics a les successives renova-
cions que va obtenir mitjançant cl vot
dc con fiança expressat pel poble. Si be,
el 1915, fou la política la que va fer
deixar l'Escola deis Socialistes a Mon-
serrat, seria la direcció de la cooperati-
va elèctrica Helios, de Llucmajor, que
l'ohligaria a abandonar escó polítie.
Aquest fet no ens ha dc portar a una
lectura enganyosa. Possiblement Mon-
serrat va deixar l'escola per dedicar-se
a Mensal- cis drets ciels obrers a l'ajun-
t ament, peró no va deixar l'educació
per la política. Defensant els drets
obrcrs va romandre des del 1908 fins al

final dels setts dies, d'una manera o
el' una altra, primer formant els mes pe-
tits, després defensant aquests drets
avers davant cl consistori i després a
traves del benefici col.lectiu che l'asso-
ciacionisme obier. Per() l'educació clue
bans feia a l'escola, després la va fer a
les places (lets pobles en els innings,
en el consistori explicant cada una de
les propostes, advocant per l'educació
en conclicions a l'escola, i &spits so-
bre les columnes cle la premsa. Són mes
d'un centenar d'articles que sobre
l'obrer balear parlen de les idees socia-
listes. Ni) es casualitat que el 1916 fos
anomenat redactor i corresponsal
/I' Olt i ma Hora.

Monserrat, l'any 1925, va anar a
viure a Palma, s'inscriu a la Casa del
Poble (Projecte de creació que tamhe
va tcnir lloc a Llucmajor, per() que no
veié la llum en aquells anys), Hoc on
aconseguiria, primer, la presidencia de
la Sociedad de Profesiones y Oficios
Varios i, un any nies tard, la vicepre-
sidencia; aiximatcix, en aquella epoca,
es nomenat vocal de la comissió exe-
cutiva de la Federació Socialista Bale-
ar, on tendrà ocasió d'alinear-se i de
defensar la línia socialista d'Indalecio
Prieto, i tamhe fou nomenat redactor
de El Obrero Balear, periòdic ahanderat
de les idees socialistes. Per() els càrrecs

110 es reduiran a aquests perquè, el
1929, també set -it nomenat Director ge-
rent d' Helios.

Arriba el 1931, dia 14 d'abril, data
en que s' instaura la República, que (16-
na peu que, en poc menys de quatre
dies, es ere( una Comissió Gestora de
l'Ajuntament de Palma on es trobarà
Joan Mon serrat juntament amb perso-
natges de la talla cl' Alexandre Janine.
Ignasi Ferrctjans, Jaume Garcias, Ga-
briel Alomar, Llorenç Bishal i Antoni
Pou, lins que al tiling del mateix any es
crea6 una Junta de Govern local sota el
domini i en cillè Mon serra tMU

ja no hi serà.
l'any 1933 quan Joan Mouise mit

assoleix el cimpolític de la seva vida,
en ser 110111(211M president de l'Agrupa-
ció Socialista de Palma, dirrec que
co nse rvarO durant tota la Segona Re-
pública. També seri candidat al Tribu-
nal de Garanties Constitucional, la qual
cosa l'hagués implicat lixar la residen-
cia a Madrid, Orrec que no volgué ac-
ceptar per no separar-se de la seva te-
rra, a nies d'anar en contra ciels sects
pressuposts ideológics i, en definitiva,
en contra de la se va manera de pensar
perque sempre va ser contrari a viure
de la política. Al final, ocupart el seu
lloc l'ex governador menorquí, Sr. Ca-
rl'e res.

El final (1' aquesta história es podia
preveure: el 18 de juliol de 1936 se6
arrestat i empresonat al Castell de Bell-
ver, juntament amb 640 homes, entre
els quals hi havia n'Alexandre Jaume
Rosselló i n'Andreu Crespí, i afusellat
mig any despres, sense altre &bete que
chile pertànyer al Partit Socialista.

Aquest home, que niai no fou un
agitador de masses, clue va potcurar la
revolució del cervel I i no la de la foro,
va saber connectar amb les necessitats
socials del moment, extreurc el millor
de cada un deis coetanis i dels pensa-
dors anteriors i dirigir-los, no en be del
socialisme, sinó en be de la societat.

(1)- Dia 1 de gener de 1916 es consti-
tueix l'ajuntament amb 5 liberals, 5
mauristes, 5 conservaclors, 1 indepen-
dent i 1 socialista. Joan Monserrat, era
cl nove regidor dels onze que formen cl
consistori. Vegeu "El nuevo ayunta-
miento" en el Heraldo de Lluchtnayor,

Llucmajor, 8 de gener de
1916. •
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A. SASTRE

C/ Revolta , 11.
Ti.'!. 62 01 46 (Santa Maria)

Amb la finalitat de poder prestar els serveis

funeraris sense necessitat que la família s'hagui

de molestar per ser ben atesa, tant a Palma com

a Llucmajor, posam a la vostra disposició el telèfon

de servei permanent: 971 62 01 46, i a Llucmajor

vos atendrá personalment el nostre representant,

al C/. Ciutat, 127-1r, Tel.: 971 66 18 62

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

(Llitonajor)

Testimonis documentals de la nostra història
Sebastia Carde Il i Tomas
Bartomeu Font i Obrador

(XXIII) Control politic de la hisenda municipal (1823)

Corrien temps h leus i Llucmajor bullia dins la sospi-
ta i la passió política. Aquell trienni liberal representa l' en-
frontament de la Institució Municipal i l'Església. Els Re-
gidors, presidits NI Bade Antoni Mesquida, defensaren
que sempre deu prevaler el hé general sobre el particular i
això era una rad natural i niés quan procedeix de la justícia
i del Govern Superior. La concòrdia es va fer impossible
fins el punt d'extremar la vigilància policial per part del
Consistori tenint a la má les ordres del Cap Superior poli-
tic de les Balears sobre la conducta dels Rectors referent a
l'explicació de la Constitució política als feligresos de la
parròquia. I fou precisament el Govern Superior que man-
tingué a ratlla l'actuació &Is Ajuntaments per mitja de la
Diputacid Provincial i això era conseqüència del descontrol
existent que in fla el deute públic i per això es va apel.lar
l'any 1820 a la primera desamortització i es confiscaren les
joies eclesiàstiques.

El pressupost de l'Ajuntament de Llucmajor de l'any
1823 es va sotmetre a les heis de les Coils de l'any anterior
i es va restringir, com es pot vcure, al document que figu-
ra a continuació.

Gobierno p01 lOco.
La Diputacion Provincial ha visto el presupuesto de

los gastos de ese Ayuntamiento para el presente año que V.
le pasó para su Aprobacion, Como se halla mandado por
Decreto de las Cortes de 29. Junio de 1822; Y en su inteli-
gencia en sesion de 19. Febrero ultimo, acordo aprobar
unicamente las partidas siguientes.

Secretario de Ay un tam ien to 	 I 50 libras
Maestro de prims.letras 	 250
Por la casa de este 	 15 "
Maestra de Niñas 	 15
Ministro Sache 	 50
Relox publico y queda 	 12
Por las tres fiestas de Yglesia 	 36
Al Cirujano	 75
Custos del Cementerio	 18
Correo 	 12
Censos pasivos 	 415 libras 16 sueldos

1.848 libras 16 sueldos

Para gastos extraordinarios y eventuales en gl. se cool-
prenden los de Secretaria del Ayuntam., Pleytos, Obras de
reparos de conscrvacion de edificios publicos, Recompo-
sicion de Calles, suministros á Presos, Asignaciones á la
Milicia Nacional con las formalidades prevenidas, exac-
cion del exactor y el 10% de los Propios 600 libras

Producto de sus Propios
	

1.648 libras 	16 sueldos
153"
	

5"	 3
Deficit que debe
exigirse por talla 	 1.495 li bras 	 10 sueldos 9

Para la cobranza de dichas Mil cuatrocientas noventa y
cinco libras diez sueldos y nueve dineros de deficit se for-

mará un libro con los nombres de todos los contribuientes
y can que corresponda pagar a cada um), En la pri-
mera Oja del libro constará el Capital de bienes del termi -
no por el Catastro, y cl tanto por ciento á como salga el cu-
po aprobado, el nombre del encargado de su cobranza, la
exaccion, y dia de la resolucion del Ayuntamiento ó rema-
te, con la pretencion gl. antes del dia quince de Enero de
1824. debera dicho exactor presentar al Ayuntamiento la
cuenta formada segun cl formulario circulado, con todos
los documentos de Cargo y Data para que este con el co-
rrespondiente Auto, a principios de Febrero siguiente pue-
da pasarla zi la Diputacion Provincial, en cuya secretaria se
presentará el libro cobratorio antes de entregarse al exactor
para su cobranza, sin cuyo requisito no será admitido en
cuenta.

No se abonarán gratificaciones á ninguno que disfrute
sucklo, ni tampoco para la formacion de pliegos de corres-
pondencias con las Autoridades por ser de la obligacion del
Secretario.

Lo que se comunica á V. para su inteligencia y puntual
cumplimuiento. Dios guarde á V. ms. as. Palma 3. Marzo de
1823.

El Presidente Gines Quintana (rubricado) P.a.s.s. José
Fuster (rubricado).

Sr. Alcalde y Ayuntamiento Constitucional de Llumayor.

AMLL, SM •



CULTURA

De cap a cap d'any
Abril

Andreu Ramis/Antoni Ginard

I,a bondat de les pluges d'aquesta
mesada han estat glosades per tot
arreu. El pagès espera amb fervor que
les precipitacions assegurin la seva
anyada, malgrat a vegades només es
queda amb el desig.
"Deis que l'aigua teniu
per alegrar ma persona
vos ne prendra com es 'brit
que cada gota en val mil
la mos mostra i no la dona".

Segons es diu, les saons abril
són les minors per als arbres; duen
'anyada de garrofes i l'esplet de

molts altres fruiters. Es bon temps per
estanyadar i empeltar amedlers. A
principis de mes també sera ho em-
peltar els magrancrs. Pel creixent po-
deu sembrar mudes de morer i empel-
tar d'escutet melicotoners i presse-
guers. En general, la bonança del
temps permet trehallar amb gairebé
qualsevol tipus (l'arbre.

Els vinyaters han de ten ir present
que a finals d'abril i principis de maig
es ho donar una I taunt& a les vinyes
(tal com explicarem el mes passat).
Aix( mateix, durant aquest mes i el
que ve, s'han esporgar les sarments
i llevar els ulls que sobren; cal anar
am!) compte d'estrenyer Pull mestre
del serment clue duu raïm. Que no
s'oblidin tampoc d'esquitxar i enso-
frar la vinya.

A les terres de seca, aquest mes
s'aturen de moure la terra; això vol
dir que durant el quart mes de l'any
deixen de llaurar sembrats i parteixen
a col I r herba i enguia. I han de inale-
vejar col hr-la quan ventrel la i espigo-
teja, a ff de no escampar-ne la Ilavor.

En general, els cereals estan a la
plena del seu creixement; fins i tot,
n' hi ha que ja comencen a segar ordi i
per això es din clue per Sant Jordi,
garbes (Porch O també que no hi ha
abril sense espigues.

Per una altra banda, també convé
colhi  l'herba grossa a les faveres. Re-
cordau que fins el dia I() es poden
sembrar ciurons. Es din que els anys
de sequera, aq netts qui tenen aigua,
pet min vant, poden començar a regar
eis blats.

A les terres (I' horta, pel quart crei-
xent, es ho sembrar qualsevol casta

d' hortalissa: melons, síndries, co-
gombres, carabasses, porros, Iletu-
gues i tapareres; pebrers, borratxons i
mongetes per aprofitar en verd; toma-
tigueres i albergínies; carabassons,
pastanagues i raves, i els últims espi-
nacs (a les zones no massa aides).
Convé entrecavar les patates. I co-
mençau a pensar en regar, si és ne-
cessari. L'alfalip, recordau, se sembra
d'abril a maig. A la seca, per Sant
Marc (dia 25) comencen a transplan-
tar tomatigueres i a sembrar melons.

Per Pasqua es cullen carxofes, fo-
noll i grells, per posar al frit. No obli-
deu tampoc els pèsols tendres, els xít-
xeros i els bessons cle fava tendra.
Durant la Corema, són bones les ha-
jocades de faves i esparces; a últims
d'abril i principis de maig fan bessons
de fava ofegats amb morro de porc.

Ara que ja fa bon temps, podeu
dedicar una mica d'esment al vostre
jardí. Encara es poden fer planters de
roses m ístiques, sols coronats, ver6-
niques, clavellers de moio, petúnies,
etc., que podeu trasplantar pel maig.
Poden sembrar-se gladiols i dalies. Es
continuen collint fressedies, jacints,
narcisos, violetes, francesilles, Iliriets,
lliris d'aigua, margarides, etc.

El hon temps fa créixer les farrat-
ges i l'herbei; les pastures estan a la
plena i les ovelles mcngen a voler; es
din clue la Het que produeixen es la
minor de tot l'any. Els hrossats i for-
matges tendres són deliciosos per als
pastissos de les festes de Pasqua. Si es
tonen les anycl les per primera vegada
amb la Huila nova d'abril no tenen
ronya mai. Aquells que no en tenguin
convé quo s'armin de mi.', per Pasqua,
recordau que: Pasqua haix -prest-,
mens cars; Pasqua ait -tard- mens ha-
rats (preneu bona nota per enguany).

La posta de l'av iram segueix a
bon ritme; es manté la demanda de

pollets. Els indiots d'abril són de bon
temps. Si en posau ara, són els mi-
llors per tenir per Nadal. Els aucells
han fet el niu i no convé desbaratar-
los la covada. També es l'hora d'ar-
mar pores per engreixar i fer matan-
ces (n'hi ha que ja en tenen); continua
sent hotu temps per néixer els nadissos
d'egües i someres. Les saons d'abril
són bones per a les ahelles que eixa-
menen en gran activitat i inicien
l'elaboració de la minor mci. És un
bon moment per fer eixams nous i
mudar les abelles de casera.

Pels qui són afectats d'arreplegar,
recordau clue per Sant Josep els cara-
gols començaren a pasturar i que el
dia de Sant Marc convé fer una bona
caragolada, si no voleu ser tocats.
Pensau, però, que durant la Setmana
Santa no són bons, perquè quart els
cuinen fan sang.

Entre feina i feina, es pot aprofitar
per complir els preceptes de la Set-
mana Santa: el dia del Ram s'han
d'anar a cercar les palmes benddes,
per penjar a les finestres o halconades
de la casa i portegir-la dels damps; de
totes maneres, també diuen que ser-
veix una granera amb la ramera per
annuli. Si voleu assegurar I 'anyada no
deixeu de dur un tros de rain beneit a
cada hocí de terra i penjar-lo a un ar-
bre. El Dijous o el Divendres Sant
s'ha de matar el mè o el cabrit per fer
les panades. Si voleu dolç, llama' de
fer rohiols o crespells.

El dia de Pasqua no sol caure ma-
lamen t anar a la processó de s'en-
cuentro i a l'Ofici. Més tard, si heu
entrat en quintes, us convendra anar a
captar panades. Els de fora vila, el di-
Huns de Pasqua, poden preparar el
lum d'oli per rebre el Salpas: el rec-

tor bencira les panades i la casa, i us
donara un tros de ciri groc per encen-
(Ire quan faci !lamps. Si es vol seguir
la tradició es pot fer un ohsequi
mitja dotzena (Pons. El diumenge de
l' Angel, si no us heu acabat les pana-
des, podreu fer un bon pancaritat.

Si a algú ii manca la brusca de
l'abril, els sineuers diuen que per Sant
Marc, vuit dies ençà o vuit (lies enIkt,
no ens pot fallar. Si les brusques són
hones, no ho són les hoires, les gela-
des i els refredanlents. Ja ho diu

adagi: dins es bid no et Ileris in un
fil •
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10->Sa penya
s falcó

- Hem llegit en una revista co-
marcal, informació referent a la vin-
guda del Conseller de Foment, Joan
Verger, que, juntament mill-) el bade
Gaspar, "inspecciona - l'asfaltat de
la Ronda de Llucmajor i s'adonà
que les voravies han quedat molt
baixes, "la qual cosa permetrà
que es tornin a fer".

No estaria minor redactat si en
lloc de "permetrà" digues "ohligarà
a"?

- El senyor Jeroni Mata 111 alas.
empleat de l'Ajuntament de Lluc-
major durant uns quants anys, amb
un sou que ja voldrien molts de fun-
cionaris per oposició, i que fou po-
ut a dit pel batle Gaspar, per con-
trolar l'absentisme laboral a Ajun-
lament, i conegut entre el funciona-
riat amb el malnom d'''es ca dc
bou". Malnom que resulta inapro-
plat perqué ni mossegava ni Iladra-
va. El que sí feia era controlar l'ho-
ra d'entrada dels treballadors, que
és a les 8. i era a les 8,30 h. Id6 be,
aquest senyor ara pareix esscr que
es presentarà per bade de tots els
Ilucmajorers. Dels que arriben d'ho-
ra a la feina, dels que en fan i dels
que hi van però no n'han feta mai,
ni en volen fer. Bade de tots els
tiemiorers, sota les sigles UCB

que significa "Unió dc Centre Baie-

- L'estrategia que ja s'emprà per
a debilitar el senyor Rabasco a les
passades eleccions, 1 .01.1 la creació
per part de cent sector dretà arenaler
sota la bat uta d'un Ilucmajorer. La
cosa no va anar be. Els arenalers no
són tan bons d'enganar com n' hi
havia que creien. En aquella ocasió
l'ex-aliat d'en Gaspar no va fen terra
per una pi pa.

Què farà l'ex-empleat d'en Gas-
par aquesta vegada?

Es aquesta una estratégia típica
del nostre senyor bade'?

Funcionarà l'estrategia del "di-
videix i venceras"?

Ho sahrem amh el resultat de les
eleccions del mes de juny.

- El repetidor de la Telellucma
ha desaparegut. El cerquen a la tele-
visió, només en castellU. Vol dir que
no l'ha pogut robar cap mallorquí?
Té res a veure amb questions lin-
güístiques'? Aquest tipus de mitjà de
comunicació (la televisió) es veu
que és molt vulnerable. I si no que
ho deman in ais de VOLTOR, que
han sofert diversos atemptats contra

el repetidor d'Alfàbia.
Posats a col.laborar, el mussolet

creu que la investigació hauria de
començar per un tal Kaime Marto-
refl. No debacles la telellucma, tot i
l'anunci actual de recerca del repe-
tidor, sempre s' ha decantat per la
normalització lingüística. •
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C/. Mallorca, 2 - Fax: 971 44 50 35
Tel.: 971 44 50 42 - 971 44 50 43 (S'Arenal)

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 (16'30 a 20h)

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

Esports
En memòria d'en Biel Panisa Batte

Pel camí que vaig perdent als amics
Joan Quintana

Cada dia, quan vaig
enfilant el canil que em
porta a ca nieva, a Sa In-
pita, vaig recordant amb
amargura ai  on queda-
ren alguns dels meus
amics i coneguts: Toni
Martí, Rafael Talión, To-
ni Oliver "Segai" i per
acabar, quasi a la fi
d'aquest recorregut, a la
vorera de la mar, en Biel
Panisa Balle.

Ha mort en Biel Pani-
sa, en "Bielde", en Biel
de "Ca's Burrico" o en

Biel de "Ca Na Marola". Que te nies així com es digui, ja que
tots els noms i sinònims em conducixen aiià mateix, o sigui,
a WI gran home, a una gran persona.

Vaig dir, en aquestes mateixes Ogines, que tornaria estar
estona a escriure i així ho he fet. Nomes he agafat una altra
vegada la ploma per a tu, Biel. Tu t'ho mereixes tot, per a mi,
has estai una de les dues persones d'entre les que he conegu-
des, que mes ha let per a l'esport Ilucmajorer. Tots aquests es-
portistes no t'oblidaran mai, entre ells, la meva família i jo. En
nom seu i meu, moltes gràcies.

Al teu funeral hi havia molta gent, una gentada, pc ró hi
hagué una cosa que em cridà poderosament l'atenció, la gran
quantitat de joves que hi havia. I aquests no són dels qui hi
van perquè els vegin, sin() perquè cis surt de dintre cl cor, i es
molt di l Ici I, avili en dia, fer-los combregar amb rodes de mo-
lí. Sí Biel, ells visqueren amh in les seves primeres inquietuds,
et seguiren gran part de la seva vida i sempre et tendril) a la
memòria, i així t'ho volgueren demostrar amb els seus testi-
monis.

Molts d'anys president dels C.F. Llucmajor,  també vas
presidir el C.D. Espanya i si mal no record el ja desaparegut
Sant Bonaventura. Ta ni vares organitzar torneigs de !litho-
let, curses d'atletisme i un caramull de coses que ja m'han fuit
del cap. Eres Lillie, d'aquells que es dill que quan neixen Tom-
pen el motile i no en poden fer més o sinó, al temps.

I per acabar, v till tornar al camí que he anomenat, ja que
el faig al manco ducs vegades cada dia. Per ventura ell, tam-
be, serà escenari del meu adán, i si això succeís vull anar-
me'n al cel, ja que diuen que allá s'està millor pea) tamhe vull
anar-hi perquè tu, amb tota seguretat hi serás i podre tornar
córrer o jugar un partit de futhol que in ham ils organitzat.

Adéu amic,

Biel Panisa Bade •



Alevins C.D. Espanya
Miguel Trujillos Ramis, Joan Carles Romero Cardona, Antoni Maimó Rigo, Joan Baptista Lara Bagur, Jordi Martí

Maim6, Daniel Verger Llompart, Lluís López Casas, Bartomeu Mas Pons, Andreu Torres Morey, Josep Lluís Salinas
Acosta, Jaume Mut Company, Jacobo Lobo del Cid, Rafe] Cano Morcillo, Joan Caries Garcias Tugores, Joan Oiler Gar-
cia, Joan Caries Marín Sanchez, Guillem Barceló Reynés.
Entrenadors: José Miguel Garica Tugorcs i Manuel Almagro Machado •

Alevins C.D. Espanya II Regional
Pere Anton i Noguera Artigues, Joan Schastiìi Rotger Escalas, Jaime Peri6s Noguera, Joan Morey Ferragut, Joan Ru-

Ilan Magro. Joan Noguera Jul iIi , Sebastiii Juliìi Rosselló, Joan Marl Tomàs, Joan Miguel Ferragut Pujol, Guillem Garcia
Bibiloni, Guillem Clar Martínez, Joan Ramon Molina Pos, Joan Serrano Mena, Joan Oliver Gili, Miguel Barceló Julit, Mi-
guel Carbonell Tomìis, Antoni Llompart Vidal, Miguel SalWi Seguí, Josep Tornero Castelló, Tomeu Mora Llompart, Mi-
guel A. R igo Maim& Ramón Framve
Entrenadors: Bartomeu Gelahert i Eladi Huertas. • 	 Fotos: Joan Quintana
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ROBA INTERIOR

Infants, home i dona

Cursos de Brodats Artesans

C/. Major, 101 - Tel. 12 01 34 - Llucmajor
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ESPORTS

Resultats de futbol

M. Rubí
	

Futbol 8
(Copa Federació)

lnfantils Ia

6-111-99: Pobler, 4 - Espan-
ya, I
13-111-99: Espanya, 2 - Pe-
tra, 4
20-111-99: Port de PoIleno,
3 - Espanya, 2
27-111-99: Espanya, 1
Campos, 3

Infantils lia

Espanya, I - Montuïri, 4
Sant Llorenç, 1 - Espanya, 5
Espanya, 1 - Cala D'Or, I

Alevins Ia

Manacor, 1 - Espanya, 1

Preferent

Felanitx, 3 - Espanya, 1
Espanya, 3 - Independent, 2
Son Roca, 2 - Espanya, 0
Espanya, O - Miss Joint, 0

J uvenils

Sóller, I - Espanya, 1
Espanya, 4 - Sallista, 0
Cala d'Or, 7 - Espanya, 2
Espanya, 2 - Vilafranca, 3

Cadets Ia

Port de Pollença, I - Espan-
ya, 2
Espanya, 0 - Campos, 2

Joan Grad, Joan Miguel Sorel!, Pau Sastre, Maria Jesús
Perez, Janine Rosselhí (director tècnic) i Touteu Gual

Llucmajorers a la selecció

Espanya, 0 - Mallorca, 4
Rafal, 3 - Espanya, 1
Espanya, 4 - Coll d'en Ra-
bassa, 2
Sant Gaietà, 2 - Espanya, 1

Alevins lia
Copa Federació

Espanya, 2 - Sant Pere, 3

Cadets Ha

S'Horta, 1 - Espanya, 2
Espanya, 2 - Algaida, 2
Sant Llorenç, 2 - Espanya,
Espanya, O - Escolar, 4 •

Catalina Font
Foto:

- Jaume Rosselló es el director tècnic del club de bàsquet
de Llucmajor. Ens parla dels jugadors seleccionats i ens co-
menta que a nivell nacional es fa un campionat de seleccions
d'equips Mini-Infantils i Cadettes. Els jugadors Joan Goal i
Pau Sastre, cadets, ja van participar al campionat per Nadal.

El jugador Joan Miguel Sorel I i la jugadora Maria Jesús
Perez són in i aniran al campionat que comença la set-
mana de Pasqua. El més jove és en Tomeu Gual i ja ha parti-
cipat en dos campionats a Barcelona. Aquests es faran a Llo-
ret de Mar i a Blanes i duraran una setmana anti) campionats
de totes les diferents Comunitats Autònomes (2 grups).

Tots els jugadors esmentats van regularment al Centre de
Perfeccionament on entrenen els diumenges prop de dues bo-
res i és allà on treballen la tècnica i des d'albt prenen els ju-
gadors que tenen més dedicació o millors qualitats, tot i que
sempre solen ser de segon any. Els entrenadors els envien els
jugadors i les jugadores que tenen ganes de fer feina i que vo-
len perfeccionar-se. Els partits que juguen a la selecció són
contra les Comunitats que per sorteig els toquen (Madrid,
Barcelona...). La nostra Comunitat aporta un nombre inferior
de jugadors i jugadores, com és lògic, perqué això va relacio-
nat amb el nombre d'elements que es dediquen a aquest es-
port. Tots aquests nins i nines tenen entre dotze i setze anys i
J. Rosselló ens explica que aquesta competició té tin caire
más educatiu que no competitiu ja que alló de que es tracta
que coneguin gent, aprenguin a conviure i presenciM partits
en que intervener) equips d'altres comunitats. De tot ai x6,
how aprèn moltíssim i és allà que interessa.

Val a dir que el jugador anteriorment esmentat Joan Gual
ja va participar amb la selecció a Granada i també a Còrsega,
en un torneig entre illes. Hem d'afegir el eran esforç duit a ter-
me pels pares i mares d'aquestes joves promeses que passen
els caps de setmana fent costal i donant tot el suport necessa-
ri als seus fills i fines.

Des d'aquí la nostra més sincera enhorabona. •

At. Manacor, 3 - Espanya. 1
Santanyí, 2 - Espanya, 1
Espanya, 0 - S'Arenal, 4

Beujamins futbol 7

Cala d'Or, 1 - Espanya, 4
Espanya, 7 - Felanitx, 1
Espanya, 13 - Ses Salines, 0
Santanyí, 2 - Espanya, 2

Femines

Espanya, 0 - Pobler, 2
Alcúdia, 2 - Espanya, 1
Espanya, 0 - Calv4 9



Cadets masculí
Un dels millors equips del Club

G.Oliver

Entrenats pel jove David Munar,
que no per jove menys recte i rigorós
en l'aplicació de la disciplina que fa de
requip Cadet Masculí un dels tini lors
de tot cl Club i un dels bons dins de la
seva categoria a tota Mallorca.

Efectivament, juguen al grup A i, a
falta d'un partit per acabar la lliga, van
5e, Hoc -no podran jugar el campionat
de Balears, ja que sols ho fan els quatre
primers-, emperò, tenint en compte que
Ili ha clos grups B de dotze equips cada
grup, rescdta que és el 5e de trenta sis
equips, la qual cosa no esta gens mala-
ment per a aquests joves de 15/16 anys
que ho posen tot per avançar (lins de
l'esport que ells més estimen.

Ells són: Joan Gual, Xavier Albertí, J.A.Ruhio, José
Muñoz, Pau Sastre, Enrique del Río, Lluís Medina, Biel
Vidal, Miguel Joan, Joan Borras i Emilio. En algunes oca-
sions reben l'ajuda de J.M. SoreII, infantil que destaca;
ciels seus Joan Gual, J.A. Rubio, P.Sastre i Joan Borras re-
forcen l'equip Junior que be ho necessita.

Es d'esperar que Si aquest equip pogués arribar con-
juntat a categoria senior, seria el Mil lor de Mallorca; per
desgracia no es probable que (tins dos o tres anys no s'ha-
gi desfet totalment. per desplaçaments, per estudis, etc. Ja
se sap, encara que n'hi ha uns quants que destaquen molt,
si queden al Club, segurament no podran dedicar el temps
necessari, COrn ho fan ara, que hi dediquen un parell (rho-
res diaries.

Cinc jugadors seleccionats

En un altre ordre de coses i demostrant l'alt nivell de
formació esportiva , hem de clir que cinc jugadors del Club,
un mini, un infantil masculf, una infantil lemení i dos ca-

dets: P. Sastre i J. Gual, han estat seleccionats per jugar a
l'equip de les diferents categories de les seleccions balears,
cosa que a la história del bàsquet Ilucmajorer no havia pas-
sat mai. Enhorabona i enclavant! •

6
---4t Boutique

Atenció especial als Ilucmajorers

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

Alta de Líneas Telefónicas.

Teléfonos Básicos, Inalámbricos, Contestadores.

Teléfonos Móviles.

Fax (papel térmico y normal).

Centralitas telefónicas.

Contratos de Mantenimiento.

Venta y Reparación de Equipos Telefónicos.

Plaza España, 54 - 07620 LLUCMAJOR - Tel.: 971 12 10 83 - Fax: 971 66 40 46
C/. Reyes Catblicos, 33 - 07007 Palma - Tel.: 971 27 34 06 - Fax: 971 25 02 71

C/. Trasimeno, 16 - 07600 S'ARENAL - Tel. y Fax: 971 26 93 10

MoviLine MoviStar
4/k

VIA
L'AL	 L...

ESPORTS

C.F.

S'ha celebrat cl Torncig Social de
Tennis 1999 a les pistes del polispor-
tin de Llucmajor. Enguany, s'ha aïe-
gil la categoria d'InIantil, en les  mo-
dalitats de masculí i de lemení. S'han
celebrat mes de cent partits ami-) un
total de 84 participants.

Aquestes són les classificacions:

Benjamí masculí

2n. Joan Vidal
Ir. Francesc Company

Benjamí femení

2a. Jenny Salieras
Ir. Mònica Bagur

AIeví masculí

2n. Joan Mari
I r. Antoni Maimó

Consolació Absolut masculí

2n. Joan Salva Tur
I r. Jaunie Bonet

Consolació Absolut femení

2a. Rita Manresa
I a. Catalina Ribas

Dobles masculí

2n. Paco Bagur - Antoni Garcia
r. Antoni Clar - Pedro Clar

Dobles femení

2a. Colonia Morlà - Margalida Ferra-
out
Ia. Neus Mati - Noemi Vicens

Recordam que el proper 14 d'abri l
comença el V Tornegi CEPSA de Pri-
!havera. L'kbitre dels diferents par-
lits ha estat Gu il lem Socias. •

Tennis
Torneig social 1999

Aleví femení

2a. Aina Barceló
la. Isabel Socias

Infantil masculí

2n. Jaunie Vidal
Ir. Pere A. Pericàs

Aleví femení

2a. Rita Manresa
I a. Noemí Vicens

Absolut masculí

2n. Tomeu Cortes
I r. Antoni Clar

Absolut femení

2a. Margalida
I a. Noemí Vicens
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C/ SON JULIA, SOLAR A-65
POLÍGON INDUSTRIAL SON NOGUERA

07620 - LLUCMAJOR - MALLORCA
TELÈFON 66 04 2 2

FAX 66 19 22

Entre noltros
Dades estretes del registre ofici

I del Jutjat de Llucmajor.

Naixements

- Ai na Maria Pou Company, fil la d'Agustí i Maria de
Gracia, nasqué el 23-2-99.

- Joan Riera Negre, fill de Joan Antoni i Francisca,
nasqué el 17-2-99.

- Palma Briones Hanula, bila  de Francisco i Hajnaltca,
nasqué el 19-2-99.

- Guillcm Ramis Vidal, ill d'Onofre i Joana Aina nas-
(RIO cl 2-3-99.

- Marco Antonio Manzano Urrea, fill de Francisco i
Isabel Francisca, nasqué el 17-2-99.

- Carlos Juan Dot Fonoyet, fill de Juan i Maria Dolores,
nasqué, cl 10-3-99.

- José Alfonso Tomas Santiago, fill d' Al foils° David i
Manuela, nasqué cl 20-2-99.

- Alvaro Díaz Paramio, fill de José Miguel i Rosa Isa-
bel, nasqué el 9-3-99.

- Enric Sendra Agudo, fill de Miguel Antoni i Maria del
Pi lar, nasqué cl 12-3-99.

- José Castel Jiménez, fill de Josep i Juana, nasqué el
14-3-99.

- Sofian Sbaghi, fill de Mohand i Moumna, nasque el 4-
3-99.

- Margalida Isabel Romaguera Marín, filla de Lloren; i
María Isabel, nasqué el 7-3-99.

- Ramón Maya Jimenez, fill dc Jose María i Encarna-
ción, nasqué el 14-3-99.

- Llúcia Pons Gual, filla de Llorenç i Barbara, nasqué el
16-3-99.

Matrimonis

- Jose Luís Oliver Núñez i Rosario Fajardo González,
es casaren el 16-1-99 a l'Església parroquial de Sant Mi-
guel.

- Daniel Serrano Olmo i Manuela Vanesa Lorente Ca-
rranza, es casaren cl 27-2-99 a l'Església de Ntra. Sra. de la
Lactancia a S' Arenal.

- Juan Antonio Romero Luque i Marina Pomar Bonnín,
es casaren cl 21-3-99 a l'Església dc Ntra. Sra. de Lactan-
cia a S'Arenal.

- Antoni Rotger Martínez i Francisca Solano Jiménez,
es casaren el 20 .-3-99 al Convent de Sant Bonaventura.

Defuncions

- Petra Oliver Vich, morí cl 1-3-99 als 93 anys.
- Miguel Salva Coll, morí el 1-3-99 als 74 anys.
- Sebastià Serra Gardas, morí el 4-3-99 als 68 anys.
- Eloi Fuster Pomar, morí el 8-3-99 als 87 anys.
- Jesús Amengual García Obesso, morí el 13-3-99 als 39
anys.
- Francisca Roca Isern, morí el 13-3-99 als 95 anys.
- Catalina Vidal Covas, morí el 13-3-99 als 85 anys.

- Maria Roig Artigues, morí el 12-3-99 als 86 anys.
- Anton i Oliver Gamundí, morí el 15-3-99 als 72 anys.
- Damia Barceló Barceló, morí el 18-3-99 als 87 anys.
- Agnés Diderrich, morí cl 18-3-99 als 81 anys.
- Sebastiana Adrover Obrador, morí el 23-3-99 als 96 anys.
- Ana Vila Asencio, morí el 23-3-99 als 84 anys.
- Francisco Vico Sanchez, morí el 13-3-99 als 66 anys.
- Erwin Christian Dehm, morí el 24-3-99 als 76 anys.



Pes forat
d'es mcdx.

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

•Passatemps
Sopa de lletres

7 limicoles de les Balears
(petits aucells)

Llorerli; Mascaró

E 0 CA LUEFCOV AT F

P D Q! TT AEPBU IBA

L L EUFPOMI TR CJ B

10 FR XLCVAUP OA D
AC JO IPJURMI EDE

XVRODAS IVAEQYB

MG IMOQLAHRD OX A

YOBC VLGLXM I SJ U
AI CR OTMIANP OI D
RTJB ZRVOMTR DMP
X0 IY X l RBSAA FIR T
SB XK THN IMEC BOA

CA ROMA L AOD I TN H
H I	 YAZZCOS L X OY T
ZA L I XD I EANY BA C

Solució del mes passat

- Binificat
- Dc ses Bruixes
- S'Escola
- Galdent
- Gracia
- Randa

El que veis a la foto no es la bassa reguladora (reserva
ecològica perfumada) de Llucmajor, sin() l'embassament
"natural" que hi ha a la desembocadura clel torrent de cala
Pi.

La cala, reclam de les urbanitzacions, ja sofrí el primer
gran impacte amb la construcció dels apartaments al costat
dels penya-segats. Fa uns mesos, la naturalesa Sc suma a
l'home en la tasca de degradació de la zona. Actualment, la
bassa que s'ha format amb aigiies estancades a causa de la
darrera torrentada ja tornen marrons, per mor de la des-
composició de les matèries organiques -"algues"- que hi ha
sota l'arena posada per l'home, obstruint el pas natural del
torrent i actuant de die de contenció.

Arribara el pla Mirall a cala Pi abans de l'estiu?
Si los així, es segur que devers les eleccions qualque

polític s'hi haurà let la foto. Si no, no hi miran ni a fer un
miting, no los cosa que sortissin socarrats. •

PERRUQUERIA

MUMS
C/. Orient, 8 - Tels. 66 20 08 - 64 05 14 (Llucmajor)



CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES  

Clinica Dental
Ortodòncia

Maxilo Facial
Psiquiatria
Psicologia

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Ortopedia

Rehabilitació i Fisioterapia
Oftalmologia

R.X. Radiologia
Podologia

Centre Auditiu

Medicina General (Igualatori)

Pediatria

Cardiologia i Aparell Respiratori

Aparell Digestiu

Anàlisis Cliniques

Cirurgia General

Cirurgia Vascular

Neurocirurgia

NutriciO i Dietètica

Dermatologia

A.T.S. (Infermeria)

CEM

1-10RARI:
(le les 9'00 h.
a les 21'O0 h.

IMEQBA
CAN PLANAS   

ASSI:Gl tANCES: AXA - Al	 - AGRUPACIÓ MUTI:A - ASISA -	 CAJA SALUD
MEDIEIATC - GROUPAMA - NOVOMEDIC - ONCE - PRINIASA - SANITAS - VITALICI

LALIANÇA - WINTERTHUR - ASEPEYO - L'ESTRELLA - ALLIANZ-RAS - MUTUA D'ACCIDENTS:
FIMAC - FREMAP - LA BOREAL

Plaça d'Espanya, 56- Tel.: 971 12 00 64 - Fax: 971 120 426

A UP COMM
COMPRAR

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



•Audi Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.

4111M
M AA I

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

BLAUPUNKT

OliedSignal
AUTOMO1IN

Bendix®
S.L Ronda Pollen!, 27 - 7C , 1. 66 01 70

System

IiedSignaI

Bona*en productos
Bendix ¡tat 500

primeras
revisiones.

con regalo!

Sólo hasta
el 30 de abril

Hasta un

30%
Dto*. ESPECIALISTA MUNDIAL EN FRENOS

Le revisamos

GRATIS
el sistema de frenado

de su vehículo




