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4)Editorial

Des del replà dels 200
Tomben els mesos i Nissen els anys, i enmig del panorama cívic Ilucmajo-

rer aquesta revista continua Fidel a la gent que l'espera i la llegeix cada mes.
Sense fallar ni en una ocasió a la cita programada, amb més forces i coratge que
mai, "Llucmajor de pinte en ample" -que va néixer aviat farà 18 anys- ara ateny
la fita del número 200.

Dèiem, nou anys enrere, amb motiu de glossar el número 100: "Les xifres
rodones provoquen interès i causen fascinació. El número cent, amb tota la se-
va rotunditat, es una fita important i significativa. En el cas d'una publicació  pe-

riòdica mensual, l'arribada a les cent remeses de feina complerta s'ha de cele-
brar amb alegria".

I, tot seguit, recoravem el compromís que ens havíem marcat des del mo-
ment de la naixença: fer arrelar el sentiment de poble viu, treballar per la cultu-
ra i la Ilengua, debatre democraicament els problemes socials, denunciar les in-
justícies i oferir una plataforma d'expressió pluralista a l'abast de tot Llucma-
jor

¿,Que més ens podem proposar, ara, en ocasió del número 200, sin() un re-
fermament en aquests compromisos traçats l'any 1981, però encara necessaris?
¡,Que mes podem sentir sinó una profunda alegria per la feina feta i les inquie-
tuds compartides?

Sobre el replà d'aquest número 200, es ven ben a les clares que l'esforç, la
il.lusió, el coratge, la sensibilitat, l'estimació i la intel.ligència que hi han posat
tots i cadascun &Is qui hi han col.laborat valia bé la pena.

Pea) no sempre tothom ho ha vist així. Sobretot alguns dels governants que
ara deixen la Casa de la Vila. Els seus intents de boicot, de manipulació i
d'ocultament tanmateix han fracassat. Ells se'n van i la revista continua per
complir noves rites en el camí democràtic de fer poble i de contribuir a fer una

Mallorca culturalment plena i nonnalitzada. •



LOCAL

La Ronda Antoni Ramis
enllaçarà

amb la de Ponent
A. Tomàs

Entre eis temes mós importants que es varen aprovar a
Ia sessió plenkia ordinkia mensual de l'Ajuntament de
Llucmajor, figuren l'adquisició de 3.352 m2 de terrenys
necessaris per a l'execució d'un vial d'enllaç entre la Ron-
da Antoni Ramis i la de Ponent, que permetri la fltfidesa
del trkisit per la zona. El punt fou aprovat per unanimitat
alliora que els part its de l'oposició es congratulaven de la
solució.

No va esdevenir el mateix en el punt devuite, també so-
bre urbanisme, en aprovar-se and) el vot en contra del
PSOE i del PSM, la recepció definitiva de la urbanització
"Es Pas" de Vallgornera, que porta establerta més de 35
anys i que, de manera insólita, segons el Pla general, no te
xarxa d'aigua ni de clavegueram. Tant Garcies, del PSOE,
com Llompart, del PSM, varen manifestar el seu rebuig a
l'admissió d'aquesta urbanització tot al.legant que els ciu-
tadans del ternie hauran de pagar el 20% del cost de la xar-
xa de clavegueram. El regidor responsable de l'kea urba-
nística, Joan J. Jaume, va replicar que l'Ajuntament no te-
nia mes remei que acceptar la urbanització.

Les mocions presentades pel PSM foren rebutjades per
l'equip de govern. La primera, referent al projecte de l'au-
topista de Llevant, demanant-ne la retirada perquè -segons
el regidor Llompart- l'actual carretera Llucmajor-s'Arenal
figura com mitja autopista i només s' ha de demanar el
desdoblament al Govern. El bade va contestar clue no es
modifica cap traçat sin() aspectes puntuals del projecte.

La segona mod() que va explicar detalladament el por-
taveu del PSM, A. Llompart, es va referir a les obres de la
Ronda Migjorn i va sol.licitar mesures per a la reducció dc
la velocitat dels vehicles i la seguretat dels vianants, figu-
rant entre les modificacions, l'establiment d'una nova ro-
tunda i un únic carril a la ronda esmentada. El bade, Gas-
par Oliver va respondre que no podien acceptar aquesta
mod() per considerar-la contradictòria.

Entre els altres temes cal esmentar les subvencions a la
Televisió de Llucmajor, a cinc associacions de la III Edat
i al Club 13',1squet Llucmajor, Recreatiu Arenal i abres en-
tilats A. Garcies va lamentai -, una vegada mes,
que aquestes subvencions es concedesquin sense cap re-
glament ni una adient ordenació. •

Nota de redacció
Els guanyadors dels dos televisors Sony 14

que la Banca March va sortejar entre els seus
clients i and -) motiu cle la inauguració de les
noves instal.lacions varen ser: Joan Servera
Mesquida i Margalida Lizana Cardell. •

El quarter de la Guàrdia
Civil a l'edifici
de la Creu Roja

A mau Tomits

- El passat dimecres dia 14 d'abril, l'Ajuntament va ce-
lebrar dos plenaris amb carkter extraordinaris. El primer,
amb carkter d'urgè ncia, relatiu a la cessió de l'ús de la
Gu.'irdia Civil a l'edilici municipal de la Creu Roja, per de-
sallotjar-ne l'actualment emplaçament del claustre de Sant
Francesc.

El batle va afirmar que amb aquest canvi de Hoe, la
Gukdia Civil podri oferir els serveis les 24 bores del dia,
lins que es construesqui l'edifici definitiu en un abre solar,
que finançarà l'Ajuntament i pagaiii el ministeri correspo-
nent. L'oposició (PSOE-PSM) es va abstenir per falta d'in-
formació sobre l'assumpte.

En un altre plenari següent, es van aprovar, amb el vot
en contra de l'oposició, les bases per a la provisió de llocs
de treball per al personal funcionari i de complements de
destinació específics de l'Ajuntament. El bade Oliver va
explicar que això no significa un augment del pressupost i
del sou ciels funcionaris sin() una major organització i efec-
tivitat i places en propietat. Tant Estarelles, del PSOE,
com Mascaró, del PSM, votaren en contra del procedi-
ment, en considerar que no es correcte ja que en una altra
sessió plenkia ja es varen oposar al caatleg de Hoes de Ire-
ball i no vcnia amb el suport de in forme de l'Interventor.
•

El batle Gaspar Oliver
assumeix la presidència

del PP a Llucmajor
El batle de Llucmajor, Gaspar Oliver Mut, es el nou

president del Partit Popular en aquest munieipi, ckrec en
el qual substitueix Lluc Tomàs Munar, actual cap de Ilista
municipal, que va sotmetre la proposta a la consideració de
Ia junta extraordinkia.

designació de Gaspar Oliver va comptar amb el su-
port unkiim dels assistents de la junta i, posteriorment,
l'acceptació de l'assemblea local de militants i afiliats, du-
rum la qual el nou president va pronunciar el seu primer
discurs després de l'assumpció del ckrec.

Gaspar Oliver està a punt de culminar la segona
latura consecutiva al front de la batlia de Llucmajor. En
canvi, no encapolari la propera candidatura municipal,
responsabilitat assumida pel tinent de bade, i tins ara ma-
teix president local de Llucmajor, LI tic Tomàs.

Després de la seva dedicació a l'activitat municipal,
Gaspar Oliver obri una nova etapa en la seva trajectória
política formant part de la candidatura autonómica del Par-
tit Popular. •
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Li oferim el
nou servei de
buffets a domicili
(freds i calents)

Els veïnats de la Ronda Migjorn
exigeixen més seguretat vial
Una representació va exposar les reivindicacions al batte,  Gaspar Oliver

F. Verdcra

Els veinais de la Ronda Migjorn de-
manaren al hatle, Gaspar Oliver, major
mesures de seguretat vial per als usua-
ris, especialment per als vianants, de la
conflictiva via urbana arran dels darrers
accidents i col.lisions de vehícles.

Els representants de la Ronda varen
entrevistarse amb el bade, el qual va
escoltar les reinvidicacions dels cinta-
dans i els va anunciar la immediata en-
trada en servei dels semafors que ha-
vien quedat inoperants després del re-
cent asUtat del carrer.

Els semàfors installas a la Ronda
Migjon, són del tipus d'intermitencies
continues i que passen al color vermeil
quan un dels vehicles que c ircula passa
la velocitat dels 50 quilòmetres per ho-
ra. La capa d'asfalt, incorporada fa poc
temps per millorar la calçada, va cobrir
els sensors dels semafors i els va deixar
in

G. Oliver va assegurar que la totalitat dels semafors
estarien arreglats a finals de flies. Quant als aparcaments
que s'han habilitai a les voravies, G. Oliver va assegurar
que es procedira a eliminar els parquins que resten visibi-
litat en les sortides ciels carrers que entren i surten de la
ronda.

Aiximateix el bade va remarcar la conveniencia de
mantenir els aparcaments amb l'objectiu d'estrènyer la
calçada i així els vehicles es veuran obligats a minvar la
velocitat.

Pel que fa a la parada d'autobusos de I ínia, ubicada re-
centment també a la Ronda Migjorn, aquesta sera senya-
itzada convenientment per tal de garantir major seguretat

als passatgers que escullen aquest tipus de transport. •

expert ELÈCTRICA
divainfico

Sens dubte te convencerà   

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

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



LOCAL

Conferència sobre nutrició
El local de l'Associació de Perso-

nes Majors de Llucmajor, del carrer
Esplai, es va omplir d'associats amb
cl desig d'escoltar l'anunciada con-

ferencia sobre nutrició, que la Hue-
majorera Marta Puig, doctora i
ter sobre el tema, va desenvolupar el
passat dissabte, dia 24 d'abril.

Ningú no va quedar defraudat, ja
que la dissertació de la Dra. Puig va
constituir una Iliçti magistral, sobre
coin un llorar la nostra alimentació,
establint un equilibri nutricional entre
el que s' ha de menjar amb inés fre-
qüència, i el que menys, amb una
piràmide en que predominin els ali-
ments Kisics coin el pa . Ics hortalis-
ses, la fruita, la Het i l'oli d'oliva i en
menor grau la carn i els greixos, tot
situant al capdam tint de la pirunide,
els dolos i els pastissos coin a oca-
sionals.

M. Puig va aportar a la conferem-
cia, ben documentada, la projecció
d'uns grtfics sobre el tema. la qual
cosa va permetre també a la nombro-
sa concurrencia, la plena comprensió
dels pros i dels contres de la nostra
alimentació.

Al final, entre els aplaudiments,
fou entregada a la Dra. Puig, una pla-
ca allusiva a l'acte i , pel president de
l'Associació, Joan Mora, un bell ram
de Hors. •

Visites a la parròquia

Catalina Font

Un cop a la setmana, un grup els
dimarts i un altre els dijous, una quin-
zena de persones amain de visita a la

Parròquia, sota l'afectuós i sempre
encisador guiatge del mestre Joan
Monserrat Sastre, cl qual, juntament
amb Miguel Monserrat, és autor d'un
¡libre sobre l'església de Sant Miguel.

Ens parla d'arquitectura, d'escul-
tura i de pintura; ens pariade l'art que
conté l'església, ens ensenya parati-
les noves (capitells, arquitraus,
les...). Comencam pels exteriors, late-
rals i façana del Portal major, conti-
nuam a l' in 	 ens explica cada un
dels detalls del presbiteri i a conti-
nuació visitam les capelles, una per
una, sense presses, assaborint tot
aquest món d'art, de misted, de nns-
ticisme i de religiositat. Tenim pre-
sent l'hagiograna, la "Llegenda A u-
rea'', els martinis dels sants niés rela-
donuts amb cl nostre poble.

Durant aquesta MO tot el grup
resta emhadalit, atent, entusiasinat da-
vant tantes de coses que sap en Joan
Monserrat sobre la nostra ParrOquia, i
l'hora se'ns escola com per art d'en-
canteri i sortim amb la constatació
que hem après moltes coses noves, i
amb la frissor que arribi el prOxim dia
que el tornarem a escoltar. •



DERIA Tel. 971 660770

Els quintos-54 es reuneixen

Els quintos del 54 es reuniren al
Santuari dc Gracia en un dinar de
companyonia. Es una diada que ells
fan des de I 979 en qué anti) mot itt de
complir-se els primers 25 anys que
foren quintats feren la primera de les
seves trobadcs.

Dins l'any 1998 tots compliren els
65 anys credat.

així passi el clue passi
(que no sia cap (Iesgrkia)
per cada any tornar-nos mire.
Amh un hon menjar i bon heure
coin hem fet avui a Gracia.
... no hem de perdre mai
hem de tenir per estil
cuidar-nos i viure bé.
¡Saint i fins rally qui ve
clue screm a l'any clos mil!

Són part deis versos fets i dits pel
nostre col.laborador Tomeu Shea.
Enclenu3s, es varen cantar magnifica-
ment unes canons, i finalment el
grup canta una "Salve" a la Mare de
Dal. •

Beyro ha obert un nou local

La Tintoreria Bcyro ha ohert un non local al C. Bishc
Roig, 4 amb la finalitat de donar un millor scrvei als clients
situats prop d'aquella zona. En aquest non local, regentat
per Ramon Castel I Barceló es l'ara rentat en sec i sohretot
rentat amb aigua. També es disposa d'un departament es-
pecialitzat en neteja de prendes delicacies, de seda i Ili,
vestits de núvia i la Comunió. •
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LOCAL

S'Arenal
Tomeu Sbert (text i fotos)

La barcelonina Mercè Rigo guanya
el "III Concurs de poesia"

Mercè. Rigo Grimalt, una barcelonina descendent de
Felanitx, guany,si el "Ill Concurs s' Unió de s'Arenal", de
poesia, amb el treball titulat "Quan tu te'n vas"; el segon
premi foci per a Joan Mesquicla i el tercer per a Concepció
Coll Hevia.

Es presentaren 54 poesies a concurs, la meitat en cataEt
i l'altra en casteM i el jurat va ser format per M. Mouse-
ri -at, Gabriel Jailer Manila, Miguel Sheri, Ruben Avila i Bel
Mut.

Al vespre de l 'apertura de pliques recitaren els rapsodes
Bel M. Servera, Maria A. Vich, Mayda, Joan Mulet, Auto-
ni Cercós, Magdalena Pons, Eu1;71lia Faidella i Manolo Var-
(*as estacar també la magnífica actuació musical ciels
germans Sebastit y Margalida Salvà Puig (violi i violon-
cel).

X Recital "Es Pont de ses set bowies"

aquesta cdici6 hi bagué més públic que en les ante-
riors, molia qualitat artística i entrega dels premis concedits
el dia anterior, trebal Is que lOren recitals pels seus respec-
tius autors. Actuaren Margalida Santancr, Josep Casades ús,
Maria A. Alzamora, Jaume Oliver, Margalida CapelLi. Mi-
guel Monserrat, Agustina Noguera, Damiui Tomis, Joan
Pere116, AniOnia Sal vù, Catalina Riutort, Sebastii Vallespir
i Maria Canyelles.

Homenatge a Magdalena Servera

Durant la veil lada es va retre homenatge a Magdalena
Servera, la qual no pogué assistir per motius de salut. Ella
acudia cada any i participava, recitant meravellosament, al
recital arenaler. Se li va fer entrega &cum placa i d'un rani
de l lors, que reberen els seus nebots Miguel i Francisca.

Miijançant un magnetèron, Magdalena va recitar "Cant
a Mallorca", de M. de los He  i aquell va ser un mo-
ment [null emotiu. Agues( que us intOrma va composar

uns versos, que foren recitals el mateix vespre.

El cor "Marina" de s'Arenal

Finalment, el cor "Marina" va interpretar tres compo-
sicions. La tercera donà a conèixer uns goigs a "La Mare
(le Nu de la Lacti7incia", amb música del P. Jordi Perelló i
I le t ra Tomeu Sheri.

Testimonis de gratitud

Es varen entregar obsequis en testimoni de gratitud
Guillem Sal vii, P. Jordi Perelló, Jordi Mulct, Sor Catalina
Bosch i al bade de Palma ,.loan Fageda. Fl bade de Lluc-
major no In pogué assistir. Val a dir que el concurs i el re-
cital foren patrocintas pels ajuntaments de Llucmajor i Pal-
ma, i per "Sa Nostra", Caixa de Balears.

Il Demostració de Cuina Mallorquina

Un moment de ¡'entrega de diplomes
de la oil Demostració de Cuina Mallorquina”

L'Associació d'Hotelers ha organitzat la ''li Demostra-
ció de Buffets de Cuina Mallorquina", per tal de promo-
cionar cls productes autòctons amb vistes al turisme que
ens visita. Patrocina Ibittur i són tres dinars, als hotels Riu
Festival, Royal Platja de Palma i Gaio 11(1  respectivament.
Se serveixen plats de la 111(5s típica i genii -Ma cuina illenca
i amb aquest esdeveniment es persegueix la millora de la
qualitat dels serveis hotelers.

Noticies breus

- El Govern Balear ha comprat I 'hotel "Felip", de
s'Arenal, amb la intenció d'esbucar-lo i destinar els te-
trenys a zÁma verda.

- "Sa Nostra" ha regalat im televisor a l'Associació de



Un detall de la Festa del ',fibre a la Mao Reina M. Cristina de s'Arenal.

ILLA MOTORS, S.L.
.•\ vda Ramon de Sant Marti, 2 - Tel.: 971 0001 46
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Su linea, tan identificada con la libertad y la aventura, sigue siendo autenticamente Land Rover. Pero debajo de su piel, el

Nuevo Discovery incorpora una revolución en tecnologia que le convierte, sin dude, en el 4x4 más avanzado. En carretera, no

tiene rival en lo que se refiere a confort, manejo, potencia y seguridad Yen todoterreno, su rendimiento

ya excepcional se ve aumentado hasta niveles anteriormente desconocidos. Con et Nuevo Discovery,

puede Ir donde quiera con total confianza. Su fiel compañero de viaje estara a Ia altura.

Persones Majors del carrer Dragonera. Rebé l'obsequi el
president, Maties Salvi i el delegat local, Jordi Mulet en va
ler l'eut rega.

- Als seixanta-set anys d'edat va morir Francesc Aloy
Civantos, propietari de la tenda de mohles "Muebles Are-

nal". Que descansi en pau.
- Els nombrosos actes de Set-

mana Santa es varen celebrar amb
tota solemnitat i amb molta parti-
cipació de feligresos.

- El grup "Amics dels Reis
d'Orient", presidit per Joan Ferre,
va commemorar el "Dia del Lli-
bre", el passat dissabte, dia 24
d'abril, a la Plaga Reina M. Cris-
tina, amh l'exposició i venda de
libres. Hi va haver actuacions de

grups musicals, balls regionals i
festa tot el dia. S'ha dit que les
vendes superaren les de l'any pas-
sat. Això es bo!

- La moguda sobre la possible
segregació dc ca'n Pastilla i
s'Arenal dc Palma, de moment ha
quedat dormida. Les properes
eleccions municipals així ho han
aconsellat.

- S'ha disputat la "I Milla-99" a
l'avinguda Nacional. Foren 260
atletes que hi participaren. Entre-
garen els trofeus M. Vidal, S.

Morey i A. Candela. El triomfador va ser Alex Studer se-
guit de l'arenaler David Ordóñez.

- També ha tengut Hoc la "Il Trobada de Carruatges i
cavalls de Mallorca" amb diverses demostracions eqües-
tres. Va ser un espectacle ben vistós. •
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Eleccions municipals 1999

Candidatura del PSOE

El passat 14 d'abril va tenir lloc la
presentació de la candidatura del Par-
tit Socialista Obrer Espanyol que con-
correrà als cornicis electorals del pro-
per 13 de juny.

Hi foren presents el portantveu
adjunt del Congrés ciels Diputats del
PSOE, Luís Martínez Novai, el can-
didat a la Presidencia de la Comuni-
tat, Francesc Antich, els quals acorn-
panyaren en quest acte el candidat
de la Bati ia, Antoni Garcies Coll.

Assistiren devers dues-centes cin-
quanta persones, entre afiliats i sim-

patitzants de tot el terme municipal
de Llucmajor.

La candidatura, la reprodufin tot
seguit:
Ir. Antoni Garcies Coll
2n. Gregori Estarellas Mas
3r. Sara Codina Trenzan°
41. Rosario García Puertas
56. Joan J. Maestre Gómez
66. Antonio Carmona Ruiz
76. Colonia Ramon Taberner
86. Davida Bauçà Capant
96. Joan Ripoll Huguet

Oe. Antònia M. Caldés Salas

I le. Josef) Ballester Sanchez
126. Jaunie Catany Salvà
136. Francisco López Merme jo
146. Magdalena Garau Pelegrí
156. Francisco García Sanchez
lôè. Sheyla Rodriguez
I 7e. Jeránima Julià Salvà
18e. Manuel López Gonzalez
196. Isabel Almagro Grillo
20e. Manuel Fajardo Oliva
216. Juan Benítez Morales
226. Joan Gamundí Puig
23e. Maria M. Gutiérrez
24e. Jose A. Escobar Ruiz •

ASI presenta
la candidatura
a l'Ajuntament
de Llucmajor

Joaquin IZahasco Ferreira ha estat elegit pel Comité
Executiu de l'Agrupació, per encapçalar Ics [limes als pro-
pers comicis electorals municipals de Llucmajor.

El número dos d'ASI serà el que va ser secretari de les
Joventuts d'AS!, Alfonso Céspedes, seguit d'Ezequiel Ra-
mos Riesco amb el número tres, Guillem Roig Mascará ha
estat designat com a número quatre i Miguel A. Díez, An-
tonio Sillero i Pi lar Sanchez Sanmartín completen els set
primers de la Hista per l'Agrupació Social Independent.
S' ha de remarcar que P. Sanchez ha estat elegida per ASI
com a representant dc les Banes per assumir la batlia
pedimia. •



TINTORERIA • LAVANDERIA

C/. Príncep, 22 • Teléfono 971 66 21 08
C/. Bisbe Roig, 4 • Telefono 971 66 07 70

07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

Estimado cliente:
Con el cambio de TEMPORADA, llega la

época de guardar las prendas de invierno, alfom-
bras, prendas de piel, ante, cuero, etc.

En LAVANDERIA - TINTORERIA BEYRO,
somos expertos en limpieza y conservación de
alfombras, así como en toda clase de prendas, pie-
les, cortinas, mantas, edredones, etc. Nuestra ca-
lidad no tiene comparación.

También disponemos de un departamento
especializado en limpiezas de prendas delicadas,
prendas de seda y lino, vestidos de novia y

Comunión, etc.

• La suciedad fija las	 • Confi'enos sus prendas
manchas.	 antes de guardarlas.
• No guarde la ropa sucia de • Servicio de entrega y
una temporada para otra.	 recogida a domicilio.

Y RECUERDE:
Alargue la vida de sus prendas y conserve su

, aspecto de nuevas, confiándonoslas para su
' limpieza.

Presentació del cap de llista d'UM
Unió Mallorquina va presen-

tar el passat dimecres 3 I de març,
cl senyor Tomàs Cantallops i
Salv, com a cap de Ilista a les
properes eleccions municipals del
dia 13 de juny.

L'acte va tenir Hoc en un co-
negut restaurant de la nostra ciu-
tat i !Oren presents nombrosos
lia i s a més dels mitjans de comu-
nicació i els diaris de les Illes,
també hi assistiren el Secretari
general de la formació naciona-
lista, el senyor Bartomeu Vicens i
el Secretari d' Organització, el
senyor FrallCCSC Bu i Is.

En primer lloc va intervenir el
president del Comité local, el sen-
yor Manuel SLinchez, que va glo-
sar la vida i el tarannt del candi-
dat, fent esment especial a la seva
aportació al món educatiu a traves
de les distintes APAS i també del
món esporim del municipi.

Tot seguit va intervenir el senyor Tomis Cantallops,
agraint als membres del Comité local i als afiliats la con-
fiança que havien dipositat en ell i que els grans trets de
l'actuació ([Unió Mallorquina a l'Ajuntament ha de ser la
transparencia i la participació i viure el problemes que te-
nim per entre tots anar solucionant-los. Va fer un esment
especial al tema educatiu, pel qual estit especialment sen-
sibilitzat, per la manca de previssions de futur en infraes-
tructures, serveis i personal i que l'Ajuntament ha de tenir
les portes obertes a la ciutadania.

Per tancar l'acte va intervenir el Secretari General sen-
yor Vicens, que va demanar mes autonomia de gestió i de
recursos econòmics per a les administracions de les IIles
Balears, d'acord amb el que aquestes aporten a l'Estat.

En el torn de preguntes, si ha de &smear la que va ter
referencia a pactes post-electorals i amh qui pactaria Unió
Mallorquina, contestant cl candidat que posant el programa
damunt la taula i des del punt nacionalista, estaven oberts
a totes les formacions, tant de la &eta com de l'esquerra i
que ho farien amb qui coincidís més amb el programa

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR

d'Unió Mallorquina, per() indicant que per ells hi havia te-
mes innegociables, com són ara el rebuig a la construcció
de l'autopista, pus ports ni ampliacions, el tema de la Ilen-
gua i la Cultura i sobretot clue l'Ajuntament ha d'estar
obert a la participació ciutadana amb transparencia. •



LOCAL

El carrer Marineta ja enllaça
els cascs urbans de s'Arenal

de Llucmajor i Palma
L'apertura vial era prevista al Pla General del 1985

Francesc Verdera

L' apertura del carrer Mari-
neta representa una mil lora im-
portant per al transit urbi per-
que estableix una tercera via
d'enllaç entre s'Arenal de Lluc-
major i s'Arenal de Palma.

Amb aquesta apertura el ca-
rrer Trencadors passa a tenir un
sol sentit, cap a Palma. L'entra-
da en servei del non enllaç obli-
gara Cort a modificar la circula-
ció en (Racine carrer proper al
terme municipal Ilucmajorer
amt.) el canvi de les senyalitza-
cions, cosa clue es produira im-
mincntment.

Aquesta apertura ja era pre-
vista al PGOU del 1985, per?)
les obres no s'han realitzat
quatre anys desprès de la pro-
posta pci -que implicava tres vi-
vendes i tres solars del case urbà
de la pohlació turística, i l'ajuntament de Llticmajor
sempre havia considerat que no havia de procedir a rad-
quisició dels tres immobles.

Un productor immobiliari va procedir a la compra
les tres vivendes i l'Ajuntament nomás ha pagat quinze
mullions de pessetes pels tcrrenys afectats del carrer Ma-
rineta, més una abra quantitat per l'adquisició de devers
30 m2 en un cantó del carrer Marineta amb el carrer To-
rrent.

Aquest non vial aportara major flificlesa al transit i
evitarà cohlapsaments i tambe evitara la desagradable
contaminació sonora que solen produir aquestes situa-
cions conflictives.

En aquesta inauguració participaren una galera i al-
guns cotxes d'època. Els vehicles antics circularen en
direcció a Llucmajor i estrenaren el non carrer obert en
presencia de les autoritats municipals Ilucmajoreres. •

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
	

OBERT ELS DILLUNS
	

CITA PREVIA

PER AL PERMÍS DE
	

de 17'30 a 20 hs.	 Tel. 66 22 82 - 28 94 58

CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Garcias 1-A

Tel. 66 22 82 (Llucmajor)
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---	 Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

LOCAL

Memòria dels resultats de l'A.E.C.C.
A final de març va tenir Iloc al Foro de Mallorca la

XIX assemblea general de juntes locals i associats de ha-
tears de l'Associació espanyola contra el cancer. Aquest és
un encontre on s'informa dels comptes i la seva aplicació
(memòria econòmica), com també de les activitats de l'any
anterior i dels projectes per a l'actual.

Entres captes, donacions, actes públics, loteries, rifes,
quotes dels associats i d'altres, es varen recaptar a Balcars
durant l'any 98 un total de 130.201.826 PTA una quantitat
que s'invertí íntegrament per tractar i resoldre en la mesu-
ra del que es possible la problematica del cancer a les Ba-
tears. Llucmajor va aportar durant l'any passat nomes
336.851 PTA a aquest compte d' ingressos (quantitat que
esperam superar àmpliament durant aquest exercici 1999),
és a dir, només un 0'55% del recaptat per la Junta de Ba-
tears. L'aportació mitja per Ilucmajorer es, per tant, d'unes
11'5 PTA (entenguem que aquesta mitja no es en absolut
representativa, evidentment hi ha persones que no han
aportat res i d'altres que han let generoses aportacions). Si
ens comparam amb els altres pobles som dc les juntes lo-
cals amb una recaptació per habitant més petita de la nos-
tra comunitat. Els membres de la Junta Local hem de co-
mençar per donar-nos un poquet les culpes d'aquesta bai-
xa aportació, ja que durant l'any passat no organitzarem
moltes activitats i no celebrarem el tradicional sopar, prin-
cipal font d'ingressos de la nostra junta. Així i tot volem
animar tots els Ilucmajorers a fer que el nostre cstat cr in-
gressos d'enguany sigui mes important (segur que ho aeon-
seguirem, ja que enguany nomes amb cl sopar ja hem su-
perat de sobres la quantitat recaptada l'any passat).

Tornant a l'estat econòmic de la Junta de Balears hem
de donar comptes ara de la inversió d'aquest 130 mitions
de pesetes. Les principals actuacions de la Junta provincial
durant l'any passat foren: cuidats pal.liati us i assistència
medica domiciliaria (14.847.194 PTA), atenció psicològi-
ca i social (5.403.598 PTA), deshabituació al tabaquisme
(3.938.557 PTA), informació i educació sanitaria
(17.107.457 PTA), prevenció i diagnòstic precoç
(22.719.355 PTA), investigació (1.100.000 PTA), forma-
66 professional (5.879.214 PTA), obtenció de recursos
(31.455.632 PTA), administració, coordinació de progra-
mes i amortitzacions (15.108.343 PTA). Quedaren a final
d'any 12.642.476 pessetes, pendents d'invertir en els nous

projectes per a aquest exercici.
El servei d'assistència medica domiciliaria de cures

pal.liatives, servei destinat a malalts que prefereixen ser
atesos a casa seva en lloc dels hospitals (rebent un tracta-
ment farmacològic idèntic al que rebrien en un centre hos-
pitalari, ja que les visites les fan un metge i Una infermera
especialitzats) va atendre durant l'any passat a 5 Ilucmajo-
rers (d'un total de 119 a Balears), no hem d'oblidar que no
es tracten només els pacients malalts de cancer sin() també
les families que tenen un umiak oncològic. Es dedica Ines
temps, tal vegada, als familiars ja que són aquests els prin-
cipals cuidadors domiciliaris.

Dels serveis de detecció precoç, n' hem de dir que basi-
cament s'han concretat amh el Programa de Screening de
cancer de mama adoptat per l'Insalud, la Conselleria de Sa-
nitat i l'Associació espanyola contra cl cancer (del qual en
tinguéreu noticies a la revista del mes de març) així i tot es
visitaren 1.399 dones.

Respecte del Servei d'Intervenció Psicològica durant
Eany 1998, la Junta provincial de Balears va realitzar un
total de 583 sessions de terapia psicològica individual de
pacients i familiars.

Durant l'any 1998, el Servei d'Atenció Social de la
AECC Junta de Balears (creat per a cobrir demandes sobre
prohlematica social de pacients oncològics i/o familiars),
va atendre un total de 49 casos (40 intervencions d' nfor-
made) i assessorament i 9 d'ajuts ecoannics).

De les altres activitats realitzades per la Junta de Bale-
ars; cursos (deshabituació de tabac, voluntariat, etc.), se-
minaris, tatters, xerrades, conferencies... en parlarem en
una altra ocasió i aprofitarem per explicar mes detinguda-
ment en que consisteixen el Servei d'Atenció Social, el
Servei d'Intervenció Psicològica i la Unitat d'Assistència
Medica Domiciliaria de cures pal.liatives.

Encetant ara el tema dels projectes per a aquest any
1999 sán: continuar ampliant el servei d'assistència tècni-
ca domiciliaria de cures pal.liatives, continuar amb el pro-
grama de detecció precoç del cancer de mania, incidir en el
tenia de l'educació sanitaria (desintoxicació de tabac), do-
tar beques per a estudis específics del cancer a Balears
(cancer de pelt) i el gran projecte, cl projecte estrella, per a
aquest any es l'adquisició d'un pis d'acolliment gratuft (te
cahuda per a 8 persones) per als familiars dels pacients
d'Eivissa i Menorca traslladats a centres sanitaris a Ma-
llorca.

Consideram imprescindible transmetre aquesta infor-
mació perquè no tinguem la sensació que l'Associació no-
més es dedica a recaptar. Recaptam, es hen cert, ara hé in-
vertim a Balears tot el que hem recaptat.

Nomes ens queda donar-vos les gracies una vegada
mes per les aportacions que heu fet fins ara i an  a
continuar aportant el vostre granet d'arena.

La Junta Local de l'Associació
Espanyola contra el Cancer •



Antral Tuduri, Joan Crespí, Catalina Cerdà i Miguel Angel Parera
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Academia d'Idiomes
Carrer Rei Jaume II, 48 • Llucmajor • Tel. 66 11 33

„Quatre mots
Lucus Majoris, el quartet de corda

jor?
- Va ser una seqijen-

cia quasi cronològica. Co-
mençàrem amb música de
Joan S. Bach i el Concertro
Grosso de Haendel, seguit
d'un Divertimento de Mo-
zart i d'un quartet de
Haydn. Tots els arranja-
ments per a quartet són rea-
litzats per n'Antoni.

- Quins projectes
teniu de cara al futur?

- Ens agradaria po-
der fer mós d'un concert ca-
da any a Llucmajor, però
encara es prest per dir el
que farem, tot i que de mo-
ment pensam anar a fer con-
certs a Instituts i també ens
presentam a un concurs
d'Art Jove a Palma, aquest
pròxim mes de juny, orga-
nitzat per la Conselleria de
Cultura. •

C. Font
C.

- Com va sorgir la idea de for-
mar aquest grup?

- Tots quatre tocam a la jove Or-
questra Simfanica de Balears i deci-
dírem de juntar-nos i de fer un poc
de música. A partir d'aquí ja fa de-
vers mig any qua assajam cada dis-
sable i hem constituït el grup "Lu-
cus Majoris”. El quartet de corda es
una de les formacions de cambra
mes estables, mes compactes, per-
qué toca totes les famílies de corda.

- Quins instruments tocau?
- En Joan i n'Antoni toquen el

violí, na Catalina toca la viola i en
Miguel Angel el violoncel.

- Quin programa mostràreu al
vostre primer concert, al convent
de Sant Bonaventura de Llucma-
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Superficies fugaces,

volúmenes suaves

y líneas tensas:

el diseño del Fiat Brava

nace de unas minuciosas

pruebas aerodinamicas.

Observese el perfil, con

cl parabrisas inclinado,

el voladizo trasero

reducido y el tercer

volumen compacto .
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Ho diu el diari

Maties Gardas

Aquesta primavera eixuta del 99 és
el temps en que floreixen llistes pertot
arreu. Són les deis comicis electorals
que cada dia mes s'acosten conforme
arri ham al 13 de juny. Diuen que la in-
lOrinaci6 política embafa, per() el de-
partament de vendes d'aquesta revista
(Ilegit!: na Colonia) m'informa que cl
número del mes passat s'ha yenta com
in  grficies a la presencia en portada

Temps de llistes
dels aspirants a la batlia. No interessa la
política? I tant!

Per això l'Oltima Hora del 16
d'abril dedicava dues planes centrals al
reportatge titulat "La elcgancia de los
diputados", on un jurat d'experts quali-
ficava el vestir dels diputats i di put ades
de les Balears. Acompanyant el text,
Cristina Ros feia un comentari en que
posava en relació la vestimenta dels po-
lítics amb uns costums locals que li són
familiars: "En miii pueblo", que, acla-

rim, també és el nostre, "siempre se no-
tó que era domingo. Para ir a misa o
dar una vuelta por la plaza del Ajunta-
ment, nos teníamos que mudarEnton-
ces los niños, los padres y, sobre todo,
las madres, parecían diez, veinte aims
más viejos. No es que se pusieran de-
games, pues esto se dice que hay que
serio, sino que se endomingaban, un
verbo que, en el pueblo, sicmpre se su-
po lo que implicaba". I conclou: "A
servidora, el Parlament siempre le ha
recordado la plaza del pueblo, todos
bien mudats".

Qui, canviï o no canviï de vesti-
menta, pretén baratar la plaça del poble
pels passadissos del Parlament es Gas-
par Oliver. L'operació de transvasa-
ment ha estat prou comentada. Així,
Matías Valles, al DM, fa palesa la con-
tintritat canyellista que presenta la can-
didatura del PP a partir dels orígens po-
Mies i les declaracions de fidelitat que
han !mat lent els qui ara la integren. En
arribar a Oliver diu: "no sólo es hombre
de C7afiellas, sino que encabeza la dis-
tinguida conexión Ilwynajorera, de li-
liación y métodos ultracafiellistas".

Per contra, cl setmanari de dretes
d'A. Alemany (el sole fullejar aprofi-
tant la Ilibertat de moviments que per-
met cl quiose (runs grans magatzein
ciutadans), en una entusiàstica crònica
sobre el PP airlift!' la presencia del -ai
Ias, quin llenguatge!- "jde de Llucma-
jor". Com veim, les anfilisis coincidei-
xen: entre la Ilucnudorench connection
i el capo no hi ha gaire diferències.

Com que no tot es política, també
In ha llistes per a tot gust, i la mar d'en-
tretingudes que són. Com és ara la de
l'ailunci de Caprabo"Benvingut nadó",
que fa sehre que durant l'abril rebran
una canastreta plena de regals les noves
Ilucmajoreres Maria Ferretjans Solive-
Iles i Maria Antònia Malas Barceló.

Una altra Ilista és la que anuncia la
part ida de joves per a estudiar angles o
alemany, durant 4 setmanes, am b clas-
ses, viatges i estances totalment (le
franc. Aquesta iniciativa es del Pla de
Formació Mestral Jove, i ha fet afortu-
nades na Catalina M. Ballester Tomfis,
na Catalina M. Coll Orenes, n' Antônia
Salvfi Ramis, na Joana Maria Verger
Martín, amb destinaciO a Alemanya, i
na Catalina Moreno Moll, que ha partit
a Anglaterra. Bona estada i bons estu-
dis! •
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Què hi podem fer?
Un grup de veïnats

A traves de la revista volem exposar el cas segtient:
Vivim a un carrer molt centric del nostre poble i fa de-

vers un any es va llogar una vivenda, una planta baixa, i els
llogaters no hi venen mai, pet-6 des dels primers dies varen
dur un ca gros i jove, creim que es un pastor alemany, i el
tenen tancat dins uns quatre metres quadrats del corral,
sense menjar ni aigua, enrevoltat dels seus propis excre-
ments i de brutor; quasi no té forca per Iladrar i encara es
yin perquè uns quants vdnats li tiram menjar des deis te-
rrats i fent molts d'equilibris també li tiram aigua... Se'ns
ha insinuat que Tiles valdria que no li tirassim menjar i ai-
xf se moriria d'una vegada, pea) tenim massa bon cor per
deixar de fer-ho.

Hem fet una denúncia per escrit a l'Ajuntament, fi rma-
da pels vdnats, han vengut municipals i han dit que efec-
tivament allà no podia anar, que era un desastre... hem fet
telefonades a la Protectora d' Animals, a Sanitat..., però el
pobre animal segueix abandonat dins cl corral perquè nin-
gú no hi ha posat remei. Que podem fa'? •

Sra. Directora de Llucmajor de Pinte en Ample:
li agrairia que publicas la meya carta

a l'apartat de Cartes al Director.

No ofengui els andalusos
Cati Llaneras

Creis-me amb tota sinceritat que estic dolguda pel cas
que relataré tot seguit.

Dia 22 de marc, vaig assistir per primera vegada a un
plenari de l'Ajuntament de Llucmajor, perquè estava inte-
ressada per veure com quedaria l'aprovació provisional
del non PGOU.

Des de les non del vespre, vaig aguantar les interven-
cions dels polítics locals. Uns m'agradaren Ines que uns al-
tres, això es veritat, pet-6 n'hi havia dos que eren molt re-
petitius i bastant hipòcrites; em referesc al Sr. Llompart,
del PSM i al Sr. Gardes, del PSOE.

Justament del senyor Garcies, del PSOE, es de qui vull
parlar, perquè mai no m'havia sentit tan avergonyida com
aquell vespre per culpa d'aquest senyor.

lo cont: A la darrera intervenció del debat, el repre-
sentant del PSOE, Sr. Garcies, va dir que "el Pla General
de Llucmajor havia estat redactat per persones que, si
miravem els error, i faltes d'ortografia, semblava que ho
havia fet la gent d'Andalusia, aids que no uns professio-
nals".

El Sr. Rabasco, i amb tota la raó del món, va dir a
aquest representant del PSOE, que era un maleducat i que
semblava mentida que tractas d'analfabets i d'incultes, les
persones que gracies a ells, el PSOE havia estat governant
aquest país durant mes de tretzc anys.

Som mallorquina i tenc família a Andalusia. No
m'agradaria que els andalusos, des de la seva terra, ens di-
guessin analfabets i incultes als mallorquins, com així ho
ha fet un representant del PSOE. Per favor, no ofengui els
andalusos. Gracies. •



Hasta ahora la elegancia era un don natural
Nuevo Hyundai Sonata
desde L190.000 ptas.*
(1 9 . 1 7 2, 29 (tiro s,..)
LI nueve tlyundal Sonata le perrnite elegir antra dos

nuevos motores, el 2.5 V6 de aluminio de 160 cv y el 2.0

de 136 cv. Su excepcional equipemiento de serie incluye

edemas climatizador y doble airbag frontal y lateral.

SEMI TALLER MECANIC J. TOMAS %Illeililqaura, 50- Tel. i Fira: 971 60 1.i 7 2 - 1.lucinajor
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L'autopista de Llevant
i els transports col.lectius

que escoltava.-

- Corn acabarà això de l'autopista de Llevant'?
- Home! Jo crec que tot depèn de qui guanyi les prope-

res eleccions. Si les guanya el Partit Popular, l'autopista de
Llevant es fanï

- Jo no ho veig tan clar, perquè ara pareix que aquest
partit ja no en parla...

- Per això, perquè s'acosten les eleccions, i, si diuen
clarament que faran l'autopista, crec que perdran molts de
vots.

- Sí, perquè «hi ha molts dels seus que estan en con-
tra...

- Què saps tu!!
- Ho sé cert.
- De totes maneres, el que és cert és que s'han de pren-

dre mesures urgents per donar solució a l'augment espec-
tacular de cotxes, tant de lloguer ciels turistes com dels re-
sidents, perquè les carreteres tornen petites, i els accidents
augmenten.

- I no en parlem, dels aparcaments a dins el poble...!
- Sí, els carrers ja semblen garatges.
- Aviat a Llucmajor haurem de plantejar-nos fer un

gran aparcament subterrani.
- Això es molt ho de dir, per() molt mal de fer.
- Jo crec que la solució és la que donen tots els partits

promocionar els transports públics col.lectius.
- Sí, pet -6 molt cle parlar, pea) no fan res en aquest sen-

tit, perquè no donen cap facilitat als ciutadans, ni mid) els
preus dels autocars, ni amh els horaris ni amb les parades.

- A Llucmajor, per agafar l'autocar cle línia, han d'anar
a peu fins a la sortida ciel poble, en lloc de posar un parell
de parades, tant d'anada corn de vinguda.

- Sohretot una a Plaça.

- Això també ho es, molt ho de dir, però on poses
aquesta parada, si tot és ple de cotxes i taxis i vehicles de
Ia Policia municipal.

- I els dies de mercat, on posam els vehicles de càrrega
i de descàrrega dels hortolans?

- Per entrar dins Plaça, es impossible, perquè tot són
botigues...

- S'hauran de trobar solucions perquè si volem promo-
cionar els transports coliectius, allò que s'ha de fer primer
de tot és donar facilitats als usuaris.

- Sí, són més importants els serveis públics que no els
pri vats.

- Jo crec clue aviat passarà a la història això d'anar amb
el cotxe a Plaça, per prendre un cafe.

- També es parla de fer un estudi per posar una altra ve-
gada el tren de Palma a Santanyí.

- Sí. Ho he sentit a dir. Això forma part de les prome-
ses electorals pea) es com "El somni d'una nit d'estiu".

- Del proper estiu, del 13 de juny...
- Ai, si el bade Ramon alçàs el cap, ell que tant es va

oposar quail se'n dugueren tota la línia i varen vendre tots
els terrenys i estacions emblentiques per on passava el
tren...!

- Fins i tot diuen que el Port des Jueus es de propietat
particular.

- Per cert, que de cada dia, aquest pont esti mes dete-
riorat.

- Mal caigués...
- Que dins ara?
- Això que sents, perquè si eau, després l'adobaran... •



Per millorar aquesta societat
en el PSOE tens les portes obertes.
Perquè expressis
les teves opinions,
i les teves idees siguin sentides
o les posis en marxa tu mateix,
fes-te'n simpatitzant o afiliat.

Antoni Gardas
Candidat a la Badia
de Llucmajor

PS113,pso

Vine o envia'ns les teves opinions,
les teves idees, contacta amb noltros, aquí es ca teva.

Perquè el teu futur
és el nostre present

Milloraran els transports públics Trobaré feina aviat
Tendré una pensió digna quan em jubili Hi haurà solució per al problema de l'aigua
Podré tenir un ensenyament gratuit i de qualitat
Hi haurà una oferta cultural més àmplia en el futur
Continuarà essent gratuita la Sanitat Es despenalitzará el quart
supòsit de l'avortament Recuperarem el prestigi a Europa
Em facilitaran l'accés a la meva primera vivenda
Tendrem una televisió veraç i independent
Donarem al medi ambient la importância que té

VARTiCiPA I!
PUBLICITAT



TOPONIMIA

De noms i de Rocs 	(LXIII)

Son Antelm

Estat actual de les cases de Son Antrim

C. Calviiio
F. Janine
j. Jaume
J. Monserrat
A.M. Monserrat
F. Mut
Fotos: C. Julia

L'infmmador d'aquest mes es el
porrerenc Jaume Vaguer i Vaguer nat
el dia 2 de lehrer de 1931.

Jaume quin any venguéreu a
line major?

Venguérem a LI ucmajor l' any
1942 quan jo ja tenia I I anys i ho fé-
rem com a amitgers de Son Frigoleta
a ca l'amo Joan de s'Àguilit, on està-
rem fins l'any 1949 quan els ineus pa-
res passaren a Son Ramis i a S'Hort

de Binificat. Posteriorment comprà-
rem un tros de terra al Cann' des PC'-
lag.

Quin any anàreu a Son Antehn?
Vaig anar a Son Antelm de garri-

guer l'any 1974 quan l'amo Gabriel
de sa Vall el va comprar i hi vaig es-
tar fins l'any 1996.

Ahans de començar a situar els
topèninis cal recordar que la Fi nca es
situada entre Cugulutx, el Cann' de
Son Granada, el Cann' des Palmer i
la Carretera de s'A renal..

Quins són els noms dels semen-
ters i de les tanques que hi trobem?

Record tots els topònims de la f in-
ca que hi havia quan jo hi vaig anar.
Els noms que trobam són:

Sa Tanca de Sa Vinya, jo ja no en

vaig veure niai de vinya, era sembra-
da de figueres, n' hi havia una quaren-
tena; ametlers i garrovers. Sa Quinta-
na o Es pinar de sa Viiiya. el nom an-
tic era Sa Quintana, tenia garriga,
pins, mates i ullastres i eninig una ti-
rera d'ametlers. S'A venc, con radis i
garriga, recollia l'aigua que venia del
Cann' del Palmer i de mitja !Inca.
S'A/jub, conrachs i garriga, sense ar-
bres. Ses Rotes Velles, n'hi havia cinc
era la meitat conradís i garriga. Sa
Pieta, amh ullastres i pocs pins. Tro-
ham hen enmig de la pleta un claper
quadrat. Sa Rota, pillar i conradís. Sa
Tonca de Sa Rota, sembrada de ga-
rrovers, es troba situada devora l'en-
trada de Can ('oil Llarg, aferrat hi ha
1111 pinar que arriba a la part i')  So
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I. es Turó de ses Roques
2. sa Con illera
3. es Plet6

64. s"Hortet

5. es Figuerals de Moro
R6. es Corral des Sestadors

7. es Sestadors
8. es Corral des Porc

9. es Claper
10. es Colotner
II. es Figueral de Moro
12. ses Solleres Noves
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Jaunie Vaquer i Vaquer
	

Un horahaixa del 1977 es trobaren devers 20 kg d'esclatasangs a Son /initial

Tanca des Garriguer, ana) iii astres i
pins. La caseta del garriguer era de
mares i de Hoquets. Sa Cova o Es Pi-
nar Rodó, l'anomenen així perquè
dins aquest tros hi ha una cova.
Aquest sementer fa una punta. Sa
Bassa de sa Cova o des Pinar Rock
Sementer de s'Ametlerar, sembrat
d'ametlers, majoritàriament, garro-
vers i algunes figueres. A un costat hi
ha un garrigó. Te la terra molt bona,
es call vermeil. Sa Tonca des Garro-
vers. Sa Tanca Nova. Els Corralets
de ses figucres de moro, n'hi ha qua-
tre de continus. Es Corail del Sesta-
dor, destaca el sestador let tot de pe-
dra. Sa Tonca de S'Era, hi devia ha-

ver un pareil de illeres d'ametlers dels
quais ja no en queda cap. Es Corral
dels Porcs. Es Figueml de Moro, si-
tuat durera les cases. S'Hortet. Es
Pletó. Sa Couinera, tanca petita amb
parets liftes i amples perquè no po-
guessin sortir els conills que hi havia.
Es Turó de ses Roques. Sa Tanca

sembrada tota d'ametlers prime-
rencs excepte un redol sense arbres.
Aquesta tanca te un inconvenient a
causa del canal d'aire que hi passa, si
fa bon temps treu un bon esplet
d'ametles, però, si el fa dolent quasi
no replega gens dc fruit. Sa Punta. Sa
Ban oca de cap cuructill.

Quines són les coses que pudrí-

em remarcar de Son Antelm?
Una de les coses que mes atreu de

Ia finca es la gran quantitat d'esclata-
sangs que s'hi fan. El redois on se'n
troben mes min a Sa Quintana i a Ses
Rotes Velles, una anècdota que record
es que un any n'agattrent devers 200
kg. en un horabaixa.

Una altra característica de Son
Antehn es la bona caça que hi ha, per
a mí es la millor cacera del món per-
que hi ha molts de coni Ils, moites de
perdius, de tórtores, etc.

Quins són els redois de la tinca
que ténen mes bona la terra?

Els redois que destaquen per la
qualitat de la terra són: Sa Quintana,
S'Ametlerar, Sa Tonca Nora i Sa
Tonca de s'Era, lot es call vermeil,
en canvi, la terra del Phior Rodó
molt di l'exclu, Os

Quina extensió té la finca apro-
ximadamente?

Es podria dir que te una extensió
de 250 a 280 quarterades, no us ho se
dir exactament.

Aquesta l'inca quina quantitat
d'ovelles podia tenir?

En podia tenir una guarda de de-
vers 200 ovelles. Una altra cosa bona
que té la finca es la garriga on es
molt de fanis que és molt ho per pas-
sar l'estiu les ovelles.

Volem donar les grkies a Jaunie
Vaquer i Vaquer que tan bd ens va
acollir i, a la vegada, desitjam que
tant l'entrevistat com els lectors hagin
passat una bona cstona amb nosaltres.
Fins el nies que ve. •



BANYS, TRESPOLS I REVESTIMENTS,

CALEFACCIÓ, AIRE CONDICIONAT...

MASSAN ELLA SA

Ctra. de Valldemossa, 44. - Tel 75 03 45 - Palma
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Ja no queden cartoixes a Parma
Antònia Font
Foto: C.

De vegades, no te n'adones que les coses o les persones
noves passen a formar part i s'integren en el tell entorn

quoticB fins que ja ho fan fet. Això 1 .011 una i nica el que

m'ha passat a mi amb en Salvador Reus, un professor non

de literatura catalana que va arribar a l'institut quail jo

n'era alumna; al principi, era un professor nou, després
passà a ser en Salvador, mes tard, es convertí en un veí del

carrer del Born, i ara ja és un Ilucmajorer Ines, el qual es
habitual trobar pel carrer o topar-lo de tant en tant. I tan-
mateix, sempre hi ha coses que desconeixem de la gent que
ens envolta: avui, per exemple, som aquí per parlar una mi-
ca d'una aspecte del Salvador que la majoria de gent que
no el tracta professionalment desconeix; som aquí, clones,
per parlar de l'obra poètica que, aquest estudiás de la lite-
ratura, escriu en el seu estudi tranquil i assolellat.

La seva trajectòria es Ilarga, mesurada i pensada, i els
poemes que ens ofereix ens parlen d'un món interior com-
plexe i personal que hom pot anar descobrint al Ilarg d'una
bibliografia considerable que inclou tot un seguit dc títols
corn La Soletat del Minotaure (1988), Sense encaix en el
temps (1990), L'apàtrida sota l'escorça (/996) i Ja no
queden cartoixes a Parina (1999)

- Com i quan va ser que començares a escriu re poe-
sia?, es el mitjà d'expressió que més s'escau and) tu?

- Fa molts anys que vaig començar, quan era al.lot, als
quinze anys, niés o manco. En un principi, escrivia mes
corn un passatemps, una diversió i, també, com un intent de
voler Millar els poetes que estudiava (que en aquell temps
eren, no cal dir-ho, castellans, perquè a l'ensenyança no es
parlava mai de literatura catalana); però després, a poc a
poc, el fet d'escriure convertint en una especie de ne-
cessitat, cosa que em va portar a escriure d'una manera
Ines scriosa. Així va ser com vaig començar a escriure po-
esia, i treball en aquest genere perquè es el IMO d'expres-
sió que Ines m'agrada, que cm va Inds hé per la meva ma-
riera de ser, nies que, per exemple, la novel.la o la narració,
on has d'observar Ines el món, i en el meu cas, el que es-
cric, es refereix mes a mi mateix, que és allò que en teoria
conec mes; la meva, és una escriptura de caire molt mes

subjectiu que no la novel.la , que és un genere on no parles
(ant de tu mateix.

- Parla'ns una mica de com escrins, quin és el teu
sistema de feina i quin procés segueixen les idees abans
de convertir-se en poemes.

- Al principi, de jove, anava escrivint poemes segons el
meu estat i allO que volia expressar, pea) després ja he
centrat Ines en la idea de fer un II ibre i no un simple recull
de poemes, fer obres Ines complexes que WI poema indivi-
dual, obres on uns poemes es lliguin anih uns Ares amb
una certa coherència. Normalment, estic molt de temps
pensant, escrivint poc, vaig elaborant la idea mcntalment i
després ja ho escric. Crec que com a sistema de treball
necessari que hi hagi una feina, una técnica; no crec gaire
en la inspiració, en all6 que deien els modernistes d'es-
crime en tin moment de febre creadora, en aquest aspecte,
em situaria una mica més a prop dels noucentistes, de la
feina ben feta, d'anar pulint i treballant les coses; normal-
ment recscric moltes vegades els poemes per retocar details
i anar parfeccionant-los. Crec que si vols fer un objecte que
en teoria ha cle ser artistic, se suposa que I 'has d'anar (re-
ballant bastant.

- Corn veus Ia situació actual del món literati pel
que fa a allò que es Ilegeix, els premis, la comercialitza-

- Actualment, en general i també dins la literatura cata-
lana, els grans autors han anat desapareixent, sí que hi ha
autors bons i importants, peri) també em sembla que hi ha
autors a qui potser se'ls ha inflat massa,  O que també, de
vegades, es cerca massa la comercialització i [nick's de



venta d'un autor o d'una obra, cosa que abans no passava
tant. Crec que hi ha una certa frivolització de la literatura,
i tanihé que el lector d'abans era corn a més culte; ara, per
exemple, a les darreres fires de I libres, el que més s'ha ve-
nut són cis llibres clefs presentadors de la televisió, la gent
es lira mes cap a aquests tipus de publicacions que no cap
a la literatura diguem-ne estricte o de culte; potser hi ha la
tendencia en alguns autors de donar més importancia a la
part mediatica que a la producció en si, es va més a la
quantitat que no a la qualitat, de vegades sembla que si no
guanyes premis o no stills per la televisió ja no existeixes.

A part de la poesia en si mateixa, tens alguns temes
constants en la teva obra: temps, amor, vida i mort. Parlem
una mica de cada un d'ells. (I aquí, matisa en Salvador
que aquests són temes universals, els de sempre, que no
són temes realment originals i que la importincia radica
més en la manera en com es tracten).

- Què són per tu el pas del temps
i de la vida?, quina concepció en
transmets a la teva obra?

- Per a mi el pas del temps és una
Cosa que ens va erosionant, crec que
s' ha d'acceptar el pas del temps coin a
cosa inevitable però que no per aix6
no se li ha d'oferir la resistencia justa,
crec que s'ha d'anar combatent aquest
desgast a través, per exemple, de la
poesia, l'amor o el carpe diem. La vi-
da és agraïda a estones, curies això sí,
crec que els moments de felicitat són
l'excepció a la norma i que, precisa-
ment per això, s'han de vi ore amb
mé.s intensitat i s'han de fixar en el
temps d'una manera especial, i a mi.
Ia poesia em serveix per això, per
xar aquests moments.

- A partir d'aquí, clones, quina
manera d'entendre la mort ens ofe-
reix la teva obra?

- La mort i la vida són com les
dues cares d'una mateixa moneda, es
necessiten mútuament, sense la mort
Ia vida no existiria i a l'inversa tam-
poc: la mort es el preu que s' ha de pa-
gar per viure i tenir amor, i l'amor és
una de les maneres de veneer el pas
del temps i els desenganys i
sions que es van acumulant al Ilarg de
la vida.

- Ara acabes de publicar el teu
darrer llibre. Ja no queden cart oixes
a Parma, a part d'aquests temes que
acabam de comentar, explica'ns
una mica què hi podem trobar, com
l'has organitzat, etc.

- Crec que aquest és Loi ii ibre has-
tant rodó, bastant unitari, i es va es-
tructurant entorn al pas del present
cap al passat, cap a la infantesa, cap al
mite del paradís perdut. El lii hre fun-
ciona sempre per associació d' idees,
els poemes van encadenats passant
d'un temps a un altre, comparant-los
potser, explicant una mica aquest pas

clel temps i de la vida que abans comentàvem i corn afecten
a la persona.

I per acabar, com a mostra de l'escriptura i del perquè
de l'escriptura d'aquest a qui acabam de conèixer una mi-
ca més, uns versos que, com a veu interior d'aquest poeta
que es en Salvador Reus, ens resumeixen allò que hem dit
o que hem deixat de dir; uns versos que potser el definei-
xen com a escriptor mes que qualsevol entrevista:

"No escrivim per gaudir de fama o glòria,
ni Ilegim per tenir coneixements:
Escrivim per sentir-nos estimats
i Ilegim per saber com estimar"

Salvador Reus •
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ESPECIAL 200

Vint anys per Llucmajor,
per Mallorca, per la llengua

Antoni Mir, president de PO.C.B.

M'honora, per moltes raons, po-
der col.laborar en aquest número 200
de la revista Llucinajor de pinte en
ample que Catalina Font i Colonia in-
i i un incomptable nombre de
col.laboradors, han let aparèixer re-
gularment, ainh constancia i fidelitat
a la I lengua i al país, des de 1981. En-
horabona, i com a malloquí, com a
subscriptor i com a lector, gracies!

Anem a parlar, ja que m' hi han
convidat, (le l moment clue ens ocupa i
preocupa. Per unes raons o altres, es
detecta a les Balears al voltant de la
convocatòria electoral del pròxim 13
de juny una voluntad molt amplia
d'obrir una nova etapa en la vicia de
les nostres institucions (ajuntaments,
conseils in sul aFS, Parlament i Govern
balear). Aix í ho fan entendre les de-
claracions cIel partit que governa la
Comunitat des de fa setze anys quan
expressen la voluntat de caminar cap
al centre pol ític. Aim' ho fan entendre
les expectatives -que consideren sòli-
des- dels partits de l'oposiciú (i clue
són la majoria política de Mallorca)
per assolir un canvi clue seria históric
a les institucions niés importants
territori.

Aquests aires freses que dibuixen
horitzó d'una nova etapa haurien de

manifestar-se sense em huts en la po-
lítica lingüística que duran a terme les
nostres institucions, i del Govern que
sortira de les urnes dia 13 de juny en
primeríssim lloc. A Mallorca, a les
Balears, necessitam uns governants
que &fetish) la I lengua. S'han perdut
massa anys en que, des de la seva al-
ta responsabilitat i al mateix temps
deixadessa impercionable, q ni nids
podia fer no ha mogut ni un dit en fa-
vor de la Ilengua, la cultura i la iclen-
titat de Mallorca. No els importa que
estiguin greument amenaçades; no els
preocupa que puguin arri bar, a ca
nostra mateix, a una situació de mar-
ginal itat, i per això, hem de dir prou.

Hem d'aconseguir entre tots una
altra manera de governar i ha de ser
així perquè ho exigeix la nostra
tat sociolingüística, perquè ho recla-
ma el pet - ill gravíssim en que es troba
Ia supervivencia de la Ilengua pròpia i
històrica de les Illes cies de fa gairebé

800 anys, però no només per això.
Ara hi ha una raó niés, ja que el

marc legal basic, l'Estatut d'Autono-
mia o "Constitució de Balears", ha
canviat. L'Estatut, en materia lingüís-
tica, ara es niés clar i 1116s imperatiu. I
de cap de les maneres no es pot deixar
d'escoltar, ni, sobretot, es pot deixar
d'aplicar. Ara ja no es tracta simple-
ment que la lengua catalana, pròpia
de Balears, sigui oficial juntament
atilt) la castellana, i que tothom tcngui
el dret de conèixer-la i d'usar-la. Amb
Ia darrera reforma de la nostra Carta
AutonOmica, s'eleva al maxim rang
legislatiu de l'Estat, com a Llei Orgà-
nica, l'obligació dels poders públics
de fer efectiu aquest bilingiiisme inte-
gral que, quan s'apliqui de bon de ve-
res ((lume tothom a les Illes conegui i
pugui usar la llengua pròpia ainh la
mateixa competencia clue la I lengua
o fi cial espanyola), pot canaliffar el
canil de recuperació de la nostra nies
important senya d'identitat col.lecti-
va.

Efectivament, a partir d'ara i se-
gons l'Estatut di' Autonomia, les insti-
tucions prOpics de Balears garantiran

Cis normal i oficial del catakt de Ma-
llorca (com ciel castella), prendran les
mesures necessaries per assegurar el
seu coneixement i crearan les conch-
dons clue permet in arribar a la igual-
tat plena de les clues Ilengites. La Llei
In ndacional de la nostra Autonomia
perinet, o niés ben dit, exigeix, que a
partir d'ara s'apliquin polítiques lin-
güístiques decichdes i contundents,
del mateix nivell de les que duen a
ternie les nacionalitats histèriques
amb una demostrada voluntat de de-
fensar de veritat la Ilengua del propi
territori.

Pere) la seva aplicació, atesa la
nostra experiencia, depèn de qui go-
verni, i per ai xò hem de triar hé. Tam-
hé tenim una Llei de la Llengua, la
3/1986 morta che rialles, aprovada per
unanimitat i incomplerta de forma fla-
grant. Només a títol d'exemple, re-
cordem l'article 33 que diu pro-
gramaticament: "Els poders públics
de Balears adoptaran les inesures per-
tinents i proporcionaran els inn:jams
necessaris per al coneixement i rés
de la Ilengua pròpia en tots els am-
bits i activitats de la vida social".

També es un mandat legal incomplert
quan la Llei din clue el Govern ha
d'assumir, plenament i amb convic-
ció, la planificació, organització, co-
ordinacié i supervisió del procés de
coneixement i ús general de la llen-
gua. O quan din que hi ha d' haver ca-
da any un gran debat al Parlament i a
Ia societat sobre l'evolució del procés
de recuperació de Pús de la Ilengua:
no n'hi ha hagut ni un en tretze anys.

No pot ser que tretze anys després
de la promulgació d'aquesta Llei en-
cara ens hàgim de demanar per la
greu anormalitat i l'enorme perjudici
que causa a la nostra Ilengua el sect
vergonyós incompliment. Per no par-
lar de corn afecta la credibilitat de la
gestió de les nostres institucions amb
aquest incompliment sistematic i dis-
ciplent de la legalitat vigent.

Hem d'exigir-nos a tots nosaltres
una postura més militant i activa en
defensa de la I lengua, principal senya
d'identitat del nostre poble i patri mo-
ni preuat de tantes i tantes genera-
cions que ens han precedit. Pere tam-
bé ho hem d'exigir, i amh molta mós
raó, a tots els representants electes el
proper 13 che juny. Solament així po-
drem aconseguir que les coses can-
vira. Ho hem de fer perquè es neces-
sari. I perquè en defensar la Ilengua i
Ia cultura, defensam uns valors inhe-
rents a la dignitat de la personas hu-
manes, i a un concepte del món en
quó les Ilengües i cultures són patri-
moni de la Humanitat, i amb molta
niés raó, patrimoni de tots aquells
clue, vénguin d'on vériguin i parlin el
que parlin, han triat Mallorca corn a
terra d'adopció. També ells poden fer
molt per respectar, conèixer, estimar i
usar, al seu cas, la ¡lengua de Ramon
Llull que, vuit segles després, encara
Iluita per ser, a ca seva, una Ilengua
viva i patrimoni de tots. •
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GI-Aries a Llucmajor
de Pinte en ample

Miguel Company Florit
President de PAssociació de Prem-
sa Forana de Mallorca

Sense llevar importancia a la con-
cisa informació local reprodifida pels
diaris de cada dia clue surten a la nos-
tra estimada Mallorca, existeix una
altra premsa, anomenada forana o lo-
cal, que presenta la característica de-
finitòria del tractament específic de la
informació que generen els petits i no
tan petits pobles de l'i ia. Si a aquesta
especificitat se li afegeix el tracta-
ment en la nostra I lengua que es fa de
la in formació impresa, tenim els trets
niés paradigmatics que han definit a
les publicacions de la part forana de
Mallorca.

El fenomen, específic de l'àrea de
parla catalana, presenta uns vincles
notables anil) la premsa local de Me-
norca, la premsa comarcal de Cata-

lunya i la premsa local del País Va-
lencia amb la qual cosa es crea un
vincle i un nexe entorn de la cultura
de parla catalana que, sigui dit de pas,
és necessaria per a la defensa de la
unitat lingüística.

Es en aquest entramat que de pin-
te en ample, la revista que ara com-
pleix el seu número 200, ha obert les
portes i les finestres al poble de Line-
major i a la resta de l'illa amb una
senzilla fórmula que és el voluntaris-
me i l'amor al poble que l'acolleix.
De pinte en ample, molts Ilucmajo-
rers/eres i mallorquins/es han cone-
gut moltes precisions de la seva cul-
tura, de la seva histõria i geografia,
del seu medi ambient, de la seva to-
ponímia, etc. que, sense la seva divul-
gació no coneixeríem. La publicació,
de pinte en ample, ens ha acostat jo-
ves i yells, poetes i venedors, escrip-
tors i historiadors, pot ftics i pagesos...

i tot en la nostra preciada Ilengua. Un
bagatge que, de ben segur, els histo-
riadors de dema hauran de recurrir
per a l'analisi de la história contem-
porania de Llucmajor.

No cal dir que, Llucmajor ben de
pinte en ample, vocable específica-
ment mallorquí, obert a la diversitat, a
Ia opinió i a la informació plural ha
permès també a la entitat editora,
l'Obra Cultural Balear, la promoció
d'activitats paralies que han divulgat
aspectes de la nostra cultura i de la
defensa de la Ilengua catalana,
d'aproximació de la cuina al poble,
de la defensa del nostre medi am-
bient, de redid() de monografies lo-
cals... Tot això, de pinte en ample, per
Llucmajor i per Mallorca. •



El patrimoni de Llucmajor
a les portes del 2000

Gabriel Pons i Homar

Tractar el tema del patrimoni histè-
rica a Ics portes del non milleni es fer-
ho sobre un dels factors de major futur,
en ternies ccon6mics. Molt han canviat
les coses des que Violet le-Duc inicia
en el segle passat el programa dc reha-
bilitació arquitectònica dels castells i
ciutats lOrtificades de l'Occitania. De
la necessitat intrínseca de sa l vaguardar
un patrimoni, Carcassonne per posar
un exemple, s'ha passat a valorar, a
mes, la rehabilitació arquitcctímica i
urbanística coin a esperó econòmic
d'una ciutat, d' un indret, d' una regió.

En una societat que cada vegada
disposa de nies temps Inure s'ha creat
tota una ampla gamma de possihilitats
cr omplir aquest temps (Foci i ha donat
peu a parlar de la cultura del Ileure. A
Mallorca a partir de la crisi dels 80 el
sector turístic se n'ha adonat de la sa-
turació de roferta turística de sol i plat-
ja, d'un turisme de preus baixos i es-
cassa capacitat adquisitiva. El canvi de
model f()rçosament havia d'incidir en
nous atractius, noves ofertes comple-
mentaries. A partir d'ací des de la in-
dústria hotelera començaren a sorgir
veils que recialllaven una major pro-
tecci6 i potenciació del mall, si hé, tot
sigui clit, hasicament es pensava en cl
patrimoni natural i sobretot en el pai-
satge: un paisatge que es mostra a la
propaganda coin 1(1 íl  gairebe paradi-
siac. Tanmateix els d'aquí coneixem
raltra cara de la moneda. No hi ha
clubte. però. que en aquest apartat del
patrimoni s'hi ha avanot.

I el patrimoni històric, no le sufi-
cients merits per jugar un paper de
seinhlants característiques en l'econo-
mia insular del segle XXI? Exemples
arrcu &Europa n 'existei xen (Praga, la
Viena Imperial o la Barcelona mo(ler-
nista). Es obvi que la comparança an+
aquestes ciutats es fora de I loc. Podr í

-em, tanmateix, parlar d'altres indrets
que amb uns recursos patrimonials Ines
humils han sabut fer-se' n Hoc en el
"paquet d'oferta turística": ruta dels
pobles Hanes d'Andalusia, l'Algarve
a Portugal i tants i tants de pohles que
han sahut treure de la conservació d' un
nucli urba i un entorn un profit econò-
mic i una altra qualitat de vida.

En la majoria de casos aquestes ex-
cellencies no sóui producte de l'atzar
sinó el resultat d'una idea prcconcebu-

da per uns dirigents politics (les ciu-
tats imperials), per una burgesia (la
Barcelona modernista o la Venecia
medieval), o he producte d'altes dosis
de mati uil huge amb fort suport institu-
cional (Carcasonne). Si nies no, sovint
amb la concurrencia dels ciutadans
d'aquell 110e.

En la majoria deis casos s'observa
la iniciativa de radministració pública
en la rehabilitació i promoció (leis va-
lors patrimonials en general en una de-
tenninada ciutat o en un determinat in-
dret. En cl nostre cas illenc aquesta ini-
ciativa esta per encetar, ja que el pla de
millorament de Hiones que durant una
dècada ha mantengut la Comunitat
Autônoma no tenia com a objectiu ba-
sic allò que expressava renunciat del
pla, i la manca de criteris i d'observa-
ció dels resultats ha donat pas, amb
massa freqiiencia, a vertaderes barban -
tats i en general a un canvi de la feso-
mia i cl malbaratament de les caracte-
rístiques prOpies de r arquitectum tra-
dicional de Mallorca. S'ha CIVal

"CSli I mallorquí" que paradoxalment
fins ara era inexistent.

L'oferta d'oci cultural i Iligada al
patriinoni en sent it	 disposa a Eu-
ropa cr ampla varietat d'opc ions
que poden servir d'exemple. En molts
de casos es demostra que no es neces-
sari disposar d'un "decorat" excepcio-
na I, sino que és tan o més important la
voluntat i la il.lusió de dur endavant un
projecte. Aquest és el cas dels pares
tematics. Agues( tipus de projecte ja fa
decades que s'han posat en funciona-
ment a Europa i els seus resultats són
esplendits. L'explotació ecoannica
d'un fet, d'un moment històric, d'un
personatge, etc. han tengut resultats
excellents alla on s'ha ziplicat. Es a dir,
no fa falta disposar d'un mare excep-
cional per disfrutar d'una riquesa pro-
vinent dcl turisme cultural. Quantes
Inds de persones passcn anualment a
visitar un monument arqueològic o
histõric en concret'? Sovint n' hi ha
d'altres tant o millors que aquells que
són visitats massivament, per6 en
aquells, per contra, s'ha cregut en una
idea i s'ha sabut promocionar. l,a pro-
jecció d'aquests I loes suposa la rehabi-
litaciti del monument i alhora un re-
vulsiu econòmic pels seus habitants.

A partir (run monument, Capocorh
o Enderrocat per exemple, o d'un
Ia batalla de Llucmajor, o d'un mo-

ment històric, la indústria sabatera de
Llucmajor, corn molts d'altres que es
podrien plantejar són materia suficient
per poder configurar un pare temàtic
en elquel es conjuga la potenciació cul-
tural i d'oci i tot un yenta d'opcions
d'oferta complemental- la que incidei-
xen en reconomia i la qualitat de vida
dels residents del Hoc on s'aplica.

Actualment vcim corn ciutats com
Bilbao o Valencia, per posar dos de
tants exemples, han apostat fortament
per projectar la seva imatge arreu del
in& a waves de dos macro-projectes,
el museu Gughenheim a Bilbao i la
ciutat de les ciències a Valencia. Les
espectatives de Bilbao ja són ima real i-
tat, i la demanda de Bilbao coin a des-
tí turístic de curta durada (caps de set-
mana) ha passat a ser un dels mes
sol.licitats d'Europa. No cal dir que al
voltant d'aquest projecte estan aparei-
xent multitud de petits negocis que ja
incideixen en l'economia de la ciutat, i
ha permes alhora la rcvitalització del
case histàric de Bilbao.

L'aplicació d'aquest tipus crafter-
natives al turisme de sol i platja
'avantatge que promou un Opus de tu-

risme molt nies respectuós i sovint de
major capaci tat adquisitiva. I en reco-
nomia local permet la creació de tota
una xarxa de petita empresa que es veu
directament beneficiada per l'existèn-
cia del punt d'atracció. I, a Ines a Ines,
Ibmenta la qualitat de vida de tots els
ciutadans per quant obliga a fer una
millora de les in fraestructurcs urbanes
i en els distints equipaments. Molt dis-
tint a l'oferta de camps de golf on es
consumeix un patrimoni i uns recursos
naturals en favor d'una escassíssima
iinnonia,ja que es potencia que el tu-
rista no necessita sortir de la "ciutat de
vacances".

Una ciutat de Llucmajor que lenta-
ment perd pes específic dins el seu ter-
me municipal, on de cada vegada més
es eon vente ix en una ciuLit donnitori,
degut a r atracció cic la macrocefalia
de Ciutat, on la petita i mitjana empre-
sa es va afeblint, éS necessari plantejar-
se polítiques de potenciació i revitalit-
zació del nucli urba. Són necessaries
polítiques valentes i amb imaginació, i
en les quals consider que el patrimoni
histiwic i natural pot jugar un paper im-
portant. •
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Educació, el llindar del 2000
(Notes (I'encàrrec per al núm. 200)

Miguel Shed i Garau

Per hé que la prktica de la finta es-
devingui, amh el pas apressat dels dies,
gairehé un lita -Ut. hi ha moments -potser
massa fins i toi- que la realitat et fa el
brindis ineludible i, aleshores, malgrat
l'impuls primer instintiu t'Ili condueixi,
les raons dels nitres i la teva própia raó es
conjuminen i t'aboquen a la vorera límit
del penya-segat.

Són dos-cents números. Són mo-
ments si no solemnes, sí significatius.
Són massa lligams. Són inassa coin-
cidències. Fintar pot resultar no sols poc
elegant, sinó inconseqUent. Som-hi,
dons.

En enfrontar-me amh l'enctirree de
la direcció de la revista alguns ncguits
se'm feren presents de seguida: quê vo-
len de mi, que faci d'endevinador, que
an  el present de l'educaciO a les illes
Balears i n'infereixi la nieva percepció
del futur, que formalitzi unes línies insti-
tucionalment correctes, que faci el meu
Ilistat de les mancances i la meva Ilista
de solucions miraculoses, que emhorroni
-amh una certa grkia o amb la mal apte-
sa característica- alguns fulls i surti del
pas commemoratiu, que nedi i guardi la
roba, que escrigui a les pàgines del nos-
tre pinte en ample hicentenari un proto-
col testamentari... quê volen aquesta gent
que no truquen precisament de matinada.

Els envits eren tan complexos i tan
diversos alhora qtic vaig adoptar la via
única (lue, en el meu desconhort, se'm
féu planeta: escriure una carta als reis
Mgies d'Orient, i així, feina feta.

En la carta a ses majestats el primer
partigraf an Iria destinai a constatar

i l'estupefacció del signata-
ri a l'entorn precisament dc l'excusa de
l'encàrrec: no he pogut esbrinar encara si
el dos mil, endemés de la variació de les
unitats de miter a la xifra, suposa o no un
canvi de segle, si és o no és l'inici d'un
nou mil.leni o si el món farà 1111 i es dis-
soldrà en la immensitat incomprensible
de l'univers o si l'euro té quelcom nies
que una existência virtual i medititica.

El segon paràgraf tractaria d'enfron-
tar Melcion, Gaspar i Baltasar amb el
concepte d'educació, amb la Ilenegadis-
sa corma d'accepcions que ofereix el ter-
nie, amb la multiplicitat ciels seus caires.
Intentaria distingir -i englobar- contin-
guts com reglada, no reglada, formació,
Mstrucció, in Fa n til, pri niOria, secunaria,
en valons, física, estética, moral, religio-
sa, bona, dolenta, pública, privada, cívi-
ca, vial, saniGiria, formal, informai, per-
manent. tijiiversitOria. i ?nés, i niés i mes

encara... I probaria de fer-los veure com
educació és un concepte totalitzador que,
o hé, abraça la societat tota i l'individu al
llarg de tota la vida i en totes les seves
dimensions o hé no és res. Per moites
que siguin les conselleries, ministeris,
cossos docents, alumnat, conseils esco-
lars de centre, municipals, insulars, au-
tonòmics, patronats, sindicats, associa-
cions de marcs i pares, d'estudiants,
pressuposts, currículums, inversions,
obres, instal.lacions, ordinadors, inter-
nets i altres herbes... entre tots, mai no
ompliran de contingut la idea. Perquè, si
hé tots es relacionen amb l'educació -
juins i per separat- no n'esgoten cl con-
cepte. 0 entre tots modificam èticament
i procedimentalment che manera profunda
la societat -i no és una fugida d'estudi- o
continuarem com sempre, amh II i ndar o
sense.

En un tercer paràgraf el tercet reial
serien in formats per part del signatari
que. a criteri seu -del qui signa, es clar- el
Futur és el resultat de la suma no ho-
mogênia ciels fets que configuren el pre-
scrit, a través del passat, i de quelcom
nies. Aquest "quelcom mes" pot ser l'at-
zar, la sort, la desgrkia, la il.lusió i l'em-
penta, el geni, la saviesa o la toixarrude-
sa de la societal, de les persones i grups
que la conforman. Per això, perquè sem-
pre roman un punt d'incertcsa en la pre-
check"), el qui subscriu té esma che conti-
nuar encara la carta als savis -segons la
tradició: i devien ser-ho perquê be que
Fintaren I lerodes- orientais. Si no l'os ai-
xí, estamparia directament la signatura
després del tercer paragraf i, cameles
amigues, cap a enclot lar la caixa electró-
nica i a badocar amb els "Plats bruts" o
el "Gol a gol", segons l'hora i chia.

La consideració quarta hauria che re-
ferir-se, i enumerar-los sense ordre de
prelació, als desitjos -de passada, podem
entendre "desig" com a satisfacció d'una
necessitat constatada i anar lent- al ritme
i amb la intensitat possibles, lògicament
i amb totes les correccions formais:

I . Educació, des del Ilinclar ciel dos
mil, hauria de ser, a casa nostra, un món
on I lengua i cultura pròpies fossin mit-
jans i no finalitats. Realitats creixents en
escaiença i riquesa. Elements de germa-
nor i de comprensió mútues, fonaments i
no realitats decandides, amenaçades per
mil averanys i per mil i una conxorxes.

2. Educació des ciel llindar del dos
mil, convendria que fos convivência pro-
fitosa a les aules emmarcada en la con-
vivência soliditria de la societat en el seu
conjunt.

3. Des del llindar del dos mil, en edu-
cació atendre la diversitat i reorientar els
conflictes, hauria de ser resultat del res-
pecte mutu, del progrés de la justícia so-
cial, de Falentiment de la cultura del
consum, de la cultura de la imatge banal
i desestructuradora.

4. Des del llindar del dos mil, educa-
ció i cultura haurien de ser conceptes
deslligables, sòlidament entrunyellats,
per fer-nos oberts, conseqüents i savis.

5. Educació, des del llindar del dos
mil, hauria de voler dir ciência i  tecnolo-
gia al servei de l'home i la clona, tots dos
escrits, dona i home amb majúscules i
amb un sol mot.

6. Sí, benvolguts portadors de jogui-
nes, tant de bo que des del llindar del dos
mil, educació fos la teleintitica al servei
de les persones i només al servei de les
persones la societat de les TIC s'orga-
nitztis i no amb unes altres intencions.

7. Per les vies del ditileg, des del llin-
dar del clos mil, fora ho que l'educació
contribuís a les solucions ciels proble-
mes: desarrelament, inadequació, manca
che capacitació professional, huidor de
valors, inconsciência civil, insensihilitat
envers les persones i el medi,
tat, estretor d'horitzons...

8. Educació, des del Ilinclar del dos
mil, hauria de significar la Ilibertat que
s'estalona en la igualtat real d'oportuni-
tats, anth l'aportació de recursos a
l'essência i no a l'aparença.

9. Educació, des ciel Ilinclar del dos
mil, hauria de ser comproniís de tots -di-
rigents, torces socials, col.lectius, indivi-
dus- per construir Ornhits de convivencia
cn pau, dc creativitat i de progrés auten-
t ic.

IO. El pa6graf, relais senyors, aca-
baria -decíileg ni provi  ana) la sino-
nímia que niai no s'hauria d'haver tren-
cat: des del I lindar del dos mil, educació
i persona Iliure en societat justa.

Un cinquè mot de comiat, amh una
prec als reis d'enliti la posta del sol: Ile-
geixin, majestats, Maria Anttinia, tués cn
concret, un extens i rie poema en tercets
on s'emmeravella la poetessa amb cl seu
paradís que és un poc el nostre, i remar-
quin l'únic quartet que clou les vint-i-
dues estrofes mestrívoles. Potser an hi
trobin la clau que obre cl pany de la cap-
sa que conté cl descodificador dc la in-
gentlitat compatible ami -) l'acreditat es-
cepticisme del qui entretén els Heures
que no té amb l'escriptura de cartes a la
pura Eintasia dels homes-nins i de les do-
nes-altra tant, així com pertoca. •



L'educació a Llucmajor:
del segle XIX al segle XXI

Jaume Oliver

1. Introducció

Les reflexions sobre l'educació
(l'anomenada educació formal. es a dir,
escolar) no poden ignorar el context so-
cial en el qual aquella es desenvolupa i
del que forma part. Sovint, les rellexions
sobre l'educació es converteixen en re-
flexions sohre la societat. En aquest sen-
tit, les aproximacions a Peducació insti-
tucionalitzada a Llucmajor esdevenen
aproximacions a la seva histeria global.

D'altra banda, allô que és cert a ni-
veil teeric i professional ho és també a
nivell personal i quotidia. Per això, el
coneixement pràctic i la comprensió di-
recta i intuttiva de totes les realitzacions
en ramble educatiu -centres escolars,
professorat, línies ideològiques i meto-
dològiques, realitzacions- constitucixen
per a tothom. adults, joves i població en
general, una important font de coneixe-
ment i de comprensió de la prepia iden-
titat i de les pi-epics arrels. Tothom ha
passat poc o molt, en millors o pitjors
condicions, per escoles, col.legis, insti-
tuts, i tothom pot associar aquesta expe-
riencia a importants aspectes de la seva
vida. Saber interpretar bé aquest fet pot
resultar decisiu per a una adequada in-
terprctació de les clans de la pròpia vida.

2. L'educació a LIncmajor,
té història?

L'educació a Llucmajor te molta
histeria, brillant en ocasions, mediocre
en altres, i clarament deficient en altres.
Des de mitjans del segle XIX, epoca de
Ia seva institucionalització, lenta i con-
tradicteria, fins els nostres dies, el let
educatiu ha tengut a Llucmajor moltes i
molt variades manifestacions i realitats,
impossibles de sintetitzar amb exactitut
en poques línies. Únicament es possible.
ara, un recull significatiu, això sí, d'al-
gunes de les seves realitzacions.

Efectivament. podem referir-nos a
les escoles públiques -unitaries, es a dir,
tots els alumnes amb el mateix i únic
mestre- de finals del segle passat i als
centres actuals de titularitat pública dis-
tributes per tot el terme (menció especial
per al Col.legi Jaume ill, niai valorat su-
ficientment i quasi mai en tota la seva
histeria ates com mereixia, malgrat les
insistents peticions des de distintes pers-
pectives, emblemàtica assignatura enea-
ra pendent fins a la seva total rehabilita-
ció i dinamització educativa i institucio-

nal); podem esmentar les iniciatives pri-
vades de caire religiós, per exemple, els
centres de les Germanes de la Caritat, de
les Germans dels Sagrals Cors, La Sa-
lle-Sant Miguel i, sobretot, dels Pares
Franciscans; podem identificar el centre
d'Educació Secundaria de titularitat pú-
blica -l'Institut- com a lita d'important
transcendencia per a Llucmajor i la seva
comarca, sense oblidar els precedents i
creadors de demanda educativa com el
Col.legi Sant Miguel, de titularitat pa-
rroquial, i el Col.legi Lliure Adoptat, de
titularitat municipal.

Entre els professionals que han so-
bresortit, per uns o altres motius, hem
de fer referencia a Rufino Carpena, mes-
tre d'escola pública, a Joan Monserrat i
Panels, titular de l'escola dels socialistes
(sobre el clue s'ha elaborat una memòria
d'investigació a la U.I.B.), al P. Joan
Caldentey, dinamitzador del Col.legi
Sant Bonaventura amb una extraordina-
ria visió de futur, i a molts d'altres pro-
fessors i professores que varen deixar
una empremta considerable dins genera-
cions de Ilucmajorers i Ilucmajoreres.

Legicament, s'haurien d'esmentar
també períodes de decadencia o abandó,
grans mancances d' infraestructures i de
recursos, i de valoració política i social
del let educatiu. Histeria n'hi ha molta.
en gran part desconeguda i no investi-
gada encara en profunditat i en relació a
tots els aspectes mereixedors d' atenció.

Pere el que cal destacar es la im-
portancia que aquest coneixement té per
a la població en general, i no únicament
per als especialistes. Així com tothom
s'interessa pels costums, per la gastro-
nomia, per l'art, per la literatura, per la
política o per l'economia, resultaria ex-
tremadament convenient que aquest in-
teres s'estengués també per l'educació,
pels centres escolars, pel professorat, per
les aportacions d'aquest important sector
a la vida personal i a la societal en gene-
ral.

3. De l'interès pel passat a
l'interès pel present i pel futur

El passat no pot esser canviat per()
conté moltes Iliçons per al present i per
al futur. Darrera cada iniciativa educati-
va esmentada lu havia una ideologia,
una Huila per aconseguir millores so-
cials, una voluntat d'esser i de fer. Hi
havia una comunitat Ilucmajorera de la
que sortien o, al menys hi trobaven su-
port aquestes iniciatives. Quan l'educa-
ció tenia èpoques poc brillants probable-

ment la societat Ilucmajorera en el seu
conjunt no estava passant una bona epo-
ca.

Durant tot aquest segle XX que es-
tam acaban la transformació de Llucma-
jor ha estat radical, com ho han estat els
canvis de Mallorca, de tota Europa i de
tot el món. Les 'lions del passat s'ha
d'adaptar al present i al futur. El feno-
men de la globalització, els reptes de les
noves tecnologies, els canvis demogrà-
fics i les perspectives d'una millor qua-
ntat de vida han de suggerir-nos la di-
recció de la nostra reflexió i implicació.
No es poden enyorar temps ni metodo-
logics passades sinó que, davant algunes
realitats noves i algunes encara per
coneixer, cal encertar amb coratge i i ma-
oinació.

En el context de la responsahilitat
política del Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per haver
assumit les competencies en educació, i
a les portes del segle XXI, aquestes se-
rien algunes de les propostes a conside-
Tar en relació al futur de l'educació a
Llucmajor:

a) Prioritzar políticament i econòmi-
cament tot Ale que es refereix a l'educa -
cio.

b) Anal itzar i atendre les necessitats
quantitatives i qualitatives dels centres
educatius existents i en construcció.

c) Planificar cl desenvolupamcnt
educatiu de tot el terme per a la prexima
dècada.

d) Potenciar la formació pit) fessio-
nal i ocupacional.

e) Instrumentar tin seguiment del
procès d'integració laboral dels joves.

Potenciar l'educaciú de persones
adultes.

g) Connectar l'educació amb l'eco-
nomia, el treball i el temps Inure.

h) Elaborar un macroprojecte de di-
namització cultural des del Casal de Cul-
tuna projectat en el claustre del convent.

A l'hora de concretar les responsabi-
litats i possibles iniciatives, han d'esser
esmentats l'Ajuntament, els propis cen-
tres escolars, tot el conjunt d'associa-
cions i grups polítics, culturals i cívics
del terme, l'opinió pública Ilucmajorera
i les Administracions Públiques en ge-
neral i Educatives en concret, a les que
emit) insistencia i convicció s'haura
d'arribar per tal d'aeonseguir un futur
educatiu i cultural cligne per a LIttcma-
jor. •
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bogue Serra
Rector de la ParrOquia

Em demanau com sera el 2000. No
Ito sé. Crec que. el primer dia del dos
mil, ens despertarem amh totes les po-
tencialitats i mancaments que hem anal
conreant dia a dia al Ilarg de la história.

M'agradaria poder-me despertar, po-
sar-me les ulleres de la realitat, veure
sortir el sol, trohar-me amh la gent per
dir-li b(m dia i bon any i com, cada dia
festin, a les 9 del mati celebrar la vida,
l'amor, il.luminats per aquella I lum que
ens comunica la le, la Paraula i el Pa de
Vida per continuar vivint.

Com sera el 2000

Sera millor, sera pitjor? Sera el que
tots volguem.

Permeteu-me pegar un cop d'un als
darrers segles.

Diuen cls entesos que no és exagerat
dir que el s.XV I representa l'inici d'una
nova època en la cultura occidental. La
societat es decanta pel canvi. Es l'època
de les reformes protestants i contrarefor-
ma católica.

Tampoc no es pot obliclar l'entracla
de l'Orient en l'amhit cultural i religiós
de l'Occident en el XVIII. Suposa una
crisi generalitzada dels ponts de referen-
cia i valors que havien regulat l'Occi-
dent.

A partir (le la 11.1ustració, la tradició
occidental, s'ha distinguit per la seva crí-
tica insistent a la religió volent (retire
unes conseqüències metafísiques que
afectassin directament a la gran pregunta:
que és l'home (persona).

L'home

L' huma, des de sempre, sera un pos-
sible "homo refigiosus".

Quan s'esfondra la "utopia, l'escale-
logia, el Regne de Déu" sorgeix "/ 'ope-

ca/ipsi", és a dir, el convenciment que
prest irrompra el caos, la negativitat.

L'ésser huma no pot resistir Pangoi-
xa provocada per les actituds apocalípti-
ques j. llavors, fa acte de presencia la
gnosi, la renúncia a Pacció i a la respon-
sabilitat pública i es retira vers la interio-
ritat (una església sense Déu i uit déu a la
carta

En un temps en el qual, maigrit la
universalització de modes i costums,
l'home es limita a preocupar-se del propi
jo, el psicomotfisme (és una de les mani-
festacions !nés rotondes de l'inch vidlla-

isme que caracteritza la cultura del jo).
Davant les incerteses del nión exte-

rior, boni es replega a l'interior d'un ma-
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teix per tal d'aconseguir la realització
que en frecitiencia pren la figura d' una
terapia qualsevol.

El concili, la democracia

L'eu lória religiosa, política, sindical
i cultural dels seixanta i setanta amb tota
una serie d'esdeveniments importants
(concili, I) de la dictadura, democracia...)
lóu sustituida, per una consciencia de de-
sellas els vuitanta

La cultura del no-res feia irrupció
aquells grups que s'havien sentit empe-
sos a I 'acció.

Davam la incapacitat de les religions
oficials de donar cos a aquesta eufòria
amh el seu dret, dogma, moral, neix el
"refon, als di;us" o als "ntàgics" que
prometien la realització.

La pregunta religiosa avui s'identifi-
ca am h la "soteriologia" pròpia dels
temps difícils i crisis globals de la socle-
tat.

La sociologia, en sentit ample, re fe-
remit primai per Pantropologia, ha cedit
el Hoc a la psicologia, també en sentit
ample. Aquest canvi denota una mutació
important en la l'unció que boni dóna a la
religió.

D'aquesta manera es considera la re-
ligió no com una resposta a una crida
nó com 1111 "oferta medicinal'', una ofer-
ta niés del "gran mercat".

L'àmbit de la pregunta
religiosa

Malgrat els diagnòstics catastrofistes
d'ahir, avui la pregunta religiosa disposa
ele bona salut, tot i que no es pot obi dar
la seva ambigu tat.

El context históric-cultural ciels nos-
tros dies es gaistic.

La pregunta religiosa, per tant, es tro-
hara impregnada de gnosticisme, és a dir,
preocupada per la pròpia salvació,
anul.lant les actituds comunitaries i ac-
centuant les intimistes.

El pas ciel social al psicològic ajuda a
Ia promoció de les "ofertes pseudo-reli-
gloses - .

Tots, uns consciemment altres in-
conscient, respiram i vivim aquest am-
blent i molts voldrien una Església-Po-
pulista-Agencia al servei dels seus inte-
ressos i desitjos buits de compromís. No
és aquesta la missi() de l'Església.

La fe i l'esperança

Davant aquesta situació la resposta
cristiana no s'hauria de fonamentar ni en
Ia categoria exit ni fracas sin() en la crida
de Jesús: "peró tu segueix-me..."

La gran aportació del cristianisme a
la societat és Pesperança. Un sentit. un
horitzó, un destí huma que 110 sigui el
no-res, un projecte de fraternitat són els
fruits de l'esperança.

L'esperança suposa la fe.
La fe no és un salt en el huit, però sí

un salt niés erilla del que es veu i palpa,
del tenir i del poder. Un salt cap a Déu de
Jesús.

La fe no es tant fruit de la iniciativa
de l'home com de la iniciativa de Déu.
No som nosaltres els inventors del cris-
tianisme ni de l'Església sinó Dém.

No són la raó ni els conceptes els qui
ens duen a Déu sinó que és Wu qui ens
atreu, si ens deixam.

L'eix vertehrador de la transmissió
de la fe ha de ser la comunitat cristiana,
la familiar i l'eclesial. Aquesta referència
a la coinunitat és CSSCI1Cial i basiez( tant
per evitar una radical privatització de la
le com per donar al canada el suport re-
ligiós que necessita.

La comunió que es crea en el si
d' una comunitat comunicada, no és un
simple (mi formisme ideológic (rentat de
cervell). La comunió inclou sense res-
triccions el dret a ser di fenent.

Comunitat, comunicació i comunió
són tres aspectes d'una mateixa realitat.

Quina església voldria
(l'església són les persones)

Aquella que comunicas: (quan
home vull (Iir persona)

A l'home desencisat i apocalíptic, es-
perança

A l'home gnòstic, sentit
A l'home consumista, criteri
A l'home individualista, comunitat
A l'home especulador, amor a la na-

tura
A l'home masclista, igualtat

Aquella que anuncias amb valeinia
Ia Bona Nova (le Jesús, des che l'home
concret

Aquella que acid Ifs la Paraula, la
posas en practica i la celebras

AqUella que només miras el que ets i
no el que tens

Aq Licita capaç d'acollir a tothom sen-
se perdre niai la idem kat

Aquella capaç eh 'emharcar-se en la
realitat encara que
C0111 a meta la construcció del Regne
des d'un amor encarnat, pognes dir a tot-
hom com Jesús (ligué al paralític:  Aire-
ca 'I. aggfit la litera (la realitat)i cantina.
La leva fe ¡Via salvat. •
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Helga Sal va Von Rosenniffiler
somreia quan el Boeing 848 de la
Hansa aterrava a la sisena pista de
Son Sant Joan només vint-i-cinc mi-
nuts després d'enlairar-se a Frankfurt.
Li havia fet prou gracia que el pilot,
després de repetir en un estrictament
academic alemany les instruccions
habituals, saludas els viatgers amb un
sonor wade)! No es que resultas tan
extrany, al cap i a la fi un poc més de
la niel tat dels dos milions Ilargs d'ha-
bitants registrats de l'illa de Mallorca
eren alemanys, tot i que les més vete-
ranes families de mallotyptinen por-
taven ja tres o quatre generacions
afincades a l'illa, i moltes més n'ha-
vien fet Hoc de residencia fugint
d'una contaminació que les autoritats
asseguraven que no havia arri bat,
malgrat l'increment de cancer, des-
prés de l'accident de les Tres Centrals
Russes; cada dia el pont aeri Frank-
furt-Mallorca movia tres o quatre mil
persones en cada sentit, era, per molts
una mena d'autobús en el qual, a
força d'habit, s' havien establert peti-
tes complicitats ritualitzades ent re pi-
lots, hostcses i passatgers. El que ha-
via fet gracia a Helga era que precisa-
ment aquel la fórmula li clonas la ben-
vinguda a en tornar de Ilegir
amb prou exit la seva tesi doctoral so-
bre expressions, paraules i formes de
catala de Mallorca que perduraven
fossilitzades en el deustchpanyol, clue
era com es solia anomenar la barreja
d'espanyol i alemany Lunt) un poc
d'angles, algunes paraules arabs, wo-
loi i russes i un cert substrat del ja
quasi total ment clesaparegut catala, i
que era una mena d'argot fluctuant
que servia per entendre's normalment
a una illa on les fronteres entre par-
Ian's d'espanyol i d'alemany era prou
ditosa malgrat les repetides campan-
yes del nacionalisme espanyol -prou
decadent després de la segona consti-
tuck') europea- i del nacional suie ale-

many pertinKment cappelat i racista.
Perè ara Helga ja no somreia des-

prés d'atravessar a peu i carregada
amb la maleta els quatre quilòmetres
Ilargs de l'aeroport paralitzat per no
sabia quina vaga i pels a:octets molo-
tov «Lina gens excepcional batalla
campal entre turistes classeguiri ale-
manys i anglesos i policies antidistur-
his de Padministració local. Va llo-
gar un taxi que es va Ilançar pels deu
saturats carrils direcció Sud de l'auto-
pista circular Palmaplatja-Samany
Manacor-Alcúdi a-Inca-Palma, pas-
sant per devora la gegantina estructu-
ra en construed() de la Macro dessa-
ladora-incineradora pilot, que crema-
ria cada dia el trenta per cent de l'ex-
cés de deixalles de l'illa, dessalant
amb l'energia obtinguda l'aigua de
mar necessaria per mantenir en fun-
eionament vint ciels tres-cents camps
de golf que hi funcionaven i emetent
tant de fum com comunicats desmen-
tint els informes de la Societat Medi-
ca a la clandestinitat sobre cl seu im-
pacte a la salut (En tom l'illa, de les
sequeres dels anys 2020 ença, que ha-
vien coincidit amb la segona revisió
turística, les REDOT, que permeté
aplicar radicalment les previsions
d'unes directrius territorials del segle
passat no quedava un sol aqiiifer sen-
se salinitzar: tota Paigua s havia de
depurar o importar).

L' autopista, tam bé anomenada
Matasstrassen i, un poc més envant,
Gran Via de Joaquin Rabasco un fo-
raster() al parlament, era de Id com
un sole dc clos-cents metres d'ample
atravessant una ininterrompuda co-
nurbació: Wilt mena de suburbi indus-
trial que limitava en direcció a la mar
¡mil) les torres hoteleres cle setanta pi-
sos que les REDOT DOS, revisades
U irectrius d'ordenació territorial, ha-
vien autoritzat l'excusa de recluir
l'ocupació territorial feia uns vint
anys, voltava després terra endins en-
tre els tres macrogolfs del Marriot-
Park, quasi insuficients per atendre
les vint-mil places d'aquell complex
fundat feia un segle en mia maniobra

que sortia als manuals de reciclatge
empresarial de normes urbanístiques.
Venia després un tram residencial, ca-
setes enrevoltades per unes dotzenes
de metres cuadrats de jardí, que s'al-
ternaven amb dos polígons de serveis
fins arribar als primers barris del que
havia estat Llucmajor, i ara es deia
Llucmajor de S'Arenal.

L'embós de transit es va espessir
quan s'acostaven, després d'atraves-
sar NouLlucma per l'avinguda Gas-
par Oliver, entre blocs de vivendes de
quinze pisos, a les Rondes Antigues,
on una família que atravessava per un
pas de vianants acabava de ser atro-
pellada per una caravana de tot-te-
rrenys que es dirigia a fer carreres de
cross per les dunes desertes de l'Espai
Protegit d'Es Trenc.

Mentre, Helga escoltava les noti-
cies insulars que, pels auriculars del
taxi, li arribaven saltejades amb Tit-
mes discotequers i polques bavareses:
-El jutge declara demostrat que els set
politics del partit governant, el Partit
Progressador Popularíssim, havien
conspirat per subornar els opositors i
obtenir ingressos il.legals a l'afer de

interès públic de les Megadiscos,
pea) declara prescrits tots els
rrecs... Els set exconsellers es presen-
taran a les pròximes eleccions... Tro-
ben sMcidats catorze portaveus de
grups ecologistes (cosa, afegeix cl lo-
cutor, que sembla confinuar l'ances-
tral relació d'aquests extremistes amb
sectes alienants) L'Ajuntament de
S'Arenal-Llucmajor aprova la decla-
rack') d' interès social per construir
una niega discoteca cle trenta-mil pla-
ces a Capocorb: les restes talaiOtiques
es conservaran com a atracció a una
pista de retro tribal dance amb holo-
grimes de miotagus i foners, que ser-
vira per augmentar el turisme de qua-
litat... El Conseller de Turisme i cul-
tura del govern local, el Doctor Jaunie
Goebels, condecora set parelles
d'avis que encara parlen cataia entre
ells: Vosaltres -Helga sent la seva veu
pels auriculars- sou la minor prova
clue la Ilengua indígena pot conser-
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var-se sense aquelles imposicions i
normes que encara demanen quatre
fanatics, que les decisions que va
prendre fa setanta anys el nostre par-
ti t, que de Ilavors governa, de reciclar
el partit governant amb r admissi6
massiva d'alemanys i adaptar l'esco-
la i la normativa lingüística a les ne-
cessitats del futur europeu va ser un
exit: tots parlam alemay i espanyol,
però aquest curiós i entranyable dia-
lecte que vosaltres pari au [ling(' vos
ha prohibit mai que el parleu a la inti-
mitat, sempre i quail no l'imposeu
parlant-lo en públic que es inala edu-
caci6 i ignomínia... Per tal de facilitar
la nova ampl lack") fins trenta mil pla-
ces del club nautic de S'Estanyol i Sa
Rapita l'autoritat ordena traslladar el
monument ids resistents, un grup de
radical ecologistes que, cl segle pas-
sat, retardaren trenta anys la segona
ampliació. El monument s'installarà
ara a una placeta del Port Nuclear de
S'Estalella... Quinze mil joves in-
conscients s'enfk)nten a ganivetades
en coincidir ineutre uns anaven a la
Feria de Abril i els altres a la festa
primaveral de la cervesa, dues de les
nies arrelades manifestacions de la
cultura prOpia i cosmopolita de I'd  la,
fomentades pel bon seny de les insti-
tucions, els governants criden a la cal-
ma i la convivencia... El sector hote-
ler anuncia que enguany tornarà a ba-
tre un record de turistes, amb ales de
trenta milions de visitants en paquets
tot inclòs, així i tot, lamenta que en-
guany també ha baixat la despesa tu-
rística per capita... I, escoltant tot
això, mentre el taxista es veia venir
que Fen -axis s'estenia pels barris es-
panyols de pisos i pel case antic de la
vila, aquelles seculars cases de pedra
ocupades quasi totes pels mes rics i
estrambòtics alemanys, Helga es va
adormir, i va somiar:

Segona part

Baldament una de les cintes trans-
portadores no funcionits, Helga Sal VíA

von Rossenin011er 110 havia estat Ines
de deu minuts per atravessar les de-
pendencies de Son Sant Joan, quc co-
menaven a semblar un monument
quan estaven a punt de complir-se
cinquanta tinys de la seva construe-
ció. després de quinze anys de crisi
d'aluminosi del ciment a l' antiga i ge-
gantina terminal. Aquesta era Ines pc-
tita, feia anys que les xifres de passat-
crc.ers estaven estabil itzades i Mallorca• •
no rebia Ines de sis milions de turistes

anuals crença que allà que els llibres
escolars d'història anomenaven el
nou consens de la primera década del
segle havia iniciat un tomb radical al
model politic, económie, turístic, te-
rritorial i cultural de 'lila, i havia en-
cetat el camí per fer-ne el que era ara,
un estat autònom confedera t de la
Unió Europea.

Mentre el tren partia de l'Aero-
port cap a restació de S'Are-
nal va saludar, a l'altre punta del va-
gó, en Rafel GonzAlez Obrador, un al-
tre Iluemajorer a qui veia a vegades a
Frankfurt, on feia classes d'arqueolo-
gia: havien let plegats el vol i ell h ha-
via explicat com anava la quarta rase
de les excavacions a Capocorb: el clue
era ja el jaciment neol (tic excavat i
visitable Ines extens del Mediterrani
occidental estaria en pocs anys exca-
vat en la seva totalitat, i podrien po-
sar-se mans a l'obra amb algun dels
altres indrets de la ruta talaiMica del
Migjorn que anaven mes cndarrerits: i
començava a ser necessari repartir un
poc els quasi cinc-cent mil visitants
anuals, que mantenien el museu i les
excavacions, però començaven a ser
Massa.

El tren va submergir-se baix de
r avinguda descendent que havia ser-
vit per estructurar urhanísticament
S' Arenal Nou cap a la meitat del se-
gle, després de la reconversió, cone-
guda també com els anys dels barro-
bins, o la desbalearització: ara a
S'Arenal cap casa leia mes de quatre
pisos, ni cap carrer menys de vuit me-
tres d'amplada, ajardinats amb espe-
cies autóctones d'acord amb les di-
rectrius d'habitabilitat inínima. Es de-
batia encara feblement si calia aug-
mentar les vint-mil places del club
nautie, pea) la idea veneciana, que
deien perquè s'havia pres l'exemple
de les hinntacions d'ocupació d'aque-
l la ciutat. la que no ens conve, i qui en
vulgui que ho pagui al prat que està,
semblava dominar.

Ja a restació, Helga va deixar par-
tir un expres turístic per agafar el més
lent que s'aturaria al polígon indus-
trial: volia poder veure per la finestra
el paisatge de vinyes, ainetlerars i ga-
rrovers. Tant els turistes més selectes
com les botigues de productes de luxe
d'arreu del nión es disputaven aquells
productes, conrats segons tècniques
ecològiques i artesanes tradicionals
combinades amb noves tecnologies
de manipulació, i hen publicitats per
con federacions pageses i institucions.
Semblava menticlit que l'agricultura,

ara tan rendible, hages estat a punt
d'extingir-se un segle abans a Mallor-
ca, que aquas paisatges esplèndits
haguessin pogut no existir, tornar
coin aquell I h lie ni  on s'aturania
el tren pues quilómetres abans d'arri-
bar a la vila, i que era encara un barri
d'exiliats centreuropeus, jubilats
no gaire luxe.

Va posar-se, mentre el tren partia,
els auriculars per tornar a escoltar el
Magníficat d'Arvo P5rt que podria
escoltar en viu a l'esglesia de Sant
Miguel in terpretat per l'Orquestra
Simfònica de Llucmajor i el Cor
Amics de la Música com a cloenda
del guarani& l'estival de música reli-
giosa. De fet, era per aix6 que hi ana-
va, son pare havia dirigit el festival
durant tres decades i dema, al concert,
h retrien un acte d' homenatge, per
ai xò havien triat aquella obra pel pro-
grama, i inaugurarien a l'Espai Gran
del Claustre, una doble exposició so-
bre interprets locals i grans moments
del Festival, que la UNESCO havia
declarat d' nacres planctari... i per
aims) ci ia tornava quasi d'amagat a la
vila interrompent per uns dies la re-
dacció de la seva tesi doctoral sobre
rastres de vocabulari i sintaxi caste-
Hanes al catala de Mallorca, un ire-
hail que l'havia !eta vial jar sovint pels
llibres i els enregistraments dels ar-
xius cap a l'Illa del passat canvi de
segle, quan rimperialisme
cspanyol, les transformacions socials,
rinunigració i l'actitud dels sectors
mes poderosos i els Ines incults de la
societat illenca havien let témer l'ex-
tinció I ingiiística d'un catala que, amb
prou canvis, i a partir de les orienta-
cions socials del nou segle, aq nett
ecologisme de la pluralitat cultural,
havien obert cl ca ni cap a la realitat
actual, la d'una illa on convivien
molts d'idiomes i cultures, pet -6 o la
vida social tenia com a Ilengua franca
el català. L'havien con vidai a fer una
conferencia sobre aquest tema a la Bi-
blioteca Miguel Bezares, i a ella li
feia il.lusió que la presentàs el seu
company d'escola Antoni Crespo
Santandreu, que aca hava tie ser ano-
menat subdirector del Centre Cultural
Sebastia Alzamora i hi havia enviat
per fax el darrer capitol d'una no-
vel.la histèrica, una história d' ntriga
prou hen documentada, sobre corrup-
ciO política i urbanisme del segle an-
terior, basada, deia ell, en fets i per-
sonatges reals... I bressolada pel zum-
zeig ciel tren i cls verds de la prima-
vera a r il la es va condormir quan cl
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tren s'acostava a la vila, frenant ja per
aturar-se a l'estació ferroviaria Ba-
tlessa Mascaró, soterrada baix d'un
parc a uns cinquanta metres del ve-
nerable Passeig de Jaume III.

I segurament va soni miar una al-
tra Helga a un altre dels molts Lluc-
majors possibles, ja que, al capdavall,
el futur nomes esta escrit als contes, i
als somnis, i sera, amb un poc de sort,
allò que en volguem fer, com on pro-
mig de somnis, idees i atzars...

Entre tant, per?)

El present sembla de vegades que
no esta per somnis ni utopies. I ells,
els de sempre, en fan de les seves. El
PP envia cartes electoral istes als resi-
dents alemanys, i per l'Ajuntament es
conta que la traducció a l'alemany
l'ha let en horari laboral i arenaler un
funcionad que pagam tots, també els
qui estam a l'oposició i no ten im ser-
vei de funcionaris traductors ni sub-
vencions per no anar d'excursió a
veure cl Mallorca. El que es cert i
irrefutable es que el PP acaba de treu-
re un till letó de propaganda electoral
que es diu El millor Llucmajor /99/-
/999. El mejor Llucmajor.

El contingut es de faula (per
exemple diu que han fet no sé que que
"evita el vertit d'aigües..." el vertit?
això és bon inallorquí i normalització
lingüística) i ho és sobretot perquè co-
meno client que és informació, quan
es pura deformació propagandística
quan no mentida punyctera (el PP
municipal té els sants collons d'atri-
buir-se la remodelació de Ses Esco-
les, que és una mica passar [arada da-
vant els bous, i un molt fer no-res
aquells clue sí que s'han currat el pro-
jecte, la reivindicació i les mogudes,
patrimonialitzar políticament un merit
passiu, de qui ha anat aids a remote
que portant les vexil.les). Mirau la fo-
to de la rotonda ciel camí del cemen-
ted: el que mostra de molí i amplaria
I el que no mostra d'estretor i urba-
nisme suburbial... Esper que les opo-
sicions facin Ilenya i sang amb aquest
afer innoble. I ho esper sobretot pel
llautó desvergonyit que mostra. Si és
que són previsibles. Aquesta mateixa
secció va tractar al seu moment d' una
pressumpta campanya publicitaria
municipal de no se sabia ben be que,
pagada amb eis doblers de tots i que
es deia, mirau, mirait. El minor Lluc-
major, clue es el mateix eslògan que

ara usen per fer propaganda de partit
ja amb les sigles i la gavina voltonera.
Per més o menys el mateix, el PP
d'inca ha hagut de retirar una cam-
panya. Usen els nostres doblers per
rentar-nos la cara i ni se n'amaguen ni
dissimulen. Tan poc ens respecten.
Tant respecten el joc net democratic i
les institucions que governen i repre-
senten. Pcnsau-hi, hora de votar, hora
de parlar-ne. Es tracta del nostre pre-
sent, dels nostres futurs. Del Llucma-
jor que volem per nosaltres i pels qui
ens han de venir a darrera. I, també,
una qüestió de dignitat, del benentès
respecte mínim que ens convé apren-
dre d'exigir.

Helga Sa l và, endormiscada dins
in taxi embossat a una autopista que

passa per un suburbi, o al scient d'un
tren que s'acosta a una estació envol-
tada de pare, es remou inquieta i es
desperta. •
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Acompliment de la tasca
Damià Roig

Molt possiblement el lector d'aques-
tes raffles és preguntarn sobre l'atrevi-
ment de les mateixes. Nosaltres compar-
tim aquesta posició, a la qual sols tro-
ba rn resposta en la benevolença dels res-
ponsables d'aquesta revista. Aquests pe-
tits comentaris, en som hen conscients,
estan confegits des de les nostres limita-
cions i parcialitats. Configurats, com
molt possiblement tot el que és hunii, a
partir del desitjos, de les il.lusions i tam-
bé dels problemes, i situacions que ens
han estat donats viure. I encara mes no es
possible abastar tots els aspectes que se-
ria desitjable dur a aquestes pngines.
Confiam en la comprensió del lector.

Ara que assistim a la culminació de
l'obra del Dr. Font i Obrador entenem
que es molt apropiat retornar als inicis
per poder ten ir una visió panornmica del
seu projecte.

I en el moment d' iniciar els nostres
comentaris ens ha parescut necessari re-
cuperar el que d Men alguns dels presen-
tadors dels diversos volums. Així, pa-
raules del Pare Batllori del pròleg al pri-
mer volum "La decisió i l'archment no, li
han mancat. La capacitat tampoc"...
"L'interés per la história local, 'luny de
restringir la visió històrica, reixampla
en el temps i l'espai"... lgualment ens
dim "apareix un autor que ha ultrapassat
el que el seu mestre Jaunie Vicens i Vi-
ves en deia... histèria romnntica".

Federico Udina Martorell: "todo ello
le permite trazar un cuadro socio-econó-
mico..." "cl autor ha silbido reunir todos
los documentos que pod an ser mús sig-
nificativos y concluyentes, acomodando-
los a una estructura temiltica científica,
perfectamente valida"... "necesitamos
buenas historias.. , con la aplicación de
determinantes socioeconómicas, como
las que nos ofrece..."

Viveny M. Rosselló Verger: "... fets
I dades que sense la tenacitat del Dr.
Font romandrien amagats"... "Portam
dos-cents anys de resistência o d'agonia.
Vosaltres, cars lectors, decidireu a la
II tiiii dels volums d'aquesta História".

La História per a quê?

L'ésser ration fa la seva vida, cons-
trueix el seu món en una interrelació,
una mfitua in fluência entre el passat, el
present i l'avenir. Entenem que en la
continuitat de la vida no hi ha unes rup-
tures totals: una discontinuitat absoluta.
Sempre hi ha una contemporaneitat entre
aquelles tres dimensions. Si aquesta mú-
tua influência no es donns és quan In ha
el peril] de despistar-se, ja que Ilavors la

Miguel Matarri, un halle a l'altura
de la nova epoca

persona no sabria d'on ve, on estn, i cap
on s'encamina: i la História és un ele-
ment imprescindible per a aquesta orien-
tació.

El P. Baillori -el recordam com si fos
ja que era la primera vegada que

podíem escoltar la seva parla d'erudit i
de savi- en la presentació del primer vo-
lum al Teatre Recreatiu argumentava
quant a la categoria de les arrels huma-
nes, de la necessitat d'estar arrelats en la
realitat pròpia, i de la inconsistência de
Ia persona desarrelada. L'arrelament

unica possibilitat de la persona per po-
der obrir-se a la universalitat de la hu-
manitat.

Però les arrels no són per a elles ma-
teixes: son per a Pespiga i per a l'arbre.
L'arbre afincat a les arrels es desenvolu-
pa, crcix, vertical cap al cel, cap a l'aire,
s'expandeix cap a la vida i desplega les
seves potencialitats.

L'arbre és aquí expressió de la vida,
de la fecunditat de la terra. Per ventura
no és r home fill de la seva terra?

Les arrels com les que possibiliten
el desplegament i la transmissió la vida.
La histèria com la transmissió de la
memória. Però d'una memória com a
potência, com a forya. I en aquest sentit
reivindicam la necessitat de la histõria, la
necessitat de la memòria. Necessitam sa-
ber el camí recorregut, i com ha estat re-
corregut, quin camí s' ha let i cap on va,
sols així serein capaços de saber on ens
trobam i poder caminar propiament amb
sentit i significació: proseguir i, si és ne-
cessari, corregir oportunament.

És necessAria la coneixença de les
experièneies viscudes, son qüestions que
interpellen la nostril responsabilitat de
persones davant cl destí del nostre po-
hie, sols si som capaços d'assumir, de
reconèixer i de continuar la pròpia histò-
ria, sols si sols capaços de donar vida a
aquest procés ens humanitzam.

Cada generació és necessari que pen-
si de nou, que recrei, que contextual itzi,
amb la densitat dels materials històrics,
el seu món. Aquests són els instruments
que el Dr. Font i Obrador posa at nostre
abast perquè exerciten la nostra tasca, la
nostra obligació, es a din, cultivem la
nostra dignitat de ciutadans.

Des d'aquesta posició Ilegim, per
exemple, la transmissió dels fets de la
reforma de la Playa, com una crida a la
construcció d'un "pubic". Sense veins no
In ha poble, no hi ha comunitat. Perquè
Iii hagi pubic hi ha d'haver comunica-
ció, i per tant la necessitat d'un espai
agradable, adequat, estètic, mini filament
apte per a la trobada il' intercanvi, unlloc
que facilita el passeig i la conversa, on
ens saludam i comentam les notícies, ens
interessam uns pels ¡titres i on també
practicam la conversa planera que obre,
però, les portes de la coneixênya i de la
miltua contiança i estima.

I al/a) ens ajuda a adunar-nos que,
vulguem o no, som interdependents i
descobrim possibilitats i necessitats
d'accions comunes.

Quê ens diu el projecte de la Playa?
Que Ull poble es saber exercitar l'art de
viure junts. Que terain necessitat, avui,
de recuperar espais on sigui possible es-
coltar i parlar, on sigui posible descobrir
que teuuiiti coses en comü.

Es una II iyó per avui, de la necessitat
de construir, també, espais lisies on sigui
posihle un desenvolupament titi n qua-
litatiu. Resalta la indefectibilitat de plan-
tejar-nos la interdependência entre: ur-
banisme i humanisme.

Per quê, sinó, ens parla de S'Arenar?
per quê, recupera aquells documents? per
quê ens parla craquelles il.lusions?, Ile-
gim: "mallorquinismo..." "Ilegar a ser un
lugar delicioso y atrayente...", i ens par-
la de la imaginació. No em de tenir por
d'imaginar, és necessari tenir present
que tota realitat abans de dur-se a la
pràctica ha estat una imaginació, un
somni, mua anticipació d'allò que pot ser
real. També, Ilavors, ja es parlava de tu-
risme. I sobre la realitat d'aquell somni,
sols dim que cada tui. quan es desperti, si
no li agrada la real itat, que hi participi en
el canvi, pea) niai el conformisme i rac-
ceptació passiva del que creu millorable.

I així podrícin seguir sobre el que
ens transmet sobre l'ensenyança, sobre



                  

No és suficient una lectura de remem-
brança, sinó d'actualització. Qui no hi
veu una empenta pet aquí i ara? una no-
va crida a una nova resposta a les neces-
sitats actuais?.

Per tant, la história en actualitzar
aquest tipus de memória, en desvetlla
que la lógica d'aquesta memória es, pre-
cisament, la de posar-nos en camí: rés-
ser humà és hi ha de ser el Senyor de la
História. En aquest sentit aquesta memó-
ria esdevé perillosa, aquesta memória
(de la história) apunta a la nostra respon-
sabilitat, perquè és la que fa possible la
pregunta essèncial, inquietant i desvet-
lladora de la pròpia identitat ja que serà
molt distinta la nostra posició si ens con-
sideram els hereus, i els continuadors
cr una determinada cultura que comporta
un tipus de projecte socio-polític.

Perà avui no es vol recordar, u nil br
dit, hi ha interessos "interessats - en no
recordar, en que ningú recordi, perquè la
memória ens posa al davant les tasques
del present, com la conjunció del passat
i del futur, com el hoc de donar compli-
ment ids projectes, completarei que res-
ta inacabat, reconduir els errors, impul-
sar el que fa falta. El present, per tant, no
es un presentisme buit. efímer, descon-

insustancial.
D'aquesta forma el Dr. Font i Obra-

dor ens aboca davant la construcció del
monument al rei Jaime III. i ens parla
que es va dur endavant mitjançant la
coliaboració de corporacions, institu-
cions i personalitats, és a dir, no va ser
un aete all kit Wails pocs interessats. Ens
parla, a més, de subscripcions popu bars i   

"La Chata", tia del Rei Alfons XIII,
aclamada en la seva visita a la nostra vila  

Recordait ca del Comte de Romanones.
Els !liberals es commogueren quan

al balcó de La Forca.  
l'arno J.A.Mojer, sobre les finances del
Municipi i tantes altres que, ara, no po-
dem abastar.

Aquesta memòria que ens aporta la
História, no és sols un mer record de co-
ses passades, ens ajuda a fer sorgir la
potencia per no quedar sotmesos a l'es-
devenir inecímic d'uns esdeveniments, i
ens possibilita discern ir i desvetllar la re-
alitat de les coses, lent factible la inno-
vació, I' anar pasant a pm: a poc, si voleu,
des el' una ahstracció teórica fins a les
possihilitats de l'actuar concret adaptat a
la realitat. Sols en la mesura que som ca-
paps cr afrontar i alleugerir les mancan-
ces del nostre twin ens leim humans.

Així volem recuperar el què es ac-
tualitzar l'arrihada del Ferrocarril: el Dr.
Font i Obrador ens posa al clavant rem-
penta de Llucmajor, la nombrosa subs-
cripció cl 'obligacions, i la forma en que
'economia marca el ser de la societal...

"nos abria al futuro..." "un sueilo hecho
realidad" "instrument() de civilización y
prosperidad - .

quan ens parla de fora-vila i de
ragricultura, ens actualitza les repercu-
sions de la maquinització i de la mercan-
6 lització del camp, i de la innovació de
Ia màquina de pelar ameties, i de la mi-
llora de les novetats i canvis introduits
des de Llucmajor. També convé referir-
nos al que ens transmet de la industria-
lització del nostre poble. Ens chu: "Lluc-
major una vez mils no iba a la zaga".

Hi trobam la valentia, cl coratge deis
Ilucinajorers qUe no es deixen veneer,
miren de treure el millor, adaptant-se a
les característiques del terreny i de les
situacions que han de viure... basta mirar
els nostres camps i brollare l'admiració i
el reconeixement pels nostres padrins.
Pea) apunta sols a això sols la lectura
que ens presenta el Dr. Font i Obrador?.   

de tómboles. Es atrevit, clones, parlar de
consciència de poble?

I que aix6 no és una lectura esbiaxa-
da, ho podem veure, quan hi trobam que
recalca la ..."seva significació i la seva
transeendencia"..., !waffles que tornam
trohar en el diseurs de Mossèn Alcover:
i en la redacció del document quan la
primera pedra, escrit també en "mallor-
LIM". Per si encara quedíts cap chit-Act so-
bre la seva significació, ens transcriu
l'escrit de rarquitecte autor del projec-
te... "nohlesa i actitud decidida...
d'aquell home perseguit i ohligat pels
poderosos de la terra". No in lua aquí una
vegada nues reflectida la consciència de
ser quelcom propi, distint...?

En una altra part en parlar-nos de...:
"la cultura y la historia patrias", ens re-
corda que el Municipi és present en totes
les manifestacions del record al rei Jau-
me II, al qual no fa gaire, ens el definí
com el pare del nostre poble. Per què
aquesta presència si no es te conciencia
de res? A la vegada, també ens recorda
la presència de Lluemajor en la celebra-
ció de 6 segle che la mort de R. Lluil.

Entenem, chins aquesta I ín ia, que no
és una casualitat que el Dr. Font i Obra-
dor ens parli del secretan i del nostre
Ajuntament D. Guillem Aulet Peridis
"es secretari Masdéu", tant en el seu pa-
per decisiu per a l'arrihada del tren a
Llucmajor, conscient cie les conseqüèn-
cies que per al progrès del nostre poble
signifieava, dull) aquella visió que "nos
abria al futuro".. "ve acercarse con tan
importante instrumento de civilización
dias che gloria y prosperidad".

No li basta 	 i encara en altres
parts ens parla de la personalitat cabdal
d'aquest ilucmajorer quan ens diu, des-
prés de moites ¡titres de les seves actua-  

L'orgue parroquial fou inaugural el
1912, am!, una cerimònia presidida per
Mn. Anima Maria Alcover. El projecie

era obra de Mn. Miguel	 i Llompart,
el capella (.'anaves i el faster era mestre

Biel Mir del C/ Non. L'arguer va ser
n'Antoni Carden "A leg ria ".            
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cions, que "fue el alma de la Mancomu-
nidad dc Ayuntamientos Rurales de Ma-
llorca de 1 9 I 9". Aquella Mancomunitat
que fou l'oposició acurada contra el ca-
ciquisme d'aquells anys i la gran aposta
per la regeneració cultural i política de la
nostra societat, ja que no cs reduïa tan
sols a la defensa d'uns interessos econò

-mics, sinó que volia iluitar contra la ig-
norància, i aconseguir Faixecament de
les energies de tots els ciutadans i coor-
di nar els esforços per damunt d' interes-
sos parcials. Es un motiu de orgull tenir
un fill del poble que hagi pres tal com-
pro m ís.

No és una crida clara a actualitzar la
seva postura atenent com ell cis aspectes
materials, culturals i polítics de la nostra
societat?

Per quê el Dr. Font i Obrador al re-
eu perar la nostra memória calectiva,
recupera aquests textos? per quê no els
escamotcja?

La H istõria, si és així, no és la simple
recordanya d'uns fets passats, una simple
nostàlgia, si n6 que al posar-nos al da-
vant els lets com uns homes determinats
afrontaren la seva real itat, es converteix
en inestressa dc vida, ens mostra que no
hi ha una inevitabilitat cega, indefugible
de les coses, sin() que es l'ésser huinA
qui decideix.

El Dr. Font i Obrador en parlar-nos
d'injustícies, de sometiment, de poder,
de submissió, ens està ofcrint una memò-
ria que presenta aquelles dimensions que
permeten jutjar, formar criteri, crear au-
tonomia, ja que ens ajuda a fer sorgir la
potencia per no quedar sotmesos a un es-
devenir inmutable i cec de les coses ((lue
i noites de vegades no és res mês que
l'expressió (l'uns interessos que volen
restar ocuits perquè són impresentables a
Ia societat), i que una vegada destapat
ens dona l'oportunitat per exercir aque-
lles magnituds que l'antropologia consi-
dera propis de l'hum: projectar i inno-
var.

Avui és especialment necesari recor-
dar-ho quart ens troham inmergits dins
una (ma aclaparant de l'anomenat pensa-
ment (ink: i unilateral tecno-cconõmie.

Per tant, ens agradaria poder consi-
derar la história com a narració. La na-
rració, categoria avui recuperada pel
pensament actual, com a construed() de
résser huiM1 no és una simple recons-
trued() de lets passats, sin() expressió
d'experiencia ha mana, una interrelació
vivent del que ja ha estat i el que ara és.
Aquesta narració (história-memória)
alliheradora, desvetlladora, ens desperta
ja que ens duct no sols a oposar-nos i a
resistir, sin() a desplegar la nostra identi-
tat legítima corn a poble. Com a poble
capaç d'alguna aportació significativa a
la humanitat de les persones. A la huma-
nització del nostre mein.

Es hen ciar, en conseqiiéncia, que la
pérdua de la memória (de la história),

entesa en aquest semi t, no es sols la per-
(lua d'un passat considerat inservible per
a l'avui, sin() que afecta a la capacitat
per a la construcció del futur, afecta a la
construcció de la prèpia personalitat i es
un factor clan per a l'alineació humana.

La pérdua actual de la tensió entre
els orígens i la construcció del futur és
una de les defallenyes, de les mancances
més greus -i que seria necessari urgent-
ment reparar- del temps actual. Avui per
tot arreu s'aprecia un cansament, una
atonia, una falta d'il.lusió i d'un com-
promis one  i durable.

Sols una memòria de les injustícies,
(leis inacithaments, de les frustacions, de
les dominacions, dc les manipulacions,
pot ser una crítica valuosa de les contra-
diccions actuals. La memória exigeix
canvis, transformacions, projectes...
això, si és d'aquesta forma, ens aboca
clavant la responsabilitat personal sobre
quin Opus de memória cultivam. Ens
agradaria saber encoratjar cap a una
memória crítica propositiva.

Esperam que cl Dr. Font i Obrador
no estigui en complet desacord amb
aquesta assumpció de la seva obra, en
quant aquests sencills comentaris sobre
les potencialitats de la seva obra. Agues-
ta comi fianya estA Rmamcntada en els da-
rrers "rumors" que hem sentit.

J ust acahades d'escriure aquestes rat-
tles, acabam d'assabentar-nos que el Dr.
Font i Obrador ja està engrescat en un al-
tre propòsit. Es una nova curolla, -mai
més ben dit- com aquella idea que no
deixa viure al qui le té fins quc l'ha feta
realitat. Un iou projecte que ja h ali en el
seu cap i en el seu cor. Sense el cor no és
possible engegar una tasca semblant.

Es tracta de refondre la seva obra per
fer-ne un instrument manejable per a
l'ensenyança ills joves. Una altra vegada
el Dr. Font i Obrador, clan vicient, apun-

ta a l'esdevenidor, al futur del nostre po-
ble. Aquest pot ser un projecte de conse-
qiiéncies importants i eficaces, ja que
aquesta memória histèrica que ens fa
present ens ha d'urgir a respondre a les
situacions actuais de forma crítica (amb
criteris), capacitar-nos per a una respos-
ta adecuada i, per tant, eficaç.

Hem de saber dirigir els esdeveni-
ments, no sols deixar-nos dur al vaivé
d'ells, sense cap direcció. Si no tenim
cap meta, cap valoració per a la nostril
cultura -entesa amh el sentit ample que
se li dona actualment-, cultura clue sols
es real en la mesura que es fa present en
la história que anam vivint, no hi ha pos-
sibilitat de donar contingut, sentit i sig-
nificació al nostre ésser com a poble.

Sols si hi ha finalitat, meta, objectiu,
soul ni. imaginació, hi ha esperança, i val
el compromís i l'esforç perquè estan
plens de sentit i de densitat real: ja que
innoven, fan present una realitat que
abans no existia.

Per tant, si tenguessim autoritat o
competéncia, que no en ienim. animal - r-
em al Dr. Font i Obrador a no detall ir en
aquesta nova obra que s' ha auto-MIN-
sat. Per() el que si podem fer es manifes-
tar-li volem fer-ho publicament- cl
nostre agraiment perquè ofereixi ills jO-
ves aquesta memòria capaç de recrear i
contextualitzar, críticament. a cada ge-
neració, el compromís amh el seu ésser
propi personal i amh résser del seu po-
ble.

Una Histèria que sigui un projecte.
per a real itzar en com tí, cap a la comple-
ta humanització de l'esser

Una necessitat urgent i indefugthle.
•
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Confraries de Setmana
Santa a Llucmajor (i IV)

Llorenç Mascaró Company

Confraria de
Penitents de la

Joventut Serafica

L' actual confraria que rep el nom
de Confraria de Penitents de la Jo-
ventut Serafica, es una reminiscencia
que ha perdurat dins la história de la
Ciutat de Llucmajor d' aquest segle
fins als nostres dies; de la brillant i
antiga, en el seu temps, associació de
la Joventut Serafica, la qual ja fun-
cionava l'any 1920, essent el superior
del Convent el P. Esteve Amer i di-
rector de l'associació cl Ilucmajorer
P. Antoni Mójer.

L'objecte de l'associació era pro-
moure la formació social, cristiana,
cultural i recreativa dels joves Iluc-
majorers. En un principi pels actes
culturals i recreatius que s'organitza-
yen s'aprofitava el corredor que va al
Cor dc l'església Conventual. El
1929, essent superior del Convent
dels Pares Franciscans el P. Cristòfol

2n estendard de la Confraria

Ir estendard de la Confraria de
Penitents de la Joventut Seràfica

Esteve i director de la Joventut Sera-
Ilea el P. Vicenç Coll, es va bastir el
nou saló de l'associació. El 1931 és
nomenat superior del Convent el P.
Macia Horrach i el P. Cristòfol Esteve
queda com a director de la Joventut
Serafica; es dins aqueste mateix any,
q turn la Joventut Serafica empren una
brillant etapa de formació del jovent
d'aquells anys en tots els caires hu-
mans i religiosos. El 1941, el P.
Cristòfol Esteve és destinat a Madrid
i substituït com a director de la Jo-
ventut Serafica pel P. Sebastia Amen-
guai.

Fou el 1946, quan per obra del P.
Sebastia Amengual nasq tie l actual
Con ftaria de Penitents de la Joventut
Serafica; entre els anys 1944 i 1955,
aquesta associació va continuar man-
tenint-se en les seves activitats for-
matives; pea) iniciant una irreversi-
ble i lenta decadencia lins que rally
1955, moment en clue l'activitat
arriba a esser practicament

A la dècada dels 70 va començar a
I lorir novament i el 1994 es reorga-
nitzà. Aquests darrers anys la Confra-

ria ha aconseguit reviscolar hi ha co-
mençat una nova etapa de cara a
aquest non Os una Con fiaria
amb aires nous, amb una directiva jo-
ve amb ganes de Iluitar, que en cap
moment ha escatimat esforços per dur
endavant la Joventut Seràfica. Les se-
ves principals finalitats són a Ines de
participar de manera activa i digna en
els actes litúrgics i processionals de
Setmana Santa, tendir a una millor
formació religiosa i social dels seus
confiares i a una vivencia més auten-
tica de les coin memoraci uns de la
Passió i Mort del Senyor; també fo-
mentar la veneració de la Santa Creu
i desenvolupar i mantenir un clima de
confraternitat entre els confrares tot
inspirant-se amb l'esperit de Sant
Francesc d'Assis, amb projecció so-
cial cap a la resta de la comunitat cris-
tiana. La Confraria de Penitents de la
Joventut Serafica radica al Convent
de Sant Bonaventura dc Llucmajor. A
Pactualitat consta d' uns 325 con lia-
res.

.3r tslendard connnemoratin del 50
aniversari de la confraria de Penitents

de la Joventut Serafica



Indumentaria

Túnica de color negre, cenyida
amb el cordó de Sant Francesc blanc
amb tres nus, fermat a la part dreta.

Caraputxa negra amb l'escut de la
Confraria sobre fons blanc, amb el
seu contorn brodat amb fil morat. Al
centre hi ha una creu de color marró,
amb els seus caires negres i resplen-
dors grocs, dos braços creuats, un
sense maniga i l'altre amb maniga de
color gris, damunt una boira brodada
en fi I de color de cel. A més hi ha re-
presentades les 5 llagues de Déu, la
corona i els tres claus amb fil negre.

Capa de roba aspra i gril ixada de
color gris.

Sahates oscures, guants blancs i
ciri de Ilautó daurat.

Els confrares que van enmig guar-
den l'ordre i porten una creu de fusta,
les quals són propietat de la confraria.

Estandards

Grup de Tamborers i Pas de la caiguda de Jesús
(cortesia de la Confraria)

El primer és de la data de la fun-
dació de la Confraria, es de rally
1946. Es cl més petit de tots i esta
confeccionat amb tela de llana de co-
lor gris, i hi ha pintat l'escut de la
Con fraria.

El segon es del decenni dels anys
60, és fet per encàrrec del Pare Balta-
sar Cloquell. Confeccionat amb tela
de vellut gris i du brodat l'escut de la
Confraria.

El tercer es commemoratiu del 50
aniversari. Té forma de gallardet i és
de l'any 1996. Fou confeccionat a
partir del dibuix original del presti-
giós pintor Ilucmajorer Joan Calafat
Tomas, per les Germanes Zeladores
del Culte Eucarístic de Palma. Amb
Ions morat; mostra moti us decoratius
I brodats atilt) fil d'or i pedreria. Al
centre hi figura l'escut francisca a
l'oli sobre tela. A sota d'aquest escut,
i també obra del mateix autor, l'escut
de la Ciutat de Llucmajor.

Al revers sobre tela dc seda color
lilós hi porta escrit: "Confraria de Pe-
nitents Joventut Serafica-Llucmajor,
1946- 1996".

Passos

Dijous Sant

Pas de la caiguda
de Jesús

La imatge porta túnica morada
amb coi -d6 daurat. Tot el conjunt des-

cansa sobre una plataforma amb ro-
des coberta amb tela de color gris, tot
ell envoi tat pel cordó blanc francisca.
A la part frontal, el pas porta un escut
esculpit en fusta amb els emblemes
Ira nciscans.

Pas de la Santa Creu

Es una modificació del Pas del
Dijous Sant. realitzada per l'actual
Junta Directiva i que participa a la
Setmana Santa Ilucmajorera des del
1998. Va esser bendt el dia 10 d'abril
de l'any 1998, per el P. Sebastia Ros-
selló Horrach, Tor.

Sobre la mateixa plataforma hi
desfila la Santa Creu, objecte de ve-
neració de la Confraria. D'aquesta
creu hi penja un Ilenç blanc. Aquest
pas es hen huinil tal com pertoca a
l'esperit franciscà.

Grup de tamborers

En els darrers anys la Con Iraria
ha disposat de tamhorers per lacilitar
als confrares dur el ritme del pas. El
primer de tots, el 1995, va esser Joan

arios Oliver.

Altres objectes

La Confraria a més disposa d'una
vara nicluelada rematada am b l'escut
francisca, a més de setze creus de fus-
(a. Es tradició que qui porta la vara,
un cop acabada la processó, la depo-

siti al seu lloc fent-li una besada.
Així mateix, la confraria disposa

d'una Creu Rústega que es portada
per un confrare a la processó del Di-
vendres Sant. Aquesta Creu desfila
amb Hemp blanc i una corona gran
d'espines envoltant la Creu.

Pas de la Santa Creu
(cortesia de la Confraria)

Divendres Sant
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Banda de Música

de Llucmajor

La Banda de Música de Llucina-
jor, fou fundada Pany 1842. L'Ajun-
tament de Llucmajor acordà el dia 2
d'abril del mencionat any crear una
escola de música. La creació fou
aprovada per sessió plentria cl dia 16
d'abril de 1842, essent bade Joan Cal-
dés, acordant-se utilitzar el fons de la
Milícia Nacional, destinant-lo a la
creació d'una escola amb 24 al unities.

Un acte del pie celebrat
d'abril dc 1890 revela l'existència a
finals del segle XIX, de 2 bandes de
música, una dirigida per Gabriel Ver-
dera i l'altre dirigida per Rafel Rubí.

El 1920 s'uniren per primera ve-
gada les bandes dels 3 partits politics
(conservador, dirigida pel mestre An-
toni Jordi "Cotó"; Liberal, dirigida
pel mestre Dam ià Font "Pei xet" i
Maurista, dirigidapel mestre Miguel
Tomils "Calons"), am b motiu d' un
festival celebrat a la plaça de Sant Bo-
naventura. El 1921 el hatle Miguel
Mascaró Monscrrat decreti l'unió de
les 3 bandes, formant així la Banda

Estendard de la Banda
de Música de 1,1111.1,1(40r

de Música de Llucmajor, amb una
quarentena de membres, i s' acordà
que la dirigiria quatre mesos cada di-
rector.

Així fou en un principi, després
dirigiren un any cada un d'ells. La
primera funció que realitzaren fou a la
processó del Dijous Sant de l'any
1921. 

Quan aperegué el moviment na-
cional, la Banda es dissolgué. S'orga-
nitzà aleshores am h la direcció del
mestre Damià Font, una 13anda al se-
rei de la Falange.

El 1947, patrocinada per l'Ajunta-
ment nasqué una nova agrupació mu-
sical: "La Orquesta de Lluchmayor",
amb la direcció de Pere A. Jaume Ga-
rí "Medeta". Aquest any la Banda es-
lava integrada per 32 músics. La Ban-
da sostenia una escola on s'ensenyava
sol Ici g i instrument de forma gratufta.
Al mateix temps, participava a les
lestes cívico-religioses: concerts, cer-
caviles, etc. Passat un temps, els mú-
sics s'interessaven més per actuar CII

orquestres dc ball que a la pròpia
Banda, provocant aquesta situació
que la Banda estàs a punt de desa-
parèixer.

La Banda de Musica el 1992 (cortesia de la Banda de Música)



Banda del Yana Liberal, dirigida per ntestre Damia rota "Peixet" (arxin de la Banda de Música)

El 1970, cl batle de la Ciutat dc
Llucmajor Andreu Martín Burguera,
veient la difícil situació de la Banda
de Música organitzi una comissió de
inúsics per intentar reorganitzar-la.
Aquesta comissió estava encapçalada
per Guillem Tomàs Fcrretjans "Co-
llet", el qual posit en marxa l'Escola
de Música i al mateix temps contacta-
va amb Miguel Llopis (professor del
Conservatori de Valencia) perquè im-
partís classes d' instruments. Poste-
riorment el va substituir V icenç Cas-
tellano Alcaide, el qual segueix a
l'actualitat al front de la direcció de la
Banda. El primer concert que va diri-
gir va ser en l'homenatge popular al
mestre director Dam iii Font Molise-
rrat, l'any 1975.

Al Ilarg dels anys la Banda de
Música dc la Ciutat de Llucmajor, ha
actuat a tots els indrets de l'Illa. El
1986 participa a les Falles de Valen-
cia, especialment a la Falla Maestro
Aguilar Centel les. L'any 1989 es ce-
lebrt l'homenatge pòstum a qui va ser
el gran impulsor de la Banda de Mú-
sica, Gui lem Tomis Ferret jans, amh
motiu de la festivitat de Santa Cecilia.

A l'actualitat integren la Banda de
Música uns 65 components, la major
part són o han estat alumnes de l'Es-

cola de Música, que es la cantera de
lOrmaci6 per la subsistencia, per molt
d'anys de la Banda de Música.

Indtunentnria

El vestit que normalment utilitza
Ia Banda de Música a les processons
no varia a penes la de l'home i la de la
dona.

Es compon d'una camisa blanca
amb corbata Nau marl. Una america-
na tambó en to blau marí la qual du
cosit en el butxitcá superior l'escut de
Ia Ciutat de Llucmajor i a les dues so-
lapes que forma l'americana dues li-
res musicals de color daurat.

Els homes duen a mós, un pantaló
del mateix color i teixit que l'ameri-
cana. Les dones, per la seva part,
duen una falda de les mateixes carac-
terístiques quant a color i teixit que
el pantaló dels homes.

Completant Ia indumentitria tro-
ham la gavardina; la seva forma és si-
milar a la de qualsevol gavardina nor-
mal. Es dc color Nau marí, du vuit
hotons daurats amb una lira musical
gravada al seu centre. En el coll de la
gavardina hi ha dues lires (una a cada
costa() de color daurat, iguals a les
que duen les americanes a Ics sola-

pes. Es completa la gavardina amb
unes espatlleres sobre les quals va co-
sit l'escut de la Ciutat de Lluemajor.
Aquesta prenda es idèntica tant pels
homes com per les dones.

Estendard

Està format per una bandera de
color blau clar, la qual du brodat en
una lira musical de color plata i en el
centre de la lira hi ha brodat l'escut de
Ia Ciutat de Llucmajor, amb els seus
colors habituais. La lira amb l'escut
ocupa el centre de la bandera i es tro-
ba envoltada per unes fulles de llorer
brodades en ii Is verds, vermeils i
rats. Envoltant aquest dibuix tri) ha
unes grans iletres brodades en fil dau-
rat amb les paraules BANDA DE
MÚSICA DE LLUCMAJOR.

La bandera va subjecta a un pal
cromat i a l'extrem d'aquest

es troba enroscada una altiv lira, tam-
be cromada i anti) tons daurats i pla-
tejats.

El dia 1 d'abril de l'any 1982, va
ser beneït a l'Església Parroquial de
Sant Miguel Arcàngel de Llucmajor,
pel Reverend Bartomeu Fons. L'apa-
drinaren Joan de Vidal i Sa (Bar()
de Vidal) i Enriqueta Polo Verdaguer,
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Banda de la República dirigida per mestre Antoni Sastre Llopis (arxiu de la Banda de Música)

esposa de Vicenç Castellano Alcaide.

Música

Les obres que s'interpreten durant
les processons del Dijous Sant i el Di-
vendres Sant, són principalment les
seguents.

- ALMA DE ANGEL	 (sense au-
tor)
- CRISTO DEL PERDÓN Jose Gó-
mez Villa

- DESPEDIDA Ra fel LI ompart
Clar
- IN MEMORIAM	 Tófol Ba-
rros Vidal
- JESUS PRESO Emilio Cebrian
- MARCHA FONEBRE Chopin
- MATER MEA Ricardo Dorado
- MUERTE DE ASE	 E. Grieg
- PRESENTE Joan Xamena
- SANTA MARIA DE RIPOLL
J. Lamote
- SANTOS LUGARES Ricardo
Dorado

- VIRGEN DEL CASTILLO VIEJO
Rodrigo Santiago

Concretamente, a les processons
del 1999, la Banda ha interpretat les
següens obres:

- CRISTO DEL PERDÓN Jose Gó-
mez Villa
- MATER MEA Ricardo Dorado
- JESUS PRESO Emilio Cebrian
- SANTOS LUGARES Ricardo
Dorado •
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Joan Monserrat, vida d'una escola
a Llucmajor (II part)

Rafe! Garceran Aulet

Joan Monserrat te vint anys quan, el 1909, tot just co-
mençada la seva aventura clins el Socialisme local, propo-
sa a l'Agrupació, la necessitat de crear un centre de for-
mad() i d'alrabetització per als fills dels obrers, per tal
d'aconseguir-ne Una emancipació cultural. Aquesta escola,
segons sembla, anys abans, va funcionar sota di ferents as-
pectes. La idea fou estudiada per una comissiá i el primer
de novembre de 1909, l'escola fou fundada i va donar ini-
ci a les classes (ditirncs i nocturnes).

Com a primer domicili va tenir una sala en un tercer pis
que no reunia les condicions adients. El sètil de canyes
excessivamcnt baix, el feia obscur i antihigiènic. Els mo-
bles i el material es redden a alguns banes i pissarres, una
taula grotesca... CS més.

En aquestes condicions, com he dit, va començar a fer
classes amb cl segtient nombre d'alumnes: diiirna, 10; floc-
turn, 20; pea) gairebe no havien transcorredit elos mesos i
el nombre d'alumnes ja ascendia a 24 i a 36 respectiva-
ment, i al cap de mig any havia arrihat a la xifra de 36 i de
44.

La memorada comissió va veure progressos semblants
i va creure que s'havia de dotar l'escola del material ne-
cessari, i es varen adquirir els mollies indispensables corn
un globus terraqiii, esfera copernic i esfera armilar, alguns

!napes de grans dimensions, compas, semicercle, taula de
ministre i escriptori per al mestre, etc...

Era previst que l'escola lórmas part de la casa del poble
en un edifici Inds higiènic i Ines sèliel que tamhe elonas ca-
buda a la cooperativa, a l'agrupació i a la joventut socia-
lista. Horn preveia que hi hagués un jardí on s'instaLlas un
ginmas que servís d'esplai als nins que acudien a l'escola
i un teatre que acollís dues-centes persones.

Aquest projecte, el dc la Casa del Poble, el clel jardí i cl
del gitnnts, va cincelar en proposta, amb la qual cosa s'ha-
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gueren de conformar que l'escola fos al mateix Hoc.

Es trobaria ubicada, durant la major part del temps, a la
plaça Major del poble, en el número 35. Aquesta escola, va
acompanyar les dotze que ja existien a la vila, creades en la
seva majoria en aquesta primera dècada del segle XX, al-
gunes fins i tot amb Ines de cent escolars, com la dels fran-
ciscans o l'escola graduada, que destacava per l'activitat
desenvolupada per un dels seus mestres durant un període
semblant o parale1.1 a la singladura de l'escola socialista de
Llucmajor, Don Rufino Carpena Montesinos (des del 1909
al 1916).

L'escola, que seria anomenada dels socialistes, es ca-
racteritzava perquè no impartia cap ensenyament
ni politic. Era una escola neutra, basada, com diria Mon -
serrat, en les coses demostrables. No per no ser religiosa,
va deixar de donar una formaciá moral, ètica i social als

alumnes.
La creació d'aquesta escola, suposaria una infraestruc-

fora personal, que es va limitar a la presencia de Joan Mon-
serrat, com a únic professor durant els sis anys de la seva
existencia, i que el portarien a estudiar, per període de dos
anys, varies assignatures de magisteri, a l'Escola Normal,
per tal de millorar el mètode i la preparació pedagògica en
general. Era, doncs, un home sense titulació pedagògica,
cosa que no li importaria reconèixer i que anira solventant
amb dosis dc molta imaginació, lectura i dedicació. No de-
bacles podem observar com característiques de l'escola,
toes progressistes, encara no de moda en la majoria de cen-
tres. Estam parlant, per exemple, de la utilització de Ilibres
del mètode cíclic de Porcel (la graduació de l'ensenya-
ment per cursos), l'ensenyament neutre, l'higienisme dins
del centre, l'ocupació del temps de Ileure, el foment de la

imaginació i el pensament abstracte, a
través dels llibres de Calleja, i la utilit-
zació dels recursos més propers (els
seus contactes myth Carpena, professor
de l'Escola Nacional de Llucmajor).
Es clones, una escola molt en comunió
amh les idees institucionistes del mo-
ment. També, s' ha de destacar, des de
flavors, i tins al 1915 inclòs, la partici-
pació dels nins de l'escola socialista en
els actes que se celebraven el primer
de maig. testimonis les crò-
niques que passada aquesta data publi-
cava El Obrero Balear en números es-
pec ials, contant el que s'havia esde-
vingut en totes les viles de Mallorca i
de Menorca.

Les escoles laiques tenien grail
afluencia en aquells moments a
Franga, on els conservadors s'encarre-
gaven de difondre les seves Ma 11Ca IlCCS

i de desprestigiar-les, igual com pas-
sava aqui, perquè també serien els con-
servadors de les illes, qui davant qual-
sevol mostra vulnerabilitat expo-
saven als mitjans de coin unicació.
L'escola de Joan Monserrat no va ser
manco, i fou acusada pels conserva-
dors del moment, encapçalats per Mu-
lct i després per Mossèn Alcovcr, qui
l'acusaren de ferrerista, antisocial, an-
t ipatriètica tot client  que ensenyava eis
infants a odiar els seus pares. Idees poc
certes i exagerades, davant la neutral i-
tat de l'ensenyament d'aquesta escola,
mal anomenada dels socialistes.

Però la dels socialistes de Lluc-
major no era l'única escola laica de
l'illa en aquests moments; a Só! ler
n'apareix una altra. Aquesta inform&
ciò la tenim grades a les critiques que
horn pot Ilegir a la premsa d'aleshores.
En aquesta ocasió era una escola repu-
blicana. Es evident, doncs, que era una
idea que no havia fet niés que co-
menor i donar-se a conèixer per Ma-
llorca. •
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Testimonis documentals de la nostra història

Sebastià Carden i Tomas
Bartomeu Font i Obrador

(XXIV) Pedreny de Son Mulet per
l'obra de l'Església parroquial

Corrien temps difícils. Les obres de la nova fabrica de
resglésia parroquial projectades amb tant d'entusiasme un
quart de segle anterior pel rector don Toni Evinent, havien
sofert una desacceleració per causes polítiques i econòmi-
ques i es dubtava sobre la segurctat dels seus fonaments.
L'any 1801 surgí una qüestió de gran importancia com era
Ia dels materials i pedreny per assegurar-se una nova pe-
drera a Son Mulet que després de la de Galdent aporta el
mares niés considerable i de qualitat.

Donam a conèixer un document referit al pedreny de
Son Mulet i a la nova pedrera al costat de la de mestre Pe-
re Ballester, a la part de les cases de la possessió, i els pac-
tes que s'establiren entre el doctor Miguel Barceló, obrer
de l'església i regidor municipal, considerat com el mes be-
nemèrit promotor de l'obra i els trencadors habituals
d'aquelles pedreres, per tal d'assegurar-se el tall continual
i necessari per a dur a bon terme les obres.

sens expres consentiment de los Obrers de dita obre.
Mes es pacte que la obre ha de rebrer tot el pedrefiy que

ferem en dita pedrera essent rebedor, y lo havem de fer de
la calidad que necesitera dita obre, y fins estiga acabade di-
ta plase nos lo ha de pagar dita obre á raho de 10 lliuras per
viatge, y no podrem Nosaltres, ni la obre aumentar, ni de-
vellar el preu fins estiga acabade dita piase essent bo el pe-
drefiy.

Mes es pacte, y mos obligam los Sobre dits trencadors
fer el pedrefiy per dita obre cl temps que el necesitará, y

esta no podrá enviar á fer pedrefiy á dit 'loch sens expres
consentiment de nosaltres Sobre dits trencadors.

Mes es pacte que luego de haver rabut la Obre el pe-
drefiy que thicken' fet en dit lloch nos ha de pagar en diner
efectiu la particle de son valor, y mos obligam enar dit
lloch tolas las vegades que la obre enviara carros á dita pe-
drera per aportar el pedrefiy heurem fet á dita plase, essent
qualsevol de nosaltres en la present Vila.

Ultimament es pacte que tots los Sobre dits mos obli-
gam á pagar tots los dafiys, y perjuis que se ocasionarán de
no observar los pactas antecedents. Y volem que la present
Scriptura lingue tanta forse com si fos autentica y de ma de
Notari, y per no saber escriurer ningun de los Sobre dits
trencadors firma per ells, y de orde Jaunie Compafiy.

Sia publich y notori com vuy als 23 Agost de 1801.
Nosaltres lo Dr. Miguel Bared() Obrer de la obra de la

Iglesia y Regidor actual de la present Vila, de consentiment
de los darnes obrers, y Regidors de una part, y Antoni Tho-
mas, Juan Cardei I. Pere Ant. Roig, y Miguel  trencadors
de Pedre de part altre, Salient, y atanent que al present en la
pedrera de Son Mulct nos pot fer pedreny per la obra per
estar tolas las piases acabades, y havei-se de hobrir plase
nove, y ser esta molt costosa á causa de las maleses, pe-
dres, terra, y lOrts que se enquantren al comensament de la
plase, havem acordad obrir una piase nove per dita obre
Veynat del tall de Mestre Pere Ballester á la part de las Ca-
sas de Son Mulct la qual ja esta sefiada, y te onse pases de
!larch y set de ample, ab los pactas, y condicions siguents:

Primerament es pacte que la obre nos ha de donar per
ajuda de obrir dita piase, á nosaltres dits trencadors quinse

l uiras moneda de Mallorca.
Mes es pacte que dita pedrera ha de quedar per comp-

ta de la Obre, y no podrem fer pedrefiy per persona alguna

AMLL,SM •



JAll

AEROBIC

STEPS

AEROBIC INFANTIL

GIMNÁSTICA ARTÍSTICA

TAERWON-DO

HAPRIDO

MANTENIMENT

SAUNA

SOLARIUM

MASSATGES

5iaA. IÍ /41/44.11t4.0,F.6 4.44

fitk,tezt.% MO Eft,14A. AtAat,1114-)41tt14.

IDEQ_QUCLIEQIA

c-f t:,4; Vall, 49	 Tel. 66 11 58

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Fort°
Tel.: 45 70 78 • PALMA

48

CULTURA

La cuina
tradicional

Antònia A. Bonet

Carxofes

- Corn podria explicar com s'arregla una carxollt? Una
cosa aparentment tan senzilla i que, mal let, pot ser insu-
portable a l'hora de realitzar qualsevol recepta. L'aprofita-
ble és únicament la part de la hase. Arrabassarem les fulles
IC nint esment de conservar-ne la part blanca i carnosa, les
rentarem t. per evitar l'oxidació, les submergi rem dins ai-
gua acidulada d'un raig de llimona. Si les carxoles no són
ben tendres i desproveïdes de les fulles fibroses, millor
sera prescindir-ne i esperar una abra ocasió per menjar-ne.

D'altra banda, si disposant de carxofes (grosses o peti-
tes, es igual; el que és important és que siguin tendres i
fresques), descon fiau cr aquelles carxofes que en agafar-les
piquen perquè a dins seran peludes i no seran menjadores.

Si les carxofes blanques són delicioses, les morades
encara ho són més; malauradament aquestes darreres són
escasses i de temporada curta.

Gaud ¡rein d'una de les minors verdures que admeten
inljnitat de preparacions, entre les quals he escollit les se-
güents:

Carxofes i ous de quart-d'hora

4 carxofes senceres, preparades com es descriu més
amunt, es fregeixen dins oli d'oliva; es trenca un ou dins
cada carxola Frita, s'empolsa de sal i es fa cuallar uns mi-
nuts dins el forn hen calent. En treure-les, s'adornen amb
una trinxa de cuixot curat, passat per la paella.

Carxofes arrebossades

Es preparen i netegen les carxofes com en la recepta
anterior. S'escullen carxofes petites i se xapen en dos tros-
sos. Es bullen tres 'Minas i es treuen de l'aigua. Passades
en primer Hoc per farina, després per ou batut i finalment
per galeta picada, es fregeixen dins d'abundant oil d'oliva.
Es presenten a la taula dins una plata coberta per hit tova-
116, empolsades de sal i adornades anti) mitges II intones.

Carxofes i cap-roig

A un cap-roig, pescat el mateix dia, se li separa el cap
i les aletes, que serviran per fer un bon brou.

El tronc i la coa el dividirem en dos per Ilarg, deixam
l'espina a una de les nteitats. Dins una paella (hen gran per-
que hi capiguen junts peix i carxofes) fregirem el cap-roig
amb la sal necessaria i previament enfarinoat, tiles vuit
carxofes petites i senceres (2 dl. d'oli d'oliva són sufi-
cients).

Menjat quart encara crema es el que convé mes, sense
oblidar unes copes de cava fresquíssim. •



De cap a cap d'any
Andreu Ramis/Antoni Ginard

Maig

Pel maig la terra esti en saba. Ma-
duren les cireres i comencen els alber-
coes a finals de nies. Convé estanya-
dar o llevar els rebordal Is (leis arbres
fruiters perquè no prenguin la saba als
fruits. També es bon temps per empel-
tar garrovers, albercoquers i figueres.
El fruit de l'ametller comenca a estar
avancat, ja sabeu que per l'Aseensiá
(31 de maig), ni ametlla u ametlló. A
Ines, aquest era un dia molt assenyalat,
hom diu que In els aucells doeu bus-
ques al Mu.

Convé fermar els scmenters a la
vinya, comina sent bon temps per Ilau-
rar vinyes (final d'abril-principis de
maig) i esporgar-les o llevar el pampol
per tal que els raïms prenguin amb
Ines forca.

Pel maig„ a segar vaig. Aquesta di-
ta fa referéneia, sobretot, a la sega de
les haveres i de l'ordi i la eivada. L'or-
di no vol veure cl juny. El blat se sega
un poc més clivant, pea), recordau que
si plou els deu primers dies de maig,
quan el Nat está en llor, no va he; tuda
el gra que en aquest moment es con-
gria i hi ha moltes caires huides.

Durant aquest nies tainhe prepara-
ven per batre; feien la pots a les eres,
la qual cosa consistia a Hamm - hera
milli una arada de Ilaurer raves, segui-
dament bati en la terra am') un carretó
amb una post darrera i feien la pols, tot
això per tal de preparar l'era per Nitre
les raves a principis de juny.

Si sembMreu pèsols a la seca, se-
gurament serà hora d'arrabassar-los.

Als llocs d'aigua, sembrareu "sor-
go", blat de les Indies, mongetes i me-
lons. Poden trasplantar moniatos i co-

1 hr patates, raves i pastanages. No
oblideu regar de tant en tant. Si heu de
mudar el planter de pebres, s' ha de
mudar de dia vint-i-cine de maig en-
clavant. A la seca, el dia de la Creu (3
de maig) es un bon dia per sembrar
melons i síndries.

Si plou, creixen les herbes de les
pastures, hi ha molt de menjar i el hes-
tiar Boca de valent. Amb l'arribada de
Ia calor, tonen les ovel les; les han de
tondre anil) !tuna vella, si volen que la
llana no s'ami. Si voleu liana per fer
un matalAs o per filar, l'heu de rentar
¡nub I luna vella, ¡mil) Ileix in de cendra
cie clovella d'ametlla, ¡mil) aigua tèbia

per no escaldar-la.
Per evitar que les hísties cstassin

grosses en temps de leina, durant el
mes de maig, procuraven manar-les al
cavall o al gorà.

La mosca de maig atabuixa de gra-
nat cl bestiar i sobretot cls bous. Les
mosques emprenyen de manera persis-
tent el bestiar de llana, especialment
després de la tosa.

Les saons de maig són bones per a
les abelles i la i nef que s'extreu aquest
nies es la millor de tot l' any.

Pel !WS de maig totes les herbes
tenen habilitais curatives. Floreixen
els rosers. Les lidles de flor (els pé-

ta i s) de roser són hones per rentar els
tills. AI jardí, poden trasplantar roses
místiques, sols coronats, clavellers de
moro i al rabegueres, a les gnats convé
posar-hi closques de caragol amb la
boca cap amunt dins cl cossiols, per
conservar la humitat. Es cl temps de
collir violes, geranis, roses, margali-
des, sabates del Bon Jesús, nor de bo-
latxa, vaumes pensamenteres i

Les serps de maig no tenen verí;
(linen que el deixen damunt una pedra
plana. Per aix6, les posaven vives dins
una botella d'oli, la deixaven a la sere-
na i l'oli servia per curar ferides.

L'aigua de pluja de maig es la mi-
nor per cuinar les raves. Pei -6, si fa mal
temps, pot anar malament la cria de la
perdiu; especialment si fa I lamps, per-
qué la perdiu s'aixeca i les perdius pe-
tites es banyen. Entre el 5 i cl 15 de
maig, a (levers la Marina de LI UCIllit-

j or, neixen les pri meres perdius, men-
tre que a la Serra són una mica mes
tardanes.

El dia de la Creu (3 de maig) es
feia la benedicció de l'anyada i cle tots
els sembrats, la qual cosa cru una cc-
rim in molt important dins la page-
sia. Durant aquest mes tamhe comença
cl cicle de les fires de primavera. El
primer (Influente ja tenim la de Sineu
on poden anar a dentar ralys als trin-
xeters i a comprar picarols per a les
ovelles.

Dia 15 es la festa de Sam Isidre
Llaurador, patró dels conradors; dia 17
se celebra la festa de Sant Pasqual Bai-
lo, a qui invoquen per hen dormir i no
tenir niais somnis. Dia 22 es Santa Ri-
ta, patrona dels impossibles.

En general, cl maig te l'ama de bo,
perà pot tenir molt males obres. Les
of iveres treuen borra i de borra de
maig no ¡ne n'empatx. •
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- De tots és sabot que "la primavera, la sang altera", i
cada quatre primaveres encara s'altera mes. I si no, mirau
com ha canviat (i això anirà a més, fins a l'estiu) el com-
portament dels polítics. Uns per veure si milloraran la no-
ta; d'altres per intentar treure l'aprovat i uns altres per no
perdre el "suficient rascat" que tenien.

En general són uns mesos en els quals sembla que ca-
da dia es Nadal o Pasqua, en que tothom, amics i no tan
amics, se saluden i es feliciten les lestes. Deim en general,
perquè també es donen casos en que l'alteració sanguínia
es tal que es posen molt nerviosos i pixen fora de test.

- Aquest es el cas del senyor Rabasco, el comporta-
ment del qual no canvia, en tot cas s'accentua aquella alte-
ració de que parh'ivem abans. Recordem un plenari televi-
sat no fa gaire... ldò be, en aquest plenari poguérem (per
desgrkia dels telespectadors) veure i sentir les barrabas-
sades del regidor d'ASI. Quina gràcia que té a tergiversar
allò de "jo he dit - i "tu has clit". Semblava aquell joc in-
fanti I del "per aquí rn han demanat" i "per aquí m'han con-
testat". Antoni Garcies, va fer referenda a la redacció del
pla urbanístic en que es va confondre el "macizo de Ron-
da' . anti-) el MASSÍS DE RANDA i el portaveu socialista
va afegir que aquí no es Andalusia.

Rabasco, que no enten res de res, ni ho vol entendre, va
aprolitar aquest aclariment per tractar el regidor social isla
de xenõ fob, racista, maleducat... I el senyoríssim halle,
Gaspar Oliver, va afegir: "Sr. Garcies, si l'han ores,
s'aguanti!"

Dicten clue cada poble te el govern qtre es mereix. No es
vera. Llucmajor no es mereix un mal aprenent de politi-
quetxo demagog i insultador corn en Rabasco ni un bade
que li riu les grkies (aquesta anècdota es ales seriosa clue
no sembla) com ho fa en Gaspar. Be fa de no tornar-se a
presentar, perquè no el votarícm.

- Un grup de joves de Llucinajor, preocupats per la
manca d'un I loe on poder recul ir-se (només tenen el camp
d'esports, sa placeta cl' es Pins i una porxada d'una finca

pisos de plaça -!-) decidiren fer una recollida de firmes
que donassin suport a la sol.licitud clavant les autoritats
actuals i/o properes. Aina Llompart, en representació
d'aquest grup, va adreçar-se al Centre d'Informació Juve-
nil en espera que i i donassin la informació que necessitava.
N' Ama va dur molta mala sort perquè va topar amb la re-
gidora de cultura (amb la mes minúscula de les lletres pos-
sibles) la qual, a niés de prohibir que se li informs del que
demanava, sota l'acusació de 'voltios ho polititzau tot!",
dont una repassada que no li va quedar més remei que
sortir amb la cua entre les cames i arregar-se-les corn po-
gué.

- Quan el PSOE i el PSM crearen el CIJ i feren una ins-
cripció de totes les entitats del pohle tio ho feren perquè
servís com a arma cle control politic pel cacic, o escokt del
cacic de torn, sin() perquè tots els joves de Llucmajor po-
guessin gaudir de les informacions Tie els atenyien. Pareix
que allò que nasqué amb una finalitat concreta té, per als
governants actuals del PP-ASI, una finalitat ben diferent
(tu sí, perquè ets dels nostros, tu no, perquè no ho cts). Re-
marcam que són els polítics que actuen d'aquesta manera
perquè el personal del Centre actua de forma correcta en tot
moment.

- "Voltios ho polititzau tot!"
Qui va POLITITZAR la pujada a Grkia? Que va ser el

senyor Rector?
Un lloc que fins ara havia estat de tots, va ser pres per

les tropes del PP, convidant a paella com a preinici d' una
campanya partidista pagada amb els doblers de tots.

Diuen que els que tenen doblers no són els que en
guanyen sin() els que no en gasten. N'hi ha que, el refrany,
l'entenen així: "Els clue tenen doblers són els que, en guan-
y in o no, els que gasten són els dels altres".

- La creença que cada nin i nina te un "Angel de la
Guarda" que vetlla per la seva integritat, de vegades
manifesta de tal manera que, si no fóssim al final del segle
XX, poclrfem parlar gairebe de miracle.

Al Camp municipal d'Esports, una de les barreres que
separen la zona del futbol amb la de les piscines, sortí de
Hoc i caigué damunt un nin petit que passava. La barrera
actut corn una llosa clue hauria esclafat infant si no ha-
gués estat per la vorera, Ines alta, que va aturar impacte
dels ferros.

Estam segurs que això no tornarà a passar, pet-6 creim
que els serveis de manteniment de l'Ajuntament &Lien te-
nir certa responsabilitat que coses com aquestes no puguin
ocórrer. •
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Futbol 8 Copa Federació

Preferent
Espanya, I - Xilvar,
Lloseta, 3 - Espanya,
Pobler, 3 - Espanya,

Juvenils

La Victòria, 2 - Espanya, 2
Espanya, O - Ferrioler,
Pegucra, O - Espanya, 2
Espanya, 4- Port de Sóller, 2
Pcnya Arraval, I - Espanya, 6

Espanya, 3 - Badia, 4
Olímpic, 2 - Espanya, 2
Espanya, 2 - Peguera, 6

Futbol 7 Campionat de Mallorca

Fèmines
Xilvar, I - Espanya, 1
Espanya, 2 - Sta. Maria,
Sincu, O - Espanya, 3

Serverines, I - Espanya, I •

PLAÇA 18
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Esports
Resultats de futbol (C.D. Espanya)

Cadets la Copa Federació

Espanya, 2 - S.Pere, 3
Espanya, O - Cide, 6
Ramon Llull, 5 - Espanya,

Cadets 2a

Espanya, I - Olímpic, 5

Infantils la

Espanya, 4 - Badia,
Pollença, 3 - Espanya,
Binissalcm, I - Espanya, 2

lnfantils 2a

Espanya, I - Escolar, 6
Barracar, 5 - Espanya,

Alevins la

S. Pere, 2 - Espanya, 0
Espanya, O - La Salle, 5
Es Coll, 6 - Espanya,

Alevins 2a

Espanya, 2 - Son Scrvera, 0



ESPORTS

C.D. Espanya Atc. Benjamins - (Futbol 7)

Bernat Ful lana Puigserver, Ramon Caiiellas Grimalt. Josep Castell Aulet, Tomàs Solano Llamas, Xavier Simarro Bermejo,
Gabriel Montiel Pascual, Rafe] Salvit Gonaez, Artur Tugores Saiz, Sehastiuì Grimalt Bonet, Pere Ramon Alejandro, Eric
Jarefio Cifuentes, Pere Maya Alejandro, Miguel Martorell Saturn. Entrenador: Janine Manresa Duran i Salvador Cladera.
•

C.D. Espanya Benjamins - (Futbol 8)
Miguel Ton -its Sal lens, Tomeu Villalba Oliver, Jaume Cimoves Alvarado, Aitor Montero Santos, Tomeu Sal vi Toints, Jo-
an Sal \it Amer, Tomeu Gardes Tur, Josep Maria Sim() Sans, Francesc Roig López, Guillem Aide! (iarau, Joan Garau Al-
varez, Francesc López Hernandez. Entrenador: Miguel Cimovas Cardell. •
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Joventut Llucmajor Sub-22
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Entrenats per Joan Oliver els juga-
dors dcl Llucinajor en la Categoria de
Sub-22 compten l'ajuda del pre-
parador físic Toni Server i com a dele-
gada n'Ailla Quetglas. Ells són: Pep
Garcia, Pere Mayol, Julia Salas, Enric
Salas, Guillem Cladera, Pere Joan No-
guera, Llorenç Pinya jugant ainh Pere
Nadal i Joan Nadal que no són a la fo-
to, mes en Francesc Vidal i n'Andrés
López, clos juvenils que reforcen
l'equip en algunes ocasions.

La Sub-22 (ahans anomenada sub-
23) es una categoría que quasi mai ha
trobat hen he el seu lloc dins del basquet halear, senzil l a-
ment perquè s'han d'agrupar equips de molt diferents pos-
sibilitats; així hi ha clubs que el seu equip principal Os de
II, coin el Gesa-Alcúdia, el Ciutat d'Inca o El Sant Josep,
que mantenen aquesta categoria amb un equip molt fort,
semi-professional, en canvi d'altres com Llucmajor, que
encara que estiguin a un Hoc d' impas ahans de la pr ocra
autonOmica, no es cl mateix, sí que ho és com a cantera del
primer equip, pea) es que el primer equip és molt Ines l oit.

Sia com sia, els de Llucmajor, que han jugat al grup A,
malgrat que de principi no fos el gust de l'entrenador, per-
que hi havia equips molt superiors, de nou han quedat 5è i
estan jugant per la permanencia. Des d'un principi de la I h-
ga varen jugar molt hé i sols els tres darrers partits tingue-
ren derrotes importants; ara no han perdut cap part it i estan
demostrant un gran equilibri i harmonia en el joc.

Cinc d'ells ia ja anys que juguen conjuntats, practica-
ment des infant ils, els demés s' hi han anat alégint des de
cadets i han agalat un ritme molt fort. Sán uns jugadors
que es cuiden molt, Can els entrenaments, dimarts, dijous i

divendres, tal coin cal i estan preparats físicament amb
molta de cura.

Que l'afició que duen aquests joves jugadors i les seves
ganes de lluita els continUi acompanyant com fins ara.

Enhorabona i endavant! •



ESPORTS

Notes columbUiles

Entrevista: Antoni Oliver i Garau
Avui parlam amb en Toni Oliver

i Garan, tin deb; columb6fils Ilucma-
jorers que més feina ha let i fa pel
nostre Club. Des dels anys vuitanta
ha ocupat càrrecs de responsabilitat
i, cosa important, s'ha responsabilit-
zat d'agnelles feines que li han estat
encomana(Ies. Avui és el tresorer,
pera tots recordam que fou ell el que
Pany 1986 ens va embruscar a tots
anil) el Primer Trofeu Ciutat de
Llucmajor de Columbolilia que fou
U Ill realitat el 28 de març d'aquell
any, amb el suport economic del Con-
seil Insular i de l'Ajuntament de
Llucmajor i (le les moltes passes que,
en coni a president i d'altres so-
cis, donaren per organitzar-ho.

Pera avui no parlarem de
organitzatin i esportiu que fon mitten
primer Trofeu, ni de les rites que coin
a president (1985-1986), president de
curses (1982-1984), tresorer ( 1991-
1999) o secretari (1989 - 1991) ha mar
cat dins el Club, ni de les tres vegades
que va ser el guanyador del Trofeu
de la Regularitat "Bar() de Vidal" els
anys 1981, 1983 i 1984.

Ens interessa parlar, ara, de co-
loms i de coloms que amb una tem-
porada de curses són capaços de fer
un caramull de quilòmetres més que
els altres i emportar-se a casa PaneIla
d'or. 1 d'aix6, en Toni en sap un pot:,
unpoc molt, ja que per quatre vega-
des se l'ha enduita.

Quin és el secret per guanyar
l'anella d'or?

Els dos primers troleus "As Palo-
mas" 1984 i 1985 foren sense cap tipus
de plantejament. Eren les temporades
en que el meu colomer estava de vena i
els coloms venien de per tot. Per molt
dura que los l'amollada i adverses les
condicions atmosfèriques, si hi havia
coloms a Llucmajor, mi (fells era meu i
això feia que a les darreres curses dins
el colomer hi hagués unes quantes d'aus
aunt) molts de quilòmetres baix de les
ales.

Ara, a les dues darreres temporades,
sí que hi ha on plantejament i unes re-
gles per conseguir que un (Ids meus co-
loms sigui el campió de l'anella d'or.

Quin és el plantejament?
Comença ben prest, a les primeres

Eivisses, observant quills són els co-
loins que arriben amb més bones condi-

eions de l'amollada i que es recuperen
més rapidament.

Una vegada seleccionats, són enga-
biats a velocitat i els cronometrats que
s'han recuperat físicament de l'esforç
són tornats a engabiar a velocitat i així
successivament.

Quail duen tres o quatre penínsules,
de velocitats o mig fons, són preparats
per fer un fons o gran fons determinat i
els que són cronometrats, diacilment
seran superats per un altre.

Quines regles segueixes?
La primera es l'observació, cl saber

quins són els coloms que han de passar
a formar part ciel primer equip que sera
engahiat a la primera cursa de velocitat
que es dura a terme a la temporada co-
lombófila. El clue importa no es que si-
guin capdavanters, el (Inc interessa és
que arrihin tranquils, descansats, que
els sobrin les l orces j que per dura que
hagi estat l'amollada rapidament es re-
cuperin.

La segona es, d'entre els primers,
seleccionar aquelles aus que tenen un
sentit de la territorialitat mes despert,
les que tenen un lloc determinat dins el
colomer i el delCnsen davant Ics intrus-
sions. M'agrada aquell colom o colonia
que sempre esta a un mateix Hoe i que
no l'abandona davant una intrusió, són
aquells que té piquet] a la ma o Chi pe-
guen cops d'ala sense fugir.

La següent es donar-los feina, it
amollada darrera l'altra, en sis setmanes
sortir-ne quatre. No mirar prim ni retgi-
rar-se davant les pèrdues.

Pere) no té sentit seguir aquestes re-

gles si la salut i result lisie de les aus no
és cl millor. Per això s'ha de cuidar
molt l'alimentació i les mesures sanità-
ries preventives.

Quina alimentació tenen els teus
coloms?

En aquests darrers anys els estic do-
mint mescla "esport" que es troha a la
majoria de comerços del rain. Mir que
sigui la més neta i variada possible i en
el moment de les curses l'enriqueixo
amb lleguminoses, [avó i xítxeros, am')
un percentatge del 25%.

Sense deixar dc banda que és a l'es-
tiu, en el moment de la muda i el des-
cans, quan els coloms han de tenir
l'aportaci6 necessària d' ordi i pipes que
necessiten per poder forma el sett plo-
matge.

Com a complements reben Vitami-
neral de la casa Natural i copinyeta du-
rant tot l'any.

I de mesures sanitàries, qui!?
L'aigua clara i neta de la xarxa d'ai-

gilt( del poble. I de forma periódica trac-
tamcnts preventius per evitar els para-
sits interns i les malalties infeccioses.

A niés de les VaClIlleti ohligatóries.
Com els prepares per a les amo-

hades de fons i gran fons?
M'agrada que vagin aparellats i ten-

guin ous o WI colomí d' tins pocs dies,
pern aquesta postura es difícil deem a
qué han sortit de forma repetida del co-
Iotncr. Es aquest el mot iu pel qual It in-
terés pels coloms aitih un bon instill( de
territorialitat. Un exemple es la lamella
roja que a la temporada passada va
guanyar l'anella d'or, de tota la tempo-



rada no va anar aparellada però tenia el
seu lloc dins el colomer i sempre hi era,
el del'ensava davant les intrussions i nel
va perdre en tot el temps.

Altres vegades s'aparellen. Ilavors
lien el seu company, el deixo d'enga-
biar i el resultat es una gratificació Ines
a la tornada.

Tot aim') du leina, s'ha de tapar els
Hoes que ocupen els coloms viatgers
per evitar bregues a la tornada i quan
van aparellats, de vegades convé tenir
separat el seu company per evitar que
prengui un nou company entre el dia de
l'engabiada i el de hamollada.

Però per aconseguir aquests re-
sultats és necessari disposar de co-
loms, la sang té molta imporamcia.

Què ens podries dir quina és la
procedència de les teves aus?

Està molt ligada en els meus inicis.
Els primers colon's [(wen regals dels

socis del Club que habitaven a Can Piu,
d'entre ells record un d'en Joan Agullo
i altres del mateix Joan Gari "Joan Pi u'',
a més (runs quants que me va arrambar
en Llorenç Pons, en "Llorenç Cornet",
el meu cosí.

Era h any 1974 i fou a la temporada
segiient, les curses de l'any 1975, quail
me vaig estrellar.

Amb aquells coloms vaie fer les
primeres parelles i vaig començar a
anellar els primers colomins. Més en-
clavant vaig reforçar el quadre repro-
ductor amb anglesos d'en Piu (Somo-
losqui-Catris), amb uns morenets d'en
Miguel Puig "es Barralet" (encara tene
present l'amollada de Villanueva de la
Serena, a la temporada 1981, tres clics
de hrusquina i vent de clavant, el colom
va arribar el tercer dia i lins el dhotis no
va poder pujar al seu niu. Era cl 57.050
del 78 una femella moreneta reealada
p'en Miguel Puig "Barralet". Aquest
animal fou un dels meus puntals clins
del quadre reproductor. ("He tengut
quatre o cinc coloms que destacar
dins la dècada dels anys vuitanta
peri) cap com la moreneta" ), els
"Ulisses" d'en Toni Coll (el pardo de
Villanueva), els coloms d'en Xim Ja-
ner i els "Dorden" de la parella n°1 de
Can "Castor-Osorio".

És a finals de la dècada dels anys
1980 i principis dels anys 1990 quan
vaig anar introduint Arcs animals que
no i ne donaren els resultats clue espera-
va i que nie feren perdre un poc la línia
que havia seguit bins a les hores.

A l'actuah tat intent retrohar el camí.
Ce re refer el quadre reproductor amb
coloms viatjats a casa i seleccionant
molt eis elements que vull introduir
chaltres colomers.

I ara parlem un poc del passat.
Quiiisforen els tens inicis dintre de
l'esport columbèfil?

Aquesta afició la vaig aga Far acci-

dentalment. En els anys setanta habita-
va en el Bar de Can Pin, al carrer Orient
cantonada carrer de Gràcia, on el món
dels coloms era present a tothora. I sen-
tint parlar d'aquests animals que venien
(I' Eivissa i la Península me vaig anar
introduint-hi.

El fet que un colom que havia guan-
yat a un sortee d'un repartiment de tro-
feus, al qual vale anar convidat p'en Jo-
an Garí "Joan Piu", nie fugí d'una au-
cel lera, fou hespurna que t'encengué.

Quins records tens d'aquell pri-
mer any?

En aquella temporada, tenia el colo-
mer a Bef1110C, vaig començar amb vint
coloms i vaig acabar en vuit, havent en-
gabiat a Eivissa, Alacant, On Jijona,
Xinxilla, Tijola, Màlaga i Valdepenyes.

A la primera Eivissa els vaig dur a
tots i a les altres els vaie anar repartint.

De Valdepenyes vaig cronometrar
un colom, fent tercer de neòfits de Ba-
!ears, era un pardo, fill del pardo angles
d'en Pi u, i record que de colomí fou
agafada i indultat per l'agafaclor perquè
era molt amic d'en Pin.

A niés del tres trams "Bart) de
Vidal" quines altres rites esportives
recordes amb més aNlagadura?

A nivell general:
Un Primer de la Classi Iicació de Se-

guretat Colom d'Argent Jaunie Mai mó
i Alumsa.

Cinc Primers de la Classificació de
Designats "Trofeu Bernat Castell" i
"Trofeu Fruites cl Molí".

Quatre attelles d'or "As palomas"
dos 1984-1985 i dos anelles d'or 1997-
1998.

Dues vegades segon de la Classifi-
cació General de Regularitat.

Ducs vegades segon de la Classifi
cació de Designats.

Medalla i diploma a l'Olimpíada de
Toquio de l'any 1981 amb la famella
rossa n°55.488 de l'any 1978.

Quin ambient hi havia al Club?
En els anys setanta hi havia molt

més ambient, els vespres ens reuníem,
normalment mes d'una vintena de so-
ds, al Bar Esport "Cas Borrico" on hi
havia el local social i cl lloc "d'enjan-
le", per parlar de coloms i del món que
els envoltava.

Es (linen a ternie tries activitats de
hirnia conjunta i la majoria de sods hi
participaven. Record les curses de velo-
citat dins l'Illa per equips...

Socialment es vivia més la colum-
bofília que a hactualitat. Avui es viu
més individualment que Ilavors.

I ara passem a parlar de com es
troba la Columbolilia a l'actualitat,

les portes del segle XXI. Quina és la
teva opinin?

S'Int millorat molt quant a les con-
dicions en que viatgen els nostres atle-
tes cap al punt d'amollada, els conteni-

dors són un gran avanç.
Pea) esportivament culs resulta dill-

cil millorar les fites dels anys setanta i
principis dels vuitanta. Record Fatty
1970 en que en Xim i Pep Castell feren
primer i segon respectivament de
hamollada de Màlaga i l'any 1974 quan
en vengueren devuit de Màlaga. En
aquells anys es va cronometrar de Me-
rida, Sevilla i Portugal "Lagos (Pons)
Lisboa (Lia)".

Per a mi. clos són els mals, la mas-
sificació i el temor a les amollades de
gran fons.

El primer es de caràcter personal, i
cada un In ha de posar remei a casa,
sense deixar de banda el que pot fer la
federació potenciant les curses de co-
loms viatjats.

L'altre solució es a nivell de Fede-
ració, Grup i Clubs. Manca una rees-
tructuració on a la temporada de curses
estiguin presents dues o tres amollades
de tiles de set-cents quilòmetres (Puerto
Llano-610 (iuilòmetres- com a gran
forts no té sentit). Això que ara pareix
una utopia, fou realitat a les tempo-
rades de curses de finals dels anys se-
tanta i principis dels vuitanta. La si-
tuació Geogràfica es i era la mateixa, i
les condicions atmosfèriques són molt
semblants. Seguidament seria necessari
que aquestes curses fossil' una part im-
portant dins les proves que els clubs
elegeixen per fer la seva temporada de
curses. "Tots recordam la solta de Don
Benito on els pocs coloms que hi havia
eren quasi tots els del nostre Club".

I entre les amollades de eran fons hi
haurfem de col.locar Lisboa encara clue
los un pic cada dos anys. És una assig-
natura pendent pels amants dels coloms
de il alga distància.

I esportivament, què opines del
nostre Club?

Aquests darrers anys seran molt di-
fíci Is de millorar, no tots els clubs ma-
llorquins compten amb unes primeríssi-
Ines fieures coin en Llorenç Tomàs i
Sastre, Campió absolut l'any 1997, Ju-
lià Monserrat i RaIal, Campió absolut
['any..., i en Joan J aner i Andreu, Cam-
pió absolut l'any 1998, o amb uns espe-
cialistes del gran fons com són en Joan
i en Bernat Bonet (tots recordarem
per molts d'anys la famella cendrosa
del 98 que anil) un temps d'onze bo-
res i mitga va recórrer el mateix dia
els vuit-cens cinquanta quilòmetres
que separen Badajoz de Llucmajor).
Per6 a ai xò hem chaIegir que aquests
rio estan sols, darrera lu ha la resta q Lid

els va ben aprop i els empeny de va-
lent, són en Llorenç Socias, els  germans
Sebastià i Jaume Ballester, en Francisco
Rosselló, en Bartomeu Barceló, en Jai-
me Server, en Xi ni Jailer, en Llorenç i
en Jeroni Tomàs, en Jaume Amengual,
na Vict6ria...



Crec que el nostre dub entrara
en el segle XXI seguint el seu moment
daurat.

Gràcies Toni

Classificacions de les Curses de Velo-
citat, Fons i Gran Forts de la Tempo-
rada 1999

Classificació General de les curses
d'Eivissa

Jaunie Server
2.- Joan Janer
3.- Bartomeu Barceló
4.- Bernat Bonet
5.- Antoni Oliver

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

ESPORTS

Velocitat:
Calpe 06/03/99

I.- Francisco Rosso 116
2.- Julii Monserrat
3.- Victòria Forster
4.- JuU Monserrat
5.- Bernat Bonet

Calpe 15/03/99

1.- Julià Monserrat
2.- Bernat Bonet
3.- Francisco Rosselló
4.- Joan Liner
5.- Victòria Forster

Calpe 27/03/99

I.- Jame Server
2.- Llorera; Socias
3.- Jaunie Server
4.- Bartomeu Barceló
5.- Jaume Server

Calpe 10/04/99

I.- Llorenç Tonìùs i Sastre
2.- Jeroni Tomàs
3.- Victória Forster

4.- Julià Monserrat
5.- Llorenç Socias

Mig Fons:
Oriola 20/03/99

Llorera; Tomàs i Sastre
2.- Jaume Server
3.- Banat Bonet
4.- Julià Monserrat
5.- Julià Monserrat

Oriola 03/04/99

I.- Joan Janet -

2.- Llorenç Tomàs i Sastre
3.- Llorenç Socias
4.- Llorenç Socias
5.- Bartomeu Barceló

Lorca 17/04/99

Julià Monserrat
2.- Joan Jailer
3.- Llorenç Tomàs i Sastre
4.- Antoni Oliver
5.- Jaume Server

Totan 24/04/99

I.- Victoria Forster

2.- Joan Janer
3.- Llorenç Tomàs i Sastre
4.- Llorenç Socias
5.- Jaunie Amengual

Fons
Almeria 01/04/99

I.- Germans Ballester
2.- Joaquin Jailer
3.- Bernal Bonet
4.- Llorera; Socias
5.- Llorera; Socias

Baza 03/04/99

Jaume Amengual
2.- Joan Jailer
3.- Julià Monserrat
4.- Bernat Bonet
5.- Joan Jailer

Grans Fons
Puerto Llano 23/04/99

I.- RIB Monserrat
2.- Joan Jaume
3.- Joan Janet -

4.- Jaume Server
5.- Germans Ballester •

CENTRE OPTIC
EXPOLENT



Entre noltros
Dades estretes del registre oficial

del Jutjat de Llucmajor.

Naixements

PERRUQUERIA

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

0‘,

e-117%1', //, (:-.X/ 	 "

A. SASTRE
»N i t

C/ Revolta, 11.
--e Tel. 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 atendrà personalment el nostre representant,

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

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

(Llucmajor)

C/. Marina, 104 • Tel.: 971::,

- Gabriel Tomas Torres, fill dc Miguel i Francisca, nas-
qué cl I 3-3-99.

- Ai nhoa I harrondo Gout il a, filiala d' Angel M iq ue I i
Margalida nasqué el 25-3-99.

- Chris Rafael Richter, fill de Riidiger i Non, nasqué
el 18-10-98.

- Alejandro Rubio Soler, fill de Víctor Manuel i Ange-
la, mist.* el 28-3-99.

- Maria Ferretjans Solivelles, filla de Joan Antoni i
Maria Antònia, nasqué cl 29-3-99.

- Francisca Salvá Puigserver, Villa de Joan i Práxedes,
nasqué el 1-4-99.

- Maria Antònia Matas Barceló, filla de Jaunie i JerO-
n i ma, nasqué el 3 1 - l-99.

- Antònia Bonnín Fiol, filla de Josep i Antònia, nasqué
el 31-3-99.

Matrimonis

No hi ha nous matrimonis inscrits oficialment a la da-
ta d'avui 27-4-99.

Defuncions

- Gabriel Panisa Batle, morí el 20-3-99 als 54 anys.
- Francisca Ana Vidal Mesquida, morí el 27-3-99 als 84
anys.
- Josep Beltnin Romero, morí el 30-3-99 als 62 anys.
- Joan Ferrer Adrover, morí el 3-4-99 als 80 anys.
- Margalida Panisa Rado, morí cl 3-4-99 als 89 anys.
- Maria Costa Escandell, morí el 1-4-99 als 75 anys.
- Josep Martín Burguera, morí cl 8-4-99 als 76 anys.
- Andreu Julia Julia, morí el 11-4-99 als 87 anys.
- Pedro Rigo Manresa, morí cl 15-4-99 als 90 anys.
- Alcksandra Davidovic, morí el 13-4-99 als 42 anys.
- Barbara Luise Mertens, morí el 18-4-99 als 80 anys.
- Maria Mudoy Sanmartín, morí cl 20-4-99 als 89 anys.
- Eulalia Tel -rasa Vicens, morí cl 21-4-99 als 89 anys.
- Aina Maria Salva Roca, morí el 21-4-99 als 87 anys.
- Margalida Tomàs Vidal, morí el 22-4-99 als 87 anys.
- Jeroni Ferrer Ferrer, morí el 23-4-99 als 57 anys.
- José Luis Gonzalez, morí el 8-4-99 als 24 anys. •



GPassatemps Pes forat
a -es irric)ix

Sopa de lletres
Llorenç Mascaró

10 pobles de Mallorca
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C J V FAZ LG YOAXMV

Solució del mes passat

- Corriol
- Xivitona
- Fuel!
- Tiruril.lo
- Cama-roja
- Batallaire
- Avisador •

No! No sún les grues del polígon industrial de son No-
guera. A son Noguera nomes n'hi ha una. Aquestes, són les
grues del Centre Geriitric de so n'Antelm. AI gran com-
plex turístic-hoteler n'hi ha vuit.

Devia ser profeta, en Maties Garcies (PSM) quan, fa
cosa de deu anys, ja va predir en què es convertiria la de-
claració d'interès social d'aquella finca, i fou l'Unie que
s'OposI a la mall feta. • 

ESPORTS       

REPARACIONES EN GENERAL DE AUTOMÓVILES, MOTOCULTORES,
MOTOSIERRAS, MOTOBOMBAS, CORTACESPED, ETC... 

Coblecció Primavera i Estiu '99
Gran assortit de roba, xandalls i esportives  

TALLER AUTORIZADO 	
PEDRO NOGUERA

EN SENAT
saw imseile•  

Pl. Espanya, 39 Telf. 12 10 00  • 07620 LLUCMAJOR (Mallorca)  Calle Ripoll, 30 - Tel. y Fax: 971 66 22 13 - 07620 Llucmajor (Mallorca)              



CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES  

Clinica Dental
Ortodòncia

Maxila Facial
Psiquiatria
Psicologia

Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica
Or

Rehabilitació i Fisioteràpia
Oftalmologia

RA, Radiologia .„
Podologia

Centre Auditiu

Medicina General (lgualatori)

Pediatria

Cardiologia i Aparell Respiratori

Aparell Digestiu

Anàlisis Cliniques

Cirurgia General
Cirurgia Vascular

Neurocirurgia

Nutrició i Dietètica

Dermatologia

A.T.S, (lnfermeria)

CEiti

LLUCMAJOR

HORA Rl:
de les 9'()0 h.
a les 21'00 h.

IMEQBA
CAN PLANAS   

AsSF,GUIANcES: AXA - ADESLAS - AGRUPACIO MUTUA - ASISA - IMECO CAJA SALUD
MEDIFIATC - GRO UPAMA - NOVOMEDIC - ONCE - PREVIASA - SANITAS - VITALICI

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

Plaça d'Espanya, 56- Tel.: 971 12 00 64- Fax: 071 120 426

per ter millers

A VP CORSO
COMPRAR

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



Audi Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.

4111M
spIrmktm ll

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

U 11110
BLAUPUNKT

SE SVICf

IliedSignaI
AUTO.,

Bendix®

•3 egos de garantia

•Minima nivel de ruido

•Alta eficiencia energética

Ronda Ponent, 27 - T'l. 66 01 70

Ait'
/pet

• rstëlItto vontitundista
•Optima relación precio/calidad

El único Aire Acondicionado con Sistema




