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4)Editorial

Molts d'anys
Llucmajor

Els responsables municipals, almanco segons el programa presentat re-
centment, tiraran la casa per la finestra amb motiu de la commemoració del
700 aniversari de la fundació de Llucmajor (1300-2000) pel rei Jaume II.
S'ha previst la celebració de més de 50 actes, els quals es desenvoluparan
des del mes de juliol fins a final d'any i, com ja és habitual amb motiu de les
fires, la majoria d'actes es faran cl nies d'octubre, amh altar fumat i missa
de tres el dia 8, dia de la tercera fira.

Els dos objectius principals de la celebració, segons els autors del pro-
grama són: "recuperar la história, cultura i tradicions de Llucmajor" i "in-
tegrar tots els ciutadans dins un projecte cultural coml.', de futur". De mo-
ment, i a pesar de tractar-se de dos enunciats o d'una simple declaració de
hones intencions, suposa una sorpresa agradable quan arriba des d'un equip
de govern (PP-ASI) diguem que poc propens a manifestacions culturals,
educatives o simplement informatives per als ciutadans.

Exposicions, música, teatre, publicacions, beques d'investigació i la
convocatória, amb periodicitat anual, dels "Premis Llucmajor", un certamen
convocat per a "la promoció de la creació cultural i artística" comparteixen
aquesta vegada la capçalera d'un programa d'actes amb les manifestacions
esportives i fins i tot inicialment en surten heneficiades. Quant al binomi jo-
ventut-tercera edat el programa manté l'habituai i actual tendencia favora-
ble als majors en perjudici de les activitats formatives d'oci per als joves.

Quan la ciutat és a punt de sofrir cl parèntesi i l'exode de nombrosos dels
seus ciutadans amb mutin de les merescudes i anhelades vacances estivals,
l'ajuntament ha fet pública una declaració d' intencions (amb un pressupost
que supera els 70 milions de pessetes) que obre una porta a l'esperança d'un
canvi en la política de la Casa de la Vila. Si el canvi es concreta, benvingu-
da sigui la celebració del 700 aniversari de la decisió de Jaume II d'ordenar
vila la primitiva alqueria de Ramon de SantMartf. En aquest cas, molts
d'anys Llucmajor! •



LOCAL

Retolació de tres
nous carrers

A.T.

Al darrer plenari ordinari celebrat per l'Ajuntament de
Llucmajor es va acordar donar nom a tres carrers: el que
dóna a la rotonda d'el molí "d'en Monjo", que s'anome-
narit Avinguda Pare Boscana; el carrer que enllaçarà amb
Ia del Rei Jaume H, que es dirà Reina Esclaramunda, i el
que enllaça son Grauet cap a cala Blava, que s'anomenarà
Al fons III.

Sobre el tema de donar nom a nous carrers, recordam al
batle Lluc Tomàs, que ja fa bastant anys, en un altre con-
sistori Ilucmajorer, es va acordar en sessió plenària i per
unanimitat nominar dos nous carrers, quan l'ocasió així ho
permetés, atilt) el nom de dos exbatles de la ciutat, pels me-
rits en favor del progrés de Llucmajor. Aquests varen ser
Bartomeu Sastre, que fou batle en temps de la República,
promotor de la construcció de les Escoles públiques entre
altres millores, i Gabriel Ramon, el qual va gestionar la
construcció i la implantació de l'Institut Maria A. Salvà i
Ia xarxa d'aigua potable i clavegueram.

El batle manifesta desconèixer aquest acord, tot i que
per aquesta mateixa qüestió promet fer les investigacions
per conèixer tots els details d'aquest important acord p le-
nan. •

Pla d'esponjament de
vivendes a S'Arenal

Arnau Tomàs

En el plenari mensual dc l'Ajuntament cie Llucmajor
els principals acords varen ser de caràcter urhanístic i tots
foren aprovats amb el vot en contra del grup socialista, re-
presentat pel regidor Antoni Garcies i alhora Conseller de
Presidencia del Govern balear.

El primer va ser l'aprovació provisional de la modifi-
cació puntual del PGOU i del Pla parcial del sector indus-
trial del Polígon de son Noguera, que permetrà, segons va
manifestar el ti ¡lent de batle d'Urbanisme, Sr. Joan J. Jau-
me, construir vivendes per a descans dels treballadors del
polígon. A. Garcies va fonamentar el seu rebuig dient que
el polígon és industrial i aquesta modificació sen'i un ca-
mutlatge urbanístic per construir vivendes. Joan J. Jaume
va contestar que "en cap moment no es podran construir ni
cases ni pisos".

El segon tema, també aprovat amb el vot en contra del
PSOE i amb labstenció del PSM, varen ser els punts, 9,
10, ii i 12 referits a modificacions urbanistiques del
PGOU, amb l'adaptació del decret del Govern balear del
21/1996, i de la DT de la Llei del 6/1999, determinant els
terrenys que es considerin prioritaris per a la classificació
com a urbanitzables. Es tracta, segons el regidor d'Urba-
nisme, de poder permetre un esponjatnent de vivendes ob-
soletes de s'Arenal i d'oferir terrenys fora (le] case urbà. El
portaveu socialista va basar la seva oposició explicant que
no es aconsellable enviar els turistes a un quilòmetre del

casc urbà de s'Arenal. En paraules d'A. Garcies aquest
criteri respon al "temor que aquesta modificació serà per-
judicial per a tots".

La resta d'assumptes, aprovats per unanimitat, foren
aquests:

- Amb caràcter d'urgència es va aprovar un expedient
sancionador al propietari de l'abocador de "Ca'n Ramis",
amb una multa de 700.000 pessetes.

- Declarar d'interès municipal les associacions Club
de futbol Badies de Llucmajor i club de Dards "Bar Cara-
coles".

- Ampliació del nombre de terminals del servei de te-
leassistència.

- Aprovació dels programes confeccionats pels Serveis
socials i Assistència social per a l'any 2000, i ratificar el
conveni sobre el Pla de prestacions bàsiques amb el CIM.
•

Llucmajor celebrarà
durant mig any

la commemoració
del 700è aniversari

F. Verdera

L'ajuntament de Llucmajor ha preparat un ample pro-
grama d'activitats per tal de commemorar el 7006 aniver-
sari de la fundació de la vila (1300-2000) pel rei Jaume II.
Aquest programa, que preveu la celebració de mes de cin-
quanta actes que es desenvoluparan al hang dels darrers sis
mesos de l'any, fou presentat aquest passat mes de juny pel
batle, Lluc Tomàs, i pels responsables d'Urbanisme, Joan
J. Jaume, i de Cultura, Antònia Sunyer.

El pressupost destinat a aquestes celebracions puja als
32 milions de pessetes i hom pensa comptar and) aporta-
cions de les empreses Ilucmajorers o afincades al nostre
terme municipal.

Dins el capitol cultural cal destacar els concerts de
l'Orquestra Simfònica de les Balears i de la Capella Ma-
llorquina, així com un festival de Bandes de música, les
exposicions "Conèixer la nostra història" i "Llucmajor al
Ilarg del temps", audiovisual que recorrerà els devuit nu-
clis urbans del municipi.

En el marc de la celebració s'està procedint a la recu-
peració de "Els Cavallets" i la primera aparició pública es
preveu que serà per Santa Càndida. Cal fer esment a la
convocatòria dels premis Ciutat de Llucmajor en les mo-
dalitats de poesia, novel.la, teatre, pintura, escultura, video,
pàgina web i investigació histèrica.

Com a data especial recordar que el programa tendrà la
culminació a la Diada Constitucional, que tencEl lloc el 8
d'octubre, coincidint amb la tercera fira. Per a aquesta jor-
nada es contempla la visita del Rei o d'un membre de la
Casa Reial, així com la presencia del president del Govern,
Francesc Antich. •



Trobada d'ex-alumnes
dels Sagrats Cors

Dins el marc de l'any ju-
bilar 2000 les religioses dels
Sagrats Cors organitzaren
una trobada d'ex-alumnes i
simpatitzants de la congrega-
ció el passat 4 de juny i hi as-
sistiren ex-alumnes dels
col.legis de Palma (La Pre-
sentació, Jesús Maria i S'Oli-
vera), de Campos, de Po-
llença i de Llucmajor.

La festa va consistir en
una trobada i participació en
l'Eucaristia a Lluc, com un
dels objectius per celebrar el
jubileu. Els altres objectius
encomanats per la diòcesi de
Mallorca per celebrar el jubi-
leu 2000 són: la reconciliació
i el perdó dels uns amb els al-
tres, participar en l'Eucaris-
tia, pelegrinar a la Seu, al
Santuari de Lluc, a l'Església
de la Sang o al Santuari de la
Mare de Déu de la Salut
(Parròquia de Sant Miguel de
Palma), participar en la litúr-
gia i fer una aportació a algu-
na obra en favor dels més po-
bres.

Després d'aquesta troba-
da a Lluc la festa va conti-
nuar amb un dinar a l'ermita
de Sant Blai de Campos i
amb una visita a la casa i mu-
seu que la congregació te
Campos, Hoc de naixement
de la mare fundadora, Sor
Maria Rafela Lladó Salas. •

expert ELÈCTRICA
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II Aniversari de l'Associació de
Persones Majors de Llucmajor

A. Tomits

Més de 350 persones es congre-
garen divendres dia 2 del passat mes
de juny al restaurant Aquacity de

s'Arenal, per celebrar el II Aniversa-
ri de l'Associació de Persones Majors
de Llucmajor, arnh l'assistència del
batle de la ciutat, Lluc Tomàs, el di-
rector d'Afers socials del Govern ha-

lear, Sr. Antoni Sancho, el regidor
d'Afers socials de l'Ajuntament de
Llucmajor, Sr. Guillem Salvà, el se-
cretari de la Federació de persones
majors de Balears, Sr. Miguel Trias i
la presidenta de l'Associació de Lluc-
major, Sra. Josefina Colom.

La festa va transcórrer en un am-
bient d'alegre cordialitat i companyo-
nia com "norma i nieta de l'Associa-
ció", segons va manifestar en el par-
lament que va fer la presidenta, J. Co-
lom en donar les gràcies a les autori-
tats i al públic per l'assistència i
col.laboració en aquest acte.

En breus paraules, A. Sancho va
felicitar l'Associació per aquest se-
gon aniversari al mateix temps que va
oferir la col.laboració del seu depar-
tament, entregant a la presidenta una
placa al.lusiva a l'acte.

També va ser homenatjat el matri-
moni que complia les noces d'or, Jo-
an Martin i Isabel Noguera. •

XVI Aniversari de l'Associació
de la III Edat

Anil) motiu del XVI Aniversari de
la fundació de l'Associació de la 3a
Edat del carrer de Sant Joan, 7 de
Llucmajor, el passat dia 2 de juny
va fer una excursió i un dinar de com-
panyonia subvencionada per aquesta
Associació.

El dinar va tenir Hoc al Restaurant
Molí d'en Sopa, després d'una agra-
dahle passejada.

Varen assistir a l'acte, el Conse-
lier de Presidència l'Honorable Sr.
Don Antoni Garcias, en representació
del Govern Balear; la Sra. Joana Ma-
nera, coordinadora dels Serveis de
Promoció de la Gent Gran i la Sra.
Almudena Sanz de la Diputació de
Valladolid, en representació ciel Con-
seil Insular; el vicepresident de la Fe-
deració, Don Joan Matas, el primer
tinent baile D. Joan Májer, el regidor
de Serveis Socials, Don Guillem
Salvà, de l'Ajuntament de Llucmajor;
la Sra. Bel Torres de "Sa Nostra", el
Sr. Joan Salvt i la Srta. Fuster de "La
Caixa", l'Honorable Sr. Don Antoni

Garcies va fer entrega d'una placa al
Sr. Gamundí en nom del President de
les les Balears per a l'Associació en
motiu del XVI Aniversari.

Després del dinar, es va fer entre-
ga cie plaques commemoratives dona-
des pel Govern Balear, i un altre ob-
sequi cedit per l'Ajuntament de Lluc-
major als sods que complien les no-

ces d'or (en total, dotze parelles).
Seguidament hi va haver un gran

hall amenitzat pel Grup Balear's cedit
per "Sa Nostra".

Tots els assistents passaren un dia
inoblidable, el Sr. Don Antoni Ga-
liftmen, president de l'Associació, en
nom propi i de tota la directiva va
agrair a tots la seva assistència. •
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Homenatge a les persones
majors de 75 anys

El passat dia 4 de juny es va cele-
brar al Restaurant Galdent l'homenat-
ge a les persones majors de 75 anys, el
qual se celebra des de fa més de vint
anys per l'Ajuntament de Llucmajor i
Ia Caixa de Balears "SA NOSTRA".

A l'acte hi assistiren més de 500

persones majors de 75 anys i també
persones voluntaries i membres de les
associacions següents: Associació de
persones majors "Els padrins", l'As-
sociació dc la 3a Edat de Llucmajor,
Associació de persones majors de
Llucmajor, Associació de persones

majors de s'Arenal i Associació de
persones majors de Bahías; les quals
ajudaren en la bona organització de

homenatge.
Per primera vegada aquest home-

natge es va fer extensiu a tot el terme
de Llucmajor, amb l'assistència de
persones de Llucmajor, s'Arenal i ur-
banitzacions del terme municipal.

L'acte va ser amenitzat pel grup
musical Balears i pel grup Aires del
pla Ilucmajorer, dirigit per Pedro An-
tic h.

En el transcurs de l'acte, com cada
any, es va realitzar l'entrega d'unes
plaques commemoratives a les dotze
persones majors de 90 anys que assis-
tiren a l'homenatge. Les plaques foren
entregades pel batle de Llucmajor D.
Line Tomas, per D. Jordi Mulct, dele-
gat de "Sa Nostra" a S'Arenal, i per
Da. Isabel Torres, interventora de "Sa
Nostra" a Llucmajor. També es va en-
tregar un obsequi a tots els assistents.
•

Noticies locals
Enguany, s'han jubilat els mestres del Col.legi Públic

"Rei Jaunie III" de Llucmajor: ID Magdalena Gari Canta-
I lops, D. Joan Monserrat Mascará i D. Julia Alvarez San-
tamaría, els quals han passat la major part del temps de la
seva docència instruint i educant els nins del nostre poble.

Des de la revista Llucmajor, ens volem sumar a l'ho-
menatge de comiat que els dedicaren els seus companys de
"Ses Escoles" i desitjar-los que puguin gaudir, amb salut.
d'una Ilarga jubilació. •

Joan Monserrat, Magdalena Gari i Julia Alvarez,
(foto Magdalena Rubí)
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S'Arenal
Festes de Sant Cristòfol

Tomeu Sbert

S'Arenal, encara que cada dia sembla que es festa no es
així, ara ens trobam de ple damunt les tradicionals festes de
Sant Cristòfol, (hades on tots els actes són gratuïts, i que en
aquest cas estan patrocinades per l'Ajuntament de Lluc-
major.

Els actes comencen el divendres dia 7 amb la dicció del
pregó de festes a càrrec de s'arenaler Noire Llinàs, el qual
disserta sobre el tema "S'Arenal en el record. Imatges per-
dudes en el Segle XX". La presentació es a carrec de Joan
Crespí, ex-rector de la Parròquia de S'Arenal.

Els actes duraran fins cl diumenge 17. Esta anunciat la
celebració d'actes religiosos, trobada de motos i cotxes an-
tics, teatre amb actuació de "Picadís", campionat de pe-
tanca, festa infantil, exposició d'art, futbolet, festival de
rock, concurs de dibuix, concert per la banda de música,
voleivol, ball de saló, campionat dc tennis, escacs, nit fla-
menca, tirada al plat, gimcana, gimnastica rítmica, pintada
sobre asfalt, gran revetla, verbena, entre altres coses.

Tres medalles d'or

Manuel Blanco Muñoz-Torrero aconseguí tres meda-

Iles d'or en els campionats d'Espanya de veterans, en les
proves 400 m. valles; 800 m. Ilisos; i 4(X) m.x4 relleus.

A finals d'aquest mes de juliol, Manuel Blanco acudeix
a Helsinki a disputar unes interessants proves de caracter
internacional.

Una arenalera al concurs
"Miss Balears"

Sabina Andreu es present(' al concurs
per a "Miss Balears" (Foto Janine ',Units)

Una jove de S'Arenal, na Sabina Andreu, és una de les
aspirants a "Miss Balears 2000". És estudiant de clínica, te
18 anys, i es declara una entusiasta del món de la moda.

Es una jove alta, guapa, simpatica i elegant.

Un gest enaltidor

Allons Céspedes Rick, participa en el programa ¿Quie-
res ser millonario? de Tele 5. Ho feu amb una finalitat de
caracter benèfic, recaptar &biers per la ONG FEDACE
(Federación Española de Daño Cerebral) de la qual es pre-
sidenta a Balears l'arenalera Teresa Villar. Céspedes aeon-
seguí arribar a la sèptima pregunta que un balanç final bas-
tant bo.

REHACER (Associació Rehabilitació d'Accidentats
Cerebrals de Balears) te comtabilitzats 75 persones afecta-
des, però la situació real podria arribar a varis centenars,
ens ha dit Allons Céspedes.

700 anys de Llucmajor

A una de les sales del Club Nautic Arenal tingué Hoc
una roda de premsa per donar compte clels molts d'actes a
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celebrar amb motiu de complir-se els 700 anys de la fun-
dació de Llucmajor. Hi eren presents el batle Lluc Tomas,
i els regidors Joan Jaume i Antònia Sutler.

Un programa molt ambiciós, amb molta creativitat, i
això amb el títol de "Molts d'anys Llucmajor". Es pretén,
per una part, recuperar la história i tradicions del municipi,
i per l'altra fer partícipes a totes les institucions i ciutadans.

La nit de gala del futbol

La nit de gala de la Unió Deportiva Arenal fou un exit.
Unes tres-centes persones es reuniren a l'esplanada d'estiu
de l'Aquacity. Es feu imposició de l'Escut d'Or i Brillants
del club, a Pep Dols. La imposició fou a càrrec de Vicens
Mateu.

Votació de 1"Arenaler de l'any 1999"

Nofre Llinàs es el primer classificat en les votacions
populars per elegir l'"Arenaler de l'Any 1999", i els sis fi-
nalistes. Nofre té 95 vots i el segueixen: Miguel Vidal,
Guillem Salva, Pep Coll, Jaume Oliver, Pep Dols, Tomeu
Xamena, Cosme Obrador, Sor Catalina Bosch, Joan Ferré,
Bernat Roca, Guillem Boscana, Rafel Rebassa, Tia Va-
Ilespir. Fins a 156 persones.

La temporada turística

La temporada turística d'enguany no és tot allò de bo-
na que es pensava. Hi ha una recaiguda del turisme ale-
many. Ve un turisme de cada any més barater. I, també, hi

ha un sector que diu que les campanyes de promoció a
l'estranger no han estades del tot positives.

La pèrdua de la bandera blava (distintiu de qualitat eu-
ropea) a la Platja de Palma (Llucmajor i Palma) és un de-
tall altament negatiu.

La macrodepuradora

No gaire enfora de l'arquitectònic Pont de les Set Bo-
ques es construeix una depuradora per les aigües brutes de
S'Arenal-Llucmajor i urbanitzacions de la costa. Es fa se-
gons les tècniques més avançades i modernes. Es diu que
estarà Ilesta a final d'any. Noltros creim que hi pot estar de
cara a la próxima temporada del 2001, si duim sort.

Noticies breus

- Jaume Oliver Maura digue el pregó de les Festes de
Sant Pere de S'Estanyol, amb el tema "S'Estanyol d'altre
temps".

- El "Cor Marina" de S'Arenal actua a la missa en ho-
nor de Sant Pere al mateix S'Estanyol.

Oscar Troya rebé el "Trofeo Assegurances Axa-Sbert"
com a maxim goletjador del U.D. Arenal (III Nacional).

- La possible universitat privada que es construira a
Son Granada té problemes per unes carències a resoldre en
el projecte, segons va manifestar Damia Pons, Conseller
d'Educació del Govern Balear.

- S'Arenal llucmajorer i urbanitzacions de la costa no
tendran problemes d'aigua potable aquest estiu, segons ens
digue cl maxim responsable de Sogesur, Agustí Ibañez. •



Coral Infantil i fu venu!

LOCAL

Primeres passes cap a la unificació
dels estudis de música

En el concert de Fi de Curs de l'Associació Amics de la Música el batle informa del projecte

Joan Salva Caldés
Fotos: C. Julia

Els alumnes de l'Escola de Mú-
sica de l'Associació Amies de la
Música de Llucmajor tancaren l'any
acadèmic amb un bon concert de fi
de curs, el qual es va fer, com es cos-
tum, al Convent de Sant Bonaventu-
ra el proppassat 16 de juny.

En el tancament de l'acte el sen-
yor Bade de la Ciutat de Llucmajor,
Lluc Torrats ens va avançar el pro-
jecte de dur enclavant una escola de
música municipal, la qual integraria
tots els ensenyaments relacionats
amb la música al nostre poble, inclo-
ent les activitats de la Banda de Mú-
sica així com les dc l'Associació
Amies de la Música i les demés in-
quietuds musicals de Llucmajor.

Aquest dia l'església dels Pares
Franciscans es torrat a omplir de
gom a gorn per escoltar els joves
intèrprets així com el Cor Mixt. Pa-
res i padrins, amies i parents, aquest
dia ens retrobam per escoltar i gaudir
dels fruits musicals de tot un any
d'esforç i sacrifici, perquè tot aquest
aprenentatge surt d'hores preses als
estudis obligatoris i al descans. Per
això es mereixen tots ells un bon es-
tiu per disfrutar i gaudir.

Les primeres passes pel món de
Ia música vengueren de la tra.t de la

Orquestra de Percussió Grup C

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA

MEDIC - PSICOLÒGIC 	Dra. Núria Busquets

Antoni Isern Oliver	 (EQUIP CLINICA JUANEDA)

CERTIFICATS MEDICS
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CONDUIR I D'ARMES
	

C/ Antoni Gardas 1-A
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Cor Amics de la Música i Coral Mont Lliri de Montuïri

Coral Infantil i Juvenil, amb alegres i
divertides cançons acabant amb un
sorprenent Cant de comiat, la Iletra
de la qual es de la di rectora mateixa,
na Catalina Trobat, i la música de J.
Martorell. El Conjunt Instrumental
va demostrar voler donar continuïtat
a tal clàssica formació musical de
l'Associació, malgrat molts dels seus
antics components ja no hi poden es-
ser per raons d'estudi o professio-
nals, pet-6 que la directora, na Catali-
na Nadal, ha sabut prendre el relleu.
Seguí la magnífica veu de na Fran-
cesca M. Salas, alumna de cant, qui
va cantar dues cançons. Esperam po-
der tornar-la sentir amb més reperto-
ri. El Cor Amics de la Música, re-
forçat per la coral montuftera Mont
Lliri es va Huir anib els Nocturnos
de la ventana, poema de F. G. Lorca
i música de F. Vila. El seu director,
Sebastia Melia, acompanyat al piano
per Catalina Nadal, ens va sorpren-
dre amb el bell poema lorquia, fent-
nos endinsar, una bona estona en la
magia de la poesia i la música.

Un final de curs seria incomplet

Poppins, i altres, demostraren, altra
vegada, la música que pot sortir &Is
cops mesurats i rítmics de simples
instruments de percussió. I per aca-
bar, la clàssica Orquestra de Cambra,
dirigida per Ferran Vaguer, amb els
seus veterans components, molts
d'ells ja fent els darrers cursos d' i ns-
trument i amb un peu a la Universi-
tat. Feces de Beethoven, Rameau, i
altres serviren per arrodonir un altre
bell fi de curs.

Per ben arrodonir l'acte ens va
semblar magnífic la notícia d'inte-
grar tots els ensenyaments relacio-
nats amb la música al nostre poble.
Es la notícia que fa temps volíem
sentir. Sapigueu, senyor baile, que te-
niu tot el suport dels amants de la
música. Esperam veure el projecte
fet realitat en un futur molt proper.
Finalment tots els músics i els seus
pares gaudiren d'un refresc a s'Espi-
golera. •

Orquestra de Cambra

sense la batuta de la percussió, de la
ma del director Vicenç Fontelles, qui
va fer vertaders miracles amb els jo-
ves músics d'enguany. Un garrit re-
pertori de cançonetes populars, com
sor Tomasseta, Plou i fa sol, Mary

"WARR
Industries Semar, s.a

Tornas Moserraf, 6 - 8
LI. 66 01 57- Fox: 66 29 01 (I LUC MA, JCP) Avda. Caries V, s/n Tel. 66 23 11 (Llucmajor)



LOCAL

Fi de Curs de l'Escola
de Dansa de Llucmajor

Coloma
Fotos: Tonina Tugores

Divendres dia 23 de juny, les
alumnes de Dansart-Escola de Dansa
de Llucmajor- varen presentar al Te-
atre Principal de Palma l'espectacle
Això és Hollywood!. Ho feren con-
juntament amb les alumnes de l'es-
cola Dansart de Palma corn a cloenda
del curs 99-00.

Hi varen participar un total de 48
alumnes de diferents edats i nivells. i
demostraren el fruit del treball realit-
zat durant el curs amb les danses co-
reografiades per Margarida Ferrer
fent referència totes elles a penícules
conegudes pel púhlic. Quant a la co-
reografia, cal esmentar la participa-
66 de tres alumnes avançades en un
&Is balls de Claqué, un Xarleston.

Pràcticament totes les músiques
elegides corresponien al tema princi-
pal de la banda sonora de la peLlícu-
la que donava nom al número, aixf
doncs, es va poder fer un repàs a te-
mes tan coneguts com Put the blame
on mame (Gilda), Chem chim cheree
(Mary Poppins), Tema de Lara (Doc-
tor Zhivago), La Pantera Rosa, El
pont sobre el riu Kwai, Lawrence

Aràbia, La Sireneta... i així fins un
total de tretze danses. Aquest repas
al cinema es va fer a través de
rents estils de dansa ja que a més de
Ia dansa classica, estil que compta
amb major nombre d'alumnes de
l'escola, també hi havia números de
Dansa Moderna, Jazz i Claqué.

Cal dir que, l'ambient que es res-
pirava dins el Teatre Principal era de
festa, sobretot per part dels pares i,
una vegada acabada la funció i pas-
sais els nervis, també per part de les
alumnes i col.laboradors de l'espec-
tacle. Sens dubte, però, l'exit Inds
merescut fou per a les al 1111111CS [rids
petites, els pingitins, que posaren la
nota més alegre de la nit.

Margarida Ferrer, directora de
Dansart, va explicar a aquesta redac-
ció, el seu desig de presentar aquest
espectacle a Llucmajor perquè el nos-
tre poble pugui també gaudir de la
dansa i veure cis progressos de futu-
res ballarines Iluanajoreres. Pot ser,
per Ses Fires, seria un bon moment.
•
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Nous llibres de Miguel Cardei!
i Miguel Bezares

Antònia Font
Foto: C. Julià

Fa poc, el darrer divendres i dia de
juny, ens trobàrem un grup de gent a la
Sala d'Actes de l'Ajuntament de Lluc-
major per acompanyar a dos dels nos-
tres poetes locals més coneguts, Mi-
guel Bezares i Miguel Carden, en la
presentació del que són els seus res-
pectius darrers llibres.

L'acte es definí amb una assistèn-
cia considerable de públic (la sala era
plena pet-6 tot i això trobàrem a faltar
Ia presencia d' alguna autoritat munici-
pal i també la dc la televisió local) i
amb un presentador de reconeguda tra-
jectória, gran categoria i sólida opinió
cultural i literària: el conseller, amic
dels poetes i ex-professor del nostre
poble, Damià Pons.

Els Ilibres han estat publicats per
l'Editorial Moll dins la col.lecció Ba-
lenguera i porten per títol Sota la volta de ferro el de M.
Cardell i Verssilum el de M. Bezares. Dos volums que
Pons presentà d'una manera fonamentalment didktica
comentant-ne amb profunditat suficient l'estructura, la
marica, el contingut i algunes de les influencies de la li-
teratura universal que hi són paleses.

Damià Pons qualifia'l les dues obres de magnifiques i
ens recordà una mica la trajectõria dels autors; destacà cl
tractament de l'amor, la vitalitat, la frescor i la retórica
avantguardista del II ibre de Bezares i el tractament de te-
mes col.lectius dc la Mallorca del nostre temps per part de
Cardell, resaltant d'aquest darrer la tasca de denúncia que
porta a terme com a periodista i com a poeta "sense es-
tridencia però sense timidesa".

L'acte acabà amb una copa de cava al Cafe Colom, on
els autors reberen l'enhorabona dels amics i familiars i
dedicaren els 'fibres a tots aquells que ho desitjaren. Fou,
en general, una trobada plkida que proporcionà als as-

CLINICA DENTAL
Dr. LI. Galmés Ferrer

HORARI:
Dilluns, dimecres i divendres (9 a 14)
Dimarts (9 a 13 i 17 a 19). Dijous (9 a 13)
Divendres horabaixa (1630 a 20h)

A partir del mes de sombre ia Clínica Dental

del Dr Galmés es trasIladara al CI Antoni Mania, 2

(entrada per la placeta del Saboter)

Carrer Major 77 - Tel. 66 20 17 - LLUCMAJOR

sistents dues hones i obligatòries lectures per gaudir-ne
aquest estiu. •



Crazy l'eechers

LOCAL

Nit de rock a S'Arraval
Bici Vich Vidal

Una explosiva nit de rock va
servir per donar el tret de sortida a
les recuperades t'estes d'estiu de
s'Arraval. La calina nocturna que
caracteritza aquesta antiga barriada
Ilucmajorera es va veure alterada
pel renouer xi varri de les millors
bandes de rock de la vila.  Les ve-
nerables pedres d'aquesta plaça
d'origen medieval van servir com a
paradoxal marc de les mes moder-
nes sonoritats en una estampa que
defineix el que pel cantautor Jaunie
Kapital hauria de ser el lema del
nostre poble: Llucmajor, ni poble
ni ciutat, tradició i modern itat.
Una forma interessant de tornar a
omplir de sentit i contingut una tra-
dició perduda. Efectivament,
aquest concert va demostrar la vi-
talitat de panorama pop-rock Ilucmajorer, moviment amh
un nombre creixent d'incondicionals que agraeixen l'or-
ganització d'aquest tipus d'esdeveniments.

La revetlla es va iniciar amb un grup de recent forma-
ció, Crazy Peechers, que resumeix les mes pures essències
del rock adolescent. Sempre atents als rinnes aferradissos
de la nova onada punk-rock que ens arriben en format  vi-
deo-clip des dels USA, Crazy Peechers enganxen amb un
paille juvenil ftwo habituat a aquest tipus de propostes.
Una bona manera d'encalentir els assistents.

Seguí el concert amb el grup Fil de Pues, rock en català
amb lletres reivindicatives, els quais introduire!) una cançó
seva.

Sempre transgressors i irreverents, els La abeja Maya,
su lujo bastardo y la denostada imagen de su amigo Willy
van aconseguir provocar i escandalitzar un cop mes les
ments benpensants dels nostres conciutadans amb una ba-
teria de nous temes que aviat presentaran en CD. En la se-

va línia habituai, aquest grup ja classic fa referencia a la
tradició del punk salvatge nies clàssica, combinant diversió
i sarcasme i apropant-se musicalment al principi del pitjor
impossible. Mes que una actuació musical, una estranya
performance on teilles com soy asqueroso y me siento or-
gulloso pretenen, sense aconseguir-ho, que el públic assai-
ti l'escenari. En realitat l'espectacle resulta lOrca divertit i
entretingut. Mai es cansaran de sorprendre'ns.

La festa va continuar ami) l'actuaci6 del grup niés pre-
miat en els darrers anys al nostre municipi, Lí,mia , grup de
directe perfeccionista que en certs moments va aconseguir
que el públic posas en qüestió si realment no es trobava en
un altre Hoc escoltant als mítics He/lancen o als Van Ha-
len. Virtuosisme instruinental i un can  que arriba a to-
tes les notes en un grup nostalgie dels millors temps del
metall èpic i cl heavy classic, que fa vibrar els nombrosos
fans d'aquest tipus de música, alguns dels quais lleguen ja
la trentena.

I com a fi de festa els P-Ozone,
el mes sòlid dels grups que han sor-
git del col.lectiu de sa portassa, un
dels lOcus d'animaci6 musical mes
importants d'aquesta dècada a
Llucmajor. El grup continua clins
la seva línia del trash mes contun-
dent, amb un directe poderós i de
gran perfecció tècnica fruit d'anys
de treball i esforç. No aptes per a
D'ides sensibles.

Tot plegat un espectacle molt
variat destinai a satisfer un públic
divers quant a estils i edats, assis-
lents que tanmateix va semblar
quedar prou satisfet donat que la
seva afluencia no va davallar signi-
ficativament fins a altes hures de la
inatinada. •

Fil en pues
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S'Arraval,
és festa

M. del Mar Van reli

S'Arraval fou festa, quinze anys enrcra i s'Arraval ha
estat festa enguany. Des del divendres dia 30 fins al diu-
menge dia 2, amb una serie d'actes els veïns de s'Arraval
han celebrat aquestes festes. Tal vegada pea), el més im-
portant és que aquesta festa s'ha fet extensiva a tot el po-
He de Llucmajor: "s' Arraval és festa i Llucmajor =be.

Foren els nins i nines, els que inauguraren la festa el
dissabte. Cucanyes i jocs foren una bona excusa per obli-
dar la calor que acompanya els actes festius durant aquests
dies. Els dimonis de s'Arraval tornaren sortir juntament
amb els Xeremiers de sa Marina.

Fou sens dubte la tremponada allò que dona la pinze-
llada definitiva a la festa. Aquestes festes no s'haurien po-
gut dur a terme sense la intervenció directa del poble. Ni
concert, ni tremponada, ni hallada, res no hauria tingut
sentit si no hagués arribat al poble,  perquè és el poble qui
acaba essent protagonista de la festa.

El diumenge: corregudes a peu, festa infantil amb el
grup Cucorba, rialles amb AGARA i renou, molt de renou
per tancar la festa amb la traca final. En definitiva, un cap
de setmana complet, un intent de ressuscitar el sentiment
de grup, de poble. Caldrà confiar en la continuïtat d'aques-
tes festes i que sigui el poble mateix qui atorgui aquesta
continuïtat.

Un bon grapat de persones feren possible la recupera-
ció d'aquestes festes: l'Area de Cultura, Educació i Jo-
ventut de l'Ajuntament de Llucmajor, els ve'ins de s'Arra-
val, associació cultural LLAC, el Centre d'Informació
Juvenil. Tamhé, cal agrair la col.laboració del forn Can
Roser i de Can Tofolet, de Sa Teulera i de Destil.leries Vi-
dal. Gracies moltes (per l'energia que han sabut canalitzar
i dosificar a la llarga d'aquest cap de setmana): al sector
hiperactiu de LLAC (en Miguel Pou i en Jaume Monreal),
a na Joana Xamena, a en Joan Rebassa, a la família Llom-
part Suau, a en Vicenç i n'Esperança. Encara més... a tots
els grups que amenitzaren la festa de manera desinteressa-
da: Crazy Peachers, Ménage, P-Ozone, La Abeja Maya,
Limit, Fil amb Pues, Xeremiers de sa Marina, Capocorb i
Brot de Taparera. I finalment a tots vosaltres que assistíreu
i participareu de la festa. Fins l'any que ve! •



LOCAL

/Quatre mots 
Espirafoc grava una maqueta

Alua Maria Llompart Suau

Com és la maqueta del grup Es-
pirafoc?

Hem fet una maqueta amb 5 te-
mes, 4 /Fells originals nostres o (Fal-
ire gent, que són per primera vegada a
un compacte.

Perquè heu realitzat aquesta
maqueta?

El Conseil Insular de Mallorca
donava l'oportunitat als joves grups
musicals per gravar una maqueta.
L'experiència ha estat molt bona per-
què hem prcs contacte am!) la realitat
d'un estudi. Ens hein adonat de les
possibilitais tècniques que te la gra-
vació d'un disc i hem après un poc
más com sona el grup, a quins instru-
ments cal donar mes força o manco, o
coin es realitzen les mescles. Amb
una gravació sempre veus aspectes
nous per anar millorant.

I aquest estiu?

Tocarem dia vint de juliol, per
Santa Margalida a Sa Pobla. S'hi ce-
lebra el Tradicion.c'irius on hi partici-
paran també grups de Valencia i del
Principat. Vos proposam que hi aneu,

es tracta d'una bona ocasió per dis-
frutar de la música tradicional. A h-
nals d'estiu tenim previst tocar a
Llucmajor. •

Muévete con Renault Tres pilares muy importantes
para que tu vida no se pare:

• Vehículo de Sustitución.

• Menú Amarillo sin cita previa.

• Servicio de Asistencia 24 horas.

Y muchos más servicios a tu disposición:

• Exposición: Vehículos Nuevos y Vehículos Ocasión.

• Servicio Post-Venta: con mecánica, electricidad y carrocería.

• Vehículos de demostración.

• Boutique Renault.

SERVICIOS RENAULT. Nos movemos para que no pares.

RENAULT
Agencia RENAULT

BARTOMEU JAUME NADAL s.a.
Ronda Migjorn, 123-Tel.: 971 66 01 40 / 971 66 00 41 - LLUCMAJOR
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Nosaltres, gent de Llucmajor
Manifestam el nostre desa-

cord i rebuig a la moció aprovada
per l'Ajuntament de Llucmajor
en sessió plenaria de dia 27
d'abril de 2000, en la qual s'inju-
ria greument el Govern de les
Hies Balears, el Conseil Insular
de Mallorca i l'Obra Cultural Ba-
lear, en comparar les seves actua-
cions amb les del nazisme.

Manifestam que ni la defor-
mació malintencionada del mani-
fest d'OCB que contenia la mo-
ció presentada, ni el procediment
pel qual es va aprovar la moció,
ni les acusacions de xenofòbia
que se'n desprenen, són pròpies
d'unes autoritats democràtiques.

Manifestam que actuacions
com aquesta perjudiquen el pres-
tigi de l'Ajuntament de Llucma-
jor, afecten negativament la imat-
ge de la nostra ciutat i comporten
el rise d'alterar la convivència.

Manifestam la nostra preocu-
pació per les actuacions de
l'Ajuntament adreçades a entre-
bancar el procés de normalitza-
ció de la I lengua catalana, pròpia
de les Illes Balears.

Exigim la rectificació pública
de les difamatòries afirmacions
contingudes a la moció que re-
provam així com una nova orien-
tació de la política lingüística i
cultural de l'Ajuntament de Lluc-
major, que sigui respectuosa amb
els ciutadans i activa amb la pro-
moció dels elements que definei-
xen la identitat de Mallorca.

Sebastià Alzamora (escriptor),
Antoni Artigues (professor UIB),
Maria Coloma Aulet (professora
d'institut), Tomeu Aulet (metge),
Miguel Bezares (escriptor),
quel Cardell (escriptor), Sebastià
Cardell (investigador), Rafel
Castell (metge), Antoni Catany
(fotògraf), Joan Clar (investiga-
dor), Claustre del Col.legi Públic
S'Algar de S'Aremil, Claustre del
Col.legi Públic Jaume III, Claus-
tre i Consell Escolar de PIES

S'Arenal, Claustre i Consell Es-
colar de l'IES Llucmajor, Joana
Ferretjans (professora d'institut),
Antoni Garau (museògraf), Josep
Maria Gilibert (Centre de Calcul
UIB), Bartomeu Jaume (músic),
Joana Lladó (pedagoga), Antònia
Mas (professora UIB), Miguel
Mascaró (professor UIB), Fran-
cesc Mir (odontòleg), Joan Mon-
serrat (ex-batle de Llucmajor),

Toni Monserrat (investigador),
Jaume Oliver (professor UIB),
Francesc Quetglas (franciscà),
Salvador Reus (catedràtic d'insti-
tut), Sebastià Rubí (advocat), Jo-
sep Sacarès (investigador), Mi-
guel Sbert (inspector d'Educa-
ció), Jaume Serra (rector de la
Parròquia), Damia Tomas (arqui-
tecte). •
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OPINIÓ

Aina Maria Lionipart Suau

Al passat ple de l'Ajuntament ce-
lebrat dia 25 de maig decidiren ator-
gar a Joaquin Rabasco 5.000.000 de
pessetes per despeses de Protocol.
Miraren que significa Protocol al
diccionari per saber de que anam.
Vegem dons l'obra de María Moll-
ner:

" Protocol. (Del llatí "protocó-

El protocol
hum", i del grec "prot6kollon", la
paraula esta composada amb "proto-
" al principi, i l'arrel "kollit"; veure:
COLA).

1.- Protocol. Acta o conjunt d'ac-
tes relatius a un acord diplomatic.

* Diplomatic. Es diu de les per-
sones habils en el tracte amb altres
per deixar-les contentes, aconseguint
d'elles allò que desitja.

2.- Protocol. "Ceremonial. Eti-
queta. Ritual". Conjunt de regles per
a la celebració de cerimònies di-
plomatiques.

* Cerem6nia. Acte públic o pri-
vat celebrat amb solemnitat i segons
certes normes establertes; (Veure:
Acte Púhlic, Aniversari, Col.locació
de la Primera pedra, Clausura, Festa,
Funció, Gala, Repartiment de pie -
mis, Vestit d'etiqueta, etc.)

* Ritual. Com es realitza sempre.
Veure "Avesar".

3.- Protocol. Per extensió, con-
junt de regles de cortesia o d'urbani-
tat usades a qualsevol Hoc.

Deduïm doncs del diccionari de
María Moliner les següents idees:

Protocol. (Els doblers Ilucmajo-
rers per ventura serveixen per man-
tenir aferrada qualque cosa).

1.- Protocol. Dels imposts Hue-
majorers s'extreuen 416.000 pesse-
tes mensuals per realitzar acords di-
plomati es.

* El tracte amb la gent del terme
municipal, o de fora del [lustre ter-
me, deu ser una tasca tan difícil que
s'ha de recolzar amb doblers.

2.- Protocol. Els imposts dels
Ilucmajorers són per celebrar ce-
rimònies diplomatiques.

* Analitzar aquest increment de
cerimònies que organitzen els regi-
dors ens condueix a la falta de go-
vern de l'Ajuntament, que els regi-
dors supleixen repartint premis per
millorar la seva populari tat.

* E! pressupost de r Ajuntament
serveix per avesar als Ilucmajorers a
ser "convidats" (ja és ritual convidar
amb els doblers extrets dels propis
convidats).

3.- Protocol. Per extensió,
s'aprofiten les 14.000 pessetes dia-
ries de protocol per millorar la cor-
tesia, per aconseguir que els repre-
sentants politics no flastom in a qual-
sevol Iloc. S'aconseguira? •
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Monólegs caniculars
Miguel Carden

(L'actor, el monologuista, surt a
escena. Pot anar vestit amb mocas-
sins marrons en punta, mitjons
blancs, calons de tergal que li són
una mica estrets i fan joc amb l'ame-
ricana que du penjada del braç, tot
una mica passat de moda, camisa
manega curta de mil rattles, prefe-
rentment color de cel o marronoses, i
corbata de fantasia amb el nus aflui -

xat. Sia com sia, es veu clarament
que va tot endiumenjat. És evident
que està acalorat. Sua.):

- Quina festa més guapa són ses
primeres comunions. Les noces ja es-
tan be, ja, vivan los novios, que se
besen i enfilats damunt el tractor en-
ramat a fer voltes per plaça... perà
les primeres comunions, aquelles
criatures innocents, ohrint regals... I
mirau que han canviat molt, dels
nostres temps ença, uep!, també eren
ben guapes Ilavors, pet-6 no era el
mateix. Per començar, fa trenta o
quaranta anys, els infants combrega-
yen pel maig, o a entrada de juny, pel
Corpus ja havia d'haver combregat
tothom, perquè Ilavors els comhre-
gadors sortien a la processó, tots
composts i formats, amb els vestits
de combregar i aquells missalets i els
rosaris blancs, ells pareixfen almi-
rails i elles núvies o princeses, be, la
veritat és que n'hi havia que parei-
xien almiralls i altres que pareixia
que s'embarcaven, pobres, sempre
hi ha hagut rics i pobres i pretensions
i messions, però era tan guapo! Amb
olor de murta, i flors escampades
pels carrers, i els guardia civils de
gala...

En aquell temps que vos pari, fa
trenta o quaranta anys, el més nor-
mal era fer el berenar a caseva, o a
algun lloc avinent, xocolata amb en-
saïmades, i coses d'aquestes, i anís i
conyac que no hi faltas. En aquell
temps, unes noces de "rumbo" no
anaven mes enlla de Ca na Verda, o
Can Xamena, amb taulades llargues,
i estretes, i aquells cambrers amb

calçons negres i camisa blanca arro-
mangada tins als colzes, com al final
cl'Amarcord de Fellini. El més mo-
dern era començar amb entremesos,
que eren quatre sopes d'embotit i
lórmatge fat, un espàrrec blanc i filós
i una mica d'ensaladilla russa, i aca-
bar amb pijama, que era un plat dolç
amb gelat i pinya i melicotó de llau-
na. I xampany de tap de plastic i pu-
ros per als homes i dunhill o winston
per a les dones en haver tallat la tor-
tada. Però això eren les noces, de co-
munions n'hi havia poques que arri-
bassin a tant. Fins que el més rumbós
va començar a ser anar a fer la vega
un hotel de S'Arenal, quan havien
començat a venir estrangers i la cosa
anava a tota.

I més que hi va ara. Per co-
inençar, una comunió que vulgui ser
una mica de cosa, no pot ser abans de
mitjan juny. Vaja, que si no fa una
puta calorada pareix que no faci tan-
ta festa. Llavors, sí pot ser, res de
combregar al Convent o l'Església,
ni a Gracia. Però aim) es culpa dels
capellans moderns, que volen que els
nins que han de combregar vagin
ahans a doctrina, com si tengués res
que veure amb doctrines, fer un bon
combregar per als al.lots, on s'ha vist
niai. Aix() era altre temps, coses del
temps d'en Franco, antiguea. Per
això, avui una comunió que s'ho pa-
gui ha de ser, posem per cas, a Porto
Cristo. Dia quinze de juliol, a les
cinc i mitja de l'horabaixa a Porto
Cristo. I a quaranta graus a l'ombra,
que no hi ha res més guapo, i les cun-
yades que se fotin.

Això vol dir que aquell dissabte,
enlloc de fer lloreta en calçons blancs
provant d'amagar-se d'aquella bas-
cota acubadora, o d'anar a la platja, a
les tres i mitja t'has d'endiumenjar
hen endiumenjat, i ala, cotxada a
Porto Cristo.

Quan hi arribes ja has suat l'ani-
ma. I ses dones més que maquillatge
duen una torrentada de xurretes.
L'hauríeu de veure a la madrina del
combregador, pareix un vampir as-

solellat. Perquè els combregadors
d'avui en dia, tenen tots madrina, i
abuelas, i al padrí li diuen tito, i a ba-
var i ja te t'otras, tito. Llavors entres a
l'església i mare de déu!, allò es l'in-
fern, sempre tancades perquè no els
robin l'estatua del sant, bullen. I els
focus del vídeo ho acaben de posar
tot a punt de forn, perquè avui això
es telcsinco, si no hi ha vídeo, no pa-
reix una festa. I no un. Hi ha d'haver
el ho, el del reportatge, cent mil pes-
setes de l'ala; però sempre tendrem
un cosí que s'ha comprat una camera
nova que també s'hi apunta, i ara les
tics, i Ilavors el rector, i venga en-
lluernades i calor...

Devers les sis i mitja ha acabat la
missa, l'al.lot ha combregat i el du-
ran a fer-li fotos a Gracia, així que
arriba l'hora d'embarcar-se als cot-
xes, que estaven al sol i bullen, per-
què el sopar, perquè ha de ser un so-
par, es a un restaurant collonut de
Sóller... i al cap de tres hores. Ja em
diras que fas tu, endiumenjat i suat
entre les sis i mitja i les nou, amb
aquella puta calorada si no es partir
cap a Sóller, i encara sort si no et fan
anar a Gracia, perquè no poden pas-
sar sense una foto amb els fills de eo-
sins, no en mancaria d'altra, la famí-
lia es la família...

***

Deixarem el nostre personatge

glosant les glòries i misèries dels
nostres costums pseudoreligiosos...
al cap i a la li, si apareix a aquestes
pagines recitant cl seu monòleg és
quasi només una excusa per retre el
meu petit homenatge a un actor Hue-
majorer que va fer fa poc el mutis
definitiu. Molts el coneguerem més
pels "malsnoms" populars que pel
seu llinatge veritable. Així, Andreu
Piza, o Es roget Piza, queda a la me-
va memòria sobretot com humorista,
amb la imatge d'aquells monòlegs
amh els quals durant anys va fer riu-
re un parell de generacions de flue-
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majorers. La darrera vcgada que el
vaig veure a un escenari va ser re-
presentant la part que ell mateix i un
grapat de companys, (ja com a com-
panyia teatral de la tercera edat, però
amb dotzenes de rcpresentacions
compartidcs a l'esquena, tota una vi-
da d'amor al teatre) havien pogut re-
cordar o reconstruir de Sols Juanita
m'has de dir, (in sainet musical amb

l ibre de mon pare i música de Mateu
Monserrat, que record haver-li vist
representar també fa molts d'anys a
Can Matará a una l'unció especial, la
que feia cent "con homenaje a los au-
tores", (l'aquella obreta, bona part de
la qual roman ja perduda per sempre,
entre altres coses perquè la Societat
d'Autors no en va conservar les cò-
pies que tenia dipositades. Tenia
aquest do natural dels veritables ac-
tors de fer reals els seus personatges
només pujant a l'escenari. Mon pare,
company de generació, com autor i
director durant molts d' anys, sempre
em va di r que tenia aquest talent na-
tural, que podria haver estat un gran
actor dramatic, però el públic Hue-
majorer, pot ser pel seu físic, potser
perquè els anys 40 i 50 no estava per
draines, el va encasellar a la faceta
cómica: li bastava aparèixer en esce-
na per fer esclatar de rialles el pati de
butaques.

Ara l'eco d'aquelles rialles, les
actuacions d'aquelles vetlades que
devien alleujar molts conciutadans
de la duresa d'uns anys difícils, són
només això, el record d'una memória
que s'esvaeix, un alè de nostalgia. Si
el món es aquell gran teatre que
deien els barrocs, aplaudim-lo ara
que cau el teló delinitiu, amb emoció
i una mica de nostalgia sentimental
d'un Llucmajor tan distint del nos-
tre, menys llunyà del que de vegades
ens sembla, que segurament ens ex-
plica més del que ens aturam a pen-
sar. Aplaudim-lo, mentre l'oratjol es-
tival, a un escenari del record o la
imaginació, fa remorejar Ileument les
garlandes de paper i ell, vestit de sol-
dat, s'acosta a un micròfon de herbe-
na i, entre les rialles del públic, en
un ritual quasi familiar, ple de com-
plicitats, comença el monòleg...

Pea) si aquesta escena hagués

succeït a la nostra vida quotidiana
d'avui, pot ser en aquell precis mo-

ment hauria let un altre tro una ma-
quina de GESA i hauríem tornat a
romandre a les fosques. Els talls de
Ilum d'aquests dies passats ens han
causat a tots molèsties i inconve-
nients. En alguns casos més que
això. Conec algun petit empresari de
la vila a qui li han costat, entre ava-
ries i gènere, els guanys d'un bon
grapat de mesos de leina.

Com escrivia Planas i Santmartí:
quan no pagam, GESA ens talla la
corrent, i quan GESA ens talla la co-
rrent... que? La pregunta du implici-
tes respostes que apel.len al Ines ele-
mental sentiment de justícia i equitat.
Una altra cosa deu ser el que detalla
Ia Iletra petita d'uns contractes lleo-
nins i piratics que no tenim altre re-
mei que firmar si volera current. Per
ventura canviar-los sia una de les ne-
cessitats que de tot això es despre-
nen.

***

Però, deixada ben clara la res-

ponsabilitat d'una GESA o ENDE-
SA que anunciara els seus beneficis
sense cap vergonya en arribar el mo-
ment, també es fa necessari recordar
que això es veu venir de fa anys. Avi-
sats si que hi estàvem. La responsa-
bilitat de l'empresa només encapçala
un I'd que arrossega tot d'una res-
ponsabilitats polítiques, i cree que
principalment les d'aquells que ens
governaren fins abans d'ahir, durant
setze anys, i no posaren fil a l'agulla
de sarzir aquests sets.

Encara més, l'apagada posa tam-
be damunt la taula del viure diari una
realitat feresta: la dels resultats que
començam a tastar d'un model
econòmic, de creixement que es el
que aplica i viu la nostra societat, el
de cremar recursos com si fossin in-
linits. Ningú no vol centrals elèctri-
ques a S'Estalella, o al portal del seu
xalet, per això tots som ben ecolo-
gistes; pea) en canvi molts admeten,
aproven i propicien urhanitzacions,
polígons industrials, ciutats golfisti-
ques... que xuclen una energia que
no tenim.

Convé pensar-hi. I a darrera ve el
tema de l'aigua, una allia crisi de so-
breexplotació que es aquí, i que ens
ha de fer pensar que els pegats fora-
dats de les dessaladores necessitaran
electricitat per marxar... Qui va dir
que nomes els infants i els bojos es

creuen que poden tenir al mateix
temps l'estopa i cl cul calent?

***

A mb aquestes, Juliol ha co-

mençat reglamentàriament feixuc,
canicular, abassegador. Amb la ca-
lor, al meu barri, s' ha agreujat la crò-
nica plaga de moscards que patim,
fins a esdevenir, més que molesta, bí-
blica i obsessiva. Diuen que va per
zones, i ningú en coneix l'explica-
ció, pet-6 el seu nivell es en aquests
moments el d'un problema de salut
pública que supera l'anècdota. Brun-
zen al meu voltant com efectes espe-
cials de la Guerra de les Galaxies,
entre núvols d'insecticida, mentre es-
cric aquestes raffles, que d'aquesta
manera, ben pensat, podrien ser la
crónica d'un indret Ilunya, exòtic,
salvatge i perillós, mecanografiada
en una vella maquina portìttil mentre
sonen al Iluny els udols dels simis i
de les hienes.

***

A S'Arraval, un alemany vestit

de cowboy de discoteca, gat com una
sopa, aguanta una cervesa mentre ob-
serva com l'empenta d'un grup de
ciutadans ressuscita unes festes de
barriada que em duen records de ber-
benes adolescents amb cançons  d'es-
tius llunyans. Ata una cinta amarilla
alrededor del viejo roble. No me
siento satisfecho! Je t'aime moi non
plus. Na Catalina de plaça. Ye! trigo
entre toas las flores...

Batecs de vida popular, a nivell
de carrer, que mouen i proven de vi-
vi ficar l'ensopida realitat Ilucmajo-
rera. M'hi he acostat per escoltar
I 'actuació, professional, compacta,
en rotunda maduresa artística i crea-
tiva, dels veils amics de Música Nos-
tra. I hi he vist el bade -cl batle pe-
dani de la vila?- Lluc Tomas, clue es-
taria be, ja que te el seny i el bon gust
d'acostar-se a moltes de les activitats
que marquen la vida real i més crea-
tiva de la vila, que prengués bona no-
ta dels avantatges de la participació
real dels ciutadans més actius, de la
conveniència d'escoltar-los i fer-los
costat. D'animar-los, que es animar
la circulació de la sang vital per les
venes de la nostra societat massa
afectada d'esclerosis diverses.

També el vaig veure, amb com-
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plaença, al Concert de Fi de Curs de
l'Escola de Música. Surava ma-
lencónic entre les volutes barroques.
AlIA va anunciar oficialment els con-
tactes existents per unificar les dues
escoles musicals de la vila: una pas-
sa que només hauria de donar resul-
tats avantatjosos per la difusió de la
cultura musical, tot evitant duplica-
cions d'esforços i competencies inú-
tils. I sense la qual no hi ha esperan-
ces de negociar el reconeixement
d'una futura escola municipal com a
extensió oficial del Conservatori.

Al concert, ja que hi anat a parar,
vaig poder tornar a comprovar que,
tant com ensenyar música als joves,
necessitam ensenyar una mica d'edu-
cació, de sentit de la convivencia, a
tot el personal que no s'aturava de
xerrar fent quasi impossible l'audi-

i segurament convendria co-
mençar pels pares o padrins que dei-
xcn nins a lloure cridant, entre corre-
gudes i cops pels bancs.

Encara he vist el batle -pedani?-
als diaris anunciant un programa
d'activitats culturals i festives que ha
de servir per commemorar els set se-
gles de la fundació de Llucmajor.
Programa ambiciós i un punt grandi-
loquent (però amb alguna indefini-
ció i llacuna que poden dcurc's a un
projecte encara no tancat) que, com a
poc, té la virtut d'assenyalar per pri-
mera vegada en anys de vida munici-
pal certa consciência dels governants
sobre la necessitat i conveniencia de
dur a terme politiques culturals. In-
closes algunes iniciatives que, just fa
un mes, retreia jo aquí mateix com
oblidades. Com a primera passa, ja
es qualque cosa. A veure si, ara, les
consultes a col.lectius ciutadans qua-
lificats o implicats en la vida cultural
de la vila són això, consultes obertes,
plurals i generoses.

***

També veig el batle a un infor-
me del Ba/ears sobre el suport gene-
ralitzat del PP a grups contraris a la
lengua catalana i la seva normalitza-

ció a la nostra societat. Grups de dis-
tint pelatge o coartada diguem-ne
ideològica, mes d'un relacionat di-
rectament amb Rabasco, i la pràctica
totalitat, inclós Rabasco amb la seva
fluida font d'ingressos a l'ajuntament

nostre, suportats, si no promoguts,
des del Partit Popular.

***

Ara que ja seal a l'estiu (quin

alè, que va escriure la poeta) no dei-
xeu d'anar a fer una volta, qualsevol
nit, pels carrers que asfaltaven fa un
parell de mesos: comprovareu la
gran capacitat del nou asfalt per con-
servar l'escalfor del sol, i amollar-lo
en dosis ofegadores tota la nit. Qua-
litat de vida en deuen dir, d'això.

Però suspenguem per un segon la
sabonera de la mala sang. Sense
abaixar la guàrdia del gat escaldat.

Arriben dies de calor, de vacances
per molts i ofegors turístiques per
quasi tothom, de festes Ines o menys
populars.

Deixau-me que vos desitgi que
els passeu el millor possible tot po-
sant a la fi d'aquesta pàgina del nos-
tre dietari local una imatge bella, rica
en matisos de convivencia: la de la
veinada que entra a casa nostra, que
vos agraden les figues?, per fer-nos
present d'un plat a caramull de ro-
tundes, perfectes, clivellades i exqui-
sides figues flors. •
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Cartes
Benvolguda Sra. Directora:

li prego doni difusió a l'acord del Conseil Escolar
d'aquest Institut, amb relació a unes declaracions fetes
pel Sr. Rabasco, regidor de l'Ajuntament de Llucmajor.

Atentament,

.Joan Noguera
(Cap d'Estudis Adjunt de l'IES S'Arenal)

El claustre de l'IES s'Arenal reprova l'actitud de
l'equip de govern de l'Ajuntament de Llucmajor que
aprova, en el pie del mes d'abril, una model que qualifica
de xenòfoba l'Obra Cultural Balear i de vergonyós el su-
port que ii donen institucions corn el Conseil Insular de
Mallorca o el Govern de les Illes Balears i afirma literal-
ment que todo esto recuerda otra situación histórica don-
de se culpó a una parte de la población alemana, los judi-
os, y se les estigmatizó y responsabilizó de todos los males
durante el nazismo.

Es impropi d'una comunitat civilitzada usar les insti-
tucions com a plataforma per injuriar greument entitats
associatives, ciutadans i altres institucions, faltant a la ve-
ritat i trivolitzant fins a extrems insuportables lets crimi-
nals de la magnitud dels comesos sota el regim nacional-
socialista aletnany.

Es indecent comparar la meritòria tasca de l'Obra Cul-
tural Balear, al Ilarg de quasi (pavan( anys d'existència, i el
suport merescudíssim que li donen les institucions d'auto-
govern cie Mallorca i de les Balears, al genocidi de jueus i
de gitanos, i a l'assassinat massiu & homosexuals, disca-
pacitats, estrangers i dissidents politics.

La infamia que, per escrit i en sessió plenaria, amb
premeditació, ha perpretat la majoria de govern a l'Ajun-
tament de Llucmajor ofen la sensihilitat de qualsevol ésser
huma mínimament informat i els principis de convivencia,
foment de la cultura, de Peducació, del civisme, de la
memòria histèrica i dels valors democratics que  an  la
tasca d'aquest claustre de professors i de tota la comunitat
escolar.

Es per aixe, que aquest claustre acorda fer arribar la
nostra repulsa i reprovació al batie de Llucmajor i als re-
gidors que votaren la moció objecte d'aquest acord i els
demana que rectifiquin públicament la decisió, indigna
(I' unes autoritats democratiques, que els desqualifica.

Finaiment, s'aprova demanar al Conseil Escolar que
ratiliqui aquest acord i el comuniqui a la regidora d'Edu-
cació i Cultura de l'Ajuntament de Llucmajor.

Aquest acord de claustre sera remès a la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Ines Baiears, al
Conseil Insular de Mallorca i als ajuntaments de Palma i
Llucmajor. •
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Mallorca va bé...?
Un que escoltava.-

- Corn acabart això de l'electricitat'?
- No ho se, però aquestes avaries i apagades que hem

sofert per totes les illes, han donat molts dc perjudicis.
- Diuen que molts de mils de milions de pessetes.
- No seran tants, perquè quan s'hi alca la política, uns

diuen molts i altres que no tants.
- Es com les manifestacions per qualsevol tema, que

n'hi ha molts en dansa, els que les organitzen diuen deu mil
i els altres manco de la meitat.

- Amb això de l'electricitat, ja la temps que els respon-
sables de GESA volien ler una altra central elèctrica i els
polftics s'hi oposaren.

- Perquè la volien construir a s'Estalella, i a Llucmajor
no ho volem...

- I no han let res, ni a s'Estalella ni enlloc.
- I el resultat ja el començam a veure: canonades que

exploten o altres aparells que, de gastats o mal cuidats,
deixen de funcionar.

- I diuen que els adoben posant pegats foradats...
- Llavors, cada dos per tres, a les losques...
- Passa igual que amb els ferns i amb l'aigua.
- Sí, amb l'aigua, per manca de pluges, uns diuen que

ho resoldran amb màquines potabilitzadores d'aigua de
mar, i d'altres amb mesures d'estalvi d'aquest liquid.

- Això darrer es somniar truites, perquè ja els dirits als
turistes que vénen a l'estiu que nomes es banyin en aigua
de mar.

- D'altres diuen que la solució seria que no en vénguin
tants, de turistes.

- Turistes o no turistes, perquè aviat a Mallorca ten-
drem tants d'alemanys com de mallorquins.

- Allò que no comprenc com no han let com l'any pas-
sat, que dugueren aigua amb vaixells de la península.

- Jo tampoc no ho entenc, perquè aquesta era sense sal,
i no importava passar-la per les màquines dessaladores.

- Això són misteris mes de caire polític que no meteo-

rolègic.
- Sí, però el que es cert es que entre "galgos i poden-

cos" tenim falta d'aigua, d'electricitat, i aviat ofegats de
tants de ferns que podrunn cada dia.

- Un altre problema greu, aquest dels ferns, perquè en-
tre reciclar o cremar aviat els ferns ens envairan per tot
arreu.

- Sí, no tendrem altre remei que, com altre temps, ca-
dascú un clot dins el corral de ca seva i tirar-hi els lems.

- Pere), i els que viuen a pisos?
- I els que tiren mobles i electrodomèstics'?
- Bono...! No ens buidem el cap, ja resoldran aquests

problemes els nostres polítics, que per això cobren...
- I encara deixam el conflicte dels taxistes de Palma i de

Ia part forana.
- Els de Palma no tenen gens de raó, perquè l'aeroport

encara que està a la part de Palma, es de Mallorca, i tots els
taxistes de qualsevol poble tenen dret a carregar tants de
passatgers corn vulguin.

- El mal està que els de Palma no són de la mateixa opi-
n ió... •
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De noms i de Hoes 	(LXXV)

Can Cameta II

C. Calviiio
J. Clar
F. Jaume
J. Janine

Monserrat
A.M. Monserrat
F. Mut
Fotos: C. Julià

Aquest mes hem fet l'entrevista a
Climent Ramis i Noguera de Can Ca-
meta i a la seva dona Margalida Ma-
ria Pocoví i Gardas, ambdós Ilucma-
jorers.

Ens podríeu dir on es troba si-
tuada la finca i amb quines altres
confronta?

Can Cameta es troba situada al
Camí de Cala Pi i confronta amb Son
Serra, Cas Ferreret, Son Catany i

Ses Arnaules,
Ens podríeu detallar quin són

els topònims que hi ha a Can Ca-
meta?

El Cann' de Cala Pi divideix la
finca en dues bandes. A la banda de
l'esquerra trobam:

Sa Tonca de s'Era, on guaiten les
rogues, de tan prim com és el sói. Sa
Punta, amb garriga i, a una vorera,
ullastres molt grossos. S'Hortalet, si-
tuat dins Sa Punta, hi posàvem els
porcellets en desmamar-los. Es Fi-
gueral de Moro. S'Hortet, on es feia
la verdura per al consum de la casa.

A la banda de la dreta trobam:
Sa Pieta, s'hi distingeixen dos

trossos ben diferenciats: un amb ma-
tes i ullastres, l'altre amb pins. S'Hor-
talet de sa Pieta. S'Hortal Pilo,, cl

seu nom ens indica la qualitat de la te-
rra. S'Horml Nou, bo de terra, té una
trinxa de garriga ail+ quatre mates i
quatre pins. Sa Tanca de ses Pedres,
d'aquesta tanca tragueren les pedres
per fer la partió entre Can Cameta
de na Maria Magdalena i la nostra. Sa
Tanca des Sestadors amb amederar.
Es Sestadors, fets de pedra, fa una
partida d'anys que els restaurarem,
canviarem els Ilenyams i la teulada,
pet-6 conservarem totes les altres
parts. Sa Bassa, situada just davant
els sestadors, recull l'aigua que ve del
camí de la part de davant els sesta-
dors. Es Campet, amb ametlerar. Es
Rau') de ses Estepes, situat dins Es
Campet. Es Camp Gran, fou dividit
entre el meu pare i el meu oncle quan
feren la partió de la finca. S'Hortet de
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TOPCONINIIA

sa Pieta, destaca, a un costat, una cis-
terna.

Què ens podríeu dir de les cases
de Can Carnet'?

Les cases que lu ha ara són exac-
tament igual que quan jo era petit, es-
tan aferrades a ses cases de Ses Ar-
naules. Fa uns quants anys repicarem
les parets per a terracar-les de bell
nou, en fer-ho trobarem un portal ta-
pat; això vol dir que les cases de Can
Cameta i les cases de Ses Arnaules
es comunicaven antigament. De fet,
es podria dir que les cases de Can
Cameta surten d'un aiguavés de Ses
Arminles.

Recordau algun fet especial de
quan éreu petit?

Teníem un carruatge i una egua
que nom ia "Obelisca". Era roja amb
una taca blanca al front, molt bona i
corria molt, sempre anava a lloure per
dins Sa Pleta. Quan en Miguel "Pele-
grí", que feia feina amb nosaltres, la
cridava tot d'una venia. També record
en "Moreno" un mul molt ximple,
me'! deixaven menar.

És una bona cacera Can Came-
ta?

No esta malament. El que més
agrada és cagar amb reclam. Real-

ment, el que m'agrada del cagar és el
fet de relacionar-nie ani b altres cap-
dors. Dos o tres mesos ahans de co-
mençar la temporada ja parlam de
com sera i de com ens anirà de be.
Durant la temporada de caga recor-
dam les caçades que hem It i els fra-

res que hem length. Quan s'acaba la
temporada parlam uns altres dos o
tres mesos de com ens ha anat de ma-
lament. Més o manco en parlam de-
vers vuit mesos, de perdius.

Passa algun torrent per la fin-
ca?

A ca nostra no hi ha cap torrent,
l'aigua davalla pel cantó de Can
Oller i entra per s'Hortal Nau. Al
punt mes baix d' aquest hortal hi ha
un coll de peces de mares que es un
avenc. A aquest tros l'he vist negat
d'aigua, pet-6 no n'hi he vist córrer

Quina cosa destacaríeu de la
finca?

Una de les coses que destacaria de
Ia finca és que per aquí no es fa gens
de romani i que no hi ha cap estepa
blanca. L'estepa blanca s'acaba, apro-
ximadament, a les barreres de ca la
meva cosina, s'acaba en sec.

Com és la terra de Can Came-
ta?

Bé, la terra de Can Cameta, a
uns redols és més bona que a uns al-
tres, ja us he dit que hi ha Hoes on
guaiten les rogues, pet -6, també n'hi
ha on la terra és bona. Cal dir que tot
es call vermeil i que en uns redols és
niés gruixat que en uns altres. Quan el
temps acompanya és fruiter, el que
passa es que sol acompanyar poc.

Ara que parlam del temps, re-
cordau alguna altra sequera tan
forta com la d'enguany?

Record que l'any 1982 en va fer

una semblant a la d'enguany. Feia un
parch d'anys que plovia pm: i aquest
any ni segarem, cl poc menjar que hi
havia se'l menjaren les ovelles. Tam-
bé record que molts d'ametlers no
obriren les ametles, totes quedaren se-
calls. El motiu de la mort dels ame-
tiers fou per l'esplet d'ametles que
duien i que no pogueren madurar,
això va fer que els arbres es morissin.
En qüestió d'un nies se'n moriren
molts, els que no es moriren també en
pagaren les conseqüències d' aquella
scquera.

Possiblement enguany passi el
mateix, si ens fixem els arbres van ca-
rregats de fruit i crec que 110 seran ca-
pagos d'obrir-lo per la manca d'aigua.
Basta veure o observar les porresseres
que s'han mort abans de treure l'albó.

Recordau algun fet metereolà-
gic que hagi ocasionat algun dany a
Can Cameta?

El 1 5 d'agost de 1954 hi va haver
una calabruixada que va afectar tota
Sa Marina i també a Can Cameta.
Va matar gallines, perdius, conills i
va espenyar les teules.

Enguany, el fibló que afecta, prin-
cipalment Son Boscana, Marola i Sa
Talaia, va passar per dins Son Ca-
tany, molt a prop de les cases de Can
Cameta. Afortunadament a nosaltres
no ens va fer mat.

Volem donar les gracies als nos-
tres informadores i desitjar-vos un
bon estiu. Fins el mes de setembre. •
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passat

Es Cavallet (Petit i valent)
Les fotos motiu de comentari a aquesta revista daten de

l'any 1923. DeIs que hi ha a la fotografia ja no «hi ha cap
de viu.

En aquest temps hi va haver a Llucmajor un cavall pe-
tit -"Cavallet"- que era molt admirat pels aficionats als ca-
valls. En Miguel Adrover Adrover (a. Tanca) era un d'ells.
El Cavallet era propietat del seu bon amic Guillcm Garau
Socias, (a. Molí Nou), propietari de la fabrica del "Palo
Garau", la qual anys més tard fou venuda als Gari Puig-
server i passar a conèixer-se amb cl nom de fahrica del
"Ron del Moro".

L'animalet era un cavallet "navarrete" molt fort i rapid.
En certa ocasió en Miguel Adrover, al cafe de ca'n

Ventura -on actual ment hi ha SPAR-, digué que el caval let
era tan ho que pod ri a fer I 00 quilômetres cn un dia. N' hi
va haver que se'n rigueren, argumentant que no hi havia
hagut cap cavall que ho hagués let abans. S'hi posaren
messions. Es formaren dos bandos: els d'en Miguel (a.

Tanca) i els d'en Guillem (a. Molí Nou) i els dels seus
amics de Llucmajor i Campos, a l'altre hi havia altra gent
i molts de mercaders de Mallorca.

Les messions foren amb doblers, però el que Inds inte-
ressava era l'orgull de ser els guanyadors.

El que es va estipular fou que el cavallet havia de fer
1.000 quilòmetres en deu dies, és a dir 100 quilòmetres ca-
da dia.

En un principi es pretenia que arias de Llucmajor a
Ciutat i tornas dos pies. També es parla que atlas dues ve-
gades de Llucmajor a Manacor, i tornas, però degut a les
dificultats perquè l'animal pogués menjar i descansar en
els moments adequats i a la seva estable, es decidí que
anas dc Llucmajor a Son Puigserver -per la carretera de
Llucmajor a Campos- i tornas, fins que fes els 100 quilò-
metres, cada dia.

La persona que havia de menar la bístia no era en Mi-
guel Adrover, sine, el seu germa Rafel ja que pesava 30



quilos menys que ell. Mes tard, es pogué comprovar que la
decisió fou encertada, ja que un dia en Rafel tengué un cò-
lic i el tingué que substituir el seu germà Miguel, i el cavall
acaNI mes cansat que els altres dies.

Aquestes messions donaren molt que parlar dins el po-
ble i a tota l'illa, ja que els diaris en parlaren. Molta gent
anava a veure la cursa. Els grans i els nins del poble l'an i-
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maven amb els seus crits.
Les messions es guanyaren i amh motiu d'això els

guanyadors ho celebraren amb festes, d'una de les quals en
tenim constància gràcies a la foto del protagonista del
TEMPS PASSAT d'aquest mes. Setanta-set anys després
dels fets.
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Guillem Garau Socias (a. Molí Nou), propietari del ca-
vall.

2.- En Boyer de Campos.

3.- Andreu Vidal (a.
Pedregar).

4.5.6.7.8.9.10.1 . sen-
se identificar.

12.- Miguel Munar (a.
Pola). L'any 36 va ser ano-
menat batle.

13. 14. 15. 16. 17 sen-
se identificar.

18.- Joan (a. Serraler).
19.- Sebasti Rubí (a. Redole-

ta)
20.- 	  (a. Blanquet)
21.- Lloren; Clar (a. Boleno). Fundador

dc l'Empresa Clar.
22.- Miguel Puig (a. Taqueta). Padrí de l'apotecari Mi-

guel Cirera.
23.- Pere A. Matará (a. Mataró). Diputat i batle de

Llucmajor.
24.- Rafel Adrover (a. Tanca). El menador del cavallet.
25.- N'Antoni de Llucmajor (a. Fosquet).
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32 no identificats.
33.- Damià Tomàs (a. Moret)
34.- L'amo en Franc d'es Pedregar.
35.- Miguel Adrover (a. Tanca) l'iniciador de les mes-

sions.
36.- Miguel Barceló (a. París) germà del inetge París.
37.- Llucia Garau (a. Colava) filla del propietari del

caval le t. •



Cursa de brans a Ses Escoles (1949 7)

int crito,ccul ci
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Targeta de rassociació benèfica de toreros (1948)

Gent de
1t vi1t

Es torero Misseró
Ignasi Barceló

Hem aprofitat l'assistencia
d'aquest popular personatge llucma-
jorer a la primera comunió de les se-
ves netes, Aina i Neus, el passai dia
27 de maig a l'Esglesia Parroquial de
Llucmajor, per parlar ami) ell (le la
seva vida i també, no en faltaria mes,
de la cursa de braus que va fer a les
escoles públiques de Llucmajor.

Don Jaume MOjer Solivelles va
néixer a Llucmajor el 6 de novembre
de 1928. Va cursar l'ensenyament
primari a Ca na Meca, a Plaça. da-
munt el local on actualment hi ha
l'òptica Llucmajor. Els seus profes-
sors foren D. Francesc Romaguera i
D. Joan Tomas (a. Meco). Mes tard,
estudia comerç als teatins de Ciutat, i
anys mes tard obtingué el títol de bat-
xiller en ciències a Caracas (Ve-
neçuela).

- Don Jaume, els Ilucmajorers
hem sentit parlar de la cursa de
brans que en temps del batte Se-
bastià Garau (a. Molí Nou) es va
fer a les escoles, i que va ésser mo-
tiu per a què vos i el batte entréssiu
a formar part de la histèria del po-
ble. Ens podríeu contar la vostra
versió dels fets?

- Aquesta cursa fou per Santa
Candida de l'any 48 o 49. Aleshores
tenia una vintena d'anys. Era una
"becerrada". La vaig organitzar una
vegada vaig haver aconseguit el per-
mís de l'Ajuntament. La quadrilla de
toreros estava formada per Gabriel
Pericas (ara viu a Algaida), un tal An-
tonio de Burgos, i jo mateix.

- Vos mun6t la plaça l'Ajunta-
ment?

- No, l'Ajuntament hi posa el per-
mís. Mestre Antoni Garau, cl mestre
d'obres ens va deixar els taulons, i els
operaris varen fer el "ruedo".
Aquells que ho volien veure millor
varen venir amb carros i des d'ells
miraren la cursa. Ami) els doblers de
les entrades vaig pagar els bous i la
quadrilla que venia de Palma.

Aquest dia, el bou que havia de
treballar jo, després de fer-li unes
(Riantes capades, bota el "ruedo" i els

carros, i després bota la paret de da-
riera de les escoles i fugí.

Varem estar tres dies cercant-lo i
no el trobavem. Encara que la infor-
mació que ens donaven aquells que
l'havien vist era bona, el hou no ens
esperava, i quan hi arribàvem ja no hi
era.

A la fi el trobarem a la pieta de la
possessió de Tió, i a pesar del que
diuen les gloses, qui va encalor el
hou vaig ser jo i uns quants mes, però

cl batle no va venir mai.
El diumenge següent el tornarem

treballar. La gent que ho volia veure
torna pagar la funció. Amb la propa-
gandassa que s'havia fet durant la set-
mana, ningú s'ho volia perdre. Les
escoles s'ompliren. Hi havia gent pels
terrais i tot. La novillada va ésser un
exit.

- Després d'això, cap on enea -
minàreu la vostra vida?

- Vaig anar a torerar a Barcelona,



com a administrador durant 5 anys.
Vaig fer de gerent dc vendes de les
inñquines de cosir SINGER fins l'any
66, quan vaig venir a Barcelona a
inaugurar, com a apoderat de la casa
"Sears Raebuch" d'Espanya, una su-
cursal d'aquesta multinacional ame-
ricana, una espècies de "Corte Inglés"
amb seus a tot el món.

Mes tard vaig tornar a Veneçuela i

Cursa de braus a les Escoles

Potser no era el 49, potser no era
el mes d'agost, però, no ho duhteu,
les camises arromangades i la Ilum
espetegant ens porten, inevitablement
a l'agost... I els bous, o els vadells si

inevitablement ens traslladen
a aquell dilluns, dia 15, del 1949, a les
18 hores a... r única... a la gran 'ravi-

CENTRE D'ESPECIALITATS MEDIQUES     

Medicina General (Igualaron)
Pediatria

Cardiologia i Aparell Respiratori
Neurologia

Aparell Digestiu
Anàlisis Cliniques
Cirurgia General

Nutrició i Dietètica
Dermatologia

(Infermeria)
Psiquiatria
Psicologia

Ginecologia i Obtetricia
Angiplogia i Cirugia vascular 

Clínica Dental
Odontologia
Ortodòncia

Maxilo Facial
Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica

Ortopedia
Rehabilitació i Fisioteràpia

Oftalmologia
Radiologia

Ecografies
Otorrinolaringologia

Podologia
Centre Auditiu 

LLUCMAJOR

HORARI:
de les 9'00 h.
a les 2P00 h.  

IMEQBA
CAN PLANAS           

ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AGRUPACIO MUTUA - ASISA - NEC° CAJA SALUD
MEDIFIATC - GROUPAMA - NOVOMEDIC - ONCE - D.K.V. PREVIASA - SANITAS - VITALICI

[ALIANÇA - \VINTERTHUR - LA ROHEAL - L'ESTRELLA - ALLIANZ-RAS - MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
MUTUA D'ACCIDENTS: FIMAC - FREMAP - ASEPEYO - MAZ

Plaça ('Espanya, 56- Tel.: 971 12 00 64 - Fax: 971 120 426 - C/. Ciutat, 12

me vaig dedicar a construir barques
de fibra de vidre, i vaig fundar l'em-
presa "Astilleros de Venezuela".

Vaig haver de tornar a Espanya, a
causa d'unes manifestacions de caire
politic que vaig fer a una festa, en
contra del president Luis Herrera
Campins, per cert, fill d'una mallor-
quina. Actualment vise a Barcelona
amb la meva dona.

Creim oportú, per reforçar el que
representaren aquells fets i el rebum-
boni que armaren, afegir a l'entrevista
feta al principal personatge de la fes-
ta, en Jaume MOjer Sol ivel las "Luce-
rito", l'escrit que en 'libre LLUCMA-
JOR, IMATGES D'UN SEGLE, a
cura d'Antoni Monserrat Oliver, va
fer en Miguel Sbert Garau parlant de
la cursa:Festival calliper a la plaça de Toros de Palma el 1948 

a la Plaça "de las Arenas". A Olot, a
Girona, a la "Pañoleta" de Sevilla, a
Vista Alegre de Madrid, a Saragos-
sa... Però arribi un dia que vaig fer
comptes, i si havia guanyat 400.000
pta. n'havia gastades 450.000, i da-
vant aquesta crua realitat, me vaig re-
tirar provisionalment i me'n vaig anar
a Veneçuela. AIlà vaig tornar torear a

I4#
 Ia Plaça "Bonita", on vaig quedar



I). Janine Mbjer parla en un sopar de dirigents de Sears Roehitch d'Espanya (1972)

D. Janine Mbjer and) ia seva esposa i/es dues netes Aina i Netts (2000)

Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

OE/. aragá, 310 T8tiíxo (Palma)
treks. 971 47 51 44 - 907 36 58 45

liada por el diestro de esta localidad
Jaime Wier "Lucerito" y el torero
Gabriel Periccis, lidiándose bravos
novillos, acompanyats pels compas-
sos sempre vitencs de les Bandes
Santa Cecilia y de Lluchmayor.

Totes les curses de braus de Lim-
major són aquella que EN PONSET
tan be canta:

Ja tornam tenir partida
cap a veure "torear"
un torero ciutada
i el Lucero de la Vila.
Tres bous corn una cabrida
replegats de Son Ve-i-va,
si faig "torear" es meu ca
'auera fet mes bona eixida.

Aquella, quan el bou toca soletes,
deixant el poble bocabadat i la glòria
torejadora local amb un pam de nas-
sos. Aquella feta que la gracia dels
nostres glosadors convertí en cançons
que feren arrufar, segons conten, les
celles al senyor governador de la pro-
víncia, perquè, aleshores no era
temps de fer broma amb la figura
l'ExceLlentíssim Senyor Batle Presi-
dent, encara que aquest fos home de
bon past i amb sentit de l'humor. No
hi anaven de herbes en aquells mo-
ments els senyors governadors, ni
clue fossin d'una província rueca i es-
(luifida corn la nostra. Qui no ho re-
corda encara:

Es "torero" Misser6
i es batle Molí Nou
encalçaven es bou
dins sa pieta de Tió...

Segurament no ho es aquella co-
rreguda de bous, aquella novillada, la
de la fotografía. No ho sabem. No ho
volem saber. A Llucmajor totes les
curses de braus tingueren lloc l'estiu
del 1949. •
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Al passat diari de Balears del 2 de juliol es va publicar
un reportatge a dues planes, escrit per Carles M. Canals,
on es parlava dels moviments espanyolistes a les Ines Ba-
lears i com a exponent del reportatge, una plana comple-

ta tractava de Llucmajor.
Per esser exactes, enlloc de comentar-lo hem cregut

oportú de reproduir-lo per als nostres lectors.

Just el grup de Jaume Martorell no
té cap vincle amb el PP de Balears

Els conservadors lum estat centre de la major part de tendències anticatalanistes

C.M.C. Palma.

"Muerte a los catalanes". Aquest
grafit fou reprodat a la publicació
del Centro Cultural Mallorquí (al-
trament dit Centre cultural mallor-
quín), la primera de les associacions
expressament anticatalanistes que
han viscut a les Illes; el seu presi-
dent, Jaume Martorell. fou condem-
nat per haver cremat els repetidors
de l'Associació Voltor que retrans-
meten les imatges de TV3, Canal 9
i altres sons en llengua catalana.

Significativament, aquesta és

It# lista amb que no es troha relació fi-
l'única entitat baleàrica o espanyo-

xada amb el PP-Balears; pea) la
major part de les associacions arca-
des amb intencions regionalistas
han aeon segu it suport moral o
econòmic del partit que presideix
Jau me Matas, especialment l'any
1997, en que l'exmandatari de les
Illes aconseguf una portada al diari
ABC en qua se 'l presentava com a
"defensor de las lenguas baleares

ha subsiiiud Gaspar
Oliver al davani del Cousis lori

de Llucinafor gracies a Rabasco;
la seva aporiació decideix l'orientació

del PP en política lingfiírtica.

y del castellano". En aquell mateix
any, l'exsecretari d'estat per a
l'Educació, Eugenio Nasarre, rebia
Ia nova Plataforma cívica en defen-
sa de las lenguas de Baleares, al-
trament dita Plataforma en defensa
de sa llengo balear, ara dita Plata-
forma en defensa del castellano i
presidida per Fernando Oleza. Tam-
hé Jaume Matas rebé -almanco en
dues ocasions- els responsables
d'aquesta secció que aconseguí
gar o cohesionar les dues tendencies
aleshores existents: la gonellista de
la Unió (l'es Pobble Balei i la cas-



Joaquin Rabasco, anomenat persona non grata,
és peça clan per al l'1' en el municipi de Llucmajor.

cono -r e
I LI IN I s

Settiat4

(T4164 12-40)
GtatiTITOS 
C/ Músic Joan Xamena, 12 • Llucmajor

14+44d ¡4/€4,d

Í.L .LUCM AJ OR

SERVEIS

INFORMATICS S.L.

C/. Major, 107 - 07620 - Llucmajor

Tel./Fax 12.07.97 - Móvil 909.78.42.20_)

tellanista d'AS!, representada per
Joaquín Rabasco.

El PP governa Llucmajor amb el
suport d' ASI des de 1995, i a les da-
rreres eleccions donaren la primera
tinença de batte a Rahasco; aquest
ha estat recentment declarat persona
non grata o rebutjat a pobles i ciu-
tats com Pollença i Inca (en mans
d'un baile del PP, Pere Rotger) per
les seves declaracions contra l'Obra
Cultural Balear, que acusa de xenò-
foba. Rahasco ha recomanat que es
parli "en español, especialmente si
te hablan en catalAn". Sembla ser
que la unió de Llucmajor ha permes
AS1 de gaudir d'unes fonts econò-
miques poc habituals per a un partit
local: a les darreres campanyes
electorals, les tanques puhlicitaries
foren cobertes amb cartells d'un
partit que ni tan sols s' hi presenta-
va... tot i que havia anunciat fer-ho
amb la Unió Cívica Pititisa. Aquest
partit -que mai no ha obtingut re-
presentació a l'arxipèlag- té corn a
líder consolidat a Juan Francisco
Bermejo, qui en 1996 creà lAso-
ciación en defensa del castellano;
l'any següent, l'agrupació passa a
dir-se Asociación en defensa del ibi-
cenco y el castellano.

Corn queda demostrat, d'una o
d'una altra manera el PP-balear ha
donat suport -moral o econòmic- als
partits polítics i agrupacions antica-
talanistes per obtenir redits electo-
rals a diferents ajuntaments. Darre-
re queden intents d'agrupacions
com Sa nostra terra, els estatuts de
Ia qual es pogueren redactar al des-
patx de l'exconseller de Cultura
Bartomeu Rotger, coordinat am h
Joan Morro. El grup no arriba a fun-
cionar com a tal; però el seu nom
era una referència di recta a La nos-

tra terra, la societat històrica en què
participa Emili Darder i fou el pre-
cedent clar de l'actual Obra Cultural
Balear. L'ús espuri d'entitats cèle-
bres ha estat una constant per part
dels polítics "populars".

- Apunt -

Plagiaris

"Joves per sa llengua" es el nom
d'una suposada agrupació correspo-
nent al partit polític "Unió d'es Pob-
hie Baler; la seva oposició al grup
Joves per la Llengua -de caire na-

cionalista- es massa evident com
perquè pagui la pensa ser comenta-
da. En general, les associacions an-
ticatalanistes es distingeixen -al
marge de la seva ideologia- per mo-
di hear de manera constant les seves
marques, sovint per oposició als
grups nacionalistes. "Unió d'es
Pobble Balea" té l'acadèmia "Ba-
ler. Ni l'ortografia es constant. •
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Testimonis documentals de la nostra història
Sebastià Carden i Tomas
Bartomeu Font i Obrador

(XXXIV) Reglament
del Casino Republicn

linemajorer (1893)
Primera part

La creació del Casino Republicà
Ilucmajorer, l'any 1893, posa de ma-
nifest la comunió republicanism exis-
tent al nostre pohle des que finalitzA la
primera República Espanyola, aquell
29 de desembre del 1874 amb la pro-
clamació d' Alfons XII, a Sagunt, pel
general Martínez Campos, sentiment
pregon d'un grup destacable de polí-
tics locals que no deixaren morir, com
ho demostra la fundació del Casino,
passats quasi vint anys de la seva de-
funció oficial. Foren aquests la Ilavor
de la segona República Espanyola que
començà el 14 d'abril del 1931, amb la
proclamació a Barcelona i a Madrid
després d'uns quaranta anys de vida
testimonial.

L'exposició estatutária del Casino
ve refrendada pels més destacables
membres de la política republicana
lucmajorera, als quals deurà la futura

generació cl rcsorgiment de les seves
doctrines imperants a ['Europa de la
primera meitat del nostre segle. Sols
per això ja seria molt interessant cl co-
neixement, des dc la seva formació,
del Casino. Al Ilarg del seu articulat
es comprova l'ingeni i la maduresa
dels seus creadors. No podem oblidar
que la segona República a Llucmajor
fou conseqüència hen palesa de la l la
vor sembrada curosament pels peoners
que crearen el Casino. Tal volta Lluc-
major amb cl Govern populista repu-
bliat fou la capdavantera de l'ensen-
yament i la cultura de l'epoca prefran-
quista a tota Mallorca, significativa-
ment per la creació del Grup Escolar
que per iniciativa del bade Bartomeu
Sastre fou projectat per l'eminent ar-
quitecte i urbanista, Guillem Forteza.
Es escaient recordar l'executòria del
hat le Llopis i demanar per ell, reco-
bran( la seva memória, la dedicació
d'una important via de la nostra ciutat.

Capitulo I

Nombre y objeto de la Sociedad

Art° I°.- La sociedad llevará por
nombre Casino Republicano Lluch-

mayorense, y tiene por objeto estre-
char los vínculos que unen á los so-
cios que la componen, y fomentar la
propaganda del ideal republicano, pro-
porcionándoles enseñanza, utilidad y
solaz, y tendrá fijado su domicilio en
Ia Plaza Mayor n° 3 piso principal.

Art° 2°.- Para alcanzar el primero
de dichos fines se organizarán confe-
rencias, clases y lecciones; se sosten-
drán las inscripciones y adquirirán las
obras que los fondos de la sociedad
permitan.

Art° 3°.- Para proporcionar los res-
tantes fines que esta Sociedad se pro-
pone, se permitirá que los Socios se
entretengan con juegos autorizados
por la Ley, y se presentaran todas las
diversiones que en su seno se inicien y
no estén opuestas al espíritu general
de la Sociedad.

Capítulo II

Art° 4°.- El casino Republicano es-
tará compuesto por Socios que paga-
ran diversas cuotas mensuales y ten-
drán los mismos derechos y deberes,
salvo los especiales dc los cargos con
que fueron investidos.

Art° 5°.- Los derechos de los So-
cios son:

Deliberar con voz y voto en las
Juntas Generales. Asistir  á las confe-
rencias y Cátedras. Tomar parte en las
diversiones que en esta Sociedad se
organicen. Y gozar de todas las atribu-
ciones que en este Reglamento se de-
tallan.

Art° 6°.- Los deberes de los socios
son:

Cumplir las prescripciones del Re-
glamento, las de la Junta General, y
Ias que en uso de sus atribuciones
pueda tomar la Junta Directiva ó algu-
no de sus miembros.

Art° 7°.- Para ingresar en esta So-
ciedad basta que un socio inscriba en
un cuadro que habrá fijado al efecto, cl
nombre, profesión y, domicilio del as-
pirante, y pasados ochos días sin que
ningún individuo de esta Sociedad se
haya acercado á la Junta directiva á re-
clamar contra su admisión, sera consi-
derado como socio.

Si hubiese lugar la reclamación a
que se refiere el párrafo anterior, se
convocará la Junta Directiva, proce-
diendo en ella á desechar ó aceptar el
candidato en votación secreta y sin
que se permita discusión acerca de su
personalidad.

Art° 8°.- Se entiende que un Socio
renuncia el cargo dc tal cuando lo es-
pi -ese así en comunicación dirigida a la
Junta Directiva.

Cuando a juicio de ésta, falte á al-
guna disposición esencial del Regla-
mento y advertido por alguno de sus
miembros reincidiese.

Cuando se halle en descubierto de
cinco cuotas mensuales.

Art° 9°.- Los individuos de esta So-
ciedad que se ausenten de esta pobla-
ción, avisando á la Junta Directiva, no
vendrán obligados al pago de las cuo-
tas mensuales hasta su regreso, sin
perder por ello la cualidad de Socio.

Art° 10.- Las personas que acci-
dentalmente se encuentren en esta po-
blacion, podran visitar el local de este
Casino si fuesen presentadas por un
Socio como transeunte y aceptadas por
la Junta Directiva.

Capítulo III

De la Junta General

Art° 11.- La Sociedad se reunirá en
Junta general ordinaria el mes de Di-
ciembre de cada afio, en la que se le
dará, por la Directiva cuenta de estado
de la misma, procediendose luego á la
elección de las personas que hayan de
constituir durante cl siguente año, di-
cha Junta Directiva la que se hara car-
go de su gestion cl día primero de Ene-
ro.

Art° 12.- La Junta Directiva con-
vocará la general extraordinaria, siem-
pre que algun asunto importante así lo
exija ó diez socios lo reclamen.

Art° 13.- En la convocatoria que
no podrá prorrogarse por mas dc nue-
ve días, se espresaran los asuntos que
hayan de tratarsc, no pudicndose to-
mar acuerdo sobre ningun otro que no
esté en la misma espresado.

Art° 14.- La Junta general podrá
tratar y resolver los asuntos para que
haya sido convocada sea cual fuese el
numero de Socios asistentes. No obs-
tante lo prevenido Cu el artículo ante-
rior, la Junta Directiva podrá convocar

general extraordinaria, prescindien-
do de los requisitos que en el mismo se
espresan, siempre clue así lo aconse-
jen las circunstancias. •



Llumayor, per Jeroni de Berard (I)
Miguel Amorós Puig

Les Ordinacions de Jaume
l'any 1300, foren pronunciades per
encaminar a fomentar l'agrupa-
ment i creixement dels petits nu-
clis de població forana de Mallor-
ca. Llucmajor fou un d'aquests nu-
clis, que durant aquest any cele-
brara el 700 aniversari com a fun-
dació.

La celebració del 700 aniversa-
ri es un fet important i singular que
cada població de Mallorca aprofi-
tara per reviure de diverses mane-
res, a través d'actuacions dinamit-
zadores, engrescadores, culturals i
lúdiques; a més d'intentar recupe-
rar i entendre tot el que ha anat
passant durant aquests 7 segles.

Per part meva, com a II icenciat en
história de l'art, voldria aportar el
meu granet d'arena a la celebració del
700 donant a conèixer a tots els Iluc-
majorers i Ilucmajoreres la descripció
que Jeroni de Berard (1742-1795),
crud it i militar, va realitzar devers
l'any 1789 de la villa de Llumayor y
su término la qual es troba inclosa a la
seva obra Viaje a las Villas de Ma-
llorca. Per elaborar aquest treball va
recórrer, detengudament i per dues
vegades, tota ilia; ajuclat pel prevere
Sebastià Sans, aixeca planols ico-
nogràfics de les viles i mapes dels
seus termes municipals; feu una breu
descripció de la história, la geografia,
les manifestacions artistiques dels po-
bles amb la col.laboració de Cristòfol
Vilella Amengual. Berard va morir
abans de concloure l'obra que resta
inèdita fins que l'Ajuntament de Pal-
ma publica, el 1983 i a cura de Llo-
renç Perez Martinez, el manuscrit que
es conserva a la biblioteca municipal.

La descripció que va fer de Llu-
mayor la podem dividir en diferents
apartats: una breu introducció, una
minuciosa descripció de l'antiga es-
glésia parroquial, el convent de Sant
Bonaventura i el Santuari de Gracia a
tiles de detallar els personatges ilus-
tres, el segell, les fires, la quantitat de
veïnats i la geografia de Llumayor.
Cal destacar de la descripció que rea-
litza Berard, l'apartat referent a l'es-
glésia parroquial que com podreu ob-
servar es la de l'antiga església gótica
la qual es va demolir poc després
d'ésser visitada per Berard, a més de
les acurades descripcions del convent

de Sant Bonaventura i el santuari de
Gracia.

Pel que fa al pianol que es con-
serva de Llucmajor, el plano icono-
graphico de la villa de Llumayor en
la isla de Mallorca, conte una planta
dels carrers, una perspectiva de la vi-
la i diverses vistes de monuments (es-
glésia parroquial, convent, santuari);
a la part inferior una llegenda amb
l'escut de la vila (a l'Ajuntament
conserva una cópia d'aquest planol,
molt important per poder observar i
entendre l'origen de l'entramat de ca-
rrers del nostre poble, es a dir, el co-
drat).

És per tant una bona font escrita
que ens acosta a la realitat de Lluc-
major de devers l'any 1789. Aquí te-
niu el text que esper sigui profitós
pels lectors i ens ajudi a aprofundir i
entendre la nostra história, la história
de tots els Ilucmajorers i Ilucmajore-
res.

La villa de Lltanayor y su termino

Fue también una de aquellas once
que, por orden del rey don Jaime el
segundo, se establecieron de nuevo en
esta Isla en el año de 1300, por cuyo
efecto compró la alquería de este
nombre al caballero Jayme San Mar-
ti, que era de 400 cuarteradas como
consta en el libro de declaración de
los derechos de los barones de los lu-
gares de la isla, que se guarda en cl
archivo del Real Patrimonio, bajo las
condiciones de que no pudiesen ser
menos de ciento los pobladores, se-
ñalándoles un cuarton de tierra por
casa y obligando a cada uno de ellos a

corresponder por él al dueño directo
coil 18 dineros de censo, con obliga-
ción de dar este terreno necesario pa-
ra las calles, que se le fue señalando
un destre y medio de ocho, y otras
concesiones que se dirán cumplida-
mente a las noticias de Palma y su
conquista.

En esta población se observaron
grandemente las leyes impuestas a su
fundación en orden a la disposición
de las calles. Se delineó un cadrildte-
ro de (.) destres por lado y se ven es-
tas cuatro calles formadas, que causa
gusto ver en lontananza tan largas,
derechas, llanas y pobladas de buenas
y decentes casas. Sólo en el centro de
este cuadro afearon la simetria pro-
puesta con dos o tres calles torcidas y
estrechas y las que posteriormente
han aumentado, fuera de las principa-
les referidas. Cuenta hasta 1542 ca-
sas, con algunas de ellas propias de
caballeros de Palma y de algunas fa-
milias de distinción de aquella villa,
que, juntamente con los buenos mate-
riales proporcionadas canterías de
piedra arenisca ordinaria, contribuyen
a la hermosura y lustre de ellas, con
que logran ser esta población sino las
mas grandes la que puede competir
con las mayores de la isla, pues coge
ella más extensión por todos lados
que ninguna otra de las demás. La fa-
vorece su situación, clue es un paraje
llano, distante de la ciudad de Palma
3 leguas, 3 cuartos, por carretera llana
a excepción de las cuestan que se lla-
man, y por que son cerca de la villa,
aunque 110 es mucho la subida. Su ca-
lidad es casco de piedra desigual que,
con la poca recomposición y el des-
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cuido de un corto tare no pan tanoso,
hacen incómodo el terreno de una le-
gua. Es algo despoblado por cl tem-
peramento mal sano, de modo que, en
dejando la huerta del levante de las
cercanías de Palma, sólo se hall an
predios grandes que tienen sus casas
algo distanciadas de este camino y asi
solo se encuentra con la Aran jasa y
el Osta let, pequeña venta.

IGLESIA.- Era ya lugar antes del
año referido en que la erigieron villa,
por cuyo motivo es su iglesia, parro-
quial desde el afio 1235, tan antigua y
vieja que por los años de (.)., lue pre-
ciso de emprender la fabrica de ha-
cerla nueva y mucho mas capaz, co-
mo diremos, y con talarla, queda la
antigua incluída dentro de la que se
fabrica aun teniendo 41 varas de largo
y 14 de ancho. Su fachada exterior,
que presenta al mediodía en la calle
Borne, es de estilo gótico riguroso
con el arcángel de San Miguel su titu-
lar, de bulto en piedra, pequeño, sobre
Ia puerta y adornos del mismo gótico
estilo. Su fabrica interior al igual al
resto de aquel tiempo. Consta de bó-
veda cruzada, que en el lugar de los
pilares rematan sus arcos sobre capi-
teles de hojas a lo gótico y a modo de
consolidarlas. Tiene el presbiterio
igual con la iglesia. Altar mayor tam-
bién de aquel estilo y tiempo. Cont le-
ne cuatro medias cañas delgadas y al-
tas sin proporción, doradas y colori-
das, con el titular de otros santos pi n-
tados, de estilo regular, y asimismo el
sagrario que no es pequeño.

Las capillas son de 6 a cada lado.
La de la Pasión de Chistro Nuestro
Redentor, pintura en tablas antiguas.
Es la primera al derecho y del raisin°
modo la que sigue de Nuestra Señora
de los Angeles con Nuestra Señora de
Ia Asumpta, dc bulto sobre cl altar,
guardada en nicho y su adorno es de
orden atlantic() con ángeles por co-
lumnas y asimismo el segundo orden.
Y entre ellos algunos lienzos y tablas
pintadas antiguas. Sigue con la de San
Antonio de Viana, que igualmente
con la de San Antonio de Padua y de
Ia San Onofre que se ven de bulto en
el nicho, bajo inedia cúpula sostenida
de dos ángeles de estilo atlántico.
Arriba se ven otros también de bulto
todo dorados y lienzos pintados. Si-
gue la puerta inferior con un pequeño
órgano metido sobre un arco de la
misma piedra arenisca. La de las Ben-
ditas Almas, que costeó el Ihno. D.
Francisco Thomas, Obispo de Ampu-
rias, en la centuria de 1500, natural

de esta villa y del predio de Taxaquet.
Se ve en orden compuesto con algu-
nos relieves y adornos, todo dorado y
algunos lienzos pintados de la Sagra-
da Pasión y un grande Crucifijo, re-
gular, llamado de la Esperanza, en
buen camaril blanco, aún sin dorar.
Y, por fin, de este lado, la Circunsci-
sión del Señor se ve figurada en cinco
imágenes de bulto, grandes y doradas,
en rico camaril. La arquitectura es de
orden compuesto y con mucho ador-
no, principal mente el sócolo o pedes-
tal es con los Misterios de medio re-
lieve dorados, pero lo demás en uni-
camente madera sin dorar. Al lado iz-
quierdo sigue la sacristía, de bóveda
cruzada y de 9 varas en cuadro con
ocho sepulcros de varios clérigos y
un altarito de tablas viejas, antes de
entrar en ella y al lado o pared supe-
rior. La que sigue no hay nada, por-
que la obra nueva coge y la han dese-
cho. Sigue más abajo la de San Se-
bastian, de orden corintio con tablas
pintadas, viejas, en oro y colores y el
santo de bulto y estilo regular.

Pero de la Nuestra Señora del Ro-
sario es particular entre las referidas.
Tiene 19 varas de fondo por 9 de an-
cho, de cimborío o cúpula, ocavado y
todo pintado dobre columnas góticas
formadas de cinco medias cañas de
poco relieve estriadas oblicuamente
y, antes, en la clave del arco que an-
tecede, se ve el escudo de armas de la
fam ilia de Pons y bahjo de este arco a
cada lado hay un altar, alderecho con
sólo un lienzo de San Francisco de
Borja pintado y a su frente un eleva-
disimo altar de orden compuesto, con
sus exteriores columnas y lienzos pin-
tados atlánticos, y el segundo en or-
den dorado, colores y lienzo pintados
siendo el principal der glorioso San
Joaquín y Santa Ana. Bajo el cimbo-
rio se ve la de San Francisco de Pau-
la, al segundo orden, pintado en lien-
zo y su arquitectura de orden corintio
muy arreglado, grave y dorado, que
costeó el magnifico don Juan Antonio
Guells, que está allí mismo enterrado
y se ve su escudo de armas. Frente a
esta capilla se ve la de Santo Domin-
go Soliano, en orden compuesto,
grande dos columnas torcidas con re-
lieves de hojas, entre dos atlánticas
con segundo orden, mucho adorno y
solo madera sin dorar. Pero entre sus
pedestales y sobre la mesa del altar,
se ve una preciosa medera negra con
filetes dorados y cristales, que comic-
nen dividido, todo el cuerpo de la
Gloriosa Santa Candida y su preciosa

sangre en redolita de cristal. Costeó la
capilla el reverend o Cura Nicolau y
puso su escudo de armas. Y, por últi-
mo, el altar de Nuestra Señora. Es de
orden compuesto antiguo, dorado y
colores, con cuadristos que expresan
los misterios del Rosario. Maria San-
tísima se ve de bulto y de mediano
gusto. Finalmente la de San Josef, en
tablillas antiguas y el santo de bulto y
moderno. La de Santiago, del mismo
modo. Son las últimas capillas y esta
última y su colateral son mas bajas,
por estar debajo del coro, en cuyo ar-
co se leen los números del afio 1594
en que se debió concluir o alargar
mas la iglesia, que en breve se verá
demoler para conclusión de la nueva,
que tiene ya el prebisterio concluído y
dos capillas elevadas hasta el cornijón
de la segunda orden, de pilares áticos
de orden jónico, de buena piedra are-
nisca, clara y sólida bien cortadas y
construídas sus piezas en particular
con arreglo a la arquitectura, pero en
el todo, oi por mayor, desproporciona
extraordinariamente en su excesiva
elevación, porque, sobre haber toma-
do el módulo muy granule del primer
orden forma otro cuerpo cie otros pila-
res sobre este, que lo eleva y lo carga
con desagrado, pero no con desarre-
glo en sus proporciones. Tiene de an-
cho, desde el sócolo pedestal hasta WI

lado al de otro, 70 palmos y de alto,
hast a encima del primer() o principal
cornijón, 88 pal nos mallorquines y
tendrán las capillas 27 pal mos de pro-
fundidad. Estás asistirla de 30 cléri-
gos.

ESCUELA.- Al lado de la iglesia
tiene un pequeño oratorio de 22 varas
y medias castellanas de largo y 5 de
ancho, con solo paredes ordinarias y
techo de maderaje, u lienzo de Santo
Thomas, pintado grande, con las ar-
mas del presbítero fundado Bartolo-
més Danús, con su sepulcro bajo don-
de está enterrado, no números (sic)
que denotan que desde 1757 sirve de
escuela de primeras letras, que en se-
fia otro clérigo, y sobre su puerta, un
Santo Domingo de piedra pequeño, se
lee un letrero que dice que comenzó
dia 14 de Enero de 1710 y se acabo a
4 dc marzo ciel mismo afio.

PLAZA.- Siguiendolas misma y
espaciosa calle, a poco trecho inds se
halla la plaza mayor, que es capaza
de buenas casas. Por esta plaza, baja
una acequia de copiosa agua hasta los
lavaderos y que, atravesando calles,
bien condicionadas, viene de WI rico
manantial que sale del predio Son



f e b. 	 2rc hiar.r; 2rC

TEMPERRTURfl MEDIA Ell E5Pfltifi, fifi0 2000.

Abr. 	 2rc

DESDE 1.889.000 PTAS. • ( 1 1 3 5 3 EUPOS)
R Liec• e hac• demasiado calor. R trec•s, d•masiado frio. Qué pena que •I clima no

se pueda cambiar a gusto d• cada uno. LO si? Decide cuál es la temperature ideal.
¿Cómo? muy ricil. Comprando on Hyundai Lantra te regalamos el aire acondicionado
o descuento equitralent, Y• emplem a entr•r en calor, Luerdad?

Maura, 50 -	 i Fax: 971 66 72 - Llucmajor (Fie)
IN? recomendado en Penmula y &learn Imlma Iropmeno MatocuNi. 	 HYLJrICIRINA transport., matonulariOn Oar. y Maroon", pcornoomnal PrornocoOn

""fr"nd" E‘P.'"	 Conduce una gran rnarcaNna fin de rma Lam m ,sor,o‘ e^ nnck

1rC

3i20 Teléfono de Atención al Cliente: 902 246 902.VEI TALLER
MECANIC J. TOMAS

r RHORR co r, RIPE PICONDICIONFIDO OPFITIS
0 Of SCUEr1TO COUIMILCIITE

L‘at-t/i'	

Reus de Randa, cuya fuente tiene el nombre de Ferruche-
Ilas y que está el término de la villa de Algayda.

CONVENTO.- Al lado oriental contiguo a la villa tie-
ne un convento de Padres observantes, llamado de San
Buenaventura, cuya fundación aunque fue en 1598, no tu-
vo cabal efecto hasta su traslación cl paraje donde hoy se
ve desde el año 1608, a solicitud del pueblo por falta de
clérigos, imponiéndose los religiosos al precepto de ago-
nizar y de enseñar los estudios. Residen en el 21 religiosos,
con mucha decencia por lo hermoso de su fábrica.

Está en un lugar espacioso en una de las principales ca-
Iles del cuadro referido. Al lado oriental tiene su frontis
adornado por un curioso campanario de balconada de pie-
dra. Un portal de los mismo, con pilares áticos floreados
los dos de frente y los otros dos pilares más interiores.
Son regulares, entre los cuales hay un nicho a cada lado,
con San Francisco y el Beato Ramón, de escultura en pie-
dra, el cornijón bien tirado y regular con el segundo por el
mismo termino, con un nicho que contiene la Purisima
Concepción, entre otros dos pilares, cornisa y pequeño re-
mate bajo un arco o bóveda del grueso de todo dicho, ador-
nado de buenos filetes y cuadriláteros con rosas al modo de
regular la reja y celosía. Sobre los principales pilares del
segundo orden remata un florón de hojas, piramidal, y en
medio sobre arco los brazos del Christo y el del Seraphico
Padre con una competente Cruz. Más alto hay un cua-
drante de reloj. Sobre él un aguila grande, relevada en pie-
dra, con sus alas circuye una rosa o clarboya que contiene
una cara alada con un lazo al cuello y una gruesa aldaba,
todo con arte secamente relevado de la misma piedra.

El interior de esta Iglesia tiene 42 varas y media de lar-
go, comprendidas 6 y media de prebisterio. Este tiene de
ancho 10 varas y la Iglesia 12 y un palmo. Construída de
un cañón de bóveda, de piedra regular y arcos sobre pila-
res áticos con capiteles góticos y arreglado cornijón, obra
y hecha por los años 1656. El Altar mayor, de arreglada ar-
quitectura de orden compuesta con columnas salomónicas
y regulares, todas pareadas, nichos con santos de bulk) de
mediana estatura y estilo y en el principal, entre colum-
nios, hay un magnifico sagrario, dc gusto y estilo de cilin-
dro rematando a modo de cúpula, concluye en follajes y de
los mismos se ven guarnecidos las testeras en sus costados
y todo muy adornado de hojas, relieve y dorado; como
igualmente otro sagrario menor, que se ve bajo de este, que
figura un óvalo rodeado de follajes de laurel y con un pe-
queño pie. Todo lo referido y dos órdenes alas de arqui-
tectura por el mismo orden, tiene mérito y gusto, ricamcn-
te dorado y colores en los planos. •

Com anam
de cultura Ilucmajorera

Qüestionari 5

Triau una de les opcions (a, b, c, d)

1.- Quin grup d'aquests capellans han estat rectors
de la parròquia de Llucmajor?

a) Miguel Siquier, Bartomeu Eons, Jaume Serra
b) Bernat Trobat, Miguel Siquier, Jaume Serra
c) Miguel Siquier, Jaume Alemany, Jaume Serra
d) Guillem Torrens, Bartomeu Eons, Jaume Serra

2.- On és el pou Blanquer?

a) a S'Aguila
b) a Pafssa
c) a Galdent
d) a Binificat

3.- Quin d'aquests escriptors locals ha escrit Susan-
na i l'estranger?

a) Miguel Cardell
b) Sebastia Alzamora
c) Miguel Sbert
d) Miguel Bezares

4.- De quin segle és el convent de Sant Bonaventu-
ra?

a) segle XVIII
h) segle XV
c) segle XIII
d) segle XVII

5.- Al costat de cala Pi hi ha un caló anomenat...

a) cala Beltran
b) cala Mosques
c) cala en Paiàs
d) la Fossa
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La recollida de ferns i baleigs que hi ha al poble, cada
vegada és mes deficient.

Per una banda l'incivisme de certs ciutadans que no
duhten en acaramit I lar tota classe d'objectes al costal dels
contenidors, els quills no se'n du el servei de recollida de
ferns.

Per altra banda, la inoperancia dels nostres baties Lu-
cas-Joaquín i del seu coordinador Gaspar, en qiiestions de
posar ordre i els mitjans necessaris perquè les coses vagin
millor.

La Ronda Migjorn segueix essent un peri II.
L'Associació de veïnats de la Ronda, a pesar dels con-

tactes que ha tingut amb l'Ajuntament, no ha rebut més
que hones paraules i esperances que mai es fan realitat.

Quan hi hagi un altre mort, es segur que els politics lo-
cals hi seran tots, o quasi tots, perquè en el redol on siguin
no es puguin crear grups subversius -de més de tres per-
sones- on es parli Pei-6 no dubtaran en passar ben
cara alta davant els pares o fills del difunt, dient "Al cel el
vegem" o "Nostre Senyor ens consoli a tots".

Mentre, a la Ronda, les carreres de motorets i els
"trompos" dels cotxes dels jovenets, són "el pa nostre de
cada dia".

Segons hem pogut saber, a través de 1 —Última Hora",
al CN S'Estanyol hi ha hagut festa, repartiment dc meda-
lies als antics socis i "un bon àpat".

El que no sabem és si també n'han donat als antics so-
cis que, segons el jutge, tenen tots els drets com a tais, i
que un President i una Junta Directiva, cessats per l'Ad-
ministració els neguen.

El que si creim que els antics socis expulsats pels di-
rectius cessats no hi han assistit. ja que no hem vist als
diaris provincials cap goril.la de lloguer, estrenyent qual-
cú pel coll.

Del pas que van, i si les sancions de la Federació d'Es-
ports són com altres infraccions urbanistiques o tributaries
-que als cinc anys prescriuen- es possible que no les ha-
gin de complir. 0 no va així la cosa? •

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Forti)

Tel.: 45 70 78 • PALMA
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Esports
Ciclisme

Andreu Salvà

El mes de juny, el Club ciclista
Llucmajor va disputar la Challen-
ger comarca de Llevant, que cons-
tava de cinc proves:

- La de Manacor en la qual Pep
Quintana fou primer classificat de
Masters 50.

- La de Felanitx que marca
aquesta Challenger ja que hi va ha-
ver una caiguda de més de quaran-
ta corredors.

Pep Quintana va tornar a desta-
car i va guanyar la categoria de
Masters 50 a pesar de caure i de te-
nir quatre costelles afectades.

Pep Sancho fou el segon clas-
sificat de Master 40.

- La de Son Servera va ser de
transit.

- La de Sant Llorenç en la qual
Pep Sancho fou segon classificat.

- J la d'Artà que també va ser de
transit.

Hem de destacar la bona actua-
ció de l'equipllucmajorer ja que va
guanyar dues curses i queda en se-
gon lloc de la classificació de Mas-
ter 40 a la general final.

També hem de remarcar la gran
victòria de Pep Sancho a Calvià en
mountain-hike.

S'ha de dir que el corredor Ge-
naro Ramos es va desplaçar a Múr-
cia per disputar dues curses: la del
Memorial Mariano Rojas en la qual
tengué una gran actuació i al Cam-
pionat d'Espanya sub 23.

D'altra banda, Pep Sancho es
desplaçarà a la peninsula per dispu-
tat el campionat d'Espanya de Mas-
ter 40. Finalment, comentar que el
Club ciclista Arenal, a traves del
seu corredor Caries Bou, va aeon-
seguir el campionat de Balears dis-
putat a Menorca i el segon classifi-
cat fou el seu germa, Toni Bou, del
mateix equip. •

Bàsquet

I Campus "Maniacs"
Ciutat de Llucmajor

G. Oliver

Baix la direcció d'en Xisco Amengual i la calaboració especial clel
nou coordinador Josep Arbúcies, ex-entrenador del Bàsquet Inca, a hores de
tancar aquesta edició s'està desenvolupant el Campus de Bàsquet d'aquest
estiu 2000.

Encara que pel setembre, quan es faci la presentació dels equips partici-
pants a la temporada 2000/2001, es presentara la  memòria d'aquest campus,
hem volgut avançar qualque cosa de com va en aquests moments.

Els 69 participants, entre jugadors i monitors, es posen a treballar el
mati de prest. Es treballa en base a l'aprenentatge pur i dur i després es va
aplicant al joc de competició tot el que prèviament s'ha après.

No han volgut, els organitzadors i el Club, que aquest campus fos sim-
plement de diversió i esbarjo, encara que també, sine, que la idea principal
és el treball en equip i aprendre en conjunt, sempre passant-s'ho el millor
possible, emperò que se'n surti amb una feina presa i un profit per a l'en-
dem à.

Hi ha jugadors que hi queden a dinar, alguns a sopar i a dormir. Tenim en
compte que hi ha gent de diferents pobles i el club els ha de proporcionar tot
el que es precis.

Des d'aquestes pagines volem donar l'enhorabona a tots els qui treballen
en aquest campus, i sols que els resultats sien superiors als desitjos. •



ESPORTS

I Divisió Nacional
Masculí

Janine Rosselló, entrenador

Ja ens tornam a trobar, acabada la
temporada 99/00, ha arribat el mo-
ment de fer repas del que ha passat,
de quines han estat Ics fites aconse-
guides i les crrades d'aquest any, per
tal de poder superar-mos a la tempo-
rada vinent.

Si recordau, yam començar la
temporada a finals del mes d'agost i
I ' equip que havíem format era bàsica-
ment el mateix de l'any anterior, ja
que donarem maxima prioritat a tots
els jugadors del club donat que estre-
naven categoria i I il.lusió de tots era
Ia de fer-ho amh tots aquells que du-
rant tants d'anys havien estat Iluitant
per dur el C.B. Joventut Llucmajor al
niés alt de les distintes competicions:
L'ohjectiu, per tant, era clar, consoli-
dar-mos a la prinicra Divisió Nacio-

nal Masculina.
El primer torneig on participarem

va ser la Copa Mallorca, format pels
equips de Mallorca. Aquesta compe-
tició ens va servir per calibrar les nos-
tres possibilitats a la Lliga, tenint pre-
sent que a Menorca i Eivissa hi hauria
alguns equips que sabíem que serien
potents. El resultat fou sorprenent ja
que quedarem segons del torneig amb
tan sols dues derrotes, això ens anima
a tot el grup a trehallar, si calia, enca-
ra amb més ganes, érem "novatos",
però l'equip tenia una gran personali-
tat.

Després, la Lliga, era a principis
del mes d'octubre i el primer partit
contra el vigent campió dc la passada
temporada a la Copa Mallorca els
guanyarem a casa seva i precisament
cl dia del Torneig Ciutat d'Alcúdia,
estam xerrant de l'equip Gesa Alcú-

dia. Aquí tornarem a trepijar la terra...
La primera volta de la Lliga va ser

molt Ilarga, l'equip havia perdut el
cam í, l'havfem de trobar o l'haurfem
de crear. La veritat fou que al primer
partit de la segona volta era a Lluc-
major i davant teníem un altre cop
aquell equip que ens baixa dels nú-
vols.

I aquí va esser on novament entra-
rem dins la competició ja que ens
prenguérem la revanxa guanyant en
claretat davant la nostra afició, que
comenca a creure en nosaltres, si hé
cal dir que a cada partit ens havien
donat suport i animat, per tant aquell
partit per a nosaltres va esser
tun i tat d'agraïment que poguérem te-
nir de cap a tota

Així dories, el C.B. Joventut Lluc-
major comen0 a ser l'equip revelació
essent notícia cada settnana pels re-



sultats obtinguts. Capitanejats per Tomeu
Miralles, màxim anotador de la fase regu-
lar, Pep Bisquerra, David Navarro, Nor-
bert Schiebelhunt, Bernat Sastre, Pere Jo-
an Noguera i la resta de jugadors tan bri -
hat amb Ilum pròpia al costat del nostre
bàsquet.

A la li de la Lliga i amb un balanç de
trezte jornades seguides guanyant, s'ha
obtingut el primer Hoc del grup que
per la consolidació, la qual cosa suposà el
cinquè Hoc a la classificació de la Lliga,
marcant un hite dins la la divisió, on per
primer cop un equip acabat d'ascendir
quedava a una posició tan elevada com la
nostra.

No puc deixar passar aquesta oportu-
nitat per recordar la gran tasca que han
duit a terme la resta de l'equip com ha es-
tat en Xisco Losa (Entr.Ajudant), Toni
Server (P.F.), Damià Ripoll i Simó Rubí
(Delegats), Toni Mates (Del. de Camp) i
Ma del Mar Morante (Fisioterapeuta), ai-
xí com a tots els jugadors de les diferents
categories que ens han ajudat als entrena-
ments i partits com Pere Mayol, Toni Go-
mila, Joan Gual, etc; sempre acompan-
yats als desplaçaments, entre tantes altres
coses, pel president Francesc Vidal, per
altra banda persona inalcançable que ha
fet possible veure un equip de bàsquet a
ia Divisió Nacional a la ciutat de Lluc-
major. •

Bàsquet

Club Joventut de Llucmajor

Senior femení
I Autonòmica

Guillem Oliver
Foto: C.

Entrenades p'en Pep Picornell, ajudat p'en Pep Lluís "Tabo", i actuant
com a delegat n'Oscar Serrano, l'equip Senior Femení ha participai en la
competició de la temporada 1999/2000 en la categoria I Autonómica amb
ambicions de superar-la, cosa que no ha estat possible per molt poc. Quasi
quasi han tocat la categoria de II Nacional. Després de jugar la lligeta per
a l'ascens, en la qual han fet un molt bon paper, no ha estat per gran cosa
que no han pogut tocar el cim que tant havien desitjat. L'equip al complet
està en la creença que l'any que ve ho aconseguiran.

Les jugadores són: Maria Coll, Marisol Rodríguez, Sara, Maria Server,
Xisca Noguera, Miquela Oliver, Marga Vidal, Cristina Cerdà i M. Antònia
Monserrat.

Són un equip compacte i agressiu en l'atac i prudent en la defensa. No
hi ha lloc de la pista que no dominin, ja que jugen igualment per ambdues
bandes que per al centre, de manera que fan un joc molt repartit i mal de
controlar per l'equip adversari. Com equip Cs equilibrat i compacte a la ve-
gada ja que les jugadores se saben fer costat en qualsevol jugada i repartir
joc sempre que el moment ho requeresqui. Són jugadores que disfruten de
jugar i això és el que se requereix quan hi ha un bon domini de la pilota. •
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Fi de curs del club de taekwondo
Gimnàs a punt

LI l;inmas a punt vol animar tothom a practicar esport per aconseguir uns halts de vida sans. No hi ha esports bons

o dolents sinó esports adequats per a cada persona mentres estan ben dirigits i assessorais. rajudam a trobar el feu.

Gimniiis a punt

El pavelló municipal d'esports fan
l'escenari on es va realitzar cl fi de curs
del club de Tackwondo. Hi participa-
ren 80 alumnes infantils i 10 adults, tots
ells col.laboraren en l'organització diri-
gida per Pedro Campillo, cinturó negre
4t Dan i monitor del Gimnás a punt, i
per Bernadí Vives, director del club i
entrenador nacional.

Tots els participants reberen tina
medalla de participació per part de
l'Ajuntament, representat per Joan Jau-
nle.

El públic assistent no va deixar
d'animar, sobretot als més petits; els de
4 an demostraren una disciplina i pa-
ciencia admirables.

Es va aprofitar l'ocasió per home-

natjar els representants del Club en el
darrer campionat de Balears de tècnica
per trios, ja que aconseguiren la majoria
de trofeus en les diferents categories per
edats.

A) Sergi Luque acudia com a reser-
va de Joana Vives, lesionada una set-
mana abans, i va ser una reserva de lu-
xe, ja que amb els seus companys aeon-
seguiren la primera plaça en la catego-
ria dels més joves, i representará el Ta-
ckwondo de Llucmajor en el proper
campionat d'Espanya que se celebrarà a
Galicia.

B) En la següent categoria Laura
Cayuela, Maria Antônia Paredes i Laba
Warner quedaren en segona posició,
mcntres que Delfí Torres, Marta Garau
i Catalina Mut quedaren en quarta posi-
ció.

C) En aquesta categoria Jose Anto-
nio Rosillo, Joan Andreu Garcias i Ra-
mon quedaren en 3a posició.

D) En la categoria de Ines edat Aina
Maria Saez, Cristina Obrador i Guilleni
Mut feren 3r i Maria Francisca Lasco-
las, Bernat Lendínez i Manolo Sanchez
feren 41.

Per equips es va aconseguir el cam-
pionat de Balears.

En la categoria absoluta Pedro
Campillo Frontera, monitor del club i
preparador dels equips va aconseguir la
primera plaga. S'ha de destacar que te
en el seu palmarès: 3 bronzes en el
campionat d'Europa, 10 campionats
d'Espanya i 26 campionats de Balears.
•

Tennis

Pedro Clar, classificat per al
Campionat d'Espanya Infantil

C. Font

De dia 17 al 23 dc juny es va celebrar al Club de tennis de Ciutadella
(Menorca) el campionat de Balcars irittntii en cl qual el jove Ilucmajorer
Pedro Clar es va classi bear per poder jugar el campionat d'Espanya in-
fantil que se celebrará a Madrid des del 10 al 13 d'aquest nies de juliol.

P. Clar a semifinals va perdre contra Rafel Nadal per 6/2, 6/1 i va
aconseguir la classificació en veneer al menorquí Alex Alles per 6/4,
3/6, 6/0, en el partit que disputaren per al tercer I lac que classificava.

Aquests dies ha començat a disputar el circuit NIKE JUNIOR a Ma-
drid, per jugar després a Valencia. Márcia i Bilbao, al mateix temps que
jugará el circuit Illes Balears.

Des d'aquestes planes li desitjam un estiu pie de triomfs i el felicitam
per les classificacions obtingudes. •



- Jan Van Der Greijn, morí el 31-5-00 als 73 anys.
- Guillem Garcias Tomàs, morí el 11-6-00 als 91 anys.
- Maria Garau Vaguer,

morí el 12-6-00 als 87 anys.
- Miguel Monserrat Salvà,

morí el 13-6-00 als 89 anys.
- Felip Pascual Cardell,

morí el 13-6-00 als 86 anys.
- Francisca Antich Oliver.

morí el 16-6-00 als 89 anys.•

Entre noltros   

Dades extretes del registre ()tidal del Jutjat de Pau de Llucmajor

Naixements

- Joana Oliver Cones, filla de Miguel i Maria, nasqué el 22-5-00.
- Luís Callejo Mack, fill dc Gustavo i Susanne, nasqué el 30-5-00.
- Noah Kreuzer, filla de Thomas i Solaine, nasqué el 10-5-oo.
- Nuria Gutierrez Sánchez, filla de Narciso i Maria del Pilar, nasqué el 4-6-00.
- Marina Moreno Cardell, filla d'Antonio i Catalina Maria, nasqué el 5-6-00.
- Marc Reguera Plaza, fill de Luís Oscar i María Jose, nasqué el 31-5-00.
- Gabriel Arbona Taberner, filla de Gabriel i Jerônima, nasqué el 26-5-00.
- Joan Contestí Fullana, fill de Joan i Maria Josep, nasqué el 2-6-00.
- Toufik Arramdani Azzozi, filla de Miloud i Menen, nasqué el 5-6-00.
- Francesc Mulet Molla, fill de Joaquim Angel i Isabel, nasqué el 11-6-00.
- María de los Angeles López Mulet, filla de Julián y María de los Angeles, nasqué el 15-6-00.
- Rafael Monserrat Ore11, fill de Miguel i Aina, nasqué el 19-6-00.
- Amelia Rodríguez Weleh, fil la de Jose i Maria Africa, nasqué el 13-6-00.

Matrimonis

- Santiago Casas López i Diana Kneepkens, es casaren el 20-5-00 a la Casa Consistorial.
- Juan Antonio Flores Sansón i Eva María Roman Rodríguez, es casaren el 2-6-00 al Jutjat de Pau.
- David Sánchez López i María Isabel Muñoz Fernández, es casaren el 8-5-00 a la Ntra.Sra. de la Lactància

(S' Arenal).
- Miguel Vidal Salvà i Antònia Fullana Lladó, es casaren el 27-5-00 al Convent de St. Bonaventura.
- Bartomeu Seguí Noguera i Maria Concepció Bonet Escalera, es casaren 1'11-9-99 a la Parròquia de St. Miguel.

Defuncions
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Sopa de lletres

Llorenç Mascaró

10 illes que formen l'arxipèlag
de Cabrera

L I	 SAD ADOLUAJPC
I A SNRA I HS A 0 LMEN S
N E IEUICOJ LES I PO I
AORRSJF NS DPHASSE
L OBRESO SMOMIOTAL
FS TAHPE CI BS AVMT A
E DARSOMS A J VUF IDS
AH IEULN IM P S TNACO
MUVRMEL GA D R EDON A
G S EBOSP IVA IAMHIG
D O IAI3AL SNRRLJUP A
• ACSL I AK OXEAFL E
O I XFSTL AF DCTUPQM
XDLZAPMBG E F ST AZ I
I PLYTO FX A LOEXBO
AI LSOS I BS I LARDYR
TSGEMTS IRLETSUQX
O XTASFUTI EBAG ILA

Solució del mes passat

- Alacant 	 - Jaen
- Avila 	 - Lleida
- Balears 	 - Lugo
- Burgos 	 - Malaga
- Cadis 	 - Murcia
- Casten() 	 - Palencia
- Conca 	 - Sòria
- Guadalajara 	 - Toledo
- Huelva 	 - Saragossa

ESPORTS

CoLlecció - Estiu 2000
Les darreres novetats

Pl. Espanya, 39- Tell. 12 10 00 - 07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

Devers son Bielá, s'arrós va a grumallons.
Les excavacions d'un solar entre la primera i segona

línia de la urhanització ha provocat el malestar entre
els vianants. Als de més aprop, pels perjudicis que els
ha causal l'excavació que es va fer sense que els serveis
tècnics prenguessin les mesures legals per preservar els
habitatges col.lindants.

Als m6s Ilunyans pel perill que representa pels in-
fants un clot d'aquestes dimensions, que en un principi
no tenia cap classe de protecció, i que a l'hora de fer la
foto, només tenia una valla baixa de plàstic que qualse-
vol al.lot pot tallar, i que dista molt de la valla metàl.li-
ca d'uns dos metres que marca la I lei. 1 els serveis d'Ins-
pecció Municipal, on són? •

Respostes al qüestionari 5

L- a: Miguel Siquier, Bartomeu Fons, Jaume Serra
2.- c: a Galdent
3.- d: Miguel Bezares
4.- d: segle XVII
5.- a: cala Beltran •



CONSUM
ESTAM AL

SEU SERVEI
DURANT TOTES
LES VACANCES

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

Instal.lacions i reparacions elèctriques. Instal.lador autoritzat per la D.G.I.
C/ Ramón Llull, 33 	 07620 LLUCMAJOR	Telèfon 97 I 66 09 18

Fax. 971 66 02 81 Telèfon Móbil 629 27 03 07
URGENCIES ATESES EN 24 HORES

AMBULLETE EN EL AIRE
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Bendix®
S.L. Ronda Ponent, 27 - Tel. 66 01 70
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AIRES CONDICIONATS, PER AUTOMÒBIL I PER A CASA
LAS UNEDADES INTERNAS DUALES LLEVAN El. CONTORT A DOS I IABITACIONES

RAM-1425PVU
I ty:i.

0110

1 i

....I.
mom.

...cg—.

Ta,ve apo.mee
at 4a tute.x. Capacidad Entrada de

potencia

8,50CBTUMencla
Refrigerac ión 11-17rn'tere8a (3,000-9,900) 1,060Whenda

(9-10(P 2/dais 	 16,K03111.1a2/dotte 1.990W/date
I (3,000-8200)

12,3)08M 4

Calefacción 11-16m•"4474	 (3.700- 15,300) 1,56°Wiwcia
11042re07,tisee 	 9.10C8TUt20be 1,770Widoble

(3,403-11,100)

[fuente de ellmenteclen)
morofasico 230V

[interior]
FICM-0725PVU
265H X 795W X 1750 (mm) X 2unidados

[exterior)
AEM-1425PVU 54011 X 780W X  2450 (mm)
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