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4JEditorial

Llucmajor,
molts d'anys!

Aquesta és la felicitació de fires que enguany, i amb más motiu que en altres
ocasions, acompanya la nostra celebració més important.

Els 700 anys d'història Ilucmajorera, que aquests mesos recordam i cele-
bram, constitueixen la millor fermança per a les Fires de l'any 2000. El nostre
passat que ens ha it com som. El nostre passat del que hem d'aprendre moltes
lliçons. El nostre passat que hem de conèixer millor. El nostre passat que ha de
constituir les arrels profundes del nostre futur.

Del nostre passat haw-fern d'aprendre a valorar l'esforç en el trehall, la ini-
ciativa i creativitat en tot tipus d'empreses, la capacitat de tornar a començar.
Del nostre passat haul-fern d'aprendre, també, a evitar tot allò que ha dividit,
oprima, maltractat persones, hens i natura.

La celebració dels 700 anys de Llucmajor com a vila pot convertir-se en
efemèride buida de noves propostes per al futur o, al contrari, en avinentesa per
a una nova empenta econòmica, cultural i cívica, volguda i propiciada per tot-
horn. Aquest seria el millor aprofitament de la reflexió sobre el 'lustre passat i
el que, des d'aquestes pagines, desitjam.

A más d'aquesta fermança col.lectiva, totes les fermances particulars que
vulgueu. Per als familiars i amics, grans i petits, i per a totes les coneixences
d'altres indrets. Fermances d'amistat i d'afecte, de gratitud i de reconeixement,
de goig i de concòrdia.

LLUCMAJOR DE PINTE EN AMPLE, amb tots els seus col.laboradors i
antics, voldria fer-se fermança per a tothom, servir d'anunci de bones noves i
companyia de totes les iniciatives per un millor futur de Llucinajor.

De manera especial, durant aquestes fires institucions i particulars haul - fern
de tenir ben present el col.lectiu que representa el futur de Llucmajor: la infan-
cia i la joventut. Què necessita? Què mereix? Com ha d'esser preparat per al
Llucmajor del segle XXI?

I a partir d'aquestes reflexions, haul-fern d'arribar a un consens que generas
un pacte, el más ample possible, en relació a la formació i informació, suport
econòmic i laboral, i implicació progressiva en la vida pública d'aquest col.lec-
tiu.

Aquest pacte es la fermano específica que proposam per a enguany.
Molts d'anys, bones fires i bona festa! •



LOCAL

Vella Recerca

A. Font

Tenim temps fins al 16 d'octuhre
per anar a veure l'exposiciO conjunta
que Pere Emili Martínez i Francesca
Clar ens ofereixen, amb el títol de
"Vella Recerca- , a la sala d'exposi-
cions de Sa Nostra a Llucmajor.

Enhorahona als pintors per la

inauguració que programaren perquè
aquí a Llucmajor ens tenen avesats a
presentacions mes fades. Els assis-
tents gaudiren de l'actuació en direc-
te del grup de música popular Caliu i
tot seguit hrufaren una copeta de vi i
un poc d'aperitiu.

L'exposició, que segons eis autors
intenta "transmetre l'energia que ha

mogut l' home envers l'univers... tot
essent la creació plàstica, des de sem-
pre, un dels pilars riles adients per a la
seva expansi6", dedica una part de
l'espai a cada un dels pintors i inclou,
a mes, una instal.lació visual collec-
ti u que hen segur us despertara la cu-
riositat. •



Nota de redacció
A l'article del mes passat Sàhara i Liumajor, una altra vegada

units on deia: En Bud-buda, amb en Cosme Grimait i n'Ana Trujillo, ha-
via de dir: en Bud-buda Bechri va conviure amb en Miguel Moll i na Ca-
ti Mestres; na Jira Bahia, amb en Cosme Grimait i n' Ana M. Trujillo.

I on deia Laura Reynes havia de dir Laura Reyes. •

Bisbe Taixaquet, 60 - Telèfon : 971 66 00 69
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El president Antich va inaugurar
el nou institut de s'Arenal

El centre escolar va entrar en funcionament fa devers deu mesos i acull una matrícula de 698 alumnes

F. Verdera

El president del Govern, Francesc
Antich, va inaugurar el passat 26 de
setembre l'Institut d'ensenyament se-
cundari de s'Arenal. El protocolari
acte, que va tenir Hoc quan ja fa de-
vers deu mesos que l'alumnat va a
classe al nou centre docent de la loca-
litat turística, també va comptar amb
la presencia del batle de Llucmajor,
Lluc Tomas i els consellers d'Educa-
ció i cultura, Damia Pons, i de Pre-
sidencia, Antoni Garcies.

Després de la benedicció del com-
plex educatiu a càrrec del capella
Francesc Carmona, professor de l'ins-
titut de s' Arenal el curs passat, i des-
prés dels parlaments oportuns, les au-
toritats, convidats i alumnes varen re-
córrer les distintes dependencies. El
director de l'institut, Joan Jaume, va
entregar un siurell a cada un dels pro-
fessors que en el passat curs tengue-
ren la responsabilitat de posar en mar-
xa el nou centre docent de Secunda-
ria.

La matrícula actual per al present
curs es de 698 alumnes, dels quals
584 cursen ESO, 84 batxillerat i una
vintena segueixen ensenyament de
Garantía social (un curs d'ajudant de
cuina i un de manteniment
El claustre de professors ve integrat
per 66 professionals de l'ensenya -
¡lient.

La construcció del complex esco-
lar arenaler va anar a càrrec de l'em-
presa FCCSA, amb un pressupost to-

ses cobertes. El recinte docent comp-
ta amb un gimnàs, biblioteca, tallers
de tecnologia, música, in formatica,
plàstica, laboratoris i aules poliva-
lents.

D'altra banda, també el passat 26
de setembre, el bathe Lluc Tomas,
acompanyat d'alguns membres del
consistori Ilucmajorer, va inaugurar
la remodelada placa Estació de s' Are-
nal. Unes obres que inclouen l'embe-
lliment de la zona urbana, nova pavi-
mentació, així com la instal.lació d'un
parc infantil. Altres projectes, actual-
ment en execució a la localitat turísti-
ca i que s'inauguraran pròximament
són la culminació de les obres del Pla
Mirall, la posada en marxa de la ma-
crodepuradora de la costa i la gespa
artificial del terreny de joc del camp
de futbol. •

tal de 437 milions de pessetes. El so-
lar, ubicat devora el camp municipal
d'esports, té una extensile, total de
10.515 metres quadrats. Han estat
edificats 5.097 metres i 387 de terras-



LOCAL

Conveni amb EMT per a
una nova tarja ciutadana

Arnau Tomas

En el plenari ordinari mensual de l'Ajuntament de Lluc-
major, entre els temes més importants, es va acordar per una-
nimitat, un conveni amb la EMT per tal que els residents del
terme de Llucmajor puguin amb els autobusos de Palma amb
descomptes en la Tarja ciutadana de 125 pessetes, sobre el
preu normal de la tari fa, a les persones majors de 65 anys, i
viatge gratun a les persones necessitades. El regidor d'AS!,
Joaquín Rahasco va instar l'Ajuntament per tal que continuï
en les gestions i aconseguir que els residents de Llucmajor pu-
guin viatjar amb els mateixos avantatges econòmics que els
de Ciutat.

Una mod() presentada pel PSM, que proposava una regu-
lack') d'horaris i apertura d'establiments, no va prosperar a
causa del vot en contra de l'equip de govern PP-ASI, mani-
festant el halle que es inviable i no aconsellable: "tots els co-
merços han de poder obrir quail creguin que els beneficia", va
afegir.

Com ja es fa costum, a darrera hora es presentaren tres
mocions d'urgència, discutides i al final se'n rebutjaren ducs.
La primera, del PSOE, relativa a la compra de terrenys per a
aparcaments a s'Arenal. La segona, d'UM, sobre la nova ma-
trícula dels vehicles. I la darrera, del PP, admesa i aprovada,
sobre la inclusió d'un representant de l'Ajuntament als Con-
sel Is escolars.

Com a notícia apart, s'ha d'esmentar que la sala de ses-
sions estrenava un 1101.1 equip d'aire condicionat, que va ser
momentàniament interromput en caure una forta tempesta
que deixava els carrers inundats, en la qual s'enregistraren
més de catorze litres per metre quadrat. •

El municipi de Llucmajor
ja navega per Internet

A.T.

El passat dimarts, dia 3, foren inaugurades per les autori-
tats locals, presidides pel bade Lluc Tomas, el tinent de batle,
Joan J. Jaunie, regidors i col.laboradors dels programes com-
memoratius de la celebració del 700 aniversari de Llucmajor
ciutat, les instal.lacions de l'anomenat "CYBER a Llucma-
jor", instal.lat en cl passeig de Jaunie III. Una mostra del món
de les noves tecnologies per a la di fusió i modernització de les
empreses.

Aquestes instal.lacions, que romandran ()belles al públic
durant els dies 3 al 8 d'aquest mes, consten de quatre sales,
entre jocs, vídeo-conferencies, realitat virtual i navegació. A
Ia sala de conferencies i col.loquis se celebrarà: la presentació
de la plana Web de l'Ajuntament de Llucmajor, les noves
tecnologies a l'oci i el turisme, comen; electrònic, ensenya-
ment al món d' Internet, models i tecnologies i serveis dels
ciutadans a l'administració.

Coincidint amb aquesta inauguració, es va mostrar un re-
corregut per la plana Web de l'Ajuntament de Llucmajor a
traves d' Internet, un recorregut per tot el inunicipi, que resul-
ta una infiirmació completa de tots els aspectes que conte.

Aquest recinte estara obert al púhlic de les 19 a les 22 ho-
res els dies esmentats, i de 9 a 19 bores per a les visites esco-
lars. •

Socialistes llucmajorers
a l'executiva

Els recents congressos del PSIB-PSOE, d'ambit interin-
sular, i de la Federació Socialista de Mallorca, &ambit insu-
lar, han duit dos regidors socialistes Ilucmajorers a entrar en
els Organs de direcció del partit. Es tracta de la Dra. Sara Co-
dina, que dins l'executiva del PSIB-PSOE recentment elegi-
da ocupara la secretaria de cohesió social. Per altra banda,
Juan Jose Maestre s'ocuparà dels temes de transports i infra-
estructures dins la Federació Socialista de Mallorca. •

El president del Club
Nàutic de s'Estanyol,

novament als tribunals
El president del Club Nàutic de s'Estanyol, Antoni Gi-

nard, haura de comparèixer novament davant els tribunals. En
aquesta ocasió es tracta d'una acusació d'apropiació indegu-
da de fons de l'entitat estanyolera, que el jutge ha Ames a trà-
mit després de la denúncia presentada. El fiscal del cas de-
mana un any de pressó per aquest suposat delicte i l'acusació
particular en demana quatre. Els fets que hauran de ser jutjats
tenen a veure amb un presumpte ingrés de diners del club a un
compte particular del president, des del qual es feien diversos
pagaments. •

Concessió de
"S'Espigolera" a

destacades personalitats
A. Tomàs

En dos plenaris municipals, de caracter extraordinari, va-
ren aprovar-se, per unanimitat, tres temes importants. El pri-
mer, la proposta de finançament pel Consell Insular de Ma-
llorca, per tal que inclogui al Pla d'obres i serveis de l'any
2001, subvencions per arreglar tres piscines del polisportiu
Llucmajor, una d'elles coberta, i una altra a s' Arena!.

El segon tema, la concessió de l'estatueta de "S'Espigo-
lera", per la tasca i dedicació al món de la cultura a Llucma-
jor, a les personalitats següents:

Sebastià Cardell i Tomas, folklorista
Joan A. MUjer Noguera, folklorista
Mn. Sebastià Guasp i Cerda, sacerdot i poeta
Francesc Pomar Bonnín, poeta
Miguel Janer Móra, músic i compositor
Pere A. Jaume Garí, músic i compositor
Joan Xamena Sastre, músic i compositor
Damia Font Monsen-at, músic i compositor

El darrer tema aprovat va ser la venda de vuit solars de
propi dai municipal, penanyents a la segona lase del Polígon
industrial de son Noguera, per ser suhhastats un per un. amb
un import total de 392 mi lions de pessetes. •
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LOCAL

S'Arenal
Sabina Andreu Muntaner

una arenalera
"Miss Balears 2000"

Tomeu Sbert

Sabina Andreu Muntaner, fou ele-
gida "Miss Balears 2000" en una nit
dc magia i elegància a la Sala Magna
del Poble Espanyol de Palma. Ella té
IS anys d'edat, I '72 centimetres d'al-
tura, nus obscurs i cabells morens.
Viu, i treballa, al carrer Sant Cristòfol,
coin a auxiliar de clínica dental.

Hem conversat amb ella. Esta
amb el Mal de "Miss

Balears" i, endemés, fou designada
"Miss Elegancia". Ella és prou cons-
cient de la responsabilitat que contreu
i que l'espera un any de regnat amb
molt de mill, viatges, i representar les
nostres illes en el certamen de "Miss
Espanya" a tenir I loc el proper mes de
març.

Enhorabona i sort.

Sabina Andreu Muntaner
elegida "Miss Balears 2000"

Festa del turiste

Els dies 13 i 14 d'aquest mes
de octubre tendra Hoc la celebra-
ció de l'anomenada Festa del Tu-
riste, uns actes pensats perquè els
nostres visitants se sentin Inds a
gust i s'enduguin als seus respec-
tius Hoes d'origen un bon record
de s'Arenal i Platja de Palma.

Divendres 13, hi ha demostra-
ció eqüestre a carrec de la Policia
Muntada Municipal de Palma; ac-
tuacions de bandes de música;
tren turístic gratuft; consumició
gratufta en els balnearis (amb ti-
quet); balls folklòrics.

El dissabte 14: passacarrers,
hunyolada gratuïta; halls folkò-
rics; música popular; halls de sa-
ló; exhibicions diverses i més de-
gustacions gratuftes.

Noticies breus

- Les obres de preparació i col.locació de gespa artifi-
cial al Camp Municipal d'Esports de S'Arenal segueixen a
intens ritme. Aquest mes d'octubre seran, possiblement,
inaugurades.

- Foren inaugurades les obres de remodelació i millora
de la Plaça de s'Estació: canvi de paviment, col.locació de
nous jocs infantils, banes per a descansar, una pet i ta
arbres i altres coses.

- Segueixen les queixes, a nivell popular, sobre la ne-
cessitat d'ampliar o fer qualque cosa a la carretera de
S'Arenal a Llucmajor.

- S'Ajuntament de Palma ha emprès importants niesu-
res per veure d'aturar (o mitigar) els molestosos renous
dels vespres. Es una notícia positiva. Era ben hora. Un tu-
risme tan barater duu poques coses bones.

- El dia 1 d'octubre es reuniren a la Parròquia de S'Are-
nal (missa de les Il '30 hores) una cinquentena de senyores
que als anys cinquanta anaven a escola a S'Arenal juntes.

- El Club Ciclista Arenal prepara una excursió a Roses
(Catalunya).

- Sa Nostra (Caixa de Balears) esta a punt de obrir una
nova oficina a la urbanització Majoris.

- A Badia Gran es feren eleccions a la presidència de
l'Associació de Persones Majors. Maruja Rotger no es pre-
senta a la reelecció.

- A Son Antelm es va rendir homenatge a Joan Vich Bi-
biloni, de 92 anys, considerat el . jugador de golf de més
edat d'Espanya.

- A S'Arenal esta funcionant un Centre de Dia per a
Persones Majors. Es titula "Madre Albcrdina" i esta situat
vora el "Torrent dels Jueus", dins la zona Ilucmajorera.

- Bones fires i bona fermanca per a tothom. •



XComunicat dels regidors del PSM-
EN sobre el Ple de l'Ajuntament

de Llucmajor de dia 28-09-00
En el punt tres de l'ordre del dia,

Modificació de credits per incorpora-
ció del remanent de 1999 als pressu-
postos de 2000, el PSM-EN no estigué
d'acord amb l'equip de govern en què
els 14 milions s'afegeixin a la partida
destinada a pagar el Servei de recollida
de residus sòlids de laquai, prèviament
s'havien desviat mês de 30 milions a
altres despeses (festes populars, es-
ports), entenem que això demostra que
l'equip de govern fa uns pressupostos
Poe reals, que després ha d'anar modi-
ficant contínuament. A més, l'equip de
govern municipal ha decidit ampliar el
conveni de recollida de fems amb
EMAYA per adaptar els serveis muni-
cipals de l'Ajuntament a les directrius
del Pla Director Sectorial de Residus
Urbans de Mallorca, amb una clàusula
que diu clue EMAYA contractarà un
tècnic per realitzar aquestes tasques du-
rant un any i que els costos de la con-
tractació (7.500.000 pta., assegurança
inclosa) seran a càrrec de l'Ajuntament
de Llucmajor. Pensam que els tècnics
de l'Ajuntament estan suficientment
capacitats per fer-ho, i en cas d'excés
de feina, sortiria més econòmic con-
tractar directament enlloc de fer-ho
mitjançant una empresa externa.

Dins l'apartat de Precs i preguntes
cl PSM-EN mostrà la seva preocupa-
ció pel let que Llucmajor no compti
amb educadqrs de carrer. Un poble que
celebra 700 anys d'histèria, amb mol-
tíssims d'actes que parlen del Llucma-
jor del passat i del Llucmajor del pre-
sent, hauria de tenir mes en compte els
ciutadans i les ciutadanes del futur.

Reiteram la petició d'un casal de joves
i demanam que es posi en marxa el ser-
vei d'educadors de carrer. Només exi-
gim que es compleixi amb allà que han
promès: l'equip de govern va posar ais
pressupostos d'enguany una quantitat
suficient per contractar-ne tres. Espe-
rem que no passi com en anys ante-
riors, només n'hi havia per un però no
en contractaren cap.

A l'apartat de Mocions, el PSM-
EN en presenta una per rebutjar el De-
cret Llei 6/2000 aprovat pel Govern de
l'Estat que, entre d'altres mesures, es-
tableix nous horaris comercials i més
dies d'obertura en diumenges i festius
que posa en perill la competitivitat del
petit i mitja comerç i afavoreix només
les grans empreses. Entenem que
aquesta nova regulació dels horaris co-
merciais pot comportar una pèrdua im-
portant del comerç tradicional del nos-
tre poble. El decret aprovat pel Govern
d'Aznar només afavoreix les grans
concentracions comercials situades a la
perifèria dels grans nuclis urbans i això
va en detriment directe del model de
municipis equilibrats en els quids el let
comercial està íntimament lligat a l'ac-
tivitat ciutadana. La moció fou rebutja-
da per la majoria de l'equip de govern.

El PSM-EN dona suport a la moció
presentada per Unió Mallorquina, refe-
rent a la col.locació de les sigles de la
comunitat autònoma a les matricules
dels cotxes, perquè entencm que la plu-
ralitat de l'Estat s'ha de reflectir des de
les qüestions mês domèstiques fins a
les qiiestions d'Estat. Si la Constitució
reculi la pluralitat, aquesta pluralitat

s'ha de veure reflectida amb lets i no
sols amb paraules.

Pei que fa a la moció presentada pet
PP en contra del Projecte de Liei de
modificació de la Llei 9/1998 dels con-
sells escolars de les flies Balears, el
PSM-EN hi vota en contra. La repre-
sentació als Conseils escolars, és una
qiiestió que permet múltiples solucions.
Pot haver-hi diferents tipus i tots ells
podrien ser igualment vàlids. L'impor-
tant és garantir veu i vot a cadascun
dels sectors, docents, pares, alumnat,
personal no docent, els agents socials...

Aquesta moció del PP pretén crear i
alimentar un sentiment de greuge mu-
nicipalista envers el Govern de les Illcs
Balears, estratègia partidista del tot in-
teressada i poca cosa més. El mateix
grup politic que va impulsar una hei
que durant prop de dos anys va deixar
voluntariament de complir, ara retregui
l'escassesa de la representació munici-
pal al Projecte que es al Parlament. Qui
de veritat va negar del tot als Ajunta-
ments el dret a tenir representació al
Conseil Escolar de les flies Balears, va
ser el PP com a conseqüència de no ha-
ver-lo constituït durant eis dos anys en
què ho hauria pogut fer. Els ajunta-
ments seran presents de veritat, i per
primera vegada, al Conseil Escolar de
les Illes Balears que es constituirà l'any
2001. Hi seran amb veu i vot, cosa que
el PP amb setze anys de govern no va
voter fer possible o no va ser capaç de
fer possible. A més, els ajuntaments
podran constituir eis consells escolars
propis. •
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Dr. Frederic Cardona, director in 	 i Dr. Antoni Bennasar,
president del Conseil d'Administració del CEM

Recepció de les instal.lacions del CEM a la placa Espanya, 56

LOCAL

Aniversari del CEM
El CEM va néixer l'any 1995 aco-

llint diferents professionals sanitaris
integrals en un equip amb l'objectiu
de donar assistència medica a la po-
black) de Llucmajor i dels pobles
vans.

Del seu inici ença, i per tal de mi-
llorar l'assistencia, s'han incorporat
diverses especialitats i serveis sanita-
ris i actualment hi col.laboren 17 met-
ges especial isles al hora que s'ofereix
una ampla varietat de serveis comple-
mentaris. El CEM es format per 31
professionals dedicats a donar el mi-
llor servei sanitari als nostre ciuta-
dans.

El CEM compta amb consulta de
Medicina general i familiar Limb un
horari ample i visita medica domici-
liaria amb la possibilitat de consulta
amb especialistes així com la realitza-
ció de proves com anàlisis cliniques,
radiologia, ecografia, ECG, etc..

La consulta de Medicina general
compta amb la possibilitat d' igualatè-
ria medica amb preus especials per a
les families i amb descomptes en la
majoria de les consultes amb especia-
listes i en les proves de diagnòstic
complementari.

L'àrea de Traumatologia i de Ci-
rugia ortopèdica ve atesa per dos met-
ges especialistes. Aquesta area queda
complementada amb un servei de Fi-
sioterapia i Rehabilitació amb un am-
ple gimnas que permet una assistèn-
cia adient als problemes de recupera-
ció

Un servei d'Ortopèdia i la consul-
ta de Podologia també contribueixen
a millorar l'assistència de l'area es-
mentada ahans.

La Radiologia i l'Ecografia, així
com les an alisis cliniques, permeten
al CEM cle comptar amb els especia-
listes i mitjans adequats per realitzar
diagnòstics amb certesa, sense des-
plaçaments innecessaris a d'altres
centres.

Cal assenyalar, que and) la
presencia d'un cirurgia general així
com del cirurgia vascular s'ofereix la
possibilitat de consulta per tots els
problemes quirúrgics com tambe els
relacionats amb les malalties vascu-
lars, tan freqUents avui.

D'altra banda, s' ha d'esmentar la
presencia de la consulta de Dermato-
logia que ofereix el tradament de les
malalties de la pell.

En l'apartat de salut mental, hom
compta amb la col.laboració del met-
ge psiquiatre i de la psicòloga, que
permeten una minor assistència i una
orientació eficaç de cara als transtorns
de les emocions i de l'afectivitat.

L'esment de la salut bucal abraça
les especialitats d'Odontoestomatolo-
gia, Ortodòncia i Cirurgia maxilofa-
cial, amb especial dedicació a la pre-
venció durant la infantesa i la joven-
tut, tenint cura tant de la higiene bucal
com del diagnòstic i el traciament de
caries i de malposicions de les peces
dentais, causa de diferents prohlemes
en l'edat adulta.

El CEM dedica especial atenció a
la infantesa i a l'adolescència, amb cl
servei de Pediatria, que té cura tant
de les malalties agudes com de les re-
visions periòdiques així com de les
vacunacions.

L'atenció a la salut de la dona
també ha adquirit gran importancia

amb la incorpració de la ginecòlo-
ga, que tracta no només les malalties
sinó també les revisions i la prevenció
de les patologies.

L'equip queda complet amb els
especialistes de l'Aparell digestiu,
Cardiologia i Aparell respiratori,
Neurologia, Oftalmologia i Otorrino-
laringologia, per tal de fer possible les
millors atencions en totes les especia-
litats mediques, sense haver-se de
desplaçar a Ciutat.

Per tot això, el CEM ofereix unes
instal.lacions modernes, adequades
als serveis que dóna, en dos centres
de la nostra població, alhora que hi
suma la dedicació professional i per-
sonal amb un tracte amable i huma al
servei de la salut.

Amb motiu del V an  se
celehrara la inauguració oficial del
CEM i de les noves instal.lacions del
carrer Ciutat, 12, el proper dia 19
d'octubre a les 18,30 hores. •
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Quatre mots
Margarida Ferrer, professora

de dansa a Llucmajor
A l'escola també es fan clas-

ses de claqué i dansa de caracter.
Ho fas tot tu o comptes amb alguna
ajuda?

A part de la tècnica de dansa
clàssica cl baharí ha d'incloure dins la
seva formació altres tipus de danses i
estils que complementin aquesta base
tècnica.

Per ids infants s'inclou la "dan-
sa de caracter" que facilita l'aprenen-
tatge del ritme i el "moviment Iliurc"
que els permet expressar-se inés
ment i desinhihir-se ja que es basa en
el moviment innat de la persona.

"El claqué" que també desen-
volupa cl ritme els divcrteix molt per
Ia combinació de dansa i els renous
dels peus que també fan música.

Per qüestió de temps he hagut
de menester ajuda per a impartir algu-

,Joana Font

Com valores aquests dos cursos de Dansart a Lluc-
major?

Globalment, de forma molt positiva. Les alumnes s'han
adaptat perfectament al sistema que jo prepar (Royal Aca-
demy of Dancing). S'han presentat moltes alumnes als exà-
mens oficials i cis resultats han estat tots satisfactoris i gai-
rebé totes les alumnes han participat en les dues funcions
que hem fet fins ara, això significa que disfruten del que
Ian ja que al cap i a la fi, bailam perquè la gent vegi el nos-
tre treball.

nes classes.
A més de professora de dansa, per a l'espectacle de

fi de curs, el mateix que podrem veure dia set al Teatre
Recreatiu, fas coreografies i dissenyes el vestuari. Com
es fa tot això per tal que l'espectacle surti tan that?

Fins ara, totes les coreografies presentades cien meves
pet-6 enguany he donat l'oportunitat de presentar la coreo-
grafia de tres alumnes avantatjades de claqué. Aquest tre-
ball de coreografia es fa sempre per Nadal per part de totes
les alumnes de l'escola i es presenta nomes a les pròpies
alumnes. Com que el resultat va ser bo i encaixava dins el
conjunt de l'espectacle es va decidir presentar-la al públic.

El disseny de vestuari corre a càrrec meu perú no la
confecció, la qual s'encarrega a professionals. Això sí, per
tal d'abaratir els costos, el que gin complements o reci-
clatge de coses que ja hem utilitzat abans els creo o trans-
formo jo mateixa.

I, per acabar, quit aporta el ballet a les alumnes?
L'objectiu final dc la nostra escola no és exclussiva-

ment formar ballarins o professionals de la dansa. Princi-
palment desig que els alumnes, a part (run desenvolupa-
ment lisie adequat del cos, adquireixin la conscienciació de
que pot significar la dansa en la seva educació i siguin per-
sones educades en l'amor cap a aquest art.

En la consecució d'aquest objectiu scran qüestions pri-
mordials la disciplina quant a treball, respecte i tolerancia
dins les classes i Iluitar perquè això es fact extensible a
qualsevol faceta de les seves vides. •
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Les antigues danses llucmajoreres
de passeig i de figura

Francisca Capella
Margalida Palou

El pregó de les lires d'enguany,
pronunciat pel pare Gabriel Llompart,
va tractar un tema molt actual al nos-
tre poble, les danses antigues, com els
cavallets, recuperats amb motiu del
700 aniversari de Llucmajor.

El nostre pregoner, tot i ser de ciu-
tat, recorda perfectament les seves
anades a les possessions ciel Mas Déu,
Gomera i Purgatori, propietats dels
seus parents Ilucmajorers dc llinatge
Aulet. El pare Llompart va néixer
l'any 1927, va professar a l'Orde Te-
atí i s'ordena prevere l'any 1953. Va
cursar estudis de Teologia a la Uni-
versitat Gregoriana de Roma i a la de
Coin i las a Madrid. Es va doctorar en
Història a la Universitat de Barcelona
l'any 1976. És membre fundador de
Ia Societat Catalana d'Estudis Litúr-
gics, académie numerari de l'AcadC-
mia de Belles Arts de Sant Sebastià
de Palma i corresponent a la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barce-
lona entre d'altres. L'any 1977 fou
Premi Ciutat de Palma d'investigació.

Encara que ha duit a terme inves-
tigacions sobre iconologia i iconogra-
fia, especialment referides a l'art reli-
giós i que ha publicat diversos llibres
de pintura medieval i gòtica mallor-
quines, és el seu vessant de folkloris-
ta cl que ens interessa en aquest cas.
És col.laborador de la revista més im-
portant de fol k lore de l'Estat Espan-
yol Revista de dialectología y tradi-
ciones populares del Centro de In ves-

tigaciones Científicas. Fruit d'aques-
tes col.laboracions són els dos toms
de Folklore de Mallorca, Folklore de
Europa: Religiosidad popular y Entre
Ia historia del arte y el Plklore. El
pare Llompart ha estudiat els trets co-
mulls de la cultura popular mallorqui-
na que es repeteixen a Hoes diferents
d'Europa i els confereixen caracterís-
tiques particulars, per exemple tro-
ham cavallets des d'Anglaterra fins a
Grécia i hi ha una opinió fonamenta-
da que podrien ser d'origen arab.
Aquests volums seran el punt de par-
tida per als estudis posteriors sobre
aquests ternes tan di fiei Is d'investigar
donat el seu caire popular, com diu el
pregonen "les tradicions es perden
amb facilitat i es recuperen amb
cultat".

El pregó va ser elegit perquè en-
guany s'han recuperat els cavallets i
per això el tema de les danses popu-
lars era molt adequat.

A l'hora d'investigar un aspecte
com aquest, l'estudiós es troba clues
dificultats afegides, la manca dc do-
cumentació i el fet que les festes po-
pulars de cada poble civil molt sem-
blants, anti) paraules del pare Gin and
"a Mallorca tot es pertot". Malgrat
tot, Llucmajor conserva molta docu-
mentació i va tenir molts de notaris, la
qual cosa es una sort per als estudio-
sos.

Les antigues danses Iluemajoreres
de passeig i de figura

Hi ha dues danses de figura, on el

CENTRE RECONEIXEMENT	 METGE OCULISTA
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més important és la imatgc i 'orna-
mentació que són les àguiles i els ca-
vallets, els cossiers són una dansa de
passeig i sant Joan Pelós es una ba-
rreja de les dues tipologies.

Les festes populars anaven lliga-
des a les institucions que eren les úni-
ques que tenien poder econòmic: l'es-
glésia, l'ajuntament i els grem is.
Aquestes institucions pagaven els jo-
glars, el refresc (fruita del temps i
dolços casolans) i la il.luminació.
L'organització d'una festa tenia nor-
mal ment un motiu religiós encara que
també n'hi havia de profanes, la més
important de les quals era la celebra-
66 de la festa de la conquesta el 31 de
desembre: on tots els joglars de l'illa

hi participaven.
Les festes religioses tenien sem-

pre un caire de penitencia o de pregà-
ria, Ilevat de la Processó del Corpus
que servia per lloar el cos de Crist i se
celebrava amb concentració de mú-
sics, teatre, danses, vestits especials...
com si es tractàs de l'arribada d'un
rei a una ciutat.

El Concili de Trento del segle
XVI suprimí la presència dels joglars
a les festes de totes les ciutats. Poste-
riorment la Pietat de Trento reintroduí
Ia festa amb els elements de teatre i
dansa. A Mallorca els qui les podien
pagar recuperaren les danses. El gre-
mi dels Bóters recuperà sant Joan Pe-
lós, els cossiers retornaren a algunes

parròquies.
Els cavallets venien de les proces-

sons del Corpus de Barcelona i
Valencia, i en determinades èpoques
representen tornejos i jocs dc cintes.
Les àguiles sortien a Pollença, orna-
mentades amb una partida de quilos
d'or, cedits per la gent del poble i
eren al.lotes.

La dècada de 1830 va suposar el
tancament de les Ordres religioses i la
supressió de les danses (cavallets,
àguiles, cossiers) però eis ajuntaments
més liberals entengueren que el po-
hie  elements de festa i
mantingueren algunes d'aquestes tra-
dicions.

Tot i que la religió era el motor
de les festes, no sembla que aquestes
danses tinguin un origen religiós. Els
cossiers vénen probablement dels
corsaris, els que corrien robant, no
tenen cap clement religiós, en canvi el
pregoner creu que les iiguiles tengue-
ren un començament religiós, ja n'hi
havia a les processons del Corpus de
Barcelona i Valencia, per altra banda
els cavallets més antics són francesos
del segle XIII i hallaven dins un ce-
mentiri.

El pare Gabriel Llompart conside-
ra que el folklore és mal d'estudiar
perquè no és rigid sin() que es modifi-
ca contínuament i que la história l'ha
absorbit.

Molts d'anys. •
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El batle ens parla de les Fires
Ignasi Barceló

- Que ens pot avançar, Sr.
Batle, del que seran les fires del
2000? Hi ha canvis -quantita-
tius o qualitatius- en els actes
que tradicionalment es fan per
les Fires?

- No cal cap dubte de que,
amb la celebració del 700 anivcr-
sari de Llucmajor com a vila reial
i com a municipalitat, les fires
d'enguany tenen el programa
d'activitats culturals, esportives i
recreatives nies ample de la histò-
ria. No hem canviat ningun dels
actes tradicionalment programats,
mes encara hem recuperat -corn
tots sabeu- cis cavallets 70 anys
enrere perduts.

- Quines novetats hi ha?
- El que hem aportat de nou

aquest any 2000 són una sèrie
d'activitats com les exposicions
de Ca s'Hereu, d'art contempora-
ni, del coneixement de la nostra
història de les obres d'art que ens
deixaren els nostres avantpassats, i de
joguines amigues; projeccions d'au-
diovisuals, l'homenatge a mestre Mi-
guel Janer, l'entrega d'espigoleres a
personatges rellevants de Llucmajor,
concerts d'afamats solistes, de la Ca-
pella Mallorquina, de l'Orquestra
SiniRmica de les Illes Balears i de
grups de rock; un gran programa
d'activitats esportives (futbol, bas-
quet, hípica, caça, tennis, pesca, etc.);

traordinariament sensible a l'es-
port. Els 700 anys ens han (luit
competicions d'alt nivell en vela,
golf, futbol platja, bàsquet, futbol,
petanca, pesca, patinatge... hi ara
seguirem tenint grans competi-
cions en temps de fires i després
de fires, en definitiva durant tot
l'any. Jo destacaria el partit del
Barcelona de basquet front el
Drac Inca, que va omplir el Po-
liesportiu, i la inauguració del
camp de gespa artificial a Lluc-
major, que esta dirigida al futbol
base i esperam que ens doni grans
futbolistes en el tutu.

- I en la qiiestió cultural,
quins actes destacaríeu?

- Sens dubte, l'homenatge a
Miguel Janer, que ens va emocio-
nar a tots. Mes de 150 músics i
cantants fercn cos comú amb el
nostre mestre, amb actuacions tan
importants com les de Maria del
Mar Bonet i la Capella Mallorqui-
na, Jaunie Escanel les, Bartomeu
Jaunie, Joana Maria Llabrés, Jo-

sep Sbert, la Banda de Música i la
Coral de Llucmajor, els Sonadors de
Llucmajor, Amics de la Música, etc.
800 persones ompliren el Teatre Re-
creatiu i prop de 200 mes seguiren
l'acte a la fresca, niai tan hen dit, des
d'una pantalla gegant instal.lada a
plaça. Fou un acte entranyable.

Ara, molt aviat, presentarem el I
Certamen Ciutat de Llucmajor de pin-
tura (memorial Mateu Taberner), fo-
tografia (memorial Tomas Monse-
rrat), música (memorial Joan Xamc-
na), literatura (memorial Maria Antb-
nia Salva) i 'nobles antics. I també
donarem a conèixer les bases per a
dues beques d'investigació.

- Vol dir qualque cosa més als
llucmajorers aprofitant la festa?
Sens dubte la festa mes important
de l'any.

- Vull donar les gracies a tots els
Ilucmajorers per l'alt gran de partici-
pació que estan mostrant a tots els ac-
tes del programa de fires i dels 700
anys. Tenim un programa molt extens
que es un repte per a aquest Ajunta-
ment, i el que ens &ma la força ne-
cessaria per realitzar más i Ines acti-
vitats no es sinó aquesta resposta ciu-
tadana que ens encoratja i ens motiva.
Moltes gracies a tots i hones tires! •

varis espectacles amb cavalls i la Co-
pa del Rei de cans dc totes les races,
així com el X Concurs Morfològic dc
Cavalls de Pura Raga Mallorquina,
que per primera vegada se taran a
Llucmajor, coincidint amb el 700 an

- Per als que els agraden els es-
ports, quines activitats heu progra-
mat?

- Llucmajor esta vivint un any ex-
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Banda de Música de awn:ajar

FIRES

L'homenatge al compositor
Miguel Janer, una fermança

de música llucmajorera
And) la cançó "Glossats", Maria del Mar Bonet va recordar les tradicions populars de les fires

Antics de la Música de Llucmajor

Francesc Verdera
Fotos: Coloma Jahn

Recent estrenada la campanya de
fires i la nit del passat dissabte, dia
30, l'homenatge al compositor Mi-
guel Jana va constituir tota una fer-
mança de música IIucmajorera.

El teatre Recreatiu Hula les mi-
llors gales i quedava totalment ocu-
pat pels privilegiats que havien po-
gut aconseguir una invitació. Els no
tan afortunats s' hagueren dc confor-
mar a seguir la vetllada davant de la
pantalla gegant col.locada a la plaça;
això sí, una mica arrufats pel fred
d'aquella nit de tardor.

Cent-cinquanta músics, entre
instrumentistes i components dels
distiuts grups corals, pujaren a l'es-
cenari per executar un programa de
total fluídesa i dc molta qualitat.

Des de la primera actuació, a cà-
rrec d'Amies de la Música de Lim:-
major, fins a la darrera, interpretació
de "Cacauets i avellanes", de Maria
Antònia Salvú i música de Miguel
Janer, totes les peces musicals eren
obres del compositor homenatjat
que justament cil aquesta darrera ac-
tuació va pujar a la tarima per agafar
la batuta i dirigir els membres que
queden de la coral que cl 1967 va
aconseguir cl premi nacional de Ma-
drid i al grim de Sonadors de Lluc-
major.

L'audició del "Cant del Humi-
dor", pep premiada al certamen es-
mental, es va emmarcar en un au-
diovisual clue recollia una petita
hisi6ria griafica del homenatjat.
Tamb6 donava pas a un comentari
graciós del compositor que va asse-

Maria del Mar Bonet i els seus ',Frisks



La coral de Llucmajor i el grup Sonadors de Llucmajor

La Capella Mallorquina
i els Solistes de Mallorca

gurar que el "Cant del Ilaurador" va
ser premiat a la capital d'Espanya, i
durant la dictadura, perquè segura-
ment el jurat "no va entendre la lie-
Ira del poema de Maria A. Salvà".

El Quintet de Cambra, amb el
baríton Jaume Escanelles i Torneu
Estaràs dels Valldemossa, va inter-
pretar "História del soldat", de Ros-
selló Pèrcel. L'homenatge va comp-
tar amb la presència i l'actuació del
pianista Bartomeu Jaume i de la so-
prano Joana Maria Llabrés. Pianista
i soprano que oferiren l'endemà un
nou concert en el qual B. Jaume va
rebrc la distinció de l' Espigolera,
concedida recentment al seu pare,
Pere Antoni Jaume Garí, músic i
compositor.

Maria dcl Mar Bonet no va de-
fraudar als nombrosos incondicio-
nals. La cantautora mallorquina va
pujar a l'escenari per interpretar "Jo
voldria, jo voldré", dc la poetessa
Ilucmajorera, j, seguidament, "Glos-
sat", arrencant una càlida ovació
dels assistents pels temes locals de
Ia composició.

Varen completar el programa el
concertista de guitarra Josep Sbert,
Ia Banda de Música, Solistes de Ma-
llorca i la Capella Mallorquina. Com
a final, un emocionat Miguel Janer
donava gràcies per l'homenatge al-
hora que rebia, de mans del baile
Lluc Tomàs, l'Espigolera. •

El bade Sr. Line Tomas va entregar
l'Espigolera al in «sire Miguel Jailer

TALLERS LLUCMAJOR
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ARTICLES INFALTILS

DE 0 A 12 ANYS

BONES 
FIRES1

FIRES

Tomeu Jaume, pianista
L'Espigolera a mon pare és la minor fermança que m'han fet mai

Joana Font
Fotos: C.Julià

Aquestes Fires els Ilucmajorers
hem tengut la sort de poder gaudir
dues vegades amb l'art de Tomeu
Jaumc, una a l'homenatge a Miguel
Janer Móra i l'altre al concert que va
ler juntament amb la soprano Joana
Ma Llabrds a la Capella dels Sagrats
Cors.

Aquest concert, concebut per
Llucmajor i els Ilucmajorers
peces intimistes de Joan Maria
Thomils, poemes de M" Antònia
Salvà musicats per Enrie Gonaez

entre altres- va esser com tots
els d'aquest mestre, excepcional i
magnífic, amb ralegitó que per a en
Tomeu va ten ¡r una ciirrega emotiva
molt especial: homcnatge a Miguel
Janer, estrena una peça de l'amie TO-
fol Barros -Jesús Adormit-, interpre-
tació del poema de Miguel Carden

"Fuga" musicat per Miguel Janer i so-
bretot el let de rebre l'Espigolera que
l'Ajuntament havia concedit al seu
pare Pere Antoni Jaume.

Llucmajor de Pinte en Ample ha
aprolitat aquests esdeveniments per
mantenir una agradable conversa amh
aquest Iluemajorer de naixement i
sentiment.

- Per començar, podríem parlar
una mica del teu pare...

- Mon pare era una persona molt
idealista que no va viure mai de la
música però que s'ho agafava molt en
serio. Segons m'han contat, tocava la
trompeta molt bé, a Mallorca era pos-
siblement de la gent més destacada.
Per la seva epoca era un modern, li
agradava molt el jazz, tenia molts
discs de jazz d'avantguarda com tam-
bé els primers de Raimon o Lluís
Llach.

Quant a la música cElssica ell ha-

SIM=
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TRIA ALLÒ MILLOR PER ALS TEUS INFANTS



via tengut per mestre a Joan Ma
Thoniàs, per mi es la personalitat mu-
sical mes important de Mallorca, i
amb qui ell va treballar els fonaments
de composició, però va tenir poc
temps per desenvolupar aquests co-
neixements, ell era fuster i vivia
d'això. Li va agradar dirigir, va inter-
venir al projecte de l'Orquestra de
Llucmajor, va esser director de la
Banda i va compondre, no molt. pea)
ho va ler. Jo diria d'ell que era un ho-
me amb molta il.lusió, amb un amor
extraordinari per les coses nostres, per
Ia nostra llengua, per Ma Antònia

personatge que va marcar-lo
com a molts de la seva epoca i sobre-
tot i per damunt de tot amb un amor
per la música molt gran.

- I a tu com te va influir el teu
pare?

- Moltíssim i a més molt ràpid ja
que va morir quan jo tenia 16 anys i ja
m'havia infiuït definitivament. Em
duia a tots els concerts, mon pare te-
nia molt clar que l'instrument rei era
el piano, ell el tocava bastant accepta-
blement, i volia que jo fos pianista.

- Què representa per a tu agues-
ta Espigolera?

- Per a nil es un tot, el fet que
s'hagin donat aquestes quatre espigo-
leres a quatre músics, no es un fet ca-
sual, són quatre persones que en mo-
ments difícils dugueren a terme una
tasca al meu parer considerable.

A part d'això he de dir que jo -
que me tenc per una persona que con-
trola bastant les emocions- quan em
digueren que ii havien concedit l'Es-
pigolera em vaig emocionar extraor-
dinàriament, segurament com no ho
he let mai. A tot això d'entrada, s'hi
ha d'afegir el fet de coincidir amb
l'homenatge a Miguel Janer, amb cl
tocar a la vila, a la capella de ca ses
monges, venir a veure els amics, sa-
ludar a tanta gent coneguda per a mi

es com un tot, suposa una recuperació
súbita de la Vila, per jo és una ale-
gria immensa.

- Quin creus que és el camí a se-
guir per continuar la tasca
d'aquests homenatjats?

- Es tracta d' inventar o formar
gent a la vila perquè puguin fer lei ties
com les que han fet aquesta gent.

L'Art nomes es pot transmetre a
través de personalitats que el crein. El
ter possible aquestes personalitats ha
d'esser la tasca de l'Ajuntament. Tot
aquest passat musical i cultural de
Llucmajor no es té ni es conserva ai-
xi com així. S'han de gastar doblers,
s'han de fer bons concerts, bones ex-
posicions, etc. I això s'ha de pagar, a
més de comptar amb gent que pugui
fer-ho. Es tracta de conseguir que al-
tres pobles no sobrepassin Llucmajor.

Per altra banda Llucmajor té gent
valuosa: Toni Catany, Miguel Car-
dell, Toni Garau, Miguel Bezares, Se-
bastià Alzamora i és bo aprofitar
aquesta gent.

- Com se viu i se sent Llucmajor
des de València?

- Des de Valencia la mewl conne-
xió amb Llucmajor es aquesta revista,

a través d'ella sé el que passa. Amb
Llucmajor jo tenc un component sen-
timental tan fort NI mig que m'ente-
la un poc la realitat que pugui esser.
Tel1C molt bona percepciá de Lluc-
major i he, jo he demostrat que quan
em conviden acudesc i a Ines m'en-
canta ler-ho.

- I professionalment que fas ara,
quins projectes tens?

- Darrerament he gravat una serie
de discs, un del compositor valencià
Vicent Asensio que encara no ha sor-
tit, dos del Pare Martorell, tem.: pre-
vist gravar-ne un altre d'aquest autor,
un altre de música per a piano i trom-
pa. Això a nies dels concerts i de la
mewl tema al conservatori de Valen-
cia.

Per part nostra, nomes ens queda
donar l'enhorabona a na Minta, espo-
sa d'en Tomeu i bona amiga i als seus
fills Marcelo i Margalida. A en To-
meu moltes gràcies per aquest con-
cert que ens va regalar als Ilucmajo-
rers i a l'Ajuntament demanar-li que
accepti l'oferiment d' aquest pianista
per a futurs concerts. Que siguin
molts i per molts d'anys. •
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Una melodia llucmajorera
Miguel Cardell

Durant Ines de trenta anys, des

del cor de la meva minyonia Ilucma-
jorera, aquest record ha romas viu a la
meva memória amb el prestigi dels
moments excepcionals. No sé si hi té
a veure que aquell matí ens aixeca-
rem molt abans del que era habitual,
devers les sis, i aquest detall senzill ja
conferia als esdeveniments un caire
d'excitació, un subratllat que, als
meus ulls infantils, només trobava
precedent a les dematinades gèlides,
atraullades i festives de les matances.

Embarcats en un 600 atapeït,
format-cm part de la comitiva que
anava al port de Ciutat a esperar el
vaixell on retornava, triomfant, l'ex-
pedició de la Coral Llucmajor reves-
tida amb la glória d'un exit, així m'ho
clonava a entendre tot plegat, sense
precedents en la história local, només
comparable al nivel I de fama i glória
que acompanyava els grans esdeveni-
ments artístics i els grans trioinfs es-
portius, corn el de Guillem Timoner,
que, un altre dia d'aquella infantesa,
havia arribat a Plaça en un grandiós
cotxe descapotable com els de les
pel.lícules, enrevoltat de rams de
flors, i, amb la seva camiseta amb
l'arc de Sant Martí de campió mun-
dial, havia sortit al halal de la Casa
de la Vila per correspondre a l'aplau-
diment de la gentada enfervorida.

Tal corn ho record, esperarem el
vaixell, que arriba amb retard, al moll
situat encara, a la Riba, grisor de ci-
ment i bassiots en un matí ennigulat,
indecís, lentíssim, amb els quills con-
trastava el color viu ciels rams de flors
que havíem duit per a les cantants.

El meu record s'acaba aquí, pet-6
ara en podeu trobar confirmació, fo-
tografies i raó mes detallada a la bio-
grafia de Miguel Janer que l'Ajunta-
ment ha tengut l'encert d'editar amb
motiu de l'homenatge al músic que
va ser fundador i director de la coral

que estrenaria, també, algunes de les
seves composicions més significades.

Realment, ara que hi pens, entre

els clarobscurs de la memòria, asso-
ciats a aquells esdeveniments inobl
dables, hi ha dos details que no he re-
trobat ara a les rememoracions públ i-
ques. Ja sabem que la memòria
sempre parcial, subjectiva, capricio-
sa. Un, fa referencia a la fórmula
Educación y Descanso, que devia ser
un organisme de propaganda del rè-
gim de llavors, associat probablement
al sindicat vertical i

L'altra, treu a rotle la figura del
"dolent” que no pot faltar a cap pe-
ripecia, figura que en aquest cas -si
en el record no es confonen esdeveni-
ments- era la d'una tal made) Buckles
de Sa Pobla, qui, cantata coin a de
cap de nas, anil) una .vapeta per l'es-
cenari, perendenga perendenga/ ja
t'ho podies pensar/ qui no s'arrisca a
ferfeina/ quan té talent no té pa... ha-

via ussurpat algun premi important
del concurs que, com dubtar-ho, en
bona justícia havia d' haver estat tam-
he per la selecta representació
majorera.

***

Els meus records d'aquell dia

s'acaben aquí; però no els de la Coral,
associada sempre al seu director: La
seva es una presencia essencial i em-
blematica al Llucmajor dels meus pri-
mers anys, entes corn a escenari de
fons, però també com expressió d'una
imprecisa, pea) certa, consciencia de
comunitat.

El tracte habitual i pròxim amb
nombroses cantadores que formaven
part del cercle d'amistats dels meus
pares ho explica en part, com el fet
que, assíduament, amb la meva

assisas, o participas, a les activi-
tats que conformaven la vida cultural
de la vila, en la qual la Coral era fla-
vors un puntal constant, i inprescindi-
hie, de primer ordre.



Bario meu Jaume i Joana M. Llabrés

LOCAL

Em record recitant una poesia
(Benvinguts reis d'Orient/ cada any
mos duis s'alegria...) a un acte d'ho-
menatge al Mestre Xamcna, revestit
amb el prestigi de les verdes tapisse-
ries del Teatre Mataró, i conserv tam-
be memória, un punt confosa, de dis-
tints actes al voltant dc Maria AntOnia
Salva i de la inauguració del monu-
ment amb l'Espigolera. Com record
els primers pregons de Fires...

Em direu que tot era una mica in-
genu, un punt provincia. Segurament
sí, però no ho pareixia gens als meus
ulls de inn, en aquella Mallorca que
semblava aturada, Iluny del món,
quasi fora del temps, fins i tot quan,
devers s'Arenal, començava a esclafir
l'explosió del turisme que acabaria
per canviar-ho tot, i als cafes i les ca-
ses, els primers televisors en blanc i
negre no pareixia que haguessin
d'acabar vampiritzant el temps i les
consciències am') el seu monopoli
ambassegador. Atilt) tota la ingenuïtat
que vulgueu, en aquells anys que des-
prés he entès com eren dc closos i di-

aquells actes em mostraren el
prestigi de la poesia, de la música, de
Ia cultura, posaren els primers versos
a la nieva boca, hi veia el que a mi em
semblava tot un poble, multituds, om-
plint sales i teatres per escoltar poetes
i músics, per reconèixer la seva dedi-
cació com es reconeix la dels herois,
els savis, cls benefactors, escoltant les
cançons, cm irallant-se amb els ver-
sos...

Ho he dit sempre que m'ho han
demanat i ho vull repetir avui: tot
aquel I ambient, que era per a in' com

una prolongació natural del de casa
meva, va ser per mi una influencia de-
finitiva, sense la qual no em pue ima-
ginar essent el que som avui.

***

He escrit prolongació natural de

Ia meva família intentant definir una
sensació, que després he vist confir-
mada en descobrir details que cree
clue puc anomenar genealògics: la pri-
mera composició de Miguel Janer, ara
perduda, musicava un poema de mon
pare. I he vist els programes que
anuncien, a les nou i mitja del vespre
d'un dilluns 7 i un diumenge 8 del de-
sembre d'un any que devia ser als ini-
cis de la dècada dels cinquanta, el
gran acontecimiento artístico de l'es-
trena a Can Mataró de la sarsuela La
Duquesa Míria, amb Ilibre de mon pa-
re, Antoni Cardell, i música de Mateu
Monserrat Puig (ambos de esta loca-
lidad), a càrrec de la Agrupación ar-
tística del Teatro, am') un repartiment
del qual formaven part Francisca Pi-
cornell (Duquesa Míria), Margarita
Tomas (Anuska), Lorenzo Tomas
(Roberto), María de Miró (Aurora),
Juana Gelabert (Paquita), Miguel Ro-
ca (Pepin) y Juan Gardas (Juan), con
Ia colaboraciOn especial del bajo
cantante Manuel Ponseti en el papel
de Manuel, tots ells, així com la nu-
tridíssima orquestra, de la qual for-
mava part el meu padrí jove, Antoni
Cardell, tocant un saxo que, atrotinat
i mut, conserv com un tresor familiar,
dirigits per Miguel Janer.

* * *

No cal, després de tot això, ex-

plicar més perquè l'homenatge muni-
cipal i públic al músic em sembla dig-
níssim i just, i, sobretot m' ha resultat
emocionant, m'ha tocat d'una manera
que gosaria qualificar d' íntimament
autobiogràfica. Janer forma part
d'una generació, que es la del meu
pare, i de la qual em sent inevitable-
ment hercu, de persones que, en uns
anys gens fàcils, treballaren amb en-
tusiasme i dedicació per mantenir vi-
va la flama de l'art i la cultura a la vi-
la. Que es deu poder explicar en part
en termes de la história económica i
social d'un poble que. Ilavors, encara,
vivia en bona mesura al ritme d'una
agricultura viva i una indústria saba-
tera que, avui per avui, es ja poc més
que mig record.

I a l'acte d'homenatge a Cas Coix,
cm vaig trobar assegut amb el nin
Ilucmajorer que vaig ser. No debacles,
afegiria, l'homenatge era, en aquells
anys, un genere escènic multidiscipli-
nar i miscel.lani frequent, gosaria dir
que II ucmajorer per exceliencia.

Que després de tot això, Miguel
Janer tengués la deferencia de posar
música a un poemet meu, es un fet
que vise com un honor, i mes: com
tancar un cercle d'afectes molt Minn,
rotundament emocionant. I que ara
l'hagi pogut sentir amb la veu magní-
fica de Joana M. Llabrés i el piano de
Tomeu Jaume, el meu amic i com-
pany dels anys adolescents, atilt -) el
qual compararem, entre cert aprenen-
tatge i una mica de burreria inevitable
de l'edat i les circumstancies, els ac-
tes que marcaven el final d'una epoca
en la história de la societa Ilucmajo-
rera, quan el darrer punt del programa
era sempre la clausura de l'acte pel
Batle i Diputat senyor Ramon, el fu-
tur creixia coin una muntanya de ci-
ment i pessetes a S'Arenal, i les fa-
briques de sabates començaven a de-
saparèixer, em sembla una coinciden-
cia deliciosa. I ho afirm planerament,
sense estufera: les cançons són recor-
dades pel músic, quasi mai pel Iletris-
ta si aquest no s'ha guanyat abans el
reconeixement a una altra banda.

***

En aquestes circumstancies, no-

riles pue felicitar els organitzadors de
l'homenatge i l'Ajuntament per fer-
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OPINIÓ
los costat. I, en fer-ho anotar la com-
plicació de reunir tot aquell grapat
d'intèrprets, i de fer-los sortir a l'es-
cenari sense que els interludis es fes-
sin eterns.

I destacar-ne l'agradable sorpresa
que va ser per a mi l'obra, aquell cant
de festa nupcial, per orquestra de cor-
da, j, sobretot, la impressió que em va
fer tornar a escoltar El cata del llau-
rador, en aquell enregistrament dels
millors anys de la coral, admirable-
ment restaurat. Aquesta cançó és la
banda sonora d' aquell Llucmajor que
he provat d'evocar aquí. I, escoltada
ara, en podia descobrir la força musi-
cal, fonda com la d'un espiritual ne-
gre, el cor repetint obsessiu el ritme
feixuc d'una feina feixuga, rutiMtria,
com un cansament inacabable i
cinant, i la veu solista, la veu solista
per antonomàsia d'aquest tour de for-
ce del repertori, Toninaina Clar, gale-
ant amb tota la força intemporal de
l'afirmació i el gemec del pages ma-
Ilorquí, de l'home vinclat damunt el
sole, de l' al ba a la posta, suante! ma-
gre jornal d'un sobreviure gens
idíl.lic.

***

Menys enhorabones mereix un

bon sector del públic, afectat segura-
ment d'incontinencia urinària o ball
de Sant Vit, que, quan es va aturar de
ler renou arribant tard, va començar a
fer-ne anant i venint -colc-colc- pel
corredor de la sala, i comentant la ju-
gala sense aturar.

Això també és Llucmajor, el Vile-
major que va a un concert d'home-
natge a un músic i li falta el respecte a
ell i als interprets destorbant el silen-
ci i la concentració precisos per al
complet miracle de l' audició musical.
Són els mateixos que no s'aturen de
xerrar als concerts de la banda, o als
de l'Escola de Música, deixant clar el
deficit brutal de cultura musical i bo-
nes maneres elementals que patim a
la vila. I donant mes !lustre, en un trist
contrast, a aquells qui han sabut alçar
d'aquest fang canalla l'afirmació del
seu quefer artistic.

***

L'homenatge a Miguel Janer va

tenir final de testa memorable en el
concert, magnifie, de Bartomeu Jau-
me i Joana Maria Llabres a la Capella
dels Sagrats Cors. Vàrem poder des-

cobrir dos excepcionals i quasi inè-
dits cicles de cançons d'un home ben
lligat a la história musical de la vila,
Mossèn Thomàs, un dels grans im-
pulsors de la vida musical mallorqui-
n a . I un cicle sorprenent de cançons
mariantonianes, i una bella cançó de
Tófol Barros...

Al final del concert, el bade, a qui
avui que anam de bon Riffle' estalvia-
rem ironies, va lliurar al pianista l'Es-
pigolera concedida al seu pare, Pere
Antoni Jaume, qui va ser director de
Ia Banda i autor d'una bellíssima
marxa fúnebre dedicada al Sant Crist
de l'Esperança, que de vegades sona
encara a les processons de Setmana
Santa.

Les paraules de gratitud de l'amie
pianista em semblaren especialment
encertades, programàtiques, inclosa
reivindicació lingüística en esmentar
D. Sebastià Cardell. I musical, desta-
cant els altres músics premiats en
aquesta remesa d'Espigoleres i recor-
dant que l'homenatge nomes tendrà
sent it si l'acompanya una política de-
cidida de fer costal a les iniciatives
que haurien de fer més rica i intensa
Ia vida musical de la vila.

***

Certament, comparant amb

aquells anys difícils, ara que de la so-
cietal Iluemajorera, amb mitjans in-
comparablement superiors als d'aque-
lies decades, surten variades iniciati-
ves musicals, les dues escoles, la ban-
da, diferents agrupacions i conjunts
de distints estils, es troba en flagran-
tíssima falta una major decisió i ima-
ginació municipal a l'hora d'impul-
sar aquesta, com les abres, branques
de la cultura.

Aquest homenatge, aquestes dis-
tincions, amb el seu less') innegable,
haurien de servir per donar un tomb
decisiu i dràstic, immediat. Per co-
mençar, donant-los continuïtat: A la
biografia de Miguel Janer i l'edició
de les seves partitures es urgent que
les segueixi l'edició discogràfica, que
avui en dia no és ni difícil ni excessi-
vament cara. He de dir que el batle hi
ha mostrat interès i manifestar en
aquest sentit un cert optimisme.

Immediatament després, crec que
Ia recuperació s'ha d'estendre a l'ohra
d'altres músics locals, els que ara han
rebut Espigolera, i d'altres: torn a
pensar en Mateu Monserrat, o en les
obres de d iferents compositors Iluc-

majorers que s'han trobat al rie arxiu
musical de Sant Felip Neri a Palma.
Cosa que em du al cap l'estat més be
lamentable de l'orgue parroquial,
pendent d'una restauració efectiva,
solvent i completa. Sense obi idar que,
una política decidida en agues( sentit,
no es pot aturar al localisme, que ha
de donar als llucmajorers la possibili-
tat d'escoltar concerts com el de Joa-
na Llabrés i Tomeu Jaume amb més
regularitat. I no em digueu que pel fi-
r6 ve la Simfònica, que està beníssim,
pea) cal niés d'una flor per proclamar
primaveres que anunciM estius desit-
jables i necessaris.

***

El músic, director, per exemple

del Cor Studium i el conjunt barroc
Studium Aureum, Carles Ponsetí, fill
del cantant que va estrenar La duque-
sa Míria, em comentava el contrast
entre el pobre moment actual i el
prestigi musical que va tenir la vila fa
unes decades, que recorda ell a traves
de la memória de son pare. Be, d'això
parlam, ara que sembla que co-
mençam a recordar aquells anys i els
qui els varen fer possibles. Que l'acte
de justícia que honora aquells qui el
fan, no acabi girant-se contra nosal-
tres en forma de retret per tot el que
podríem fen, ens convé fer, ens toca
fer... i no acabam de fer.

***

Ara, que jg som a les Fires, i ens

hem fet com a poble aquesta fer-
mança de memória cultural, aquesta
fermanga de gratitud i memória d'un
capitol recent i bell de la história que
ens ha fet, aquesta fermança de músi-
ca, no hauríem de deixar passar l'oca-
sió de fer-la durar, de conrar-la i do-
nar impuls i vida a noves melodies
II ucmajoreres que puguin cantar amb
un amarcord d'emoció a la memória
d'aquest abra Llucmajor que cada dia
anam fent, un Llucmajor que ara es
il.lusió i somni i demà serù l'escenari
vital dels nostres fills o d'uns altres
fills que Lambe seran un poc nostres.
•
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Ho diu
el diari 

Tacons d'agulla
Maties Garcias

Encimhellada dalt d tins tacons
d'agulla. la petita de les germanes
Noguera Vidal en floca a la cara del
columnista superstar Vallès el seu
dret a anar arreglada com vulgui i
allà on vulgui. La polemica ve per
unes al.lusions del periodista del
DM en tina cr6nica sobre el recital
d'en Lluís Llach a Montision de Po-
rreres respecte al que va considerar
el minor de la vet lada: una jove da-
ma espectadora calçada sobre ta-
cons d'agulla. L'anònima al.ludida
destapa la seva identitat i interpel.la
el cronista: "Em sembla, senyor
Valles, que va saber LiJe duia tacons
d'agulla (...) després que els seus
iulls lessin un recorregut per les me-
ves cames". I tot seguit reclama el
dret a fer compatible el seu habilla-
ment particular anti -) el let de ser
"una dona que estima la Ilengua i la
cultura del seu país" (DM, 23-09).

Una altra escrivent de cartes es
Rosa Roselló, que s'identilica com

a menorquina i que s'exclama con-
tra la lesta de cavalls que celebren a
ses Salines. La carta es titula "Fies-
tas menorquinas y Llucmajor", però
no veig perquè ens fiquen en aquest
contenciós entre saliners i menor-
quins, llevat del let que aquesta sen-
yora deu viure en algun lloc del
nostre municipi. Sigui com sigui, si
és conciutadana nostra, resumirem
els seus arguments: "No me lo po-
dia creer, allí estaba yo en medio de
cabal los y unos señores vestidos de
caixer (...) Olor a caballos, olor a
pomada, olores que siempre rela-
cionamos con los pueblos menor-
quines", s'exclama. I conclou: "In-
viertan su tiempo recuperando sus
tradiciones, que las tienen y son
muy bonitas, y no copiando la iden-
tidad de otros pueblos". El dia que
Rosa Rosen() es posi a escriure con-
tra las "ferias de abril" tendrà leina
per estona.

Parlant de lestes, les celebra-
cions dels 700 anys van a tota vela i
qualsevol cosa serveix per a la com-

memoració cententri a, des d' un
campionat de luthol platja o de salts
amb patins fins a tin trofeu de golf
on l'estrella és una tal Mónica del
Gran Hermano. Si ho veies En Jau-
me II, segur que pensaria que hem
caigut molt haix, i no pels patina-
dors perquè aquests sí que s'alçen
ben amunt!

Dins el setembre també s'ha par-
lat de Tomeu Shert ("sesenta y siete
años vividos entre el periodismo y
la poesía", DM, 7-09) amb motiu de
Presentar cl Ilihre Recordances de
l'ahir: "Dicen que han desgraciado
s'Arenal, pero creo que el turismo
ha salvado la clase media haja de
Mallorca. Ahora todos somos seño-
res". Qui tam he ha estat centre
d'atencions periodístiques és el
mestre Janer amh el merescut ho-
menatge. Com que en altres planes
ja se'n parla, no en farm gaire Ines
comentaris. Per contra sí que res-
senyarem el ressò que ha tengut a la
premsa catal9na (Avui, El País) la
presentació de la lutura exposició
de Toni Catany al Museu Nacional
d'Art de Catalunya. La mostra, sota
el títol "L'artista i el seu paradís",
resumirà la traject6ria artística del
lot6gral Ilucmajorer, que ha let do-
nació al MNAC d'una einquantena
de natures mortes.

Esperem que les celehracions
amb personal del Gran Hermano no
tapin el record de la trajed6ria d'ar-
tistes com Jailer i Catany. Llticma-
jor ha de saber triar. Sigui amb ta-
cons d'agulla o sense. •
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Sra. Directora li agrairia que si fos possible

publiais aquesta carta a la revista.

Carta al sr. Bade

Sr. Batle: som una mare que, com molts altres pares,
diàriament acompanya i vaig a cercar els meus fills a Ses
Escoles.

Quan a principi de curs ens trobàrem amb pintors que
pintaven el corredor ens alegràrem. Feia anys que ho ne-
cessitava, encara que crec que hagués estat millor que ho
haguessin let durant l'estiu per evitar molèsties i el perill
que representen els "andamis" i barreres que necessària-
ment ocupen eis corredors. Pensàvem i seguim pensant
que ha canviat qualque cosa quant a l'actitud del nou ajun-
Lament envers de les escoles dels nostres nins, cosa que h
vull agrair públicament, i a l'hora exposar-li uns lets que
estic segur que desconeix, i que són negatius per la imatge
del Consistori que vostè tan dignament presideix.

Després d'uns quants dies d'anar a cercar els infants,
els pares veren clue de quatre empleats municipals que re-
gularment hi ha, el temps que nosaltres hi érem no n'hi ha-

via cap que les feina. Els comentaris jocosos referents als
trehalladors i els seus responsables començaren: que si la
pintada dels corredors duraria més que la dels freses de la
Capella Sixtina; que descansaven els matins per anar a ler
un altre jornal l'horabaixa; que el centimetre quadrat pintat
sortia niés car que el d'un quadre de qualque pintor de re-
nom... etc. i nies que, com es dc suposar anaven en contra
de l'ajuntament.

Quart un centenar de persones durant una quinzena de
dies parlen del mateix, s' arriben a sentir moltes coses. Pels
comentaris que he pogut sentir pareix ésser que:

- Els pintors començaren la tasca els darrers dies de
juny, quan ja no hi havia alumnes a l'escola, per així evitar
molèsties quan tornàs començar el curs.

- Dia 14 de setembre, dia del principi de curs, havien
pintat unes I() o 11 aules i començaven a pintar cl corredor.

- Les mares i pares que hi solem anar nies prest a cer-
car els pàrvuls ens hem fixat que han let des del dimecres
dia 20 fins al dijous 28 ambdás inclosos: han pintat uns 45
metres de corredor -des del metijador a la direcció- cosa
que representa entre sótils i parets uns 450 m2. Quantitat
que repartida entre 7 dies i 4 trehalladors correspon a
menys de 34 m2 per persona i dia.

- També hi ha pares que han pogut observar que «Iii ha
que devers la una dinen (mentre els altres els contemplen)
per a que quan surtin del descans que han let durant temps
del matí, sense necessitat de passar per ca seva poder anar
a començar la feina a cases particulars.

En espera que aquesta carta li pugui servir per a que
prengui les mesures que cregui oportunes per a que les
obres es realitzin el nies aviat possible, alliberant els nos-
tres fills de tan mal exemple, a l'ajuntament del despresti-
gi que lets com aquests li donen, i a nosaltres contribuents
a l'afronta que cada mati representa haver-nos d'encarar
amb gent que sabem que se quedarà amh part del nostre
sou que guayam amb tant d'esforç durant el dia.

Una mare decebuda •
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Coral 1.1ormajor 1967

Al nostre director Miguel Janer Móra

En nom de totes les meves companyes de la nostra re-
cordada Coral Llucmajor i del ma' propi, volem donar la
més sentida enhorabona al nostre mestre i director Miguel
Jancr amb motiu del seu merescut homenatge del passat
dia 30 de setembre al teatre Recreatiu i del dia I d'octubre
a la capella de les monges dels Sagrats Cors.

Te mereixies aquest homenatge, Miguel, te'l mereixies

de bon de veres, i per això totes les components de la Co-
ral te deim: Enhorabona mestre!, enhorabona i gràcies,
grkies per haver tengut el privilegi de poder cantar dirigi-
des per tu, gràcies per fer-nos sentir i estimar tant la músi-
ca, gràcies per aquells anys inoblidables, aquells assaigs de
cada dimarts i cada dijous... gràcies per aquella paciencia
que tenies en fer-nos repetir una vegada i una altra les
cançons, quan no agafàvem he el to o quan clesafi6vem;
com a bon director eres exigent, però hi va haver una unió
tan perfecta entre Director-Coral, que bastava un petit gest
de les teves mans, per insignificant que fos, i feia anar les
nostres veus per al la on tu volies, per això vkein tenir tant
d'exit a tants i tants de concerts a Llucmajor, a Ciutat i a
quasi tots els pobles de la nostra illa, a Eivissa, Menor-
ca,Torrevella, Tolosa i a Madrid, on guanykem el primer
premi nacional l'any 1967. Són fets que encara estan molt
a dins nostre i que mai podrem oblidar.

Des d'aquells dies ja tan Ilunyans ens hem reunit en di-
verses ocasions, i hem recordat amb nostkgia,  però també
amb alegria aquell temps passat. En aquestes reunions can-
tam i recordam anecdotes que mai no s'acaben... sempre
han estat trobades d'allò mes divertides itradables, ja
que a les components de la Coral sempre ens ha unit un
gran afecte.

Acabare amb una glosa que vaig fer en una d'aquestes
trobades, diu així:

La festeta clue avui feim
no es tracta sols d'un sopar
es per dir al director
que a pesar de fer tans d'anys
que la Coral Llucmajor
ha passat ja a la histeria
no l'hem deixat d'estimar.

En aquell temps tothom deia
que cantàvem molt, molt be,
pert) no era gens raro...
ens dirigia en Janer!

A Mallorca hi ha molts de coros,
n'hi ha haguts i n'hi

per6 la Coral Llucmajor
ja mai no es repetinï

Enhorabona Miguel, de part de
tom la teva Coral Llucmajor i cnhora-
bona també a la teva esposa i a tota la
teva família.

Una forta abraçada

Maria Cafiellas

Nota: De tot cor volem donar
Ia nostra més entusiasta felicitació als
organitzadors que han fet possible tan
extraordinari homenatge. •

Darrer concert de la Coral Llucmajor
al Convent de Sant Bonaventura.
Octubre 1982 (Foto Clar)
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De noms j de bes 	(LXXVII)

Son Catany II

J.Clar
F.Jatime
J.Jannie
J.Monserrat
A.M.Monserrat
F.Mut
Fotos: C..1 LI i ià

Francisca Taherner i Coll , pro-
pietkia de la tinca,i el seu home,
Joan FerreLjans i Gardas han estat
els inkirmadors que ens han ajudat
a arreplegar la toponímia de Son
Cata ny.

Son Catany es troba situat a la
carretera de Cala Pi.

Quins topònims trobam dins
Son Catany?

La carretera divideix la l'inca en
dues parts. A l'esquerra hi ha les ca-
ses (aferrades a les cases de Son
Catany, entrevista del mes de se-
temhre) i Sa Tanca de s'Era.

A la dreta trobam:
N'Albacor Petita, amb ametlers.

N'Albacor Gran, també amh ame-
tiers. Es Figueml love, ahans sem-

nen així perquè dins el sementer hi
ha una cisterna. Sa Trinxa, amb pi-
nar i un tros de conradís a la part
del Sementer de sa Cisterna. Es
Claper de sa Geneta. Ses Xeixes,
amb pinar i conradís. Per aga passa
Es Torrent que és una branca del to-
rrent de Son Alberti. Es Pinar
Gran, amb pins, mates, ullastres i
sense romani. S'Hortet hi sembrà-
vem julivert, hledes.. , per al nostre
consuin. Es Figneral Vell, anome-
nat així perquè encara que actual-
ment també hi hagi ametlers, anti-
gaulent el que predominava eren les
figueres: coll de dama, hordissot, de
perdiu, martinenques i verclals. Ses
Rotes Noves, tot Cs pinar. Cal desta-
car una cova gran, actualment tapa-
da amh pedres. Es Comellar,
sembrat d'ametlerar, a un racú hi ha
un poc de pinar. El terreny la unit
mica de pendent, essent aquest cl
motiu pel qual l'anomenem
d'aquesta manera. Es Sementer de
ses Casetes, amb dues casetes. La

brat tot de figueres joves i ara de
garrovers. Es Sementer d'A rran can
Cameta, amb pinar i una trinxa dc
sembrat al mig del sementer. Es Se-
meuler de sa Cisterna, tot pi nar
amb un tros de conradís. L'anome-
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més antiga servia per aixoplugar els
esmotxadors de pins. Ses Tanque-

tes. Es Sementer de Baix o Sa yore-

ra de Son Servereta, amb pinar i
sembrat a la banda de la carretera.

Quin redol de Son Catany des-
tacaríeu?

Devora el Sementer de can Ca-

meta hi ha un redol de trenta o qua-
ranta sivines que és molt agradable.

Volem donar les grkies a na
Francisca Taberner i a en Joan Fe-
rretjans, els nostres informadors, i
com sempre per aquest temps desit-
jar-vos que tengueu unes hones Fi-
res. •
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CARNISSERIA • XARCUTERIA

ZANOGUERA

GARCIAS

EL SUPERMERCAT DE LA CARN

CADA SETMANA TENIM LES DARRERES
NOVETATS D'ALTA XARCUTERIA

• PRIMERES MARQUES DE "PATES"

• POLLASTRES DE CAMP

• TOTS ELS DIES TENIM ENTRECOT
DE VEDELLA

• POLLASTRES FARCITS PER
ENCÀRREC

• PORCELLES, INDIOTS, ANNERES
I POLLASTRES FARCITS PER A
BATEITGS I PRIMERES COMUNIONS

Pe4 6 i/4,441414 4/4,412 frú41,14

gv4,e4 Pz4e4

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



SOCIETAT

Xerrades

Cercant solucions al problema del transport
Un que escoltava. -

- Hi ha una bona notícia.
- Ida digues que sigui bona, perquè

quasi totes són dolentes.
- Sí, sobretot les que surten a la

premsa i a la televisió.
- Venga, amolla aquesta bona notí-

cia.
- Ida diuen que l'Ajuntament de

Llucmajor ha fet un conveni
"EMETE" de Palma, perquè els Hue-

majorers poguem viatjar amb els auto-
busos d'aquesta empresa amb els ma-
teixos avantatges que els residents pal-
mcsans.

- Sí que ho és, una bona notícia.
- A Inds, diuen que als majors de

65 anys names els costarà 50 pessetes
anar per tot Palma amb autobús.

- Només els que tenguin 65 anys?
- Sí, aixa diuen.
- Trob que podrien incloure tothom

i no fer discriminacions.
- Aixa no són discriminacions, per-

que generalment les persones d'aques-
ta cdat, són les més necessitades.

- Es molt discutible, perquè n' hi ha
que tenen més dc 65 anys i sén niés
que milionaris.

- Emperò crec que incloure' Is tots
suposa una despesa massa grossa per a
l'Ajuntament i ja hasten els deutes que
té.

- Pera si es vol promocionar el
transport públic per aturar la saturació
de vehicles, el minor que poden fer es
donar facilitats a tots, joves i yells.

- Es que si hi ha un bon scrvei
d'autobusos, per car que sigui, pens
que sempre serà Ines harat que la ben-
zina dels cotxes...

- I al preu ue s'ha posada!
- Això sense comptar el preu dels

aparcaments de Palma.
- No, i amb agues( que passa per

Llucmajor, no ens podem queixar, per-
ique a cada hora en passa un.

- Pera haurien de posar una parada
a plaça, perquè ara la parada la tenen
molt enfora.

- Aix() és somiar truites perquè la
plaça sempre és plena de cotxes.

- Clar, perquè «hi ha que el trcuen
i tot per anar a prendre cafe.

- I els dies de mercat, per on passa-
ria?

- Amh bona voluntat tot té solució.
- De totes maneres, si un pot anar

en cotxe, hi an
- Sí, pera /limn no trahi lloc per

aparcar...
- Llavors ja s'espavitarìì i cercart la

millar solució per a cll.
- Ida, si és així, el problema que-

darù resolt automticament. •  

FIRES DE LLUCMAJOR
Exposició

OLIS i AQUARELLES

tt# 

XISQUET     

Del 14 al 16 d'octubre
C/. Bisbe Taixequet, 23 - Llucmajor

21 anys de dedicació a la pintura.
És la tercera vegada que exposa a Llucmajor.

La seva obra ha tengut molt bona acollida.     

PUBLICITAT          



CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES
Medicina General (lgualatori)

Pediatria
Cardiologia i Aparell Respiratori

Neurologia
Aparell Digestiu

Anàlisis Cliniques
Cirurgia General

Nutrició i Dietètica
Dermatologia

A.T.S. (Infermeria)
Psiquiatria
Psicologia

Ginecologia i Obtetricia
Angiologia i Cirugia vascular

LLUCMAJOR

HORARI:
de les 9'00 h.
a les 21'00 h.

IMEQBA
CAN PLANAS

Clinica Dental
Odontologia
Ortodòncia

Maxilo Facial
Traumatologia I Cirurgia Ortopklica

Ortop6dia
Rehabilitació I Fisioteràpia

Oftalmologia
R.X. Radiologia

Ecografies
Otorrinolaringologia

Podologia
Centre Auditiu

■	
ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AGRUPACIÓ MUTUA - ASISA - IMECO CAJA SALUD

MEDIFIATC - GROUPAMA - NOVOMED1C - ONCE - D.K.V. PREVIASA - SANITAS - VITALICI
L'ALIANÇA - WINTERTHUR - LA BOREAL - L'ESTRELLA - ALL1ANZ-RAS - MUTUA GENERAL DE CATALUNYA

MUTUA D'ACCIDENTS: FIMAC - FREMAP - ASEPEYO - MAZ - MUTUA UNIVERSAL

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

Tecnofonía•s•1

li Movistar Empresas
V Servicios Centrex
Aif Linea RDSI

Linea Duplo y Básica
V Centralitas
V Via Digital

LAS POSIBILIDADES EXISTEN Y SON INFINITAS

MYCO *I.JECAACIF4Y4M.‘
,lerviciatitenkoPos enta

C/ Gowan, 3b	 TELyoo hv
Yak 971 26 62 32	 Rem *ohms, 33
fac 971 26 62 32	 Tek 931 27 34 06
07610 Ca'n Pas6110 	 Fax: 971 25 02 71

07007 Maxi

/9 Movi L ¡ne

PloviStat

Os*	 .

cite 0
t	 / 0 0 0

'

TECNOMNIA S.L.
C/ Was de Tana, 12 bias.
Fel: 971 24 0341
Fox: 971 24 03 41
07500 Palma



Temps
passat

I. Barceló
A. Monserrat

La foto d'aquest mes es va fer
l'any 33; els alumnes tenien deu anys
i cl mestre, don Mateu Contestí To-
rrens, en tenia vint-i-set.

Aleshores anaven a classe a Ses
Escoles, però no a les actuals (encara
no estaven fetes) sinó a les que hi ha-
via al carrer Bisbe Taixaquet, al núm.
99-103, on, entre la planta baixa i el
pis hi havia cinc aules. Assistien a
l'escola al matí i horabaixa, i anaven
a fer l'esplai al passeig de Jaunie III,
entre restitua i l'estació, on hi havia
cis Ilevadossos, i n'hi va came més
d'un...!

Durant la Guerra Civil, les escoles
foren ocupades per soldats d'infante-
ria i els nins, repartits en cases parti-
culars, algunes requisades. Les ac-
tuals escoles que s'estaven construint
durant la República encara no es tro-
haven acabades.

La segona fotogra fia es d'un di-
nar al santuari de Gracia, de 60 anys
després, l'any 93, on es reuniren de
nou amb el seu mestre, per comme-
morar temps passats. El dinar es va
repetir cada any fins que, per motiu
de salut ciels "al.lotets", no del mes-
tre, es va haver de suspendre de ma-
riera transitória. A pesar d'això no
han deixat de tenir un contacte anual
amb el seu mestre, D. Matcu.

• • •

Antoni Mas (a. Xom i Garbos)
2.- Antoni Noguera (a. Ballet)
3.- Gregori Puigserver (a. Porten)
4.- Miguel Manresa (a. Canoi)
5.- Garí Ros
6.- Antoni Noguera
7.- Joan Vidal (a. Rec)
8.- Joan Taverner (a. Mel)
9.- 	 (fill de carabinero)
10.- Juan Garda ( fi ll de carabinero)
I 1.- Pedro Barceló
12.- Llorenç Julia (Llorenç des forn)
13.- D. Mateu Contestí (a. Moria)

14.- Gabriel Vidal (a. Amador)
IS.- Antoni Coll
ló.- Macia Roca
17.- Antoni Salva (a. Boté)
18.- Macia Estela
19.- Bartomeu Barceló

Antoni Noguera.
2.- Macia Estela.
3.- Joan Taverner (a. Mel).
4.- Bartomeu Barceló.
5.- Gabriel Vidal (a. Amador).

20.- 	 ( fi ll de carabinero)
21.- 	  ( fi ll de carabinero)
22.- Damia Tomàs (a. es Ros Calons)
23.- Guillem Mut (a. Garau)
24.- Joan Oliver (a. Carreter)

6.- D. Mateu Contest( (a. Mor la).
7.- Damia Tomas (a. es Ros Calons).
8.- Antoni Mas (a. Xom).
9.- Guillem Mut (a. Garau).
10.- Joan Oliver (o. Carreter).

Nota

Volem donar les gracies a tots aquells que ens han ajudat a identi ficar els fo-
tografiats, i ens han explicat com anaven les coses en aquell temps, i especial-
ment a Damia Tomas (a. Ros Calons).

Al mateix temps, vos agrairíem que si creies que hi ha qualque equivocació
o coneixeu qualcú no identificat, ens ho comunicassiu al 971 660 190.

Ens han comunicat que en el Temps Passat de la revista d'agost-setembre,
on diu Joana Aina Tomas Miguel (núm.18), hauria de dir Francina Aina Tomas
Miguel. Eren germanes. També ens han comunicat que el núm.1 era na Tonina
Aina Servera (a. Figona). •



es fasser Guillem Terrassa, 37
Tel y Fax. 66 04 69
07620 Llucmajor - Mallorca

Ahunnes de
"Ses Escoles"

(1933).
(Foto: cortesia
de D. Tomas)

Dinar de curs
al Sautuari de
Gracia (1993)

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE PISCINAS
DETERGENTES - LEJIAS

,Xet ffirFte/ert



Rissk0
ferreteria
CAN

JAN ER
brícolatge

Pl. Espanya, 47. Tel. 66 04 43

Rotonda Llucmajor a Porreres i Campos
Tel. 12 04 47 Fax 66 27 64

LLUCMAJOR

MODA HOME I DONA

MERCERIA
PERFUMERIA

LLENCERIA
ROBA PER A LA LIA.R

Ens trobareu a la

Mica d'Espanya, 49

Tel: 971 66 05 10
VOS ESPERAM

or

MODA INFAATIL

5ciwzis r.r,Ro„si
C/. D'es Vall, 107 • Tel.: 971 66 27 26

LLUCMAJOR • MALLORC:A

ESPORTS

Collecció
Tardor - Hivern

Espotts «Q PIQp»

vos desitia una bona

fetmança de Pites

PI. Espanya , 39 Telf. 12 10 00 07620 LLUCMAJOR (Mallorca)



ENTREVISTA

Miguel Janer, tota una vida
dedicada a la música
El merescut homenatge va omplir el teatre Recreatiu

Maties Gardas
Catalina Font
Coloma Julià

- Llucmajor ha homenatjat el mú-
sic Miguel Janer Móra. Diversos han
estat els actes que s'han celebrat amb
motiu d'aquest esdeveniment, i tota
Ia ciutat ha mostrat el gran afecte i
estimació que sent per aquest home.

Na Francesca Maria Tur, el mes
passat, va escriure a les planes de la
nostra revista un resum de la biogra-
lia del mestre Jailer, que ha publicat
en un Ilibret de fkil lectura que ens
Ei conèixer de ben aprop el costat del
músic i de l'home que és Miguel Ja-
iler.

A la capella de les Germanes dels
Sagrats Cors, el pianista Ilucmajorer
Bartomeu Jaume i la soprano Joana
M. Llabrés dedicaren un concert a la
figura del guitarrista i compositor,
però l'acte central fou, sens dubte, el
magnilic homenatge que tengué lloc a
un teatre Recreatiu ple de gom a gom
i ampliat en una pantalla gegant ins-
tal.lada a plaça, per tal que tot el po-
lite en gaudis.

Amb tot aquest seguit (l'actes
d'homenatge a Miguel Jailer, Hue-
major de Pinte en Ample només pot
afegir una senzilla i ben sucosa con-
versa que tenguérem amb el mestre
Ia uns dies. Aqui la teniu.

- Estau content per l'homenatge
que vos han let?

- Sí, estic molt content, com un
al.lot amb sabates noves. Estic content
perquè veig que a la Ilarga han fet cas
del músic, han recuperat tota la meva
música, l'han editada en un llibre i això
a mi m'omple molt i basta per estar
content tota la vida.

Em sembla molt ben pagat per totes
les hores i pels anys de dedicació a la
música.

- A qui voleu donar les griicies per
l'homenatge que heu rebut?

- A molta de gent, al batle, el primer
de tots, perquè la idea va néixer d'ell;
Ilavors a la comissió formada per Da-
mià  na Francesca M. Tur, en
Tófol Barros, en Baltasar Clar, en Pere
Garcies, en Llorenç Pons i en Tomeu
Puigserver; ells són els que han duit el
pes d'aquest assumpte.

- Qué en trobau, dels músics
d'avui? Creis que ha augmentat el ni-
Veil musical de Llucmajor?

- Els músics d'ara, en general, ho
fan tot per doblers, aquell interès per
al lò que era "música" s'ha perdut. Ara
si no hi ha doblers no hi ha música, i
anti-) això estA dit tot.

El nivell musical de Llucmajor el
veig bastant be perquè hi ha diferents
agrupacions, tot i que jo estic una mica
desconnectat, però crec que el nivell
bo.

- Quin músic de tota la història
admirau més? Per qué?

- El meu preferit és en Bartomeu
Calatayud; era un home com no n'hi ha.
A més de ser un gran guitarrista i un
gran concertista era un gran home. Da-
rrera ell ho he après tot, ha estat el meu
mestre, i com a músic sempre ha anat
davant.

- Vos han agradat mai els Bea-
tles? I el rock and roll?

- Sí, els Beatles tenen coses molt
bones, la composició es encertadíssima.
Han estat uns grans renovadors.

El rock and roll a mi no em diu res,
estic desconnectat d aquest tipus de
música i no vaig de balls. Sempre m'he
dedicat més a la música clàssica i a la

música popular.
- A part de la guitarra clàssica,

quins win els vostres instruments pre-
ferits?

- La guitarra sempre en primer Hoc,
i després el violoncel. Aquest es un
gran instrument, i en tercer Hoc, hi po-
sada el clarinet. He tocat aquests tres
instruments; el violí també m'agrada
molt, pert, des del punt de vista orques-
tral tots són necessaris i dedicar-se a un
determinat instrument no vol dir que
n'oblidis d'altres.

- Mallorca, és un poble que sap
cantar?

- Sí, el que passa és que hi ha crisi
de mestres. De cantadors, sí que n'hi
ha, per() els han de saber anar a cercar i
saber conduir. Cantar és una cosa ex-
clusiva d'uns pocs.

- Què recomanau a un jove que
vulgui estudiar música? I a uns pares
d'un infant a qui volen ensenyar mú-
sica?

- Al jove que vulgui aprendre músi-
ca li recoman que estudiï i que cerqui
un professor bo; vull dir que sitpiga en-
caminar l'alumne cap a [instrument
que sigui oportú, [instrument que hagi
elegit el propi alumne.

Als parcs no els queda més remei
que claudicar; fer cl favor d'acompan-
yar l'al.lot a classes de música, armar-
se de paciencia perquè són estudis molt
llargs i difícils, i animar-los en tot mo-
ment.

- En comparació amb altre temps,
ha davallat el nivell (le la música que
s'interpreta durant les celebracions
religioses?

- No es canta tant com abans, a les
esglésies hi havia més afició al cant.
Ara, a causa del materialisme que hi ha
és difícil fer coses per l'església.

- Les cançons i la música d'arrel
tradicional perduraran al Barg (lei
temps amb els nous cantadors?

- Recuperar cançons antigues és una
tasca difícil, no és una leina "vulgar"
ni la pot fer qualsevol, sinó que és una
leina de savis.

D'altra banda hi ha bons cantadors
que canten molt bé les cançons tradi-
cionals i val la pena que algú amb mol-
ta paciencia i plena dedicació s'entre-
tengui a recopilar aquestes cançons nos-
tres perquè no es perdin, com tantes co-
ses que ja hem perdut. •



ENTREVISTA

Entrevista
"Son tan ciertas las benganças"

Entrevista and) Bartomeu Prohens i Perdió, autor de La mort d'En Berga. Mallorca 1619.

La història és la història que el
poder es conta sobre si mateix. I
tanmateix el poder, amb les seves
actuacions, deixa un rastre de do-
cuments que l'incriminen. La do-
cumentació del procés judicial per
Ia mort, a trets d'arcabús, del ma-
gistrat Jaume Joan de Berga
(1619) ha deixat un rastre que, en
tost d'acusar els acusats, dibuixa el
perfil de tota una societat, la Ma-
llorca del segle XVII, i de retruc
ens mostra els mecanismes dels po-
derosos: la construcció d'uns tex-
tos, fabricats a partir del dolor i de
Ia por, amb el propòsit d'esbrinar i
construir una determinada veritat.
"El turment -escriu Prohens- for-
mava part d'aquesta recerca grà-
cies a una ideologia de la veritat
que, en el fons anava encaminada,
com avui, a aconseguir més infor-
mació inculpatiwia".

En el fons, com avui. Els llibres
de Prohens poden parlar-nos dels
bruixots de Thiès (De Mallorca al
Senegal), de la Inquisició (Inquisi-
cié i bruixeria a Mallorca) i de les
fetilleres mallorquines (Caterina
Floreta, una bruixa del segle XVII),
de preveres bandejats, arcabussos,
jutges i botxins (La Mort d'En Ber-
ga), però sota el vernis de l'exòtic
s'intueix una veritat que ens fa es-
tar alerta perquè, com ha dit Ca-
milo José Cela Conde, "del que
Bartomeu Prohens ens està parlant
és, en realitat, de la natura de no-
saltres mateixos". Com un Ilamp,
terrible i hilgurant, el procés per
la mort d'En Berga il.lumina, en-
cara avui, el nostre arbre dels pen-
jats, la nostra geneologia.

Antoni Llompart

- Uno destos dias apeándose del
coche don Jayme Berga cavalier()
desta ciudad y oydor desta audien-

cia uno de los mas rectos jueces de-
le tiraron un pistoletazo con que

cayó y murió sin hablar palabra
porque ha hecho justicia contra
bandoleros con que está tan turbado
e ynquieto este Reyno que no se
puede bihir en él si su Ma gestad no
toma en ello su poderosa mano. Son
más de quatroçientas muertes las
que se an cometido despues que es-
toy aquí que son tres años, con ar-
cabuçes y pistolas alevosamente, y
son tan ciertas las bengancas aun-
que sean las causas leves que no ay
quien tenga segura la vida.

- La história de la mort d'En Ber-
ga és la d'un jutge, el magistrat Ber-
ga, que fa executar un bandejat,
membre d'una banda de Canamunt,
en el context de les Iluites de bàndols
entre Canamunt i Canavan, en un
moment en clue Mallorca es dessagna
en una vertadcra guerra amb autenti-
ques batalles campals dins la ciutat
mateixa. Aleshores, aquest jutge, ten-
gut per pròxim als de Canamunt,
sembla que vol ser un magistrat molt
estricte i imparcial i aplicar la Ilei de

manera molt recta i fa executar el
bandejat. El seu germii cerca alesho-
res una persona influenciable, el ban-
dejat Treufoc, i el convencen perquè
executi en Berga sota la protecció del
cap de Canamunt, el noble Pere dc
Santacília. El crim i els lets que suc-
ceeixen després (hi ha gent que va a
cantar codolades infamants de mane-
ra que eis parents de l'assassinat els
podien sentir) provoquen una gran
commoció. La persecució judicial
dels implicats en l'afer esquitxa tots
els estaments de la socictat i, al final,
l'autor material dels fets s'entrega i
es processat i condemnat a morir de
manera exemplar i esgarrifosa: am-
putació de membres, aplicació de te-
nalles roents, esquarterament... Es la
história d'un assassinat.

- I, a traves d'aquest procés es
dibuixa una societat armada: la
Mallorca del XVII.

- Ls la socictat del que Josef) Me-
Iià  anomenar els residus de la Ger-
mania, una societat desintegrada,
per() en la qual encara són vius al-
guns anhels dels agermanats. Per
exemple, Treufoc afirma que, amb
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Rotondo Llucmajor-Campos

Tel.: 120447- LLUCMAJOR

CURSET DE RESTAURACIó
DE MOBLES ANTICS

*******

IMPARTIT PER:

SILVIO VOLONTÁ
( Ebenista)

CADA DIMECRES i DIJOUS 
HORABAIXA

Midi dia 4-octubre-2000
INFORMACIÓ TEL. 120447

COL. LABORA:

tina- cebran
ESTETICISTA

-Tractaments facials, linia

E S TH E DE RM:
- purificants (ACN É)

- pells grasses

- pells sensibles

ck‘1°'4\A"t1 	6
itvooica 4g' ax1411111 	

- tractaments reparadors i

vcv hidratants
- Neteja de cutis

- Maquillatges
- Cursos d'automaquillatge

-Tenyit de pipelles
- Depilació cera teba i calenta

-Tractaments corporals

-Tractaments anticel.lulitic

- Massatges
- Gimnástica passiva

Descomptes es tractaments facials
Bonificacions en tractaments corporals
Descomptes en la compra de productes .ovvz5 vwc51

NO DEIXIS PASSAR AQUESTA OPORTUNITAT!!!
Visita'ns i diagnosticarem el teu problema sense cop compromis

C/. Bisbe Taixaquet núm. 17.
Tel.: 971 66 28 14 (Llucmajor)

N I E. B07814650 Instal.ladora Autoritzada núm. 375

Instal.lacions sanitàries - Calefacció
Piscines - Aire condicionat

Amb calefacció i aigua
calenta sanitaria

Si teniu qualque problema
cridau-nos.

Estam al vostre servei

C/. Ciutat, 14 - Tels.: 66 00 53- 659/17 05 70
Llucmajor

junerarin
Micire de Oeu
de 41:,lue

A. SASTRE

C/ Revolta, 11.
Tel. 62 01 46 (Santa Maria)

Amb la finalitat de poder prestar els serveis

funeraris sense necessitat que la familia s'hagui

de molestar per ser ben atesa, tant a Palma com

a Llucmajor, posam a la vostra disposició el telèfon

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

vos atendrà personalment el nostre representant,

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

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

(Llucmajor)
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l'assassinat de Berga aconseguirà
treure la molitja, l' impost, de Mallor-
ca. Per tant, en aquest bandejat a les
ordres i falsament protegit pels po-
derosos de l'època encara hi ha un
cert idealisme, una certa reivindica-
ció revolucionaria, perquè En Berga
es de la gent grossa i ell és un mise-
rable que vol treure la molitja de Ma-
llorca. Clar que els altres bandejats
devien riure quan veien el que pensa-
va en Treufoc, però aquest personat-
ge encarna els residus de la Germa-
nia.

En Duri

- I aquesta fe en la viabilitat
d'una acció violenta que podia
subvertir l'ordre social, fins
quan perviu?

- Decau al llarg del XVII. Per
exemple, en Moiana, un bandejat
de la segona meitat del segle, te un
perfil estrictament criminal sota el
paraigua dels bàndols nobiliaris, i
aquesta gent no sobreviu al Decret
de Nova Planta. Els bandejais pos-
teriors, com en Durí de Llucmajor
que és del segle XIX, són simples
bandolers. Al XVII queden resi-
dus de reivindicació popular. Al
XVIII i el XIX l'objectiu es el ire-
sor, la riquesa, aconseguir viure
fora de la l lei i sortir-se' n.

- I la pèrdua del Regne, in-
flueix en aquest procés?

- Més aviat l'eficacia policial
de l'estat centralitzat. Hem de
pensar que la societat del XVII era
una societal desfeta profundament
corrompuda. La del XVIII és una
societal desmoralitzada.

- Però amb reaccions com la
que descrius al cas, que has plum-
ea a Lluc i a Llucmajor de pinte en
ample, dels dragons de Llucmajor.

- Sí, després de la Guerra de Suc-
cessió hi ha un conHicte violent entre
els veins del pubic i els soldats fran-
cesos d'un regiment de dragons...

- Que és a la vila com a força
d'ocupació.

- Sí. I es un enfrontament de cer-
ta violencia. La gent no accepta la
presencia d'aquells estranys que abu-
sen de l'aigua, i a mes, parlen
frances.

- Sembla que la gent no es re-
signà  tanta facilitat com pu-
gui sein Mar Pocupació francocas-
tellana. Perquè els profans tenim
un cert buit al segle XVIII, entre

l'entrada a Palma del cavalier
d'Aspheld amb les tropes borbòni-
ques i la constitució de la Sociedad
Económica de Amigos del País.

- Es cert.
- Als mallorquins encara ens

falta una narració coherent de la
nostra história?

- Sí. En Melia va fer una gran tas-
ca amb La nació dels mallorquins,
que sorgeix com un esclatasang.

- Hi ha un abans i un després,
de Me

- Sí.

Existeix un sentiment molt fort de
mallorquinitat

- Existeix la nació dels manor-
quins?

- Diria que no, però existeix un
sentiment molt fort de mallorquini-
tat, diria que émie, que perdura i per-
durara. Ens diuen los pavesas.

- Per tant, una cosa rural i aca-
bada. Es un tòpic afirmar que, per-
dudes les ciutats, perdut el territo-
ri.

- Jo no ho crec. Som optimista en
aquest sent it.

- I què feim, aferrar-nos al pas-
sat?

- No, ja ho veurem. De moment
hi ha el Pacte de progrés. Que això sí

que es una novetat històrica: des dels
talaiots fins a Francesc Antich.

- Serà un parèntesi.
- No. Jo cree que durara. Es dill-

cil que el PP tregui la majoria abso-
luta.

- Calia que venguessin els fo-
rasters perquè guanyassin les es-
querres?

- No, i la presencia del PSM i
UM en la majoria parlamentaria de-
mostra que això no es veritat.

- I com veus la societat a cinc o
deu anys vista: integració o bosses

aillades?
- Continuara el que tenim: bosses

d'alemanys, de senegalesos. I això
és la postmodernitat, s'Arenal.
- Vols dir que Púnic referent co-

in(' d'identitat serà el que facin
les institucions?
- Molt possiblement sí.
- I el nacionalisme mallorquí, el

mallorquinisme, què és ètnic o
civic?
- Jo crec que es mes ètnic que cl-

vie. Pei-6 no hem d'assimilar ètnic
a racista.
- I és que vivim tan perfecta-

ment alliberats, materialment
parlant.
- Aquest es el sistema. Al món hi

ha miseria, pea) es a països que
encara viuen en la fe tradicional, a
Hoes on la gent encara creu que,
quan i non, anira al cel o es reen-
carnara. A India i a Africa el món
religiós es molt viu, alla poden te-
nir sentit castigs exemplars perquè
cl Ines enlla hi es mes real que
mes et-10, com es veu al 'hive De
Mallorca al Senegal.

La misèria s'ha multiplicat, però
no la veim

- Parlant de càstigs exemplars:
el que apliquen al bandejat Treu-
foc, i descrius a La mort d'En Ber-
ga escarrufa.

- Es que en Treufoc, en matar En
Berga no ha mort un home qualse-
vol, ha mort la Justícia. I qui ha mort
la Justícia ha de ser castigat en el seu
propi cos. I el càstig dc Treufoc en-
cara es lleuger devora el que han so-
fert altres acusats de crims de regici-
di. D'altra banda, a les societats en
que la religió encara té un pes impor-
tant és més important salvar l'anima
del condemnat que no el seu cos: es
pot parlar d'una finalitat pedagógica
del castig exemplar que, en el nostre
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món, no tendria cap sentit.
A més, encara avui la gent aplica

una proporció matematica entre el
deute i la culpa: has de pagar en pro-
porció al mal que has fet. Te sorpren-
dria la quantitat d'al.lots joves que
són a favor de la pena de mort, però
amh refinament, amb acarnissament i
crueltat. La relació es gairehe comer-
cial: corn mes mal has fet, mes has de
patir.

- La idea de proporcionalitat
entre la pena i el delicte és als codis
penals vigents en la nostra època.

- Pei-6 la gent veu que en X anys
el delinqiient es al carrer per bona
conducta. I si be he de matisar allè
que he dit dels joves i la pena de mort
amb la dada que, a mesura que tor-
nen grans creix el seu rehuig per la
pena capital i adopten actituds mes
matisades, jo, sincerament. pens que
la majoria de la gent es encara par-
tidaria de la pena de mort.

- Aleshores, la 11.1ustració ha
fracassat?

- Sí. Però jo crec en els ideals
il.lustrats i vull creure que la gent re-
accionaria si les conquestes d'aquests
dos-cents anys reculassin de manera
evident. Per?) també veig que els
al.lots d'ara no tenen una idea clara
dels canvis en el temps, ni del passat
mes recent: la Guerra Civil, la Sego-
na Guerra Mundial o el Vietnam ja
no són referents clars per a tota una
generació. Hitler no els diu res.
Viuen amb excitants audiovisuals,
com el Pokemon.

I això que hi ha miséria. Tenn))
un món en qué s'han perdut els dis-
cursos (Pal iberament i la miseria
s'ha multiplicat per() no la vcim, si

no es a través d'un forat o quan ens
arriba amb area, amb les pasteres.
Això per no parlar de la constant de-
sinformació: qui ens explica el con-
fuete dede Colómhia? Hi ha espais de
violencia molt grans però el món de
l'abundància viu narcotitzat per la
cultura de l'espectacle. El món opri-
mit existeix, però no el tenim davant.
Fa cent anys, en la nostra societal,
podíem distingir clarament els prole-
taris dels no prolctaris i es podia arri-
bar a situacions de conflicte impor-
tants, com la Guerra Civil, amb han-
dols perfectament delimitats: els co-
munistes voldrien cremar l'església i
matar el capella vestir-se de falangis-
ta i participar de la repressió. Aix6
avui és impensable. Però això encara
existeix en aquest món que conté
bosses de pobresa immenses, per?) on
no troham cap diseurs que pugui alli-
berar la humanitat. El nostre twin no
es perfecte, però vivim amb el televi-
sor, cl cinema i internet que ens mos-
tren una sèrie de coses i ens n'ocul-
ten moltes mes que, d'altra banda, no
volem veure. La cultura de masses
no ens duu a veure la realitat, ja des
de petits vivim pendents de la darre-
ra pel.lícula de Disney fins al punt
que l'irreal esdevé real i viceversa.

La idea dels immigrants és tornar
al seu pais

- Però aquest altre món, el Se-
negal, viu entre nosaltres, a s'Are-
nal.

- Sí, però els que viuen aquí, quan
tornen a casa, són senyors: han après
a menar cotxe i s'han comprat una
corbata. Alfa són els rics. Aquestes

al.lotes que fan trunyelles als turis-
tes, a primera línia a s'Arenal cobren
mil pessetes per feina i això, al Sene-
gal, són molts de doblers. Aquí viuen
en comunitat, estalvien molt i tornen
rics a casa: sense opulència per?) rics.
El problema és que hi ha tota una ge-
neració de senegalesos que no es pot
establir definitivament, que no es pot
casar o formar matrimonis atípics.
Pensem que la idea d'aquests immi-
grants no es formar una comunitat
estable aquí, sinó tornar algun dia al
seu pats. Ara bé, el Senegal no és un
país on la gent es mofi de fam, és un
país que en moltes coses recorda el
nostre segle XIX, però no és la misé-
ria radical d'Etiòpia, Somalia o la de-
vastació, les guerres i la miséria de
Liberia, el Congo o Txad, per no par-
lar de la violència a Sudamérica, que
és terrible.

- I els discursos d'alliberament
genuïns del que va ser el tercer
món: els nacionalismes sudameri-
cans, la negritud.

- L'africanisme és un diseurs
mort, la negritud i el panafricanisme
han quedat en no res. La descolonit-
zació es va fer molt malament i els
mateixos africans reconeixen que no
estaven preparats per a la inde-
pendencia, que haura d'haver estat
un procés molt aids gradual. Amb la
independencia s'establiren al poder
els representants d'uns grups, que so-
vint havien col.laborat amb cl colo-
nitzador, de clans o d'ètnies qu al seu
torn han oprimit la resta de la nació.
Aleshores, què els queda? La religió.
L'Islam, dins l'Africa negra, te un
pes creixent. És una esperança. L'is-
lamisme es també un sistema econò-
mic que per a nosaltres, sona a mise-
ria, pet-6 per a ells pot ser una opció.
I cal no confondre mai l'islam del
Senegal am h el fonamentalisme
d'Algèria. La religiositat africana
connecta molt be amb l'Islam, també
amb el cristianisme, pea) encara pug-
na per expressar- se. Pensem que són
societats que, en cent anys, i per dir-
ho d'una manera tOpica i superficial,
han passat del Neolític a la postmo-
dernitat. A Dakar hi ha executius
amb internet al portàtil al costat.
D'altra banda, l'Africa negra té un
pòsit de diversitat tan gran que fa ne-
cessaria una lectura tolerant del fet
religiós, per tant, I' integrisme noho
te fàcil. A la regió del Senegal on
vaig viure parlaven cinc llengües di-
ferents en un territori de l'extensió
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del municipi de Llucmajor.

- La imatge d'Àfrica avui no és
aquesta: sinó la de l'horror, el cor
de les tenebres.

- És així a Guinea Bissau, al Con-
go, a Libèria o a Sierra Leone. Pea)
Nigèria se n'està sortint, amb unes
possibilitats de riquesa enormes, i
fins i tot el Congo té possibilitats i
esperances. Que els problemes són
greus ja ho sabem, per() són gent que
viu en tolerància fins que la situació
esdevé insostenible i esclaten grans
matances... pea) això també forma
part de la vida quotidiana de l'Àfrica
negra. Hauríem de defugir les pre-
guntes massa radicals.

El curanderisme és molt viu a Ma-
llorca

- I de la bruixeria al Senegal a
Ia bruixeria i la fetilleria mallor-
quines del segle XVII. D'on te ve
aquesta fascinació per l'ocult,

l'estrany i el marginal?
- No ho sé.
- Francament, la gent de la nos-

tra edat, quan sent parlar de brui-
xes, fa una mitja rialla.

- No ho creguis. El curanderisme
és molt viu a Mallorca, la gent hi
creu. I alguns curanders de Mallorca
no desmereixen en res els curanders
senegalesos quant a teories, visió del
món i elaboració de rituals. Creu-me,
el nostre món no desmereix en res el
Senegal. S'han perdut paraules com
mal-bocí, pet-6 la idea que afirma
l'existència de gent amb poders ex-
traordinaris, capaç de fer el mal amb
Ia mirada, existeix entre nosaltres.
Per a molta de gent existeixen els es-
pectres, els fantasmes, la por. Hi ha
casos espectaculars, d'expedient X,
com a minim. I és tan viu com al Se-
negal.

- Així de rotund.
- Així de rotund. La diferència és

que no és una creença col.lectiva,
aquí unapersona acusada de bruixeria
no tendrà problemes púhlics i agues-
ta mena de paranoies no es diu ober-
tament, pen) tampoc no parla de sexe
obertament, ni de la follia, ni de la
mort, que s'oculten.

- Als llibres que has dedicat a
Ia qüestió de la bruixeria a la Ma-
llorca dels segles XVI i XVII com-
provam que hi ha una sèrie de con-
ductes que, si 136 podrien haver es-
tat considerades dolentes, no hau-
rien estat considerades delictives si

no haguessin estat tipificades pel
poder. I esparvera veure com això
continua existint.

- Justament això, aquesta relació
entre la veritat i el poder és el que
m'interessa d'estudiar en un darrer
¡fibre que vull fer per respondre a
preguntes com aqueixa. La veritat és
produïda i, encara que sembli que
puc caure en un relativisme moral no
és així, en el fons defens uns valors
eterns, els de la Ilibertat i els de la
justícia, el de la vertadera justícia.

La nostra època mena a una pèr-
dua d'ideals

- I quin seria aquest projecte de
justicia i llibertat?

- La veritat és que m'agafes en un
moment de moral molt baix.

- On són els il.lustrats, on és la
resposta dels intel.lectuals a fets
que clamen al cel, com l'elabora-
ció de codis penals a la carta, en
funció de les circumstancies politi-
ques?

- Això és molt propi de l'època
postmoderna, del capitalisme final,
que mena a una pèrdua d' ideals i de
metes i al descobriment que alguns
ideals i algunes metes són sagnants, i
per tant, a la desmobilització. I de
l'altra banda la globalització, el món
entes com a espectacle, la creació de
mites falsos que arriben a crear adep-
tes, el món de la Guerra de les Galà-
xies, als Estats Units ja hi ha intents
de crear una religió de la força, se-
gons el model de la peLlícula!

- Ets professor de Filosofia.
- Si, no lene una formació acadè-

mica com a historiador.
- Però fas feina amb docu-

ments, què tenen els documents?
- La recerca de l'exòtic, de la ma-

teixa manera que he après wòlof
m'interessa veure com vivia la gent
d'una altra època, veure les conne-
xions, com al Senegal encara creuen
en la bruixeria i nosaltres ja no hi
creim.

-O si.
- O sí, però no col.lectivament. I

m'agrada veure que suceda a Ma-
llorca quan la creença en la bruixeria
i la fetilleria sí que era una creença
col.lectiva i fins i tot podies ser casti-
gat per haver fet alguna cosa relacio-
nada amb aquest món sobrenatural.
Ho veig fascinant i molt connectat.
Per exemple: en Treu foc, l'autor ma-
terial de la mort d'En Berga, és molt
similar a na Caterina Floreta, la fcti-
Hera, un marginal total.

- Els tens !fibres, d'una banda,
tenen més preguntes que respostes
I, de l'altra, dibuixen una narració
i les narracions continuen existint i
tenen una gran força... descriure
un fet ens reconforta, ens aporta
alguna cosa molt gran.

- És que això és inherent a la con-
dició humana. La narració no es pot
perdre, no se perdrà mai.

- I la història, com a disciplina,
no pot prescindir de la narració.

- Hi ha una frase de Foucault que
és molt bona: la història és la història
que cl poder es conta sobre si mateix.
•
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Testimonis documentals de la nostra història
Sebastià Carden i Tomàs
Bartomeu Font i Obrador

(XXXV) Diferències entre
l'Ajuntament i el Govern

Superior Politic de la
Provincia sobre el Claustre

de Sant Bonaventura (1836).
Primera part.

El recline claustral dels antics
franciscans, després de la Desamor-
tittació dc Mendizáhal, te una histò-
ria poc coneguda, ja que sots es co-
neixen les vicissituds de poc ahans
que cl nostre Ajuntament es dirigís
al President i Vocals de la Junta de
Venda dels Convents de la Provín-
cia, per tal de defensar el monument
històric en tot el seu valor arqui-
tectènic i artístic. La nostra Corpo-
ració, tenint en compte això, creia
que la seva possible venda estava
lora de I loe i era totalment improce-
dent.

LI LICIllajOr, una vegada més, es
trohava preocupada per la manca
d' aigua i per ai xò la municipalitat
es dirigí al Govern Superior Pol
de la Província per aconseguir la
propietat de l'aljuh dels frares, ja
que el Comissionat Provincial de
Rendes i Arhitris d' Amortització
havia arrendat hort del suprimit
convent amh els aljuhs, pet -6 amb la
condició d'obligar-se a donar l'ai-
gua al públic que la necessitás per al
seu abast i al mateix temps l'Ajun-
tament es resistia d'entregar un dels
tres zdjuhs amb el pretext d' haver
pres possessió d'ell contant amb
l'aprovació del Govern Polític.

La documentació inèdita que do-
riam a conèixer podrá ser considera-
da d'escassa válua, perà no ho és
pet fet de documentar la situació de
transitorietat des de l'exclaustració,
l'any 1835 lins el 1839.

Gobierno Superior Político de
Provincia. Baleares. El Comisiona-
do Provincial de Rentas y Arbitrios
de Amortización de estas islas se ha
manifestado que por dicho ramo se
ha arrendado cl huerto del supri ni-
do Convento de esa villa con los al-
gibes que en el hay construidos, ha-

jo la ohligacion al conductor de fa-
cilitar el agua que necesite el públi-
co de esta villa para su abasto y se
ha quejado al mismo tiempo de que
esa Municipalidad resiste hacer en-
trega de uno de los algibes so pre-
texto de haberse posesionado de el
de orden de este Gobierno Politico.
En su vista he acordado decir a V.
que no residiendo en el Señor In-
tendente de esta Provincia ni en mis
facultades para conceder la propie-
dad de ningun objeto propio de los
acreedores del Estado solo se per-
mitió a V. cl uso de las aguas que
necesitare cl publico atendida la fal-
ta de ellas y la costumbre que tenia
Ia Comunidad del refcrido Conven-
to de suministrarlas para abasto del
pueblo y que una vez que el con-
ductor del citado huerto tiene im-
puesta la obligacion de dar la que
necesite, no carecerá ya la villa de
tan importante artículo, que es lo
que se trato de evitar. De otro modo
el colono sufri ria gravisimos perjui-
cios en su conduccion que redunda -
nan contra los rondos destinados al
pago de las deudas del Estado y con
razon podria reclamar contra quien
huhiese lugar. Por lo mismo no i
pedira V. de modo alguno que el in-
dicado arrendatario se posesione del
referido algibe, procurando se cum-
pla el pacto sobre el suministro de
aguas al publico y guardando en
ello la mayor armonia. Dios guarde
a V. muchos años. Palma 3 de Octu-
bre dc 1836. El Conde de Ayamans.
Sr. Alcalde y Ayuntamiento Consti-
tucional de Llummayor.

Gobierno Superior Político de
Provincia. Baleares. Habiendo tras-
ladado al Comisionado de Rentas y
Arbitrios de Amortización de esta
Provincia el oficio de V. de 1() de
Octubre proxinlo pasado relativo al
uso de los algibes del suprimido
Convento de Observantes de esa vi-
lla a fin de que en su vista se sirvie-
ra contestarme lo que tuviese por
conveniente, me dijo con fecha de
I 8 de dicho mes lo que sigue:

Por el oficio de V.S. de ayer y
copia que incluye, se ha enterado
esta Comision de los motivos que
alega el Ayuntamiento de LIumma-

yor para sostener la propiedad de las
aguas de la fuente llamada den Reus
y de la amenaza que hace de privar
a los acreedores del Estado del uso
de ellas si no se le cede el algibe
grande que poseia el suprimido
Convento de Observantes de ague-
lla villa. Esta oficina al paso que
siente no hallarse facultada para ce-
der un palmo de terreno del que ad-
ministra, pues si lo estuviese cede-
ria con gusto al Ayuntamiento el al-
gibe que reclama, cree no residen
facultades en aquella Corporación
para privar a ningun vecino de las
aguas de la fuente pues son propie-
dad de todos los de Llummayor y
no de los Concejales quienes por lo
mismo no pueden impedir que cual-
quiera de aquellos llene los algibes
que a sus expensas haya construi-
do. Sentada esta verdad que no cree
esta Corporacion desconozca el
Ayuntamiento, ni tampoco que los
filantropicos sentimientos de la ci-
tada Corporacion le permitan inten-
tar perjudicar a los acreedores del
Estado, pues los considera tan dig-
nos de la innata piedad del pueblo
de Lint mmayor como la suprimida
comunidad que en el existia y con
mayoria de razon no perjudicando
esta gracia voluntaria o forzada, los
intereses del publico y antes bien
quedando este asegurado que cuan-
do falte el agi ia de la fuente podra
servirse de la que haya depositada
en el algibe del suprimido Conven-
to. Mas se persuade esta Comision
que el Ayuntamiento desistirá de su
amenaza, alas si por fines particula-
res quisiese privar a los citados
acreedores del disfrute de las aguas
que hasta ahora ha percibido cl su-
pri mido Convento, esta Comision
se halla bien resuelta a sostener con
juicio contradictorio sus derechos
con toda la energia que correspon-
de. •

AMLL, Convento



Boutique

Rubí Automóviles
Llucmajor, S.L.

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

V ESTANCO EXP. N. 2 3

1 CAN PACO

Margalida Soler Oliver

C/. Bisbe Taixequet, 69 - Tel. 66 07 00 - Llucmajor

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 (16'30 a 20h)

Carrer Antoni Maura, 2
Tel. 971 66 20 17- LLUCMAJOR

Taller de joieria • Articles de regals
Especialistes en bronze i aram

Placa Espanya, 42 - Tel.: 971 66 02 75
Llucmajor

Atenció especial als Ilucmajorers

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

VOS DESITJA ONES BONES FIRES
I VOS CONVIDA A VISITAR LA NOSTRA

EXPOSICIÓ AL PASSEIG JAME III
ON HI HAURA TOTS ELS MODELS

QUE NOSALTRES PRESENTAM
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CULTURA

åCuina
`I ' Tradicional

Antònia M. Bonet

Seguir una dicta per prescripció
medica limita qui l'ha de seguir i crea
una sensació de mancança absoluta
de llibertat que ens molesta de mane-
ra extraordinaria. Al principi, la nos-
tra actitud es de rebuig cap a les or-
dres del metge, que es transforma en
un desig incontrolat pel menjar prohi-
bit. Ws endavant, assumida la idea
que es impossible seguir un altre ca-
mí, si és que volem gaudir de bona
saint, ens hi resignam i començam a
mostrar un malhumor, quasi sempre
adreçat als qui niés estimam, fet molt
humà, tot i que incomprensible.

Decàleg a seguir:

1.- Feta la Ilista dels aliments que
podem menjar, s'han d'aconseguir
productes de qualitat (verdures ten-
dres, fruites del temps, etc.)

2.- Evitar els aliments congelats.
3.- Utilitzar oli d'oliva.
4.- Coure la carn i el peix al seu

punt just, tot evitant la cocci() exces-
s! va.

5.- Igualment, s'ha de tenir pre-
caució amb les verdures; molt cuites
perden el sabor.

6.- Inclourem peix blanc als  àpats.
7.- S'han de variar els menús per

tal de fer-los atractius.
8.- Hem de preferir el porc negre,

ans de corral, xot mallorquí, etc.

9.- La earn millor torrada al caliu.
10.- Acompanyarem la earn i el

peix amb guarnicions diferents se-
gons el moment: esclata-sangs a la
tardor, tomatigues, pebres i albergí-
nies a l'estiu; carxofes, pèsols a l'hi-
vern...

Si és que la vostra Ilista d'ali-
ments permesos coincideix amb els
inclosos a les receptes següents,
aquestes vos seran ben útils.

Cassola de bonítol

- 1 quilo de bonítol tallat a filets,
empolsats de sal i reservats.

- 1/2 quilo de patates tallades com
per fer una truita, 250 grams de ceba
tallada igual que les patates, una en-
Ilerada de julivert trinxat, uns grans
de pebreb6, un all, oli d'oliva i el
brou de peix necessari per coure
l'aguiat (fet de les espines i retails, i la
sal necessària).

Posarem al fons d'una greixonera
la meitat de tots els ingredients co-
mençant per l'oli i per aquest ordre: la
ceba, les patates i el bonítol; es repe-
teix l'operació i datnunt s'hi reparteix
el julivert, pebreb6 i es cobrcix amb
el brou.

Es fa coure a foc suau durant mit-
ja hora llarga, fins que el brou sigui
escàs i consistent.

Es treu a taula dins la mateixa
oreixonera.

Llom a la sal

- Un tros de cap de Mom (la part
de dos colors, mig quilo aproximada-
ment)

- 2 quilos de sal grossa
- pebrebò i el suc d'una llimona.

Dins una rostidora Marguera es-
camparem 1/3 de la sal i farem un
sole; damunt hi col.locarem la peça
de llom que prèviament haurem em-
polsat generosament de pebrebó. El
taparem completament amb la resta
de la sal i ho regarem amb el suc dc
Ilimona.

Es cou dins el forn 75 minuts, el
qual ja tendrem calent en cl moment
d'enfornar.

Es retira la sal, aixecant la part su-
perior que s'haura endurida de forma
semblant a la closca d'una tortuga. Es
fa ben net de sal i es passa a un plat,
Hest per trinxar a tallades de 1/2 cm,
si es menja calent.

Es pot guardar maxim dos dies
dins el frigorífic; en aquest cas es pre-
ferible trinxar molt prim, i al darrer
moment. •

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



TovicieR-Patuivia

Can
C/. Major, 79

Tel. 971 66 09 45
(Llucmajor)

Li oferim el
nou servei de
buffets a domicili
(freds i calents)

111
ti

RLLERES

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

PEDRO NOGUERAe	 ENSENAT
Plya .100.04 1/4.

Calle Ripoll, 30 - Tel. y Fax: 971 66 22 13 - 07620 Llucmajor (Mallorca)

TALLER AUTORIZADO

CENTRE OPTIC
EXPOLENT

C/. Sant Cristòfol, 30
Tel. 44 13 74

S'ARENAL

ASSEGUE
Agència Llucmajor

Ramon Nicolau S.L.

(Peugeot)

a Marina, 104 • Tel.: 971 1

La pedra dels nuvis
Baltasar Noguera

Aquesta narració, que segurament és per molts des-
coneguda, me la van fer ma mare i el meu avi quan jo
era molt nin devers l'any vint, i pocs més. Li deien "La
pedra dels nuvis". Al camí de "s'Aguila", a unes 50 o
60 passes abans d'arribar al portell per anar a la posses-
sic') de "Ses Males Cases" hi havia una pedra redonenca
d'uns 800 90 centímetres de diàmetre, que estava arre-
cerada a la paret, i assegurada amb unes pedres perquè
no es mogués. Era una pedra de costums, i al camí de
"s'Estanyol" n'hi havia una altra per la part de "Son
Cortera", (per() ho sé solament per indicis). El caminer
que estava encarregat de tapar clots i ginyes fondes te-
nien ordre de no tocar-la, segons em van dir.

El costum era que quan alguna parella d'aquelles
contrades es casava, en tornar de la Parròquia cap a ca-
sa per fer el dinar de noces formaven la comitiva anant
en primer lloc el carretó amb els nous casats, seguits
dels pares i demés familiars i convidats. Abillats amh el
vestit nou de casar-se, i amb ganes d'arribar baix",
com sullen anomenar a ca seva, es trobaven with la sor-
presa (0) que uns amics bromistes, (avui en dirien
"zzimberros"), els havien posat la pedrota a dins la gin-
ya del camí, i no es podia passar. No tenien altre remei
que baixar del carretó el nuvi i la núvia, mentre que els
acompanyants reien, i entre els dos retirar la nosa per
deixarei pas II lure. Era el costum i la majoria ja havien
sofert la broma. No calla enfadar-se, però...

Ignor, si ara que el camí està asfaltat, continua la pe-
dra al mateix lloc, fa molt de temps que no en pas, pea)
sup(7)s que no, perquè les coses en desús i tan antigues
s'obliden. Però era una pedra històrica. •
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Especial Fires 2000

20% descompte en bosses de mi
Del 9 al 17 d'octubre

6
- El torero Misseró i el batte Molinou són dos per-

sonatges ben avenguts dins la nostra cultura popular
perquè torearen el bou dins la pleta de Titi. Però quin

era el seu vertader?
a) Jaunie MOger (torero) i Sebastià Garau (hatle)
h) Jaunie MOger (batle) i Sebastià Garau (torero)

c) Sebastià Mèger (batte) i Jau-
nie Garau (torero)

d) Jaunie Mèger (torero) i Ga-
briel Ran ion (hatle)

Roba de Joventut,
de Senyora i Senyor.

Recollida autoritzada de neteges tèxtils;
Tintoreria "CALTOR"

VOS DESITJAM BONES FIRES

2- Dalt de la serra de Galdent
hi ha:

a) La I lenegada del gegant
b) La petjada del gegant
c) La sopegada del gegant
d) La mossegada del gegant

3- El Sant Crist de l'Espe-
rança és una talla de traça:

a) Barroca
h) Neoclàssica
c) Romànica
d) Gotica

4- Les torres de guaita de la
costa Ilucmajorera que encara es
conserven són:

a) Cap Blanc, Cala Pi i s'Esta-
lei ia

h) Endeirocat, cap Blanc, cala
Pi i s'Estalella

c) Cala Pi i s'Estalella
d) Cap Blanc, sa Torre, cala Pi

i s'Estalella

5- L'any 1960 s'uniren dos
col.legis de Llucmajor:

a) El Col.legi Nacional Mixt i
el Col.legi de Sant Miguel.

h) El Col.legi de Sant Miguel i
el Col.legi de Sant Bonaventura

c) El Col.legi de les Missione-
res dels Sagrats Cors i el Col.legi de
Sant Miguel.

d) El Col.legi de les Germanes
de la Caritat i el Col.legi dc Sant Bo-
naventura. •

C/. d'Es Vali, 93 - Tel. 971 66 05 29 - LLUCMAJOR



Pums
• PVP recomendado en Penessule y Baleares

Incloye Impoesto le etameolacsto, l.A y Transporte

HYL1110111
Conduce una gran maria

Teléfono de Atención al Cliente: 902 246 902.

cEld
s4E1

HYUrlDRI
Conduce una gran mariRio)

reco111,01,41111khz,o,...A 	 .• •
epee, sus war.. art 1■110 e• An ...mania

(Et,N :,„„„;.. El mismo concepto de espacio pero con dos formas diferentes. Para que puedas elegir la que más va con tu estilo de vida. Seguro que lo tienes claro,

¿o no?. ¿Atos o Atos Prime? Motor 1.0 de 55 co, 5 puertas, dirección asistida, cierre centralizado, elevalunas eléctricos delanteros, barras de protección

El espacio tiene Formas diferentes, ¿cuál quieres conducir?

Atos y nuevo Atos Prime

lateral, airbag de conductor. Hyundai Atos desde 1.175.000 ptas.(7.061,89 euros).TELÉFONO DE ASISTENCIA AL CLIENTE: 902 246 902. 	 , inar

recomendado en Peninsula y Balearer Incluye Impuesto de Matriculación. IVA y Trensponte

hernpre hay

nuevas formas por dec

,yesedi

Nuevo Hyundai Accent.

Desde 1.566.000 ptas*. 19.411,85 eurosl

MOTORES MULTIVALVULA, GESTION ELECTRONICA DEL MOTOR

EL MEJOR EQUIPAMIENTO PARA SU SEGURIDAD: AIRBAG,

CINTURONES CON PRETENSORES, BARRAS DE PROTECCION ANTI

IMPACTOS LATERALES, ESTRUCTURA DE DEFORMACION

PROGRAMADA Y COLUMNA DE DIRECCIÓN C.OLAPSABLE.

DARÁQUE HABLAR
DESDE 2.441.000 PTAS. * ( I 4.670,7 I EUROS)
El nuevo Hyundai Coupe dará que hablar. Por su nueva lines mucho más estilizada.

Por su nuevo frontal, con un diseno más innovador. Por su interior, el más amplio y vanguardista

de su clase. Por su completo equipamiento. Por sus avanzados sistemas de seguridad, con

doble airbag de serie... ¡Qué más necesita un coche para que todo el mundo hable de él?

¿Pasillo o ventanilla? Nuevo Hyundai Trajet
desde 3.350.000 ptas*. (20.133,91 euros)

El nuevo Hyunuai Trap( helle un excepcional equipamiento Oe sere ale acondocionado. airbag de conductor y acompanante.

nannies de SeatItidad con pretensores, mire centralized° con alarm y mando a distance, elevalunas eléctricos delanteros
y traseros y retrovisores electreas Equipamento °puma!, ABS CC11 control electitinko de toDado de frenada

Motor 2016v I 35 cv. Consumo comtinado 9.1 1111:0 km veloadad miikirna 179 Knvh.

'11.1 .11r
• P v P secomendade an niniiiiiny y BOW". Incluy. Impueslo O, lAaintulaninn. IVA y Ti•eaPe , le

Conn inre un• gran nitro.

HYLMORI

Bones Fires

SERVE TALLER MECÀNIC J. TOMAS
C/. Antoni Maura, 50 - Tel. i Fax: 971 66 14 72 - Llucmajor



SOCIETAT

ðÁNSaSa penya
'es falcó

- Reiteradament hem parlat de l'obertura del camí que
comunicava la ronda Antoni Ramis amb la continuació de
la ronda Ponent, anant cap a Algaida. De les dificultats
que hi havia per passar, de l'oportunisme electoral i de
com s'ha tardat a solucionar-ho definitivament. També
parlàvem que ens temíem que el remei no fos pitjor que el
mal. IS) allò que ens temfem ja ha arribat. Ara, ni cam inet
ni carrer ample: un nou abocador d'enderrocs i de baleigs
aferrat al poble.

Deu ser per celebrar el 700 ANIVERSARI?

X X X X X XX X

- El nostre Ajuntament ha donat a EMAYA la quantitat
de 7.500.000 pessetes per tal que contracti una persona
que s'encarregui de "adaptar los servicios municipales del
Ayuntamiento de Llucmajor a las directrices del plan di-
rector sectorial de residuos urbanos de Mallorca" per un
any prorrogable.

Si l'"adaptador" ocupant d'aquest càrrec es qui sospi-
tam, es ben segur que l'any que ve hi haura pròrroga per tal
que pugui conservar tan magnífica plaça, la qual li permet
tenir molt temps Iliure per a trehallar per al partit al qual
pertany.

X X XX X X X X

- El 700 ANIVERSARI de la Vila de Llucmajor ha
permes a l'Ajuntament fer una serie d'actes molt costosos
en els quals, com que no hi cabia tothom, i d'acord amb el
refrany que diu que "la caritat ben entesa comença per un
mateix", els serveis de protocol, amb el vist i plau del ha-
tie (suposain), han decidit que hi havien d'anar: politics en
general, membres dirigents d'associacions locals, afiliats i
clients del partit governant (PP-ASI), juntament amb els
seus padrins, pares, fills, nets, concos i ties, amics, i la
"claca" pertinent, i, si amb tots aquests convidats encara
quedava lloc, es reparteixen les invitacions entre la resta de
la gent del poble.

Restaurant

Gran Via
Noces - Banquets - Comunions

i Bateigs

Informació: Tel. 66 03 17- LLUCMAJOR

XX X X X X XX

- Aix( es va fer amb el dinar del torneig de golf a son
Antelm, patrocinat per l'Ajuntament, en el qual, va ser tan-
ta la demanda dels privilegiats, que el poble "vulgar" no va
arribar ni a les sobres.

X X X X X X X X

- El partit de bàsquet que es va disputar al pavelló Iluc-
majorer entre el DRAC Inca i el Barça, va costar a l'Ajun-
tament Ines de 700.000 pessetes, i les coses també anaren
per l'estil. Mentre els de part de cuixa (i amb aquest quali-
ficatiu NO ens referim ni als sods del club de Ktsquet
Llucmajor ni als aficionats i jugadors, que són qui treballen
de veritat pel bàsquet local) tenien entrades per assistir-hi
i per regalar, hi hagué aficionats que no en tengueren.

X X X X X X X X

- A l'acte d'homenatge a Miguel Janer, passà el mateix.

Teòricament el dilluns dia 26 de setembre a les 8 del
matí, a l'Ajuntament s'havia de començar a repartir entra-
des per assistir a l'acte esmentat. A l'hora d'obrir, n'hi ha-
via unes guantes (poques), els minors Hoes ja s'havien
ocupat i devers les 10 ja no n'hi havia.

Els dies següents hi havia gent del PP que oferia a co-
neguts seus, entrades de les quals no pogueren gaudir molts
dels que assiduament assisteixen als esdeveniments musi-
cals que s'organitzen a la nostra ciutat.

Aquest 700 ANIVERSARI el pagarem TOTS, pea) uns
cl disfrutaren mes que no els altres.

X X X X X X X X

- A la manifestació i tractorada que feren els pescadors
i pagesos, per demanar un preu dels carburants que permeti
subsistir els col.lectius afectats per les reiterades pujades
del gasoil, no hi havia cis "pagesos del ailex". Aquests
"pagesos" de despatx, que viuen Ines de les subvencions
que no de la feina, no gasten gaire gasoil.

Deuen esperar a mobilitzar-se quan pugi el preu de la
tinta de l'estilogràfica?

X X X X X X X X

- Ens han comunicat que devers la plaça, a la zona dels
carrers Font i de Sa Fira, s'ha convertit en el cagador ha-
bitual de cans de gran tonatge. Les merdades són tan gros-
ses com les d'una persona.

Anar a comprar pels comerços de la zona no és gaire
agradable per als clients. A més, de vegades, trepitgen els
excrements sense adonar-se i entren als establiments dei-
xant-los plens de brutor i de pudor.

Hi deu haver alguna regidoria que tengui dins la carte-



AGENT OFICIAL PEUGEOT

C/. MARINA, 104- TEL. 66 05 21
EXPOSICIÓ I VENDA: C/. MARINA S/N. - LLUCMAJOR

ra la responsabilitat que els carrers es mantenguin
marnent decents?

XXXXXXXX

- No tothom, durant l'estiu, abandona el poble per anar
a estiuejar a la vorera de la mar.

Són molts els Ilucmajorers i llucmajoreres que queden
a la vila, que tradicionaiment surten a la fresca, damunt allò
que queda de voravia, per recuperar-se de la calor patida
durant el dia, abans d'anar a dormir.

IdO be, aquest estiu hi ha persones ben disgustades per-
què creuen que es injust que durant els mesos de juliol i
agost els cotxes estiguin aparcats a la mateixa banda del ca-
rrer, impedint el pas de l'aire, i si el cotxe encara te el mo-
tor calent, donant escalfor als que esperaven la nit per dis-
frutar de la fresca.

Creuen que seria més just que, els dos mesos en què els
cotxes han d'estar aparcats a la ma-
teixa banda fossin el: desembre-gener,
abril-maig, agost-setembre. Així els
veIns dels carrers es repartirien "la
fresca" els dos mesos més calorosos
de l'any.

XXXXXXXX

- El falcó,	 i tota la penya
han instal.lat un d'aquest telèfons
"vermeils" per denunciar fets que
ocorren al nostre poble (perdó, ciutat
des de fa 700 anys, qui ho diria!) i que
ens transmeten els nostres lectors. Un
es queixa de les voravies del carrer
d'en Rigo, per estretes i maigarbades,
un alive de les de devora Ses Escoles
pel mateix motiu i un tercer per la vo-
ravia que es pensa fer a la finca agues-
ta de protecció oticial davant l'Institut
de Secundaria, ja que travessa el ca-
rrer i si era un tram estret, ara pensa
tu. I parlant de pensar, en què deu
pensarei regidor responsable d'Urba-
nisme???

I una abra, al carrer d'es Gats, un
forat damunt la voravia fa que quan
plou l'aigua es filtri i inundi els ce-
tiers de les cases prop. Què han
de fer? Perquè allò que es diu, sol.li-
citar-ho a l'Ajuntament ja ho han fet,
i tant que ho han fet! per devers Santa
Candida! I encara esta igual. Qui es
el responsable? per què els ciutadans
d'aquest poble set vegades centenari
es troben amb unes infrastructures tan
pobres? Per què gastam tants de mi-
lions en celebracions que no conduei-
xen nies que al lluïment propi deis po-
litics de torn (en aquest cas, els del
PP)???

XXXXXXXX

L'homenatge ceiebrat en honor
del mestre Miguel Janes fou tot un

exit, amb actuacions d'una qualitat musical extraordinaria.
Hi hagué lloc, però, per a l'anecdota, ja que quan la Cape-
lla Mallorquina, acompanyada pc's Solistes de Mallorca
havia d'interpretar "Per la llengua", de Maria A. Salva, un
problema tècnic va propiciar una apagada dels Ilums. El
presentador, un com sempre molt encertat Antoni Vadell,
va fer l'acudit: "sempre que es parla de llengua, surt la
polemica". Només va ser això, un acudit per relaxar l'am-
bient. Pert) n'hi hagué un, l'autoanomenat "foraster" Ra-
basco, que es va sentir al.ludit i entre rialletes va comentar
que el que li havia agradat més de l'acte havia estat l'ac-
tuació del capella Vadell donant la culpa al representant
d'AST per incident. Que vos pareix? Tant de poder te el
senyor Rabasco? •



Esports
Andreu Puigserver, responsable

de la construcció de les pistes
de la Copa Davis

Ara el repte és el Palau Sant Jordi

CoIonia Julia

N'Andreu Puigserver Rigo es un
Ilucinajorer de 34 anys i des &Is 12
s' ha dcdicat de plc al món del tennis.
Va començar a Llucmajor, en un mo-
ment que al poble no hi havia ni tradició
ni infraestructura, però al cap de poc
temps va anar a viure a Tenerife, on va
fitxar pel Club Tenis Oceanic° i hi va
jugar 6 anys. Llavors per dedicar-se a
l'ensenyament va estudiar a l'escola
nacional de mestria de tennis a Madrid i
va realitzar cursos de preparador ask; a
Barcelona. Anys després va anar als Es-
tats Units per continuar estudis de co-
ach internacional i a la federació ameri-
cana de tennis. Tot això ho va fer amb
la fi milk at de poder ensenyar tot allô
que havia après i arribar a tenir les se-
ves pròpies instal.lacions.

Darrerament n'Andreu es el respon-
sable de la construcció de la majoria de
pistes de tennis de Mallorca i l'expe-
riència adquirida a la Universiada Pal-
ma 99 i a les dues darreres edicions del
Mallorca Open ATP Tour va propiciar
que la Federació Espanyola es decantas
per ell per ler les tres darreres elimi-
natòries de la Copa Davis.

Aixi (pie la teva afieiú pel tennis
ve des dels 12 anys.

Sí, en realitat jo jugava a futbol,
però em va interessar el tennis i no va
ser perquè a Llucmajor hi hagués gens
de tradició o d' infraestructura. El cas es
que per moti us familiars vaig anar a
viure a Tenerife i tot d'una ja vaig fitxar
per un club, varen ser 6 anys intensos,
estudiava cursos nocturns i entrenava
tot el dia. L'objectiu i la il.lusió era el
d' arribar a ser professional, però no es
va donar el cas, mai no vaig poder viu-
re del que guanyava competint, cl que sí
varem aprofitar alguns del que entrenà-
vem plegats era la proliferació de petits
torneigs, amb bona dotació econômica,

A raeroport de Sevilla quan compelia
arreu d'Espanya (1982)

però sense importancia federativa.
Un camí per estar vinculat al tennis

es l'ensenyament i quan tenia 21 anys
vaig decidir que em prepararia per de-
dicar-me a instruir i entrenar d'altres ju-
gadors.

I on et preparares?
Quan vaig tornar de Tenerife vaig

començar a treballar al Tennis Arenal
de Son Verí Vell i també a Campos i
Porreres, on el principal objectiu era
promocionar-me i preparar-me per or-
ganitzar les primeres escoles de tennis.
Al mateix temps cursava estudis d'en-
trenador a l'escola nacional de mestria
de Madrid i de preparador físic a Bar-
celona. Varen ser uns anys que vaig
ballar molt per aconseguir que els ju-
gadors que entrenava destacassin aviat,
i així va ser, hi havia al.lots amb quali-
tats, cls qual guanyaren campionats de
Balears i feren bon paper als campio-
nats d'Espanya.

Per aquestes dates em varen comu-
nicar que a Florida impartien el curs de
coach internacional i cap a allà vaig
anar, on vaig obtenir la setena millor
nota de 92 entrenadors. Em proposaren
treballar a la mateixa academia i així ho
vaig fer durant tot l any. Crec que vaig
viure la millor època de la Nick Bollet-
tieri Tennis Academy, ja que jugadors
com Agassi, Courier, Arias, Mayotte,
Seles i els millors juniors del món te-
nien com a base d'entrenaments aquest
centre.

Qu è destacaries de la teva tra
jectòria?

Com a jugador les satisfaccions no
varen esser massa grosses, la vintena de
torneigs que vaig guanyar no eren molt
importants. Com a entrenador vaig tenir
més alegries perquè alguns jugadors
que vaig entrenar anaven ids campio-
nats d'Espanya. Als EEUU vaig tenir
la sort de treballar amb els millors jú-
niors del món i d'anar a l'U.S. Open
amb Mónica Seles i Andre Agassi. Però
una de les satisfaccions mes bones que
tenc es que tres dels jugadors que entre-
naven amb jo a Mallorca avui en dia
tan fitxats per universitats americanos i
compaginen els estudis amb el tennis.

També hauria de destacar el fet
d' haver instal.lat amb la nieva dona,
també entrenadora, una escola de tennis

Cala Ratjada i una altra a Santa Ponsa
amb on total de 26 pistes de tennis, i
estic molt content de la direcció que
duen n'Antònia Amer i Sergio Sabade-
llo.

Des de fa uns tres anys em vaig des-
vincular un poc dels entrenaments en
pista per la dedicació que em suposa co-
ordinar la construcció de pistes arreu
d'Espanya, enguany he construit les
pistes de les tres darreres convocatòries
de la Copa Davis i crec que per primera
vegada en tota la histèria ha succeft
xi.

Quines pistes has construit fins



Amb Andre Agassi, amh qui va coincidir als EEUU

Amb en Nick Bolletieri, ai, dels més prestigiosos entrenadors del nuin
i el qui li va donar a n'Andreu l'oportunitat de ¡rehollar amh

Amb l'equip infantil del Club de Tennis Santa Poma, Campió de Mallorca (1996)

Tot l'equip espanyol (tècnics j jugadors) de la Copa Davis a Santander (jabot 200(i)

ara?
Abans de fer les pistes que realment

m' han donat a conèixer ja em dúiem
unes seixanta de construïdes però el de-
sencadenant va ser la Universíada Pal-
ma 99 i les del Mallorca Open del 1999
i 2000 a la plaça de toros. Aquesta ex-
periència va propiciar que la Federació
Espanyola em demanàs que em fes res-
ponsable de les de la Copa Davis del
2000, tot això juntament al let que amb
els capitans i jugadors hem tingut un
tracte molt directe amb el treball per a
mi ha estat un luxe poder fer feina amb
aquesta gent.

La primera convocatória de la Copa
Davis va ser a Múrcia (Espanya-Itàlia),
Ia segona a Màlaga (Espanya-Rússia) i
Ia tercera a Santander (Espanya-
EEUU). També em vaig fer càrrec de la
pista del campionat d'Espanya absolut
a Granada, on va guanyar n'Alex Co-
rretja.

Quina és la teva feina exacta-
ment?

Es la construcció dc les pistes a par-
tir de res, els tècnics i jugadors han de-
cidit enguany que prefereixen jugar a
piste totalment noves i fetes a mida. Per
els torneigs habituals Ics pistes són cs-
tandards, sense particularitats, però a la
Copa Davis el país anfitrió tria la su-
perfície de la pista que mes li convé per
desenvolupar el seu joc. A Múrcia,
contra els italians ferem una pista lenta,
a Màlaga jugadors i tècnics demanaren
una pista més ràpida, seca i que la pilo-
ta botàs molt perquè els russos no po-
guessin pegar a la pilota amb comodi-
tat. La darrera que terem va ser a San-
tander, la desena pista Ines gran del
món, amb capacitat per 13.000 perso-
nes, va ser a nivell de la mar molt lenta
i pesada.

I ara què?
Ara faig les pistes al Campus Uni-

versitari de Palma i a punt de començar
al Prínceps d'Espanya, però el meu ob-
jectiu es el Palau Sant Jordi de Barce-
lona, on Espanya disputarà la final dc la
Copa Davis davant Austràlia els dies,
8, 9 i 10 de desembre i m'agradaria
molt fer aquesta pista. La Federació In-
ternacional de tennis obliga a jugar a
una pista coberta que no es precisament
el que agrada als espanyols perquè
l'efecte cacti provoca que la pilota
viatgi más aviat i els australians són
uns canyoners; Rafter, Hewitt i Philip-
poussis per tant s'ha de perfilar molt be
la superfície perquè la pilota torni a ser
lenta.

El cas es que tant els jugadors com
els tècnics ens tenim molta confiança,
però a nivell polític o de multinacio-
nals que es presenten per construir la
pista que pot donar niés prestigi no se
que pot passar. S' haurà de decidir ben
aviat... •
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Pedro Clar, seleccionat per
al Campionat d'Espanya Infantil

per Comunitats Autònomes
El passat mes d'agost la

Federació Balear de Tennis
va comunicar que el criteri de
selecció que classificava per
al Campionat d'Espanya In-
fantil per Comunitats Autòno-
mes seria el dels punts obi in-
guts als diversos Campionats
del XI Circuit Liles Balears.

Els classificats per repre-
sentar la nostra Comunitat fo-
ren els jugadors Bernat Font,
Pedro Clar i Marc Martínez.

El jove Ilucmajorer es
classifica en proclamar-se
campió del Circuit tiles Bale-
ars en els tornejos celebrats a
Maó, Eivissa i Santa Ponça,
al mateix temps que aconse-
guia el suhcampionat de la
modalitat cadete a Eivissa i

Miquel Rubí

III Divisió

Santa Ponça, I - CD Espan-
ya,
CD Espanya, 3 - CE Eivis-
sa, 3
Constancia, O - CD Espan-
ya, 2
CD Espanya, 2 - Sóller, 1
Atc. Ciutadella, I - CD Es-
panya,

Juvenils II Regional

CD Espanya, 18 - Marratxí,
O
Vilafranca, 2 - CD Espan-
ya, 5
CD Espanya, 6 - Santa
Ponça, I

S'ha de dir que en-
guany, els Juvenils del CD
Espanya no poden haver
començat minor. Tots els
partits guanyats i per gole-
jada, contra rivals no gens
fucus. De moment, l'entre-

Santa Ponça.
La Selecció Balear, el pas-

sat 31 d'agost, es trasllada al
Club Tennis Múrcia, junta-
ment amb l'entrenador de la
F.B.T. Pedro Díaz, perdent
contra la Selecció d'Andalu-
sia. Pedro Clar va perdre amb
Juan Beaus en un dur enfron-
lament per 6/7, 6/3, 7/5, i des-
prés va guanyar a la Comuni-
tat de Castilla i Lid).

Per altra banda el Campio-
nat d'Espanya Infantil (Indivi-
dual) que es celebra a Madrid
enfronta als dos mallorquins
Rafel Nadal i Pedro Clar i el
primer va guanyar per 6/4 i
6/3. •

Resultats de futbol
nador, Angel, pot estar més
que satisfet d'aquest con-
junt de promeses del futbol
mallorquí. Fa goig veure'ls
jugar!

Cadettes la Regional

Olímpic, 4 - CD Espanya,
O
CD Espanya, 2 - Porto
Cristo, 5
J. Sallista, 8 - CD Espanya,

CD Espanya, 3 - Petra, 4

Infantils la Regional

J. Sallista, 5 - CD Espanya,
2
CD Espanya, 1 - Algaida, I
Arta, I - CD Espanya, 2
CD Espanya, 5 - Pobler, 1

Aleví Futbol 7

CD Espanya, 2 - Cardessar,
5
Alaró, 6 - CD Espanya,
CD Espanya, 2 - Llubí, 2 •
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Drac Inca -
F.C. Barcelona

Guillem Oliver
Foto: C. Julià

El passat dia 19 de setembre ten-
gudrem el gust de presenciar el partit
amistós de basquet, entre els equips
convidats: Drac Inca i F.C. Barcelo-
na, un més ciels actes patrocinats per
l'Ajuntament de Llucmajor en el seu
programa "Llucmajor 700 anys".

Anil) organització del Club Bas-
que( Joventut dc Llucmajor i col.la-
boració de la Federació Balear,
aquest acte va resultar excepcional,
perquè aquest Poliesportiu Municipal
no acostuma a allotjar equips de la
categoria del Drac, ja no en parlem
del Barcelona.

Es varen installar tres grades su-
plementàries que varen esser ocupa-
des totalment pels qui varem tenir la
sort d'aconseguir una invitació.
L'animació va ser a càrrec de les
"bèsties negres" seguidores del Drac
Inca, els quals, tamborers, vocalistes
i "onistes", estaren en tot moment a
l'altura de les circumstancies.

Tot cl partit molt interessant, dc
Iluita constant per a la possessió de la
pilota i un Tina' de joc 61-61 que es
va decidir a la pròrroga a favor del
Barcelona 70-75.

El públic va disfrutar d' un bon
partit i va animar ambdós equips, en-
cara que va admetre majoritàriament
com a seu l'equip que jugava com a
local, el Drac Inca. •
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Homenatge a
Rafel Tomàs Rubí

Dijous, dia 28, del passat mes de setembre, el camp de
futbol de Llucmajor va ser l'escenari de la presentació de
tots els equips del CD Espanya i de la remodelació dcl te-
rreny de joc amb l'estrena de la gespa artificial.

L'horahaixa, però, va tenir un significat molt especial
perque el Club Esportiu Espanya va retrc homenatge al
porter juvenil, Rafel Tomas Rubí, que va morir, dia 8 de
juliol, en un tragic accident de transit en el qual també va
perdre la vida el seu amic Jaunie Vaguer.

Rafel Tomas era un jove dc 19 anys que destacava per
Ia seva gran qualitat com a persona i com a esportista.
L'actuació del Reial Mallorca, amh el partit que va realit-
zar amb l'equip de Divisió d'Honor i la presència de figu-
res com Stancovic i Chichi Soler, entre altres, contribuïren
al lluïment de l'acte esmentat. •

CLASSICS • NOVETATS • IMPORTACIÓ

Teixits Llevant
Atenció Especial als Llucmajorers

Plaça Barcelona, 2 (zona Es Fort0

Tel.: 45 70 78 • PALMA
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Entre noltros
Dades extretes del registre oficial del Jutjat de Pau de Llucmajor

Naixements

- Tania López Torrijos, filla de Leandro i Ana Belén,
nasqué el 28-8-00.

- Jaume Mulct González, fill de Pau i Ana Isabel,
nasqué el 27-8-00.

- Maria del Mar Vaguer Pons, filla de Vicens i Maria,
nasqué el 31-8-00.

- Francesc Clar Córdova, fill de Miquel i Maria-Jo-
sefa, nasqué el 1-9-00.

- Llorenç Tomás Adrover. fill de Jeroni i Maria Fran-
cisca, nasqué cl 28-8-00.

- Sara Sierra Noble, filla de Mclitón i Manuela, nas-
clue el 2-9-00.

- Shaqui le Sandrius Hõtzl Arteaga, fill de Cornelius
i Yeni Lucia, nasqué cl 7-9-00.

- Cristina Astorga Bibiloni, filla de Francisco i Ma-
ría Teresa, nasque el 5-9-00.

- Xavier Jubert Gálvez, fill de Joan i Rosalia, nasqué
el 10-9-00.

- Olivia Valencia Guzmán, filla de Jesús María i Lo-
reto, nasqué el 13-9-00.

- Antoni Torte11 Moya, fill d'Antoni i Margalida,
nasqué 17-9-00.

- Andrés Cervantes Bueno, fill de Andrés i María del
Carmen, nasqué el 15-9-00.

- Martina Vidal Aguirre, filla de Gabriel i Virginia,
nasqué el 24-8-00.

- Fernando Andreu Gambín, fill dc Mateo i María de
Ia Cruz, nasqué cl 25-8-00.

- Jonatan Castaño Romo, fill de José Miguel i Ta-
mara, nasqué el 23-9-00.

Matrimonis

- Jesús del Águila Nicasto i Margarita Roca Mena, es
casaren cl 1-9-00 al J utjat de Pau.

- Damià Tomàs Capellà i Ana Celia Sousa Gordillo,
es casaren el 2-9-00 al Convent de St. Bonaventura.

- Francisco del Salto Machado i Fabiola Marchall
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Muela, es casaren el 19-8-00 a la Parròquia de St. Mi-
guel.

- Sebastià Massanet Brunet i Rosario Guerrero Már-
quez, es casaren el 29-7-00 a l'església de Ntra.Sra. de
Gràcia.

- Luís Ignacio Emilio Alonso López i Maria del Car-
men de la Encina Pasqua es casaren el 8-9-00 al Jutjat
de Pau.

- Mario Haberz i Roumiana Ivanova Kroumova, es
casaren el 8-9-00 al Jutjat de Pau.

- Vicente Liébanas Ramon i María Dolores Muñoz
Molina, es casaren el 26-8-00 a l'església de Ntra.Sra.
de la Lactància (S'Arenal).

- Sebastià Salleras Coll i Magdalena Ferretjans Na-
dal, es casaren el 15-7-00 a l'església de Ntra.Sra. de
Gràcia.

- José Antonio Fayas Rico i Mar-
garita Prohens Nerger, es casaren el
8-4-00 a l'església de Ntra.Sra. de
Grkia.

- Jose Antonio García Paradela i
Eva María Abad Landeras, es casa-
ren el 19-8-00 a l'església de
Ntra.Sra. de Gràcia.

- Miguel Avellaneda Delgado i
María Esther Fernández Pujais, es
casaren 1'1-7-00 a l'església de
Ntra.Sra. de Gràcia.

- Ricardo Rodríguez San Andrés
i Ana María Pere116 Gómez, es ca-
saren cl 9-9-00 a l'església de
Ntra.Sra. de Gràcia. .

- Ignacio Pereda Luzzín i Caroli-
na Bordoy Ferrer, es casaren el 16-
9-00 a la Parròquia de St. Miguel.

- Rafael Francisco Gascón Ló-
pez i Isabel Gálvez Vera, es casaren
el 9-9-00 a la Parròquia de St. Mi-
guel.

- Mateo Marcus Elul i María Be-
16n Cáliz Rodríguez, es casaren el
2-9-00 a l'església de Ntra.Sra. de
Ia Lactància (S'Arenal).

Defuncions

- Rosa Sastre Vidal, moil el 16-9-00
als 88 anys.
- Antonio Hernando Mora, morí el
17-9-00 als 71 anys. •

OFICINA PETER SANER • LLUCMAJOR
C/. CARDENAL ROSSELL 48

TEL 971 120624 FAX 971 121247
e-mad. I. 	 -	 - 	 . 1-4. eine.es

BIERTO DE LUNES-VIERNES 0900-1300
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Aquest es Ft:spectacle que
ens ofereix la marina de Vali-
gomera: 75 apartaments, tots
yentas a alemanys, i construits
per una empresa de Granada.
Quan arriharen a l'alçada màxi-
ma edificable, per indicar-ho, hi
posaren la bandera andalusa.

Mentrestant, Ajuntament,
'agost passat en un plenari ex-

traordinari con vocal per a temcs

urbanístics, considera prioritari
per a la seva classificació com a
urbanitzables 17 hectàrees a Re-
gana, 22 a Tollcric, 8 al Puig de
Ros per a Fedificació d'una
Universitat-urhanització, 20 a
Les Palmeres, 43 a Bellavista,
10 a son Verí i 8 a s'Arenal.
És que volen envoltar la costa
d'una murada com aquesta? •

•Passatemps Sopa de lletres

Llorenç Mascaró

10 arts i oficis d'antany.
Ramaderia i caça

Solució del mes passat

- D'en Monjo
- D'en Marrano
- D'en Fosquet
- D'en Coll
- D'en Dragó
- D'en Bailei
- D'en Niu

- D'en Bouet
- D'en Carrint
- D'en Xerequet
- D'en Mostatxet
- D'en Franc
- D'en Sala
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¿Quién dice que todos los coches
tienen que ser iguales?

Bones Fires!
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Energies alternetives
Muntatge, venda i manteniment

Oferta Especial Fires 
Energía Eòlica




