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El pensament de la Revista s'expresa

només a través de l'Editorial

E Editorial
La contradicció:

Commemoració democràtica
i amenaces de mort

Llucmajor ha celebrat els 25 anys d'ajuntaments democràtics. Tal vegada ha

estat una celebració massa discreta i molt tancada en el redol dels qui han exercit

càrrec politics locals. Segurament, feia falta una commemoració amb més vigor i

empenta.

I és que els fets no són poca cosa. Ha passat un quart de segle i hem tengut 5

batles i més de 70 regidors de diferents forces polítiques, s'han incorporat dones

i joves a les tasques municipals, la Casa de la Vila ha esdevengut representativa de

tota l'amplitud geogràfica del municipi i de la diversitat social que acull, hi ha ha-

gut alternança democràtica i participació política plural.

Ara, cadascú podrà fer altres valoracions sobre l'actuació dels diferents con-

sistoris durant aquest temps i hi pot haver una ampla gamma de parers al respec-

te. Segurament, es poden expressar opinions ben critiques sobre la política muni-

cipal i els seus protagonistes. Al cap i a la fi, l'expressió lliure de les opinions és

exercir la democràcia.

Per això dol que, mentre celebram 25 anys de democracia local, alguns perso-

natges sembrin els carrers del poble amb pamflets que, més enllà de la  discrepàn-

cia d'opinió i de paraula, amenacen de mort un llucmajorer que ha fet valer el seu

dret d'opinar. Ens referim als pasquins que han llançat contra l'escriptor i con-

ciutadà nostre Sebastià Alzamora.

Es pot estar en desacord amb la trajectòria d'una persona, es poden tenir ide-

es diferents i s'han de poder expressar, es pot discrepar de les paraules i del to amb

que han estat dites... tot això és propi d'una democràcia i de persones civilitzades.

Ara, amenaçar de mort, no es pot consentir de cap manera. Per això cal que la jus-

tícia investigui qui ha amenaçat de mort l'escriptor llucmajorer Sebastià Alzamo-

ra. Si vivim en democracia, no podem esperar altra cosa.

PS. En tancar l'edició, S. Alzamora ha obtingut el premi Josep Pla de novella

que atorga l'editorial Destino. Donam l'enhorabona a l'escriptor, que veu reco-

neguda la seva important trajectòria literaria amb aquest prestigiós guardó.
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A Sebastià
Alzamora

Amb "La pell i la princesa"
L'escriptor ha tornat guanyar
un gran premi: El Josep Pla!

Ell ressalta la bellesa.
La Ilengua que ha estat malmesa

diu que ara es rica i potent .
Si tot això va en augment

"Imparable" ja serà.
PER MOLTS D'ANYS, SEBASTIÀ!
GAUDIM TOTS DEL TEU TALENT

Restauració del Claustre del Convent i embelliment
de les platges de Palma i de Llucmajor

Arnau Tomas

En el plenari de caracter extraordi-
nari celebrat per l'Ajuntament, es va-
ren aprovar per unanimitat dos impor-
tants consorcis.

El primer, relatiu al Pla de Desesta-
cionalització de Llucmajor en materia
turística, integral per la Conselleria, la
Fundació per a la Restauració del
Claustre del Convent dels Pares Fran-
ciscans i l'Ajuntament de Llucmajor.
La primera acció d'aquest Consorci és
la restauració del Claustre, per a Fob-
jectiu del qual la Conselleria aporta tres
milions d'euros, l'Ajuntament tres més

i la Fundació, 212.500 C, correspo-
nents a la recaptació del projecte base i
del projecte d'execució. Les obres du-
raran dos anys, aproximadament.

El segon Consorci, es el relatiu al
Pla d'Embelliment de la Platja de Pal-
ma, format pel Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç, que aporta un milió
d'euros. La Conselleria de Turisme de
la CAIB també aporta un milió, els
ajuntaments de Palma i de Llucmajor,
amb tres mil euros cadascun i el Con-
seil de Mallorca, amb 60.000C. En to-
tal, 2.660.000C per deixar la Platja de
Palma i de s'Arenal de Llucmajor tan

atractiva com sigui possible.
Finalment, amb els vots en contra

del PSM i del PSOE, i amb l'abstenció
d'UM, es va aprovar la signatura d'un
contracte entre l'empresa municipal
LLEMSA i l'Ajuntament de Llucma-
jor, pel qual l'empresa esmentada es
farà carrec de la gestió i explotació de
les piscines municipals de Llucmajor
ciutat, ubicades en el Camp municipal
d'Esports. Els dos partits que votaren
en contra al-legaren que amb aquesta
acció s'efectuarà un endeutament inne-
cessari.



Tres negocis nous a Llucmajor

Kathrin Perruqueria és un local que es va obrir el mes
passat a la Ronda Ponent núm. 3, i ofereix els seus serveis de
perruqueria, estètica i també a hores concertades de tracta-
ment d'ungles. L'encarregada és n'Anne Kathrin Espen, pe-
rruquera i estilista.

-

XALEST
Xalest és el nom del nou local que na Xisca ha obert a la

Ronda Migjorn núm. 35, on podeu trobar roba per al jovent
i per a la gent major, d'home i de dona, talles petites i gros-
ses, i també bijuteria i complements.

Aquestes festes s'ha obert la Cafeteria Restaurant Sant
Miquel al C. Bons Aires núm. 8, a càrrec d'en Lluís Palmer
i na Leonor Bonet. Aquest local ens ofereix els típics serveis
de bar i de restaurant: cafés, refrescs... tapes, "pinchos", me-
nús, i també hi ha un poc de servei a la carta. Es tracta d'un
menjar típic mallorquí i casolà, no hi haurà res congelat.

El Papa beatificarà a sor Maria
dels Angels Ginard el 24 d'abril

La religiosa Maria dels Angels
Ginard (Llucmajor, 1894-Madrid,
1936) serà beatificada pel papa Jo-
an Pau II el proper diumenge dia
24 d'abril en una cerimònia que se
celebrarà a Roma, segons ha con-
firmat la Secretaria d'Estat del Va-
ticà i ha difós el Bisbat de Mallor-
ca.

Sor Maria dels Angels Ginard
va pertànyer a la Congregació de
les Zeladores del Culte Eucarístic,
fundada pel sacerdot mallorquí Mi-
que! Maura Muntaner l'any 1902,
i, com a monja d'aquesta congre-
gació vivia a Madrid des de l'any
1926. En esclatar la Guerra Civil
va abandonar el convent i es va re-
fugiar en una casa particular, on els

milicians de la FAI la detingueren.
Posteriorment va ser afusellada.

Segons els promotors de la seva
beatificació, sor Maria dels Angels
Ginard va morir "per odi a la fe
cristiana" i, com que s'havia lliurat
als milicians anarquistes per evitar
que detinguessin una altra persona,
el seu sacrifici és un "testimoni de
fe", reconegut per la Congregació
de les Causes dels Sants del Vaticà.

Aquesta beatificació és la pri-
mera en la història d'una persona
nascuda a Llucmajor i s'inscriu en
el procés de les nombroses beatifi-
cacions i santificacions de perso-
nes executades durant la guerra ci-
vil espanyola que s'han produït du-
rant el papat de Joan Pau II.



LOCAL

Un sopar de Nadal
F.T.

La taula parda, estovalles de fil —
no, de pa per... coses de l'atrezzo-, les
copes de vidre, els plats de casar —de
plàstic, torna-m'hi amb l'atrezzo, al te-
atre, ja se sap res es el que sembla. Tot-
hom ben mudat —això sí que es de ve-
res- corbatins, collars de perles, sabates
amb tacó, sabates de claqué, abrics de
pel ,de pells ? no!, som ecologistes i
patim pels animals-

Els nervis propis del dia d'estrena,
Ia directora d'escena Margalida Salv5.
Mora i els artistes —els seus alumnes
de Primer C del Col.legi Públic Rei
Jaume III a punt de començar l'obra.

Sis representacions en un matí —els
artistes es deuen al públic- davant un
públic entregat, i avui en dia aim) es
d' agrair...-

La recaptació —donació voluntaria-
va superar les expectatives i es varen

destinar a la Fundació Campaner.	 nova estrena... per Sant Jordi pot es-
Tots, artistes —que ho feren molt	 ser?.

bé-, direcció d'escena i progenitors	 Molts d'anys i enhorabona a tot
dels artistes esperen amb frissança una	 l'elenc.                     

FUNERARIA
MARE DE DEU DE LLUC                 

VOS INFORMAM QUE:
A PARTIR D'Avur PODREU SOL.LICTTAR as NOSTRES SERVOS DESDE
QUALSEVOL PART DE LILIA,  INCLOSOS EIS CENTRES HOSPITALARIS

DE PALMA DE MALL OCA
AMB LA FINALITAT DE PRESTAR ELS SEP VEIS FuNERAars A LA

FAMILIA AMB MES DE 50 ANYS DEXPERIENCIA

SERVICIO 24 HRS.:971 620146
971 661862 - 610 529723

b. ANTONIO SASTRE MAS (GERENTE)
CENTRAL: STA. MARÍA DEL CAMÍ. C/ REVUELTA N°9-11



ELS PAISATGES DE
MARIA ANTÒNIA SALVA DE L'ALLAPASSA

Presentació Audiovisual

l a presentac ió
a ma ilorca

Maria 11nt6nia §81\76 i Lluernajor :

P8168t8R P0g618
Valu: divgndrgs ek dg fgbrgr dg 2005

Hora: a les 8 del capvespre a la Sala de Sessions de
l'Ajuntament de Llucmajor, durada 1'30 hores.
Descripció: PRESENTACIÓ AUDIOVISUAL dels
diferents indrets Ilucmajorers que varen inspirar la
nostra poetessa, amb ressenyes biogràfiques, poesies i
anecdotes.
A càrrec de: Tomàs Vivot i Gaspar Valero 

(llistoriadors, Poctcs, Excursionistes, amb una dilatada experiência en prcparació de rutes:

cxcursionistes, culturals, históriques, politiques, etc, i un important nombre dc publicacions.)

ittit!".71"--tr.rt.rw:x*.tr•

•

Organitza: GRUP EXCURSIONISTA
DE LLUCMAJOR 'Camina caminaràs...'

Per a niés informació i
inscripcions telefonau al:

971-66-22-72
* ENTRADA GRATUITA *

Sopar — Col. loci ui :
Tot seguit, a les 22 hores,
sopar — col.loqui a un restaurant del
terme.
* Places limitades *
Inscripcions al 971-662272.
Preu aprox. 20 euros

Patrocina: AJUNTAMENT
DE LLUCMAJOR

Programa de Sant Antoni
Dia quinze de gener feim sa

gran vetlada, amb trui de ximbom-

bada i renou en es carrer. Es vei-

nats de S'Arraval vos volem convi-

dar, a beure i a menjar

perquè vos fugi tot es mal. Tot

això començarà a les quatre si deu

vol, tots els nins a jugar que tenim

poc temps de sol. A les cinc i mitja

si convé parteix sa colla de dimo-

nis, ai! menuda no t'amollis que si

Cons eencalçaré.

I arriba a dos quarts de nou el

Correfoc a damunt plaça, si sou po-

ruc o de poca traça no vos ha de

venir de nou. Convé a les nou i mit-

ja anar un poc afamades, per sopar

no hi ha ensalades i no n'hem de

deixar mitja. Per fer baixar el sopar

convé botar un mica, però amb ai-

gua de sa pica ningú se vol animar.

S'esperit Can Vidal i es brou de sa

cantina, són sempre cosa fina al ba-

ni de s'Arraval. Vénen músics de

Campos que és una vila propera, se

diuen Brot de Taparera, ballau i

acostau-vos! Al grup Capocorb ja

elconeixem i no m'allargaré, perquè

ho solen fer molt hé i a ballar mos

veurem. Tothom ho espera que no

hi hagi un accident, sant Antoni

serà prudent i sa falla no prendrà

vorera. L'any passat no tenia cames

va ser culpa del vent, i assustArem

sa gent amb un absurd de flames. I

abans de mitjanit arriba el gran di-

moni, ple de blasfèmies i d'odi sen-

tírem el seu crit. Amb banyes i ulls

molt grossos vol batre a Sant Anto-

ni, però no basta tenir bons ossos

perquè tot lo mal ressoni. Qui ben

segur ressonarà serAn els Llamps i

Trons, els timbals són molt bons

per a tot lo món despertar. I a la fi

arriba s'hora de sa ximbombada i

glosats, estau tots preparats amb so

mocador de mora. Ses perdius re-

vetleres i ses pomes de short, un

altre any vos esperen per desitjar-

vos sort.

Miracles que passen quan se'n

va sa serena, moites carrosses cir-

culen peranar a l'ofrena. A les deu

concentració al Passeig Jaume III i

després la desfilada si St. Antoni hi

ve a bé: de Bisbe Taixaquet cap a

n'es Vall i es Convent, de sa Fira

cap a Plaça i al caner Constituent,

baixant pel caner Major i voltant al

primer caner, del Born cap al Lloc

Sagrat el recorregut està quasi aca-

bat. Amb les beneïdes desitjam que

tots estigueu bé. Salut i bon any.



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

• Vehículo de Sustitución.

• Menú Amarillo sin cita previa.

• Servicio de Asistencia 24 horas.

Y muchos más servicios a tu disposición:

• Exposición: Vehículos Nuevos y Vehículos Ocasión.

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

• Vehículos de demostración.

• Boutique Renault.

SERVICIOS RENAULT. Nos movemos para que no pares.

RENAULT
Agencia RENAULT

U JAUME NABAL, s.a.
tk123 - Tel.: 971 66 01 40 [971 66 01 41 - LLUCMAJOR

LOCAL
S' Arenal

Els hotelers, contents amb l'anunciat
"PLA RENOVE"

Tomeu Sbert.-

S'han firmat els documents per dur

endavant l'anunciat "PLA RENOVE",

és a dir, per renovar esponjant antics

establiments hotelers o edificis.

La signatura d'aquest agosarat pro-

jecte es va realitzar fa unes setmanes,

entre el Govern central, el Govern ba-

lear, els ajuntaments de Palma i de

Llucmajor. Ara es convocarà el projec-

te per oposició i una vegada elegit es

dura a terme el que ve anomenat com

la gran millora per veure de recuperar

un turisme millor, de més qualitat i que

Mallorca, s' Arenal-Platja de Palma-

Can Pastilla tornin a ser zones capda-

vanteres en el món turístic, com ho va-

ren ser als anys seixanta i setanta, i part

dels vuitanta. Anys després va sorgir

molta competència, tant a nivell de

destins nacionals com d'internacionals.

Fra Pere Llabrés fou professor del
collegi de Sant Bonaventura, de

Llucmajor

Aquest pia no comporta expropia-

cions. Tot sera consensuat entre l'ad-

ministració i els propietaris, segons pa-

raules pronunciades per les fonts ofi-

cials esmentades abans.

Per part de l'Ajuntament de Lluc-

major, va signar el compromís el batte,

Lluc Tomas. Fonts que no s'han pogut

confirmar diuen que hi ha hotels que es

volen acollir a la millora anunciada tal

com Julia, Europa, i possiblement el

Fleming, que duu tres anys tancat, en-

tre algun altre, i, en especial l'antic

hostal Aragón.

Les places hoteleres en qüestió,

menys de tres mil, es traslladarien a

una zona entre son Ved Nou, Cala Bla-

va o Bellavista. Temps i ocasions hi

haura per tornar-ne a parlar. D'aquí a

poc temps, vendra en visita especial a

Ia zona el Secretad general de Turisme,



C/. Doctor Fleming, 10
Tel. 971 66 21 14 - Fax 971 66 28 16

07620 LLUCMAJOR (Mallorca)

Raimon Martínez Fraile. De moment,
els empresaris hotelers demostren estar
contents amb el que s'ha anunciat i fir-

mat.

Festes
Les festes de Nadal d'enguany ten-

gueren lloc com és habitual cada any.
Solemnes actes religiosos a la Parrò-
quia i altres esglésies de la zona, bon
començament d'Any Nou i no oblidem
l'entranyable arribada dels Reis
d'Orient amb el seu abundós reparti-
ment de juguetes i regals per a tothom.

Mereix especial menció la celebra-
ció de la XVIII Mostra de Cançons de
Nadal, a l'escenari de la parròquia de
Nostra Senyora de la Lactància, sota la
corrdinació del grup "Amics dels Reis
d'Orient".

()bit
A Madrid va morir a l'edat de 73

anys Fra Pere Llabrés Ferrer TOR, que
durant una dotzena d'anys va estar des-
tinat a Llucmajor, on va ser professor
del col-legi de Sant Bonaventura. Fra

P. Llabrés, nascut a Inca, ja duia 28
anys de destí al collegi dels Pares
Franciscans, a Vallecas.

Que descansi en pau.

Breus
- A l'església parroquial va tenir

lloc un acte cultural d'especial re-
Ilevància: l'actuació de la Coral Sant
Jaume, de Palma. Aquest acte formava
part de la campanya de promoció "Un
hivern a Mallorca", amb el patrocini de
Ia Conselleria de Turisme.

- A Badies se celebraren eleccions
per a la presidència de l'Associació de
Persones Majors, amb la circumstàn-
cia que de les dues associacions exis-
tents només en queda una, és a dir,
s'han unificat. Va sortir elegit com a
nou President, Diego López, amb 128
vots, contra els 118 aconseguits per
Pep Coll.

- Juanito Garcia Campos, de s' Are-
nal, va aconseguir el títol de Campió
Ibèric (Espanya i Portugal) de King-
boxing. Juanito, l'any 2001 ja fou
Campió del món de l'esmentada espe-

cialitat esportiva.
- L'Associació d'hotelers va con-

cedir la Insígnia d'Or i la Copinya de
Plata a l'hoteler Pere Canals Morro, la
qual li fou Iliurada pel president Jordi
Cabrer durant un acte dins les festes de
Nadal.

- Feliç i pròsper 2005 és el que de-
sitjam a tothom.

'Espanya, 56- Tel. 971 120 064 - Fax 971 120 426''''' elm CENTRE	 Plaça d 
C/. Ciutat, 12 - Tel. 971 120 021 - Fax 971 662 043*	 D'ESPECIALITATS	 07620 Llucmajor - Mallorca (Balears)

MEDIQUES	
C/. Historiador Talladas, 2 A - Tel. 971 652 637 - 07630 Campos (Mallorca)

cem@cemllucmajor.com - www.cemllucmajor.com

• Alergologia	 • Cirurgia general I	 • Medicina et tica	 • Radiologia
• Anàlisi clinics	 laparoscapica	 • Nutrició i dietètica 	- Mamografia
• Aparell digestiu	 • Dermatologia	 • Oftalmologia	 - Ortopantomografia ducal
• Assisfència domiciliaria 	 • Ecografria- Radiologia general
• Cardiologia i aparell respiratori 	• Ortopèclia Gamundi

• Endocrinologia	 - Telerradiografia
• Centre auditiu• Otorrinolaringologia

• Fisioterapia i rehabilitació	 • Rehabilitació (metge rehabilitador)
• Clínica dental:	 •	 diatria

- Cirurgia maxilo-facial	 • Ginecologia i obstetricia	 Pe	 • Terapla de parella i sexologia

- Implantologia	 • Igualatori medic	 • Podologia	 • Tractament de la obesitat

- Odontologia	 • Infermeria	 • Psicologia	 • Traumatologia i cirurgia ortopèdica
- Ortodòncia 	• Medicina general	 • Psiquiatria	 • Urología i andrologia

Laser - acupuntura, medicina ortomolecular, test de intolerancia alimentaria, depilació laser.
Revisions mediques: Componyles d'assegurances de vida (Sa Nostra, La Caixa, Inter Partner).

Reconeixements medics per a permisos de conduir i d'armes: Dr. Antonio l semn Oliver.„	 .

Tenim el plaer de comunicar als nostres clients les noves especialitats i serveis de recient incorporació:
:	 Metge especialista en rehabilitació: Dra. Encarnación Sanfeliciano Gómez.

Llicenciada en psicologia: Lola Rodriguez Mayoralas.
Diplomada en podologia: M? Cristina Fiat Ekman.

Urologia I andrologia: DI. Martin Santisteban González
Reconeixements mèdics per a permisos de conduir I d'armes: Dr. Antoni Isern Oliver

Mamografia, ecografia de mama, ecografia trans-rectal i trans-vaginal, cadera pediàtrica i eco-doppler vascular perifèric.

Asseguronces: ADESLAS - AEGON - AGRUPACIÓ MUTUA • ALLIANZ • ASISA - AXA -• PLANAS - D.K.V. - GROUPAMA - IMECO - LA BOREAL - LA ESTRELLA - L'ALIANÇA - MAPFRE - MED4FIATC
MUTUA GENERAL DE CATALUÑA - NOVOMEDIC - SANITAS - SERSANET - VITAUCIOSALUD - WINTERTHUR

Motu.' d'occidents: ASEPEYO - CYCLOPS - FIMAC - FRATERNIDAD MUPRESPA - FREMAP - IBERMUTUAMUR • INTERCOMARCAL - MAZ - MOAT -MUTUA UNIVERSAL- MUTUA BALEAR

Companyies d'ossegurances d'accidents: ALUANZ - MA - AURORA - Il3RICA - AEGON - CASER - CAUDAL • FENIX - FIAT - LA ESTRELLA - MAPFRE -VITALICIO- PREVISION BALEAR - WINTERTHUR - ZURICH

lloran  de les 9'00 hores a les 21'00 hores.
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Pere Capellà, homenatge a un escriptor
republicà en el cafè de la CEDA

Mattes Garoas
Fotos:C. Julià

Pere Capellà, Min-
go Revulgo en termes
literaris, ha tengut el
seu homenatge Ilucma-
jorer amb motiu de
complir-se els 50 anys
de la seva mort durant
el 2004. Tal com ja va
passar ara fa 25 anys
enrere, la recordança
de la figura del poeta i
autor teatral algaidí ha
estat organitzada per
l'Obra Cultural Balear,
i ha consistit en un ac-
te celebrat I'll de de-
sembre passat, en el
Cafè Colon, que ha
omplit cadires i banca-
lades per acollir gent
de la vila i de fora po-
ble que volia recordar
i homenatjar la figura
d'un escriptor que va
ser molt popular en els
temps difícils de la
postguerra. Entre els
assistents hi havia els
seus fills Llorenç i
Margalida, entre d'al-
tres familiars.

L'acte d'homenatge
va consistir, en primer
Iloc, en una senzilla
però esplèndida recita-
ció d'alguns fragments
de l'obra teatral Es
marques de sa Rabas-
sa, que varen interpre-
tar Joan Canyelles, ve-
terà home de teatre i
mestre de l'escola pú-
blica de Llucmajor, i
Ia jove actriu Andrea
Fontes.

Tot seguit, l'histo-
riador Pere Fullana va
fer un repàs a la bio-

grafia de Pere Capell à,
de la qual va destacar,
a part de les arrels
llucmajoreres dels Ca-
pellà, els orígens hu-
mils de la família (son
pare era sabater),
l'afany de superació
que el va caracteritzar

(va estudiar de mestre
d'escola), els ideals
polítics en què va mili-
tar (es va comprometre
amb el republicanisme
que volia transformar
Ia societat a través de
l'educació), la seva
participació en la gue-

rra (va ser artiller de
l'exèrcit republicà) i la
repressió que va patir
durant la postguerra
(presó, allunyament
del poble, pèrdua de
feina). Durant tota
aquesta trajectòria vi-
tal, va anar produint
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una obra teatral molt
popular i de qualitat,
amb obres com L'amo
de Son Magraner, Es
marques de sa Rabas-
sa, El rei Pepet, Sa
pesta...

Atès que el republi-

canisme va ser un dels
aspectes de la biogra-
fia de P. Capella que
més va recalcar Pere
Fullana, no deixa de
ser curiós que l'home-
natge s'hagi fet en el
Café Colon, antic local
de la CEDA de Gil Ro-

bles, confederació de
partits dretans que les
esquerres considera-
ven enemics de la Re-
pública espanyola.

També en relació al
republicanisme, Fulla-
na va revelar que

dels dirigents més ad-
mirats de P. Capella,
Marcel-lí Domingo,
que va ser ministre
d'Educació, quan era
infant i son pare exer-
cia d'oficial de la
Guardia Civil, havia
viscut a Llucmajor.
Així ho conta una re-
vista de l'època de la
II República, quan, en
ocasió d'un míting que
va fer Domingo a Pal-
ma, s'hi presenta un
emocionat vellet Iluc-
majorer amb una anti-
ga foto de quan amb-
dós eren infants i juga-
ven plegats.

Esperem que obres
com aquestes conti-
nuïn presents en els
nostres escenaris tea-
trals, com a prova fi-
dedigna de la vitalitat
d'un escriptor i del te-
atre que va crear.
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5 battes i 79 regidors

Un quart de segle de
democracia municipal
ha propiciat que la so-
cietat Ilucmajorera par-
ticipas activament en
l'administració local.
Així, un total de 83 per-
sones del municipi hi
han exercit càrrecs poli-
tics de representació.
D'aquestes 83 persones,
5 han tengut la maxima
responsabilitat política
fent de baties de Lluc-
major. Es tracta de Mi-
guel Clar Lladó (UCD,
1979-1983), Antoni Za-
noguera Rubí (AP,
1983-1987), Joan Mon-
serrat Mascaró (PSOE,
1987-1991), Gaspar Oli-
ver Mut (PP, 1991-1995
i 1995-1999), Lluc
Tomas Munar (PP,
1999-2003 i des de 2003
fins ara).

15 dones i 64 homes
Els 79 regidors majo-

ritariament seat homes,

ja que només hi ha ha-
gut 15 dones que hagin
exercit el càrrec d'edil,
i cap ha arribat a batles-
sa, tot i que la candida-
tura del PSM, per dues
vegades seguides, ha es-
tat encapçalada per Joa-
na Lluïsa Mascaró. La
majoria dels politics lo-
cals procedeixen de
Llucmajor poble, pet- 6
també n'hi ha que pro-
venen d'altres nuclis de
població del terme, es-
pecialment de s'Arenal.

De dreta a esquerra
Els dos grans partits

politics que protagonit-
zen la vida política es-
panyola són les forces
polítiques a través de les
quals han estat triats a
les urnes el major nom-
bre de regidors locals: el
PP a la dreta (amb deno-
minacions i coalicions
canviants al llarg
d' aquests anys) i el
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PSOE a l'esquerra. Així
i tot, també hi ha hagut
joc polític per al centre
(UCD, UM, CDS), per a
l'esquerra nacionalista
(PSM) i per a forma-
cions locals de signe di-
vers (AS!, GIA, Inde-
pendents de Llucmajor).
La resta de forces políti-
ques no han tret mai re-
presentació al consistori
llucmajorer.

S. Artigues, el més
veterà

La major part dels
regidors ho han estat du-
rant un mandat, que no
necessàriament l'han
complert sencer perquè
sovint s'han produR di-
missions i els conse-
güents relleus. El regi-
dor que més anys duu a
la Casa de la Vila és Se-
bastià Artigues Bosca-
na, que amb aquest hi
duu 6 mandats. Això vol
dir que exerceix el cà-
rrec des de l'any 1983,
sempre a les files de la
dreta. El segueixen en
antiguitat, amb cinc
mandats, Joaquín Ra-
basco Ferreira i Joan
Puigserver Jaume, el
qual ara ja no és regidor
però té un càrrec de ges-
tió a l'empresa munici-
pal de serveis.

Un batle i tres regi-
dors, traspassats

D'aquest col.lectiu
d'edils que han exercit

durant 25 anys, n'hi ha
quatre que han mort: el
batle Antoni Zanoguera
Rubí i els regidors Mi-
guel Monserrat Puigser-
ver (PSOE), Guillem
Aulet Sastre (UM) i
Francesc Adrover Mut
(UCD).

Homenatge
El passat Il de de-

sembre, el consistori ac-
tual, amb Lluc Tomas al
capdavant, va homenat-
jar tots els baties i regi-
dors vius que ha tengut
el municipi al llarg
d'aquests 25 anys de de-
mocracia municipal
(1979-2004). Per això, a
les 11 hores, es va cele-
brar un acte institucio-
nal a la Sala Capitular
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de la Casa de la Vila,
presidit pels quatre ba-
ties vius d'aquest quart
de segle. En el decurs de
l'acte, Lluc Tomas va
agrair al tots els home-
natjats la tasca que han
fet en pro de Llucmajor

i, com a prova de reco-
neixement, es va lliurar
a cada un la nova insíg-
nia de la ciutat, en plata
per als qui són o han es-
tat regidors, i en or per
als qui han exercit el cà-
rrec de batle.
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25 anys d'ajuntament Democràtic
Enguany ha fet 25 anys que els

consistoris de tot Espanya s'elegeixen
democràticament a través d'eleccions
municipals Mures cada quatre anys, a

les quals concorren els partits i les for-
ces electorals implantades en els muni-
cipis. Enrere queden els anys de la dic-
tadura, durant els quals els batles eren

designats a dit pel Govern Civil i l'apa-
rell del Movimiento, partit únic que
controlava la vida política durant el
franquisme.

Miguel Clar, primer
batle elegit a les urnes

Els primers comicis municipals de
la nova democracia es varen celebrar
l'abril de 1979, i en va sorgir un con-
sistori de 17 edils encapçalat per Mi-
guel Clar i Hale', que va esdevenir ba-
tte en representació d'UCD, el partit
centrista fundat durant la Transició per
Adolfo Suarez des del Govern espan-
yol. La UCD va ser el partit majoritari
del primer consistori democratic Iluc-
majorer, en el qual també hi eren pre-
sents el PSOE (encapçalat per Macia
Stela), els Independents de Llucmajor
(amb Damià Contestí al davant) i el
Grup Independent de s' Arenal (amb
l'únic regidor Manuel Rodriguez, que
posteriorment passaria al PSOE).

Antoni Zanoguera,
batle d'AP

El segon consistori democratic
(1983-1987) es va constituir quan ja
havia la desaparegut l'UCD i l'espai
de dreta era ocupat per AP (amb alguns
partits satèl.lit com el democratacristia
PDP) i el centre regionalista per UM.
En aquest context va ser elegit batle
per AP Antoni Zanoguera Rubí (L'amo
en Toni Gotleu, representant de la dre-
ta agraria més clàssica). Va ser un con-
sistori amb frequent inestabilitat políti-
ca, amb regidors que abandonaven el
seu grup, i que va comptar amb la
presencia pactista dels regionalistes i
l'oposició dels socialistes, que dirigia
Tomas Garcias, un personatge clau du-
rant quatre mandats dels anys 80 i 90.
La primera regidora de la història de
Llucmajor va entrar a la Casa de la Vi-
la en produir-se una baixa en el seu
partit, UM. Es tractava de Joana Maria
Nadal, que va gestionar Cultura, però
que aviat va abandonar el consistori
per afers de tipus personal.



    

Joan Monserrat,
batte socialista

Les eleccions de 1987 varen supo-
sar l'arribada de l'esquerra a la batlia
amb la figura de Joan Monserrat Mas-
caró (PSOE), que va governar amb una
espècie de pacte de progrés avant la
lettre, juntament amb el PSM (1 regi-
dor), el PDP (1 regidor), UM (1 regi-
dor). Inicialment, també va comptar
amb el suport del CDS, que també ha-
via aconseguit un regidor, tot i que
aviat aquest va abandonar el govern
municipal i el partit centrista. Aquest
regidor era J. Rabasco, que aleshores
va fundar l'AST que tanta projecció
ha donat. A l'oposició, l'AP de Joan
Miguel va insinuar la presentació de
mocions de censura, però no ho va
aconseguir mai. Únicament va aconse-
guir absorbir el regidor del PDP, per

acords dels dos partits a Madrid, amb
la qual cosa va néixer el PP actual.

Gaspar Oliver,
el consistori per al PP i ASI

El 1991, la coalició preelectoral
PP-UM va aconseguir la batlia en de-
rrotar els socialistes. Per això va sortir-
ne elegit Gaspar Oliver, de 39 anys i
amb experiència política en el primer
govern autonòmic de Gabriel CafieIlas,
amb el qual havia estat conseller. En
aquest consistori no hi va tenir repre-
sentació el PSM i, en canvi, ASI va
passar d'un a tres regidors i va pactar
amb el PP, tot i que aviat Rabasco no
es va entendre amb els altres dos elec-
tes de la seva força política. El batle
socialista dels quatre anys anteriors, J.
Monserrat, va fer d'oposició fins que
es va retirar amb motiu dels comicis de
l'any 1995.

El quadrienni 1995-1999, Gaspar
Oliver va continuar sent batle amb el
PP, ara ja sense UM i sense majoria
absoluta (no la va tenir en cap dels dos
mandats). El conjunt de 17 edils es re-
partia entre 8 del PP, 6 del PSOE (amb
l'exsenador Antoni Garcias de número
1 i, ara, líder de !'oposició), 2 del PSM
(els nacionalistes tornaven a l'ajunta-
ment amb Toni Llompart i Joana L.
Mascaró) i 1 d'ASI (Rabasco)     
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Lluc Tomàs pacta

amb AS!

Els comicis de 1999 se celebraren
amb un pas de 17 a 21 regidors,  gràcies
a l'augment de la població del munici-
pi. El mandat 1999-2003 va ser el del
relleu de la batlia, ara en mans de Lluc
Tomàs. Fou un relleu personal, pea) no
politic, perquè el consistori continuava

governat per un pacte PP-ASI, que les
urnes havien refrendat i que va provo-
car molts de comentaris per qiiestions
de factures de festes. També hi eren
presents PSOE (6 regidors), PSM (2 re-
gidors) i UM (1 regidor), que va oferir,
sense èxit, un pacte al PP. En aquest
temps, el Govern estava en mans del
pacte de progrés i el presidia F. Antich.
El cap de llista dels socialistes, després
d'un temps de compatibilitzar la tasca
local d'oposició i el càrrec de conseller
de Presidència del Govern, va acabar
renunciant a la regidoria.

Majoria absoluta del PP
Finalment, el consistori

sorgit de les urnes del maig
de 2003 es va constituir sota
el signe de la majoria abso-
luta per al PP, amb 11 es-
cons. D'aquesta manera,
Lluc Tomàs va aconseguir el
que no havia assolit cap altre
polític local al llarg

d'aquests 25 anys, encara
que va tornar a fer un pacte
amb ASI (2 regidors, però
només amb Rabasco amb
àrea de gestió). El PSOE, al-
tra vegada encapçalat per A.
Garcias, va augmentar en
vots però va mantenir-se en
els 6 escons. Mentrestant, el

PSM en va perdre un dels
dos que tenia des de feia dos
mandats i va quedar repre-
sentat només per J. L Mas-

caró. Tomàs Cantallops,
igual que abans, va conti-
nuar de regidor solitari
d'UM.
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Concert de Nadal a l'escoleta
"Fada Morgana"

Equip educatiu

Els més petitons del poble que van

a la "Fada Morgana", així com tot

l'equip educatiu, enguany hem pogut

disfrutar d'un concert de Nadal, gra-

cies a la collaboració desinteressada

de dos pares músics, en Lluís i en Sil-

vio i na Joana Moragues, que amb èls

instruments (flauta, tuba i violí ) ens

han fet gaudir a tots de les més belles i

conegudes cançons de Nadal: "Santa

Nit", "El vint-i-cinc de desembre",

"Campana sobre campana", "Ding,

dang, dong"...

Cal destacar el silenci regnant quan

els músics comencen a tocar i poc a

poc els balanceigs i mamballetes per

part dels infants en sentir la música.

Tots amb els ulls ben oberts observen

com cada músic fa sonar el seu instru-

ment.

Quan acaba el concert, tots roma-

nen asseguts sense tenir ganes de posar

fi a tan bella experiència, que no ha es-

tat la primera, ja que per Santa Cecília

també vengueren i ens delectaren amb

unes cançonetes infantils que cantam

dia a dia a l'escola.

Hem d'agrair a n'Andreu Burguera

la seva col-laboració, ja que aquesta

setmana musical varem poder gaudir

d'un matí a l'escola de Música, on po-

guérem escoltar tots els instruments de

percussió. Hem volgut deixar constan-

cia d'aquest fet, ja que totes aquestes

persones han sabut trobar un temps per

dedicar a la nostra escola, perquè ells

més que ningú, saben que activitats

com aquestes són necessaries i que el

món dels infants no es pot concebre

sense la música.

Ens hem sentit una escola privile-

giada, gracies a la collaboració de tots.

Aprofitam des d'aquestes planes

desitjar molt Bones Festes als nostres

músics i, per descomptat, a tots vosal-

tres.
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Concert de Nadal de l'associació
Amics de la Música de Llucmajor

Francesca Aulet Garau

Fotos: Tomeu Aulet

Jo amb ganes de començar a

menjar torró, dissabte dia 18 (el

darrer dissabte abans d'iniciar

les vacances de Nadal!), l'Asso-

ciació Amics de la Música de

Llucmajor va dur a terme el con-

cert de Nadal al Convent de Sant

Bonaventura.

Els més menuts de percussió,

dirigits per n'Andreu Burguera,

foren els encarregats d'encetar el

concert amb una nadala de les

més tradicionals: Ara ve Nadal!

Seguidament, actua la Coral

Corneblanc., dirigida per en Jo-

an Antoni Oliver i na Catalina

Trobat, amb una coreografia...

un tan original! Aquesta coreo-

grafia consta de diverses parts:

des d'una divertida desfilada

dels cantaires pel passadís cen-

Aquests interpretaren cançons

bastant conegudes com Salta na-

videña, A spoonful of sugar

(Mary Poppins) i Last Christ-

mas.

A continuació, el conjunt ins-

trumental, dirigit per na Catalina

Nadal, interpretà un Pupurri Na-

dalenc de cançons tradicionals.

Seguidament, arriba el torn a

l'orquestra de Cambra que, sota

Ia direcció de n'Andreu Julia, in-

terpretà peces per a tots als gus-

tos: un Minuet classic de G. F.

Handel; El desembre congelat,

dolça nadala que aconseguí com

diu el títol transmetre el fred

d'aquest mes al públic; i final-

ment, una peça més mogudeta ti-

tulada An American Symphony

de M Kamen. Cal agrair la

col.laboració a Llúcia Julia, To-

meu All, Cati Molina i Andreu

Burguera, músics acompanyants.

trai amb capells de Pare Noel...

fins a una exhibició de paper hi-

giènic volador, únic medicament

receptat i científicament demos-

trat que cura el constipat (al-

menys això diu la cançó...).

Tot seguit actuaren els grups

B,C i D de percussió sota la di-

recció de n'Andreu Burguera.
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en Joan F. Jofre als quals estam

molt agraïts per la seva collabo-

ració.

Aix( doncs, amb rialles que

s'escaparen d'entre el públic i

amb molta marxeta i diversió, es

donà per finalitzat el concert.

Des d'aquí volem donar les

gràcies a tots els professors de

l'escola per la gran quantitat de

feina realitzada per a dur a terme

aquest concert i també desitjam

unes bones festes i un bon any

2005 a tothom!!

Darrera l'orquestra va aparèi-

xer el Cor Mixt dirigit per na

Catalina Trobat. Aquest inter-

pretà en primer Hoc unes Parau-

les d'amor de J. M. Serrat ben

senzilles i molt tendres com diu

la mateixa cançó. Després,

acompanyats per Pep Lluís Cà-

diz a la guitarra, interpretaren

Magica Nit i El poble alegre.

En darrer Hoc, per finalitzar

el concert va arribar l'hora d'ac-

tuar la NOVETAT de l'escola...

el grup de percussió d'adults!!

Aquest nou conjunt de músics

dirigit per n'Andreu Burguera,

interpretà la coneguda cançó

Hey Jude dels Beatles i la Bana-

na (Txa-txa-txa) de Ben Sa Tum-

ba.

Cal destacar la col•laboració

de Pep Lluís Càdiz i donar l'en-

horabona a aquests nous músics

del grup de percussió perquè ja

la primera vegada que han sortit

a actuar en públic han estat ca-

paços de fer ballar al seu ritme

de txa-txa-txa a dos joves sali-

ners amb molta marxa. Aquests

dos joves són na Cati Molina i
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Mister Gerrols
Recklinghausen 19.11.04

Double Crown-Itennen
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Quatre mots
Francesc X. Martí, Campió
Amateur de cavalls de trot

Catalina Font
Colonia Julia

Com va ser això de
participar en aquesta
cursa, a Dortmund?

Va ser una mica, com
de casualitat. Jo era a
Alemanya de vacances, a
veure els cavalls i un co-
negut nostre, alemany,
em va proposar de con-
duir-ne un de seu, "Mis-
ter Gerrols", en aquesta
cursa per a amateurs.
Me'l va deixar entrenar
uns dies i va ser així com
hi vaig participar. Aquest
campionat és mundial i es
va celebrar el passat 19
de novembre a l'hipò-
drom de Recklinghaus-
sen (Dortmund).

En què va consistir
Ia cursa?

Era sobre una distan-
cia de 2000 metres i érem
12 participants, i encara
que es tracti d'un cam-
pionat mundial, la majo-
ria dels conductors eren
alemanys. Aix() és lògic
si tenim en compte que
els desplaçaments de ve-
gades no són fàcils. Jo
vaig quedar en primer
Hoc de la classificació
amb un temps de 1. 17.
04 i el premi era de
1000C. No és un premi
molt ben dotat, des del
punt de vista econòmic
però és que a Alemanya
no es reparteixen tants
doblers com, per exemple
a França, a Suècia o als
EUA. Hi ha molta afició

perquè, en 200 km, just a
Ia regió on jo em trobava,
hi ha cinc hipòdroms,
però és una mica com per
aquí, que també tenim
molta afició per() pocs
doblers.

Què va suposar per a
tu aquest premi, i
aquesta experiència?

La veritat és que no
em pensava que guanya-
ria, de fet només un altre
estranger ha guanyat
aquesta cursa i ha estat en
Toni Solivelles amb un
cavall Ilucmajorer, per
cert, n' Alex Kid, que ja
és molt famós. Aquesta
experiència, per a mi, ha
significat molt ja que per
a tots els conductors de
cavalls la maxima aspira-
ció és córrer a l'estranger
i no tothom ho pot acon-

seguir ja que comporta
moltes dificultats i moltes
despeses. Vaig dur la sort
de conduir un bon cavall,
era el favorit i va ser su-
perior a la resta. Això va
ser tot. A més, també
vaig poder comprovar la
diferència entre l'ambient
dels afeccionats alemanys
i els d'aquí. Alla tothom
es molt correcte, ningú no
es fica amb cap conduc-
tor i només estan pel seu
cavall, el silenci és pre-
sent durant tota la cur-
sa...En canvi, aquí, estam
avesats a sentir crits i re-
nou, amb alguna tancada
de tant en tant i supôs que
això és a causa, en gran
part, del jurat. Normal-
ment el jurat que estam
avesats a veure és molt
permissiu mentre que alla
el jurat no en deixa passar

ni una. Jo no vaig tenir
cap problema.

NormaIntent et dedi-
ques a aquest esport?

Sí, particip en curses
a l'hipòdrom de Son Par-
do amb un cavall que
vaig comprar ara fa un
any, Brixon de France.
Aquest exemplar ha
guanyat en un any
5000C, que és més de la
meitat del que havia
guanyat en tota la seva
vida. En tenc dos més, de
més joves, un que té dos
anys i l'altre de tres i amb
aquest darrer ja hi podré
córrer a finals d'aquest
mes de gener. Esper que
tant un com l'altre em do-
nin uns bons resultats,
tant com els que m'ha do-
nant en Brixon de France.
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"jRetails
Bandera vella

Maties Garcias

...honra de capità. Pujant

de s'Arenal, enmig d'obres

d'autopista i a l'altura del cir-

cuit de cotxes, s'alça en un

mastil precari el parrac d'una

bandera local. No sé bé quina

honra proclama, però esdevé el

símbol d'un territori esquinçat

i sotmès.

Mireia. "Un Frederic Mis-

tral empeltat de saba mallor-

quina i fortor de terra antiga és

tota una troballa". És el final

d'una ressenya a l' Avui de la

traducció que en va fer M. A.

Salva, ara editada sense les

modificacions Més normatives

que li suggeriren Carner i Fa-

bra per a l'edició de l'Institut

d'Estudis Catalans. Un debat

per a lletraferits, cert, per()

amb implicacions ben d'actua-

litat: la tensió entre llengua

dialectal i Ilengua normativa,

el debat sobre la unitat i la plu-

ralitat. De la Ilengua, de la cul-

tura. I potser, també, de la na-

ció.

Catequesi nativa. De forma

casual, trob el número 140 de

Nuestra Parroquia, la fulleta

que abans donava l'escola

quan posàvem un dobler a la

bacina. Correspon al 7 de ge-

ner de 1968. L'ecónom convo-

ca examens de catecisme i re-

corda que "es obligatorio sa-

ber las principales oraciones

en lengua mallorquina. Los

exámenes del primer trimestre

serán únicamente sobre Senyal

de la Santa Creu, El Pare nos-

tre, L'Avemaria, Glòria, La

Salve, Jo pecador, Acte de

Contrició y Credo". Tot se-

guit, justifica la tria: "que no

quede ningún niño y niña que

no las sepa muy bien de memo-

ria a fin de que cuando reciten

estas oraciones en familia o en

Ia iglesia en nuestra lengua

nativa puedan asociarse a los

demás sin ninguna dificultad".

El Papa encara no hi ha saludat

mai.

Més funerals que batejos.

El balanç del moviment parro-

quial de 1967 era de 128 bate-

jos i 145 defuncions. Dèficit:

17 animes. Els matrimonis ha-

vien estat 46. Els nats i batiats

durant la segona quinzena de

desembre eren: José González

Celdrán, Teodora Tornero To-

rres, Dolores Oliver Alzamora,

Ana María Amengual Pons,

Francisca Montalvo Mercado i

Francisca Julia Adrover. Dia

17 s'havien casat José Manresa

Capella amb Antonia Cerdà

Aloy i dia 30 Miguel Llull

Salva amb Margarita Roig Vi-

ves. Cap d'ells podia sospitar

que, 37 anys després, en parla-

Hem en una revista escrita en

nuestra lengua nativa. I que si-

ga per molts d'anys.

CARNISSERIA o XARCUTERIA

OBRADOR
GARC IAS

Plaça Espanya, 62- Tel. 66 13 02 • LLUCMAJOR (Mallorca)
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uaderns de
Fum Major
Trasts, roses i botacorrals

Miguel Carden

S'han acabat les fes-

tes nadalenques i co-

mençam a encendre els

foguerons per superar-ne

el desfici. Segurament

desapareixerà, anc que

sigui una treva provisio-

nal, fins que torni l'any

que ve amb més forces i

noves estratègies, aquest

personatge vestit de ver-

mell que, aquestes fes-

tes, ha estat novetat enfi-

lant-se com un Iladre per

diverses façanes de la

vila.

Hi ha qui diu que el

Pare Noel, Santa Claus

segons la denominació

nord-americana que

s'imposarà a la llarga,

s'enfila per deixar re-

gals: qui enyor de les es-

calades invisibles dels

patges dels Reis

d'Orient; no debades el

del vestit vermeil és un

símbol de l'ànima venu-

da al consum, dissenyat

per pub licitaris de la

Cocacola, no cal que ca-

hem més : Santa Claus

és de la CIA, tortura pre-

soners a Is subterranis

iraquians, viatja amb els

bombarders ue massa-

cren poblacions civils,

conspira amb la gran

màfia de les multinacio-

nals i els xarlatans de la

publicitat per tal d'acon-

seguir que, oblidant els

orígens que ens particu-

laritzen, adoptem la dis-

ciplina de zombis avi-

ciats que ens farà bons

súbdits de l'Imperi anti-

terrorista del Segle XXI:

aquest imperi que només

pot existir generant

arreu del món unes con-

dicions de vida que aca-

ben congriant aim') que

en deim terroristes. No

hi ha res que serveixi

millor a un poder que

vol ser absolut que un

fantasma amenaçador,

que la por. 0 que la

combinació de la por i

aquesta mena d'insatis-

facció bulímica, de fam

de coses impossible

d'assaciar que el Pare

Noel significa avui per

avui millor que cap altra

cosa.

I aquí el tenim, enfi-

lant-se a les façanes de

Ia vila, disposat a infil-

trar-se a les nostres ca-

ses, a les nostres Animes.

Amb el nostre ermís o,

com els predicadors de

les sectes, a força d'in-

sistir.

* * *

El club de la branca,

aquests lectors amics

que em renyen si em

deix dur per divagacions

locals, entre fantasioses

i nostAlgiques, d'aque-

Iles que tant m'agraden,

poden estar contents

d'aquest començament

tan combatiu. Tan fàcil,

pot ser. Resulta pen) que

vagarejava per Internet i

he trobat una referència

al meu nom que m'ha

menat fins al que sembla

ser la pàgina municipal:

Trobar una mena de bio-

grafia literària teva ( co-

piada de qualsevol enci-

clopédia o coberta de Ili-

bre) en castellà a la web

del teu poble, de Lluc-

major, del poble de Ma-

ria Antònia Salvà no és

Ia minor manera de co-

mençar una sessió de

crítica constructiva.

Certament la web és,

en principi,

però tot d'una que hi ro-

des un oc ueda char

que només ho és una mi-

ca, de façana cap a fora i

quan no queda més re-

mei. D'altra banda, ens

era donat esperar una al-

tra cosa?

Després ve el pensar

que segurament hi ha

una empresa habitual o

un assessor de quasi

plantilla que deu haver

cobrat una pasta gansa

per fer la feta de la web.

I que ni s'ha pres la

moléstia d'avisar-me

que m'hi posarien, ni de

demanar-me cap mena

d'informació o opinió

del que es suposa que

treuen per tal de fer-me

propaganda com a "pro-

ducte local".

* * *

Producte local a

['alga és Sebastià Alza-

mora, veritablement im-

parable, que acaba de

guanyar el Premi Josep

Pla amb el que és la seva

tercera novella. Diu que

és una història romAnti-

ca, gòtica, que tracta de

la bellesa, del viatge in-

terior que la cerca i tro-

ba tant Ilum com tenebra



i horror. L'esper i la Ile-

giré amb ganes.

Enhorabona a l' amic,

a qui no fa molt veia

quan va presentar el gra-

pat de novetats de Can

Moll que d'alguna ma-

nera fiten el seu debut

oficial com a assessor

principal o director edi-

torial de la casa.

Aquell dia , uns

amics comuns em deien

que calia fer una recap-

tació, perquè els euros

que prometien els fatxes

a qui l'escabetxi eren in-

sultantment escassos.

Idò això, ara que ja puc

recordar que aquesta

secció ha estat un dels

primers espais de comu-

nicació d'aquesta terra a

alçar la veu en solidari-

tat amb l'amic, i en de-

manar la primera respos-

ta que cal davant una

amenaça : que la Guar-

dia Civil o la policia ju-

dicial facin el que els to-

ca.

* * *

I, amb tot, del que

volia jo escriure avui per

començar l'any és dels

trasts. No vos heu aturat

mai a pensar sobre

aquesta paraula, trast, i

la realitat que designa?

Vull dir la realitat vi-

latana, nostrada, aquesta

acepció que no trob al

diccionari de l'IEC (que

pot ser blavegi una mi-

ca, amb blaverisme ber-

celoní, que deu ser el

• it or i més hi òcrita)

aquesta realitat que tro-

ba l'aire de família amb

el mot quan fa referència

a les divisions del mastil

d'un instrument de cor-

da, o les parts de, per

exemple, la plaça que es

posen a disposició de ca-

da placer.

Es per aquí que surt

Ia pista de l'aire de fa-

mília del sentit quan la

paraula denomina aquest

fenomen de la geografia

urbana que es situa a una

dimensió paradoxal, en-

tre el camp i la ciutat,

com introdtant foravila

dins la vila.

Aquests trasts de tota

la vida que ocupen dins

la geografia urbana l'es-

pai d'una casa, però sen-

se casa, només una tanca

entre parets mitgeres. I

que han d'acomplir una

altra condició, la de te-

nir una certa entitat en-

tre l'agricultura casola-

na i la jardineria, entre

hort urbà i jardinet tan-

cat, amb la paradeta del

julivert, les herbes

aromatiques, la Ilimone-

ra i el taronger, i, segu-

rament l'afegit d'un ma-

graner o un nisprer, sen-

se que hi manqui el ro-

ser de la madona, o la

margalidera, ni el trosset

dels lliris de Sant Josep.

Ni, molt probablement,

el que podríem anome-

nar certa dimensió rama-

dera: les quatre gallines,

els conills, qui sap si un

indiot o un colomeret...

Pari, em retreura tot

d'una el lector més es-

tricte, d'una realitat en

bona mesura exhaurida,

o en franca decadència,

en retirada que sembla

fugida, que pari de Lluc-

major i mir un poble que

va existir fa un parell

d'anys o de décades i ja

no acaba de ser el

d'avui.

I segurament es dira

tot d'una que m'entre-

tenc a gosar una paraula

dessueta, que avui en dia

parlam de solars, que en

dir trast realment pens

en solar.

Ara tampoc no és el

moment de posar-nos a

desenvolupar teories so-

bre els camps semantics;

però precisament el fet

que hagi arribat un dia

que hem oblidat gairebé

l'ús de la paraula trast

en favor de solar és gai-

rebé el bessó del meu in-

terès. Va haver-hi un

moment, que tal vegada

encara dura, que els dos

termes semblaven es-

mentar realitats dife-

rents: el trast era aquesta

cosa ajardinada i un punt

agraria que servia de

lleure, però potser tam-

136 de complement al re-

bost i l'economia fami-

liar; per part seva, el so-

lar vendria a ser una no-

va realitat que tendria el

seu Hoc a vorera de mar,

dividint de sobte garri-

gues i camps de dunes

en una geografia de

guanys possibles, una

realitat que aviat arriba-

ria també als afores dels
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nuclis urbans, transfor-

mant sorts i trossos en

territori obert a la urba-

nització i la formigone-

ra, a l'especulació i el

suburbi.

Em fa , pen:), l'efecte,

que aquesta mena de

convivencia acabara per

cedir en un sentit, que

vendrà a significar la fa-

tal i definitiva conversió

dels trasts i els seus ves-

tigis en solars. I sera una

llàstima, en la mesura

que sera el perdre una

memòria, una cultura de

madones jardineres, de

gallines saboroses que,

si, reciclaven les despu-

lies de la taula familiar

en calories o compost de

primera, de Heures i

quefers i tomatigues de

primera.

També crec que

l'aparició mateixa del

mot solar, ens deixa so-

bre la pista de la caste-

llanització de la llengua,

de la parla... i l'associa

a una certa manera de

viure, de realitat econò-

mica. I, pot ser, en

aquest sentit, en la me-

sura que els nostres

trasts s'han anat conver-

tint per obra nostra en

solars hi hem perdut al-

guna cosa mala de quan-

tificar però essencial de

la qualitat de vida.

Si més no, això que

té a veure amb caminar

per la vila i, de sobte,

deixar-te enquimerar per

una tanca per on guaita

una branca curulla de ro-

ses, o de mandarines o

de magranes badades...(

aquell escàndol de so-

nets i roses de Vicent

Andres Estellés, un va-

lencià que escrivia en

valencianíssim català,

redell, que record en la

veu de Pilar Raiona,

amb les músiques dels

amics de Xaloc)

Pur material de

nostalgia,tot plegat, com

a molt de reflexió auto-

crítica, ja que, ara per

ara, qualsevol, trast ja es

només una mena de

Bambi bàmbol que espe-

ra l'arribada dels nous

Ileons o voltors de l'ur-

banisme local, amb les

maquines i el progrés

seu. I això que l'autopis-

ta encara no està acaba-

da. D'aquí a deu anys

pareixerem el pitjor

d'Inca o Manacor : el

millor Llucmajor.

* * *

Diuen les estadísti-

ques al diari d'avui que

Mallorca ha perdut els

darrers anys una superfí-

cie de bosc equivalent a

dues vegades el terme de

Ca!via. I un cinc per

cent de l'arena de les

platges. .Pot ser poguem

aplicar la metafora a

l'illa, un trast convertit

en solar...

* * *

Deixem anar aquestes

quimeres. Els Reis

m'han posat al reproduc-

tor el compacte que aca-

ba de publicar l'amiga

Miquela Lladó, conegu-

da sobretot com a can-

tant i compositora de

Música Nostra. Es titula

Com un ventall i el vos

recoman sense cap ma-

nia. Ara el torn a escol-

tar, comença amb una

cançó que vos sonara, A

les roses, que parteix del

poema de Maria Antònia

Salvà. La rosada que les

mulla i el vent que les

esfulla per no veure-les

secar.. Na Miquela ha

fet una d' aquestes

cançons magistrals i in-

contestables, d'aquestes

que pareix que horn les

ha trobat, que ja hi eren i

només esperaven algú

que s'hi fixas. Pens en

aquells salons poetics

que va visitar i presidir

a vegades la poeta nos-

tra, i m'imagin que, mal-

grat la sordesa, li hauria

agradat.

M'abelleixen quatre

coses, la guitarra lenta

de Toni Pastor, el vio-

loncel de David Run-

nion...a la finestra la vila

es grisa , cel ennigulat

hora d'encesa de Hums.

Tal vegada no ens sia

donat esperar res més de

l'any que comença, dels

dies que vénen, que la

companyia amable d'uns

pocs amics, un momnent

de calma i un clop

d'aquesta emoció que

podem anar a cercar a

les paraules dels poetes,

a la música , que acorn-

panya i conhorta i té a

veure amb el bessó ma-

teix de l'anar vivint... I

segurament , la força per

aguantar el pes absurd

de tanta Ilucmajoror, de

tanta mallorcota brutal i

bruta, corn ens espera,

disposada a botar-nos al

coll a darrera cada can-

tonada, amb el seu ci-

ment, el seu asfalt, la se-

va demagògia de pagese-

tes, el punyetero sum-

sum cordam d'una de-

mocracia crònicament

restreta.
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Xerrades
de cafè

Molts d'anys! I aquest que no compti
Un que escoltava.-

- Bones festes...!

- I feliç Any Nou!

- Sí, a Llucmajor no ens

podem queixar, però a d'al-

tres parts d'Espanya, i a

Asia, no ha estat així.

- Quin desastre! Perquè

entre bombes i terratrèmols

podem dir que ha estat un

mal any, a nivell mundial.

- Bé, pet- 6 a Llucmajor,

gracies a Déu, ens ha anat

molt be.

- Sobretot amb les festes.

- Sí, el nostre Ajuntament,

que es un especialista en fes-

tes, ha organitzat un progra-

ma de les de Nadal i Cap

d'Any, en què no hi ha faltat

res de res...

- El raïm de Cap d'Any a

Plaça va ser molt espectacu-

lar, era ple de gent amb l'ac-

tuació d'en Tomeu Penya.

- Pere), tot i això, quan mir

els edificis de la nostra Plaça

no comprenc com hi ha tants

de pisos buits, essent el cen-

tre de la nostra ciutat.

- Tal vegada es perquè els

propietaris els tenen venals,

però en demanen molts d'eu-

ros.

- Deu ser per això, però no

només es la Plaça, sinó també

hi ha cases senyorials a altres

carrers que es troben tanca-

des fa molt de temps, aban-

donades...

- Tal vegada esperen que

vénguin els alemanys o an-

glesos rics i les comprin.

- I, d'altra banda, moltes

cases han estat tornades i hi

fan pisos per llogar o per

vendre.

- Sí, i això em fa pensar

que Llucmajor progressa de

cada dia.

- 0 deu ser que es conver-

teix en una ciutat dormitori,

perquè molts que viuen aquí

no hi fan feina.

- És veritat, perquè mira

quantes fabriques de calçat hi

havia i ara només en queden

dues.

- Pere, vés a saber si

aquestes dues fan més saba-

tes que totes les altres plega-

des.

- És que també tenim un

Polígon Industrial on de cada

dia hi ha més indústries i més

gent.

- Llavors tenim a s'Arenal

i els supermercats que ocu-

pen molta gent, i ara l'econo-

mia, tant de Llucmajor com

de Mallorca, gira cap al turis-

me.

- I per ara, amb els te-

rratrèmols d'Asia i els altres

atemptats terroristes de tot el

món, sembla que vendrà més

gent a Mallorca, i a Balears,

en general.

- Idõ si es així, s'acom-

plirà la dita que diu que "no

hi ha mal que per be no vén-

gui...!
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Ul Temps passat
Les berenades de S'Estanyol

Ignasi Barceló
Toni Monserrat

La foto va ésser feta al punt més

meridional del terme de Llucmajor, a
sa punta plana (S'Estalella). En ella

hi ha molts dels estiuejants de S'Es-

tanyol d'aquell temps (2-Agost-59).

Cada estiu, durant unes tres set-

manes, des del 18 de juliol a Santa

Candida els estiuejants solien fer dues
berenades, una a cala Pi i l'altra a
S'Estalella. Aquest costum dura

molts anys fins que el creixement

canvia els costums.

Preveient el que a poc a poc però

sense pausa succeiria, D. Miquel

Monserrat Salva (a.Parets), el dia que

inaguraren l'electrificació de S'Es-

tanyol digue: "Avui s'ha acabat S'Es-

tanyol"

El berenar solia consistir en una

tramponada, o amb coques fetes a ca

na Bel (a. Perdiu). La beguda, pinya

i/o verderol (Ilimonada), de la fabrica

de Campos. Aleshores, un tassó de
pinya o verderol a ca na Marola cos-

tava 60 o 50 cèntims de pesseta res-

pectivament.

Na Marta (núm.18) era filla

d'una cussa que tenien al cafè de ca

na Marola. Li posaren aquest nom
perquè nasqué el dia de Santa Marta

(29-juliol). Durant molts d'anys

aquest dia fou assenyalat a S'Estan-

yol ja que era motiu de festa pels

amics de na Francisca (14) que amb

l'excusa d'un dia tan important es
reunien, engalonaven l'animalet i ce-

lebraven amb una berenada l'aniver-

sari.

A l'animal de companyia de na
Francisca li agradava molt nedar, tant
es així que quan se n' anaven a pas-

sejar per la vorera de la mar i tenia

calor se tirava a l'aigua per refrescar-

se i després, corrent tornava a agafar

la seva madona. També practicava el
submarinisme recollint, des del fons

de la mar, les pedres i les copinyes

que ii tiraven.

1.- Coloma Ramon Clar, (a. Re-

queté). Casada amb en Dainia Tomas

Garcias (a.Piculín)	 Tenen 4

fills, na Margalida, en Cosme, en Pep

i na Coloma.

2.- Guillem Monserrat Oliver (a.

Seu) casat amb na Mercè Lapuente.

Tenen tres fills, en Guillem, na Bar-

bara i en Miguel Angel.
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3.- Barbara Tomas Romaguera (a.
Perdiu) casada amb en Bartomeu Vi-
cens Clar (a. Meu). Tenen dues filles
na Margalida i na Maria.

4.- Joan Ramon Clar (a. Requeté).
Casat amb na Maria Nicolau Llane-
ras. Tenen tres fills, na Coloma, en
Pep i na Catalina.

5.- Maria Salva CasteII (a. Reviu)

6.-Antoni Catany Jaume. Fadrí.
7.- Francisca Clar Mas (a. de sa

Bodega a. Seu). Casada amb en Ber-
nat Noguera Tomas (a. Parrita) +. Te-
nen dos fills en Toni i en Bernal.

8.- Miguel Monserrat Mascaró era
casat amb na Rosa Maria Maiié Bac-
l la +. Tingueren una filla, na Tonina.
Actualment es casat amb na Damiana
Tomas Romaguera (a. Guixa).

9.-Jerônia Portell Mas (a. Portell).
Casada amb en Jesús Bezares Tirado.
Tenen quatre fills en Jose Maria, na
Maria Pau, en Miguel i en Jesús.

10.- Catalina Ramon Clar (a. Re-
queté) casada amb n'Àngel Risueño
Mora +. Tengueren dos fills, n'Àngel
i en Lluís.

11.- Catalina Monserrat Oliver (a.
Seu) Casada amb en Bartomeu Llom-
part Garau. Tenen dos fills, en Barto-
meu i en Miguel.

12.- Baltasar Ramon Clar (a. Re-
queté). Casat amb na Joana Amen-
gual Avellù. Tenen dos fills, en Pep i
en Pau.

13.- Joana Noguera Nadal (a. des
Rafal). Es va fer monja.

14.- Francisca Garau Barceló (a.
Barraca). Fadrina

15.- Isabel Tomas Castell (a. Per-
diu) fadrina +.

16.- Antoni Socias Socias. Fadrí.
17.- Sebastiana Cardell Sastre (a.

de cas Ferreret) Fadrina.
18.- Na Marta. Sa cussa de na

Francisca Barraca, enfadada amb na
Joana des Rafal que la molestava amb
un garrot.

La que feia sa foto era n'Aina Ra-
mis (a. de la Penya) +.

Agraïments: Donam les gracies a
tots i totes que han fet possible la re-
alització d'aquesta plana i especial-
ment a Joan Ramon Clar (núm. 4).

Nota: Si observau alguna errada,
podeu telefonar al 971660190 i ho co-
rregirem al proper número.



Na Magdalena era una alumna molt aplicada

ENTREVISTA

Gent de la vila
Magdalena Sastre i Garau

"La Señorita Sastre"
Ignasi Barceló
Joan Jaunie. -

Avui parlarem amb na Magdalena
Sastre i Garau, per molts i moltes de vo-
saltres, "la señorita Sastre", una dona que
ha dedicat tota la seva vida professional a
l'educació i a l'ensenyament del Francès.

On vàreu néixer?
Vaig néixer a Llucmajor, al carrer

Bisbe Taixaquet , 79, era el dos de juny
de 1925.

Qui eren els vostres pares?
Dues grans persones.
El meu pare era En Bartomeu Sastre

i Garau, de Can Llopis, i la meva mare na
Margalida Garau i Contestí, de Can Ba-
rraca dels Fideus.

El meu pare era el petit de la fonda de
Can Llopis, que es trobava a la Plaça Es-
panya, on avui es troba el Banc Crèdit
Balear. El seu germa, Antoni, fou direc-
tor de la banda de música i la seva ger-
mana, Joana Aina, es casa amb en Joan
Duran , en Joan "Gran", mestre d'obres i
que foren els pares d'en Francesc, el meu
cosí. Mon pare, fou comptable, crec, a
una botiga de sabates i després ana a fer
feina un temps a la fabrica de licors "Ga-
rau" fins que posa fabrica de licors i ai-
guardents a ca seva: Licors Sastre. Fou,
també, baffle de Llucmajor.

Na Margalida, me mare, tenia dos
germans, en Miguel que hereta la fabrica
de fideus, i en Pere Antoni que fou mis-
ser a Barcelona i morí a Mèxic. D'aques-
ta branca materna, tenc tres cosines i un
cosí.

La mewl mare era uns dona tímida,
apocada, sempre molt preocupada pels
seus; però que en els moments difícils de
Ia "guerra" tragué forces i va fer anar el
negoci cap enclavant.

Quants éreu de familia?
De nina, a casa a més dels pares, tam-

bé hi havia el padrins materns i la meva
germana, na Catalina„ que va néixer vint
mesos després dejo. Abans, els meus pa-

res, havien tingut una filla, na Magdale-
na, tnorí un any abans del meu naixe-
ment, dia per dia. .

Passant el temps, quan la meva ger-
mana es casà amb en Toni Jaume, "Mò-
jer", i tingueren fills arribarem a ser set,
de família.

On anareu a costura?
Vaig anar fins als sis anys a les Mon-

ges del Cor. Després a l'Escola Pública,
amb la mestra Margalida Vicens, davant

Abeurador "rodona", al carrer Bisbe
Taixequet. Als nou anys anava amb Da.
Carmen Cerrato, una mestra d'Extrema-
dura de la ciutat de Zafra, que em va pre-
parar per fer l' Ingrés al batxillerat.

Dia 1 de juny de 1935 me'n vaig
examinar a l'institut Ramon Llull, a Ciu-
tat.

On continuareu els vostres estu-
dis?

El primer curs de Batxiller el vaig
preparar a l'Escola Nacional, que ales-
hores es trobava repartida a diferents
llocs. Vaig anar al pis de Can Gaspar
"Mosca" cantonada bisbe Taixequet amb

el carrer Bons Aires, aquí hi havia Da.
Maria Tur. La resta del grup de profes-
sors feien classes a casa seva, entre els
que record Margalida Camps, D Toni
Coll, el telegrafista, D Toni Ferrer, l'ad-
ministrador de correus, i D Bernat Tro-
bat, el capella..

Quan va esclatar el "Moviment" i les
classes es van tornar a reprendre vaig
passar a l'Escola Femenina de Sant Bo-
naventura, on vaig preparar els cursos de
segon a setè. D'aquells anys record D.
Joan Caldentey, Director i "Alma Ma-
ter" de la institució, i els professors Ma-
yol, Matematiques, Muntaner, Literatura,
Sampietro, Ciències Naturals, Jaume
Salva de l' Llapassa, Llicenciat en Física
i Química, Bernat Trobat, Gramàtica
Castellana i Llatí.

Tots ells s'esforçaven per tal que un
grup reduït d'estudiants poguéssim obte-
nir el títol de Batxillerat.

Els examens eren una prova final, al
juny, davant un tribunal, molts d' el Is oral
i lent exercicis a la pissarra. El tribunal
estava format, les més de les vegades,



La Sta. Sastre amb un grup d 'alunmes l'any 1957

per llicenciats vinguts de fora i presidit
pel Bathe.

Quins records teniu d'aquella èpo-
ca?

Molt bons. Estudiàvem molt, però
ens ho passàvem molt bé. En el temps
del "Patronat" tinguérem, a més a més,
classes de música amb el professor Cala-
tayut, D. Joan Maria Tomas ens feia clas-
ses de cant coral, Da. Pepa Salva de
l'Allapassa, neboda de la poetessa Maria
Antònia Salva, teatre i Da. Milagros Ba-
raibar, una andalusa, balls classics ma-
I lorqu ins.

Ens passejarem per tot Mallorca
amb la coral o amb la companyia de tea-
tre del "Patronat".

Quan el Pare Caldentey decidí com-
prar el solar de les Catequesi i fer- hi
obra, férem tot un seguit d'obres de tea-
tre i actes culturals amb la finalitat de re-
captar fons per a l'obra. Molts d'aquests
actes estaven repartits en tres parts: unes
cançons a càrrec de la Coral, una obra
de teatre curta i, per acabar, uns boleros.
I totes fèiem de tot.

En aquells anys, les coses no eren
com ara i els jovençans no tenien tantes
possibilitats ni sortides com avui, les
nostres actuacions tenien molt de públic
i el que era normal era omplir el local on
s'actuava. Ara bé, el que més record era
tant bé com ens ho passàvem tot el grup.
Ara tinc en la memòria, entre altres, na
Romana, na Llucia Font, na Maria Ga-
rau, n'Antònia Pallicer, n'Antònia Sales,
i un Ilarg etc.

Com definiríeu la "Revidida" de
setè ?

Fou "terrible" hi vaig deixar sis qui-

los. Era el punt i final d'un pla d'estudis
funest, terriblement selectiu,

La revalida era una prova escrita i un
examen oral de totes les assignatures del
Batxillerat, de primer a setè, davant un
tribunal de Llicenciats, vinguts de Barce-
lona, a l'Institut Ramon Llull. Entrar a
l'aula on es feia l'examen ja era una pas-
sa mala de donar i que te sortissin les pa-
raules un veritable miracle.

Vaig aprovar a la primera, no crec
que hagués tingut forces per tornar passar
aquest "Calvari". Durant anys, en acos-
tar-se la data tenia uns malsons terribles.

Una vegada obtingut el títol de
Batxiller, quins estudis duguéreu a
terme?

Aconsellada pel pare Caldentey, vaig
començar els estudis de Filosofia i Lle-
tres a La universitat de Barcelona. El pri-
mer curs estudiava a Llucmajor, al
Col.legi de Sant Bonaventura, tenint com
a condeixebles n'Antònia Pallicer i en
Sebastià Cardell. Ens examinàvem a
Barcelona, una veritable "odissea".
Dúiem un bon remanat i moltes persones
al darrera que s'esforçaven, per a nosal-
tres, més que el que ens fèiem comptes.

Record que el professor d'alemany,
aleshores el pare Caldentey, anava a clas-
ses d'alemany a Palma i quan arribava a
Llucmajor ens ensenyava el que acabava
d'aprendre i, el que és anecdòtic és que
quan, els tres Ilucmajorers, ens examina-
rem a Barcelona el Catedràtic ens va do-
nar l'enhorabona per a la pronúncia que
teníem de l'alemany.

Pel segon curs ens varem decidir,
n'Antònia Pallicer i Oliver, la filla de la
comare, i jo anar a viure a Barcelona. Jo

vaig anar a una residència de les Teresia-
nes Durant els primers mesos de la meva
estada a Catalunya, no em vaig trobar hé
de salut. Vaig agafar una anémia que m'
obliga a quedar a Mallorca, després de
les vacances.

Record que la meva mare em va ve-
nir a esperar al port i que quan en va veu-
re el primer que li va sortir fou —"No te'n
tornaras anar".

Així fou com vaig passar a estudiar,
empesa pel meu pare, a l'Escola de Co-
merç a Ciutat i vaig obtenir la titulació de
Professora Mercantil, l'any 1947. A la
vegada, juntament amb en Sebastià Car-
dell, estudiarem francès a l'Aliança Fran-
cesa fent els cursets d'Elemental, Mitjà,
Superior, de Perfeccionament i Profes-
sorat.

Quan vàreu començar a fer clas-
ses a les Escoles Nacionals?

Era l'any 1949 o 1950 quan la Ins-
pectora d'Educació va aconsellar la Di-
rectora que per guanyar matrícula i a la
vegada categoria dins el poble calia fer
un grup de batxiller. La senyora Cifuen-
tes, una catalana d'empenta, va agafar el
consell i, amb el suport de la resta de les
mestres, va obrir la "matrícula" per a les
futures alumnes del batxillerat elemental
que es prepararien per poder-se presentar
per Iliure a Ciutat, a l'Institut Ramon
LI ull.

Aquest fet va fer que es cerquessin
persones que poguessin tirar en davant i
atendre el grup les hores en què les mes-
tres nacionals feien la seva labor pedagò-
gica. Entre les persones que comença-
rem a treballar-hi fórem D. Bernat Tro-
bat, na Joana Vich i jo.

Per a les Escoles fou tot un èxit i en
poc temps es va augmentar el nombre
d'alumnes matriculades i es va guanyar
prestigi social quan es varen començar a
conèixer els bons resultats que s'obte-
nien a Ciutat.

Quines assignatures impartíeu?
Les preparava per a les assignatures

de Geografia i Història, Matemàtiques,
Francès i Física i Química. La resta de
les assignatures eren impartides per les
mestres nacionals Antònia Tortella, Mar-
galida Camps, Margalida Puig i, més
tard, Maria Taberner, que ja havia estat
alumna nostra, i per D. Bernat Trobat i
na Joana Vich.

Totes les alumnes es trobaven agru-
pades dintre de la mateixa aula i amb
elles es treballaven, a la vegada, diferents
nivells. L'estructura de l'aula, en dos
cossos, permetia fer diferents agrupa-



A Franca el 1970

ENTREVISTA
cions i a la vegada que unes
atenien les explicacions, les
altres estaven desenvolupant
activitats.

Record, que quan es cos-
tava l'hora de la prova final,
els nervis s'hi posaven, calia
fer un repas i un altre de tot el
més important i fins i tot
acabàvem fent feina els ma-
tins dels diumenges.

Qué recordau de les
proves finals a Ciutat?

En aquells anys, el batxi-
llerat, tant l'elemental com al
superior, es basaven amb la
superació, per part de l'alum-
ne, d'una única prova per a as-
signatura a final de curs.
Aquest fet de jugar-s'ho tot a
una sola carta posava els ner-
vis a flor de pell i els estats
d'ànim, tant de les alumnes
com de les professores que les
havien preparades, anaven
d'un extrem a l'altre, de les
rialles es passaven als plors.

Record que a un dels
examens finals de matemati-
ques, l'alumna, tota sola dins
Ia sala davant el tribunal, esta-
va fent un problema a la pissarra, la por-
ta era mig oberta i jo mirava, i quan vaig
observar que cometia un error, "invo-
luntàriament" vaig dir Ah!. La nina, de
sobte es va aturar, va repassar el que ha-
via desenvolupat j, agafa el pedaç dema-
nat disculpes al tribunal va esborrar el
que estava malament i va continuar amb
els problema de forma correcta.

També record els moments de nervis
que es passaven entre la prova i l'anunci
de la nota obtinguda. Quan acabaven la
prova, moltes de les nines es posaven a
plorar quan eren conscients dels errors
que havien comes i, jo, la mestra intenta-
va animar-les i llevar ferro, per-6 més
"bleda" que les nines, acabava, també,
amb el mocador a les mans i plorant com
a una "magdalena". D'aquí, si que en po-
dria contar d'anècdotes!.

Vos vull dir que no va be fer classe
a la família. A la meva neboda, Joana, la
me menjava pel pèl i li exigia massa i, en
el mes de maig i juny, quan s'acostaven
les proves finals, quan ens seiem a taula
per dinar, ni ens miràvem de cara, l'una
picada amb l'altra.

Quan es va acabar aquesta tasca?

Des d'un principi, el que s'estava
fent a les escoles no era del tot legal, de
forma allegal s'omplia un buit que la so-
cietal demandava, amb el suport de la
Inspecció Educativa que quan, anual-
ment, venia a fer la seva labor, entrava a
totes les aules del centre, manco la nos-
tra. Havia d'ignorar-nos oficialment,
però, particularment, ens feia arribar
l'enhorabona.

Quan l'any 1967 autoritzaren a les
Monges de la Caritat a fer el Batxillerat
Elemental al seu Collegi del Convent de
Llucmajor, es va posar punt i final a l'ex-
periència.

S'ha de dir que des de 1950 fins a
1967 els resultats que es varen obtenir
en els examens a Ciutat foren molt bons,
no era res estrany que alguna de les nos-
tres alumnes fos Matrícula d'Honor i que
la resta tinguessin, en general, bones no-
tes.

I, durant aquests anys, a més de
fer classes de batxillerat, quines altres
coses fèieu?

Vaig fer moltes coses.
Vaig anar a pintar amb en Mateu Ta-

berner, "Carrasquet", a aprendre de bro-

dar al taller de n'Aina Mir,
a "Corte i Confecció" amb
n'Antònia Verger.....

Sent estudiant de
l'Aliança Francesa, vaig
guanyar un concurs nacio-
nal de redacció sobre "Si-
mone de Beauvoir" amb un
treball amb el títol d' "Una
societat és més civilitzada
quan més importancia dó-
na a la dona".

Amb aquesta redacció
vaig obtenir una beca per a
fer un "Curs d'Estiu" a
Niça. Fou extraordinari. Per
una part vaig aprendre
molt, sobre l'idioma i la
cultura. Es feia molta feina,
hi havia classes, Liners i
conferencies. Però no tot
era feina, també hi havia
temps per a festes, excur-
sions i trobades amb altres
estudiants d'altres naciona-
litats.

L'any següent el va
guanyar en Sebastia Carde il
i va anar a Besançon de
Curset d'Estiu.

A partir d'aquella fita
vaig començar a viatjar, any rera any, per
Europa i a l'hora d'ara no m'he aturat.

Record altres Cursos d'Estiu a Be-
sançon, dues vegades, Estrasburg„ Pau.
Alguns d'aquests cursos foren el premi a
la labor que estava fent a l'Aliança Fran-
cesa.

Durant el curs escolar, a la sala d'es-
tar del pis de la meva germana, feia clas-
ses de francès com a extensió de
l'Aliança Francesa. Extensió educativa
que havíem obert, conjuntament, amb en
Sebastià Cardell.

En aquells anys de l'inici del turisme
a Mallorca, la Ilengua francesa era la més
utilitzada per a comunicar-se amb la ma-
jor part dels estrangers i era, també, la
Ilengua estrangera del pla d'estudis de
l'època. Foren molts els joves que vin-
gueren a les meves classes per aprendre o
reforçar l'aprenentatge del francès amb
la finalitat de poder millorar els resultats
academics o tenir millors perspectives de
feina.

Amb aquells joves organitzàvem al-
guna excursió i fins i tot sortides fora de
l'illa, a Menorca o Eivissa. Segur que
més d'un i una en tenen bons records.



Amb el seu marit, en Jaume Serra

I què més fèieu?
No estava aturada. Entre

els anys 40 i 50 vaig estar re-

lacionada, com a moltes de

les allotes de la meva edat,

amb l'Acció Católica. Quan

n'Aina era la presidenta me

vaig encarregar de la Biblio-

teca, una part de les dona-

cions que ens arribaven ana-

ven destinades a la compra

de llibres amb la finalitat de

promoure la lectura. També

vaig fer classes nocturnes

per a les dones juntament

amb na Romana García-Ro-

jo. Teòricament eren classes

d'alfabetització per a les

obreres, a la practica es feia

un poc de tot i el que s'in-

tentava era millorar el nivell

cultural de les dones que ve-

nien a la institució.

I a l'estiu?
A l'estiu a s'Arenal. Un

Arenal molt diferent del que

avui podem trobar.

De la meva infantesa re-

cord les Ilargues estades a

la casa dels padrins a s'Are-

nal, cantó de la Plaça Reina

Maria Cristina i el carrer Salut, amb la

padrina "Peixet" que ens tenia a totes les

nétes: na Catalina i na Maria, de can Ba-

rraca dels fideus, i a la meva germana, na

Catalina, i a mi. Els nostres pares eren a

Llucmajor cuidant-se dels negocis.

Aquells estius no ens cansàvem

d'anar als pinars a passejar i a la platja a

nedar i caminar.

Anys després, aquesta mateixa tasca

de guardar que havia fet la padrina Pei-

xet, la faria jo amb els meus quatre ne-

bots, que són "més que nebots", Na Joa-

na, en Joan, na Catalina i en Bartomeu.

Deis anys de la meva joventut, de fa-

drina, record les vetllades que es feien a

casa, les rodlades de "Pinacle" o "Rami-

ro" que amb els amics organitzàvem, i a

la vegada que les cartes anaven i venien,

en més o manco sort, es xerrava de lite-

ratura, cinema, teatre, música, També

sortíem els vespres i anàvem a jugar al

mini golf i a la "bolera" o les terrasses del

hotels on tocava la "Orquestra Bahia",

Hotel Acapulco, Biarritz, ...., aquest grup

de músics era llucmajorer i entre altres hi

tocava en Francesc Duran, el meu cosí,

en Miguel Mut, l'home de na Joana

Vich,

I, sobretot, el que tine més present

són les anades al caló de Sant Antoni,

darrera el Club Nàutic. Hi anàvem dià-

riament, fins i tot matí i horabaixa. Les

rogues semblaven casa nostra i cadascun

de nosaltres tenia el seu racó. trem un

grapat, na Margalida Font, na Magdalena

Suau, na Coloma Garí, na Francisca Mu-

let de Ca n' Alberti, en Rafel Fiol, na

Francisca Contestí, en Miguel Mulet

"Reus". En aquella época, tots fadrins.

També hi dúiem els nostres nebots. Na

Joana i en Joan, el dos major, hi varen

aprendre a nedar.

I professionalment, després que es
posés punt i final al grup de batxiller
de les Escoles, què féreu?

El mateix any 1967 me vingué a cer-

car a casa el pare Genovard, director

aleshores del Col.legi Francisca de la

Porciúncula a s'Arenal. El Col.legi ne-

cessitava un professor de francès i el seu

Director ho consulta amb n'Aina Moll,

catedràtica de Francès al Ramon Llull, i

ella i va aconsellar que es posessin en

contacte amb mi i en varen contractar.

Vaig passar de ser professora de ni-

nes a professora de francès d'al.lots i de

dur-les a examinar per a Iliure i que un

altre els qualifiqués a examinar-los i qua-

lificar-los jo mateixa . Per() no vaig dei-

xar mai de passar pena, fins

el punt que el Director, més

d'una vegada me deia, "Per?),

Magdalena, són ells els que

suspenen".

Hi vaig treballar fins

l'any 1990 quan me vaig ju-

bilar.

I?

El 1969, en vaig casar

amb en Jaume Serra i Salom,

en Jaume de Can "Brou",

que aleshores tenia una tenda

de roba a plaça i comprava

liana arreu de Mallorca per a

una Companyia de Sabadell,

"Monlansa".

. Durant més de vint

anys visquérem a Can Pasti-

lla, al carrer Volentí, 44, ter-

cer pis, davant la mar.

Foren uns anys molt

bons. A l'hivern treballava a

Ia Porciúncula, a una passa

de casa, i a la tarda venia a

Llucmajor per fer les classes

de francès de l'Aliança. Uns

anys després deixaria agues-

tes classes. L'estiu la casa

s'omplia amb els nebots. Na

Joana i en Joan, fills de la

meva germana Catalina, i na Catalina, fi-

lla d'en Toni, germa d'en Jaume. Més

tard, vingué en Tomeu, fill, també, de na

Catalina.

Després vinguérem a viure a Lluc-

major, al carrer Bisbe Taixequet.

I, ara què?
Tinc una vida plena. Mai, de jove no

me vaig avorrir i ara tampoc. Les ma-

nual itats sempre m'han agradat i sempre

en tine alguna en marxa sobretot brodats

mallorquins, unes cortines, unes estova-

Iles. Els nebots són casats i tenen casa....

Sembla que reben les meves obres amb

gust. Quasi cada dia tinc les amigues que

en vénen a veure i comentar les darreres

noticies i de tant en tant alguna que altra

partida de cartes.

Sovint viatjam, a fora o a prop.

L'estiu el pas a s'Arenal, al pis que

comprarem al carrer de Miramar i, com

molts d'altres Iluemajorers, ara preocu-

pats davant aquest pla d' esponjament.

Alguna cosa més?
No vull deixar d'esmentar que tinc

tres renebots que m'omplen el cor. En

Toni, fill de Joan i Maria; na Margalida,

filla de Catalina i Miguel; en Joan, fill

de Joana i Antoni, i qualque dia, esper,

vindran fills d'en Tomeu i n'Antònia.
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Els Reis Màgics i la nova escola pública

Els Reis Magics

d'Orient porten la

il.lusió a tots els in-

fants cada 5 de gener.

Un dels desitjos que

hauríem de tenir tots

pels joves Ilucmajo-

rers és un ensenya-

ment de qualitat. Sen-

se una bona educació

no formarem adequa-

dament els ciutadans

del futur. I ara estam

en un moment clau per

millorar aquest aspec-

te, un moment que ne-

cessita els esforços de

tots. És àmpliament

coneguda per tota la

població la difícil si-

tuació que estan patint

els alumnes de Ses Es-

coles, la massificació

que hi ha produeix una

mancança d'espais on

poder educar adient-

ment els nostres nins.

Com ja s'ha dit en

aquesta mateixa revis-

ta, la Conselleria d'E-

ducació té una partida

molt important de do-

biers, destinada a la

construcció d'una nova

escola pública, però

l'Ajuntament no té so-

lar per construir-la.

Els pares i mares de

l'AMPA de Ses Esco-

les estan molt preocu-

pats per la situació ac-

tual, i es fan una sèrie

de preguntes: es per-

dran aquests doblers

de la Conselleria per

falta de solar?, hi ha

voluntat política a l'A-

juntament per posar fil

a l'agulla i cercar un

solar adient?, el tèc-

nics de l'Ajuntament ja

s'han posat a fer fei-

na?, es faran tots els

esforços, tècnics i po-

litics, per accelerar els

tràmits burocràtics?

Com que els pares i

mares dubten, han co-

mençat una campanya

per conscienciar de la

greu situació als qui

han de moure fitxa.

Les primeres accions

són l'edició d'uns ad-

hesius que molta gent

ja portava quan ana a

esperar els Reis Mà-

gics j, també, la con-

fecció d'una pancarta

que s'exposa davant

l'Ajuntament el dia 5

perquè els Reis Ma-

gies se'n fessen ressò.

Els Reis Màgics no

en feren cap menció al

seu discurs, però sí

que va fer-la el batle

Lluc Tomas. Va dir

que esperava que el

proper any els Reis

Màgics ens duguin

l'esperat solar. Des de

la directiva de l'AM-

PA en feim una lectura

positiva. Entenem que

el batle públicament es

va comprometre, da-

vant tots els nins i ni-

nes de Llucmajor, a

resoldre aquesta situa-

ció abans que acabi el

2005; i que els Reis

Màgics, al seu discurs

de l'any que ve, pu-

guin alegrar-se perquè

ja s'ha posat la primera

pedra de la nova esco-

la pública.

Directiva de l'AMPA
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CULTURA

Testimonis documentals
de la nostra història

Don Mateu jaume i Garau el Bisbe Rotes
(LXVI) Títol patrimonial eclesiàstic a favor de
Dn. Mateu Jaume, clergue i seminarista, 1832

(primera part)

afi

Sebastià Cardell i Tomàs
Bartomeu Font i Obrador

L'insigne historiador balear Josep
Maria Quadrado, fervent catòlic i apo-
logista defensor dels valors religiosos
tradicionals, enaltí la memória del seu
gran amic don Mateu Jaume i Garau, co-
negut entre els llucmajorers amb el nom
de Bisbe Rotes. Bé ho demostra l'autor
de Forenses y Ciudadanos a la inspirada
crónica necrológica del nostre gran bis-
be que es troba manuscrit a l'Arxiu Dio-
cesa de Mallorca i també a la secció de
manuscrits de la Biblioteca March, de
Palma.

Sabio y bondadosísimo son los cali-
ficativos más propios del que hoy llora-
mos, los que le reconocieron desde su
más temprana juventud, los contempo-
ráneos sin excepción alguna, los que vi-
virán perpetuamente asociados a su
nombre y memoria, los más adecuados
a la índole y lectores de muchas páginas
de Revistas católicas combativas para
presentarles el modelo de un personaje
todo y sólo eclesiástico en la ciencia, to-
do y sólo eclesiástico en el carácter. Pa-
raules justes y apropiades del personatge
que ens ocupa. És per això que és im-
possible oblidar-les no sols pel retrat
del de l' ínclit Ilucmajorer, sinó també
per l'autoritat de l'historiador tan fami-
liar i proper al mateix.

La seva naixença, aquí, a Llucma-
jor, de modesta familia, fill del matri-
moni format per Mateu i Rosa, nasqué a
la hum del baptisme el 31 d'agost de
l' any 1811. Encara no havia complit els
16 anys, vestí la beca de seminarista
guanyada per oposició entre els elogis a
aquell jove que feien presentir un gran
savi. Es distingi en els examens públics
de Monti-sion entre els alumnes dels je-

suïtes pel seu Iliiiment i aplicació en hu-
manitats, matemàtiques i filosofia, dis-
ciplines que li donaren fama davant els
mateixos professors i mestres que li con-
fiaren els més difícils exercicis; des de
llavors ningú el superava en la capacitat
privilegiada que tingué sempre.

Es formi en els estudis més sòlids i
profunds a mesura que es consolidava
pie de mèrits en la seva carrera. No vol-
vió la cara atrás ni retiró la mano del
arado hasta llegar al sacerdocio, com
diu Josep Maria Quadrado.

La popularitat del nom del Bisbe
Rotes s'explica per la seva condició i
naturalesa de la petita propietat que
aportava al seu títol patrimonial ecle-
siàstic quan era clergue i seminarista en
el Conciliar de Sant Pere de la Ciutat i
patge del Bisbe, del 15 de maig de 1832,
tres anys abans de cantar la primera mis-
sa en el Santuari de Lluc davant el veil
pastor i perseguit protector D, Antoni
Pérez de Hirias, amb el qual compartia
la soledat i les amargures del desterra-
ment, en l'època de la iníqua Exclaus-
tració.

El document palesa la protecció i
mestratge de don Climent Sastre d'Esta-
hacar, prevere i vicari i mestre de la nos-
tra església parroquial ja que hi intervé
com a donant de la seva propietat de vuit
quarterades de la possessió de Tió, a
més de les tres de les Rotes de Son Vi-
dal, confrontant amb la partió de Gome-
reta.

* *

Dia quinze del mes de Maig
de l'any del Señor mil vuit-

cents trenta y dos.

In Dei nomine, et ejus divina gratia.

Amen. Sia a tots notori, y cosa manifes-
ta com nosaltres Mateu Jaume Fuster,
fill de Mateu, y de Juana Roig consortes
difunts, y Dn. Climent Sastre Pre. Vica-
ri, y mestre de esta vila fill del honor
Climent, y de Angela Garau consortes
tambe difunts, naturals, y vizins tots de
la matexa; En consideracio á que Dn.
Matheu Jaume clerga, y Seminarista de
numero del conciliar de Sant Pere de es-
ta Reyna fill cornu á mi dit Mateu, y
Rosa Garau me muller, y dexeble de mi
el insinuat Dn. Climent, desitja ser orde-
nat de los sagrats ordes majors para ser-
vir á Deu nostro Señor, y á la sua Santa
Yglesia, y que para ello es presis, y ne -
cesani constituirse titol patrimonial Ecle-
siastich para la sua congrua decent sus-
tentacio com axi queda previngut per los
sagrats estatuts eclesiastischs, y vullem
nosaltres per un mero acte de la nostra
liberalidad, y cariño que li professam,
puga conseguir los suos desitjos á im-
pulsos de tant bona, y Santa vocacio; Per
esto de nostron bon grat, y certa ciencia,
libera y espontanea voluntat, ab lo pre-
sent publich instrument perpetualment
valedor y en ningun tems revocador, so-
lemne estipulació mediant, y del millor
modo que podem, y en dret nos sia licit,
y permes; donam ab donacio pura, mera,
simple, é irrevocable que el dret anome-
na entre vius, y de present son efecte
surtidor luego de ser ordenat del sagrat
orde de subdiaconat á V.Md. dit Dn.
Mateu Jaume present, y abaix acceptant
per tot el tems de la sua vida, y no mes y
mentres no obtinga alguna Prebenda
Eclesiastica perpetua collectiva de redi-
to suficient para la sua decent congrua
sustentacio los immobles siguents; á sa-
ber: jo el mateix Mateu Jaume una por-
cio de terra de estencio de tres cuartera-
das poch mes, ó menos, ó revera lo que



es situada dins el terme de esta Vila, y
loch anomenat son Vidal tinguda en
alou directe domini del Real convent, y
monjes de Santa Clara, a merce de huis -
me, y presentacio de fadiga de deu dias
franca de cens y confrontant ab terra del
Predio Gomereta propi de Dr. Dn. Pere
Antoni Mulet, ab terra de Juana Maria
Jaume, antes de las matexas pertinen-
cias, ab terra de Miguel Noguera de son
Tort, y ab terra del Predio son Marionet
propi de Bernad Clar; la cual finch, y
posehesch en virtut de legat á mon favor
fet per el Sindich Mateu Jaume mon Pa-
re segons son testament rebut en poder
de Dn. Bartomeu Thomas Notari als
vint, y sinch Setembre de mil vuitcents,
y sinch, y publicat als vint,y set de los
matexos; y el referit mon Pare la matexa
tenia, y posehia en nombre de sis guar-
teradas poch mes, ó menos , ó revera
tambe lo que es en virtud de venda á son
favor otorgada per Pere Thomas alias
Ruben segons acte rebut en poder de
Dn. Juan Fonollar Notari als vint, y dos
Maig de mil setcents noranta y sis; Y jo
lo espresat Dn. Climent de altre pesa de
terra de estensio de vuit cuarteradas y
situadas dins el espresat terme, y loch
dit Tio, de pertinencias del mateix Pre-
dio Tio, tinguda en alou, y directe domi-
ni del Real Convent, y Monjes de Santa
Margarita á merce de lluisme, y presen-
tacio de fadiga de deu dias franca de
cens; confrontant ab terra de Onofre
Contestí Borronat, antes de las matexas
pertinencias, ab cami de Establidors de
las Rotas de Son Monjo ab terra de Dn.
Antoni Sastre Pre. anomenada can Fo-
guet, y ab terra de Mateu Garau; La cual
tench en virtud de venda á mon favor
feta per Antoni Salva segons acte rebut
en poder de Dn. Pere Juan Ferrer Notari
als vint, y dos fabrer de mil vuitcents, y
vint, y vuit.

La cual particular donacio del ante-
dit nostron (27) respective immoble
feim y otorgam nosaltres dits Matehu
Jaume, y Dn. Climent Sastre á favor de
V. Md. el nominat Dn. Matehu Jaume
para que pugue del mateix constituhirse
son titol Patrimonial Eclesiastich en el
modo y forma que queda esplicat, y com
millor se pugue dictar, y entendrer en
profit, y utilidad sua tant solament. Per
lo que desde ara ab el present nos cons-
tituhim tenir, y posehir en nom de V.
Md. nostre respective immoble que
donam, interim que hage pres del mateix
real, y vertader posesori, o cualsevol al-
tre que de decret, o fet sia licit, y permes,

el que podra pendrer per la sua propia
autoridad cuant voldrá ordenat que sia
del sagrat orde de subdiaconat, y aquell
obtes retenirlo per tot el tems que tarda-
rd en obtenir alguna Prebenda Eclesias-
tica de redito suficient para la sua de-
cent congrua sustentacio; pues ab titol, y
causa de la present donacio ii donam , y
cedim tots nostros respectius  
, y drets, y totas nostras respectivas
veus, vices, rahons, y accions reals y
personals mixtas, varias y directas y
auras cualsevols á nosaltres, y als nos-
tres (3) sobre (4) el insinuat respective
immoble que li donam pertafients,y per-
tarter devents per cualsevols titols y
drets; de los cual podra V. Md. ordenat
(6) que sia del sagrat orde de Subdiaco-
nat usar, fruhir, fer, y exercitarse, y tam-
be defensarse tant en juy com fora de
ell, y en cualsevol part. Constituhint axi
mateix á V. Md. vertader dueño y pro-
curador nostro general irrevocable so-
bre lo expresat respective immoble que
ii donam para que com á cosa sua pugue
verificada dita condicio per el tems de
sobredit usar, fruhir, y fer de ell las suas
voluntats. sometent á V. Md. dit Dn.
Matehu Jaume ferli haver de tenir, y po-
sehir lo insinuat nostron (13) respective
immoble durant la sua vida unicament,
y mentres no obtenga alguna Prebenda
Eclesiastica perpetua collectiva de cre-
dito suficient para la sua decent congrua
sustentacio, y defensarlo contra cualse-
vols personas, cuerpos, collegis, y uni-
versidats qui intentasen perturbarlo en
la sua pacifica, y quieta posesio, y tam-
be prometem per nosaltres, y los nostros
eser tingut de firme, y legal eviccio, y
questio, Ilegitima defensa, y de tots dafís
interesos despesas, y gastos axi judicials
com extrajudicials, y de tot lo qui ve de
la naturalesa de eviccio encare que no se
nos notificas la demanda proposada; Per
totas las cuals cosas, y cada una de ellas
axi cumplir, guardar, é inviolablement
observar y tenirlas sempre validas, y fir-
mes obligam ri V. Md. tots nostros res-
pective bens rnobles é immobles pre-
sents, y venidors; Renunciam totas, y
qualsevols causas de ingratitut mediant
las cuals las donacions, fetas entre de
vius, y de present poden anullarse, y re-
vocarse; La hey qui diu que la donacio
qui excedeix la Suma de cinch cents du-
cats de or, feta sens decret ni insinuacio
de Jutge no es valida perque volem que
la present donacio tinga la matexa forza
com si fos feta en presencia de nostron
ordinari Jutge, y corroborada ab la sua

autoridad, y decret, y en la que mira á mi
dit Mateu la qui diu si unquam codice de
revocandis donationibus per supervi-
ventiam liberorum donantis perque ex-
presament pens ab ell y axi ambos be
renunciam presentacio de llibell, y de-
manda nostron propi for, y privilegi del
mateix y tots las heis, drets (4) y benefi-
cis de nostron favor, y la que prohibeix
Ia general renunciacio de totas; Subme-
tentnos y tots nostros respetive bens al
for, y juridiccio de aquell tribunal ó cu-
ria per ahont se nos voldra convenir per
la observancia de tot lo contingut en es-
te instrument, cuya autoridad en nosal-
tres consentim. Y present jo dit Dn. Ma-
teu Jaume natural, y vizi de dita vila de
mon bon grat, y certa ciencia; accepto la
antedita particular donacio de los expre-
sats immobles que rí mon favor, y dels
meus tenen otorgada vos el mateix mon
Pare, y V. Md. Dn. Climent mon Mestre
per fi de poderme de ells constituhirme
titol patrimonial Eclesiastich para la mia
decent congrua sustentacio, y unicament
per el tems que los nececitare com de
sobre va esplicat, de cuya donacio los
don las moitas gracias, no las que dech,
si las que puch; Y nosaltres los donants,
y donatari juram á Deu Nostro Señor, y
á sos cuatra Sants Evangelis en ma, y
poder del notari Receptor infrascrit que
en lo present acte no  , ni espe-
ram que en lo succesiu intervenga dolo,
fraude, Simonia, ni altra pacte illicit, ni
corruptela; Y jo lo Notari don fe de ha-
ver advertit al donatari que el present ac-
te se deu haver de registrar, y anotar en
lo ofici de Hipotecas de aquest partit
dins el termini de vint dias presedint pe-
ro el pago del dret aserialat en el Real
decret de trenta un de Dezembre de mil
vu it cents y vint, y nou sens cuyo requi-
sit no tendra valor, ni efecte. El cual
fonch fet á la vila de Llummajor del
Reyna de Mallorca los demunt dits dia
mes, y ally; Essent testimonis Dn. Anto-
ni Salva Practicant la facultat de Notaria
Publica, y Dn. Christofol Cataiiy de Ga-
ronda vizins de esta vila, y los donants, y
donatari lo firman de la sua ma de tot lo
cual don fe, y de son conexament. Lo de
entra renglones que dice en la paga. 2,
lin. 27. pag. 3 a, lin. 13 nostron, pag. 3a

lin. 6 ordenat: pag. lin. 4 drets. Los
emendados que dicen en la pag. 2 lin.
29 mateix; pag. 3. lin. 3 nostros. pag. 4'
lin. 4: las heis todo valga. C le men t
Sastre Pre. Vic. Devant de mi Miquel
Salva Notari (rubricat). ARM, Prot.
5 186-187v.
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Cuina
tradicional

Cigrons dels "Carmelites"

La cuina monacal, de luxe i esplendor no en té res. Su-

pleix les viandes ostentoses per matèries primeres a l'abast

de tothom. Continguts intelligents assortits dels aliments

més humils arriben a resultats molt agradables i convenients

per a una dieta completa i saludable. Per fer aquest plat se-

guirem els següents passos.

la operació.

Bullir els cigrons. Per bullir-los és aconsellable posar-

los en remull el dia abans. Els entesos recomanen coure els

cigrons dins la mateixa aigua de remullar ( i que sigui de plu-

ja). Haurem tengut la precaució de netejar-los abans a fi

d'eliminar qualsevol resta de pots o conservants.

Posarem l'aigua al foc i tant bon punt comenci a bullir hi

tirarem els cigrons i els courem a foc suau el temps necessa-

ri (que és bastant llarg). Els millors cigrons són els de colli-

ta recent; varietats petites o grosses serveixen igualment.

2a operació.

Preparar una picada dins el morter composat de: dues

Ilesques de ¡longuet o similar, fregides, dues dotzenes

d'ametlles torrades, dos ous durs, en all, unes tulles de juli-

vert, nou moscada i sal.

3a operació.

Sofregir lentament, dins tres cullerades d'oli d'oliva, una

ceba ben picada.

4a i darrera operació.

Dins el sofregit daurarem la picada durant dos minuts,

afegirem els cigrons, sense brou i 2 dl de llet.

Seguirem remenant i en el moment abans de bullir els de-

cantarem del foc.

Antònia M. Bonet
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21 Gloses i cançons
Guillem Oliver

Aquest temps d'hivern que mos fa
a les acaballes del mes de desembre
—temps del temps-, aquesta polsina
d'aiguaneu que convida a recollir-
mos i apropar-mos a la foganya,
aquests moments que ens conviden a
llejar part de l'obra de Dona Maria
Antònia Salvà i concretament m'he
fixat en els rosers i les roses que pa-
reix esser que li agradaven tant.
Després seguim amb altres poesies,
pet-6 sols per recordar, reproduïm la
primera estrofa del

Roser de Cura
Pobre feix de troncs i espines,
modest avui com antany,
floreix entre les ruines
un roseret de tot l' any.

Calmes de gener
Matinada noiera,
temps de calma de gener;
dues roses del roser
com no en té la primavera.
Ara el peix va a la pesquera
del pescador de roquer

Roseta d'olor
Roseta d'olor
guaitant per la brina
que el maig il.lumina
i es torna grossor;
roseta d'olor,
ets minsa, i tan fina
que apars, dins la brina
de testa infantina,
Ilacet xicarró.

Una rosa
Sant Jordi, santa diada
del passat i l'avenir,
Fe i Patria nostrada
del meu cor fas sobreeixir.
Oh la bella matinada!
quina joia de collir
una rosa perlejada,
una rosa a mig obrir

Quatre coses
M'abelleixen quatre coses:
-qui prou les sabra ¡loar?-
El sol que bada les roses,

l'aigua que les fa brostar,
Ia rosada que les mulla
i el vent que les desfulla
per no veure-les secar.

A la ja ¡larga llista d'autors que
han musicat poemes de la nostra po-
etessa hi afegim el de Miquela  Lladó,
veu de Música Nostra, que recen-
ment ha publicat un nou disc en el
qual, amb gran finura, galeja la veu
i china joc a les paraules de Dona
Maria Antònia i honora la seva llen-
gua que és la nostra, per la que Ilui-
tam en front d'aquesta falta de deli-
cadesa que ara s'estila, cadascun de
nosaltres des del seu !loc.
I acabarem amb les albines roses que
la poetessa tant alabava, contempla-
va i requeria per a si mateixa, per
calmar son cor.

Roses Blanques
Què tendran aqueixes roses
que el cor sempre m'han robat?
Dins ses fulles mig descloses,
quin misteri hi ha amagat?

D'un remell que me'n donaren
per les calmes de gener.
tant les roses m'encantaren
que en plantava un bell roser.

El perfum de poesia
que exalava el tany florit,
tota	 m'omplia...
i encara el sent dins mon pit.

Tantes roses per les branques
tota em feien estremir...
Jo us mirava, roses blanques,
sens gosar-vos mai collir.

Per quina alta subtilesa
tu parlaves a mon cor
d'aquella amor incompresa,
oh sempre exquisida flor?

Rosa blanca i encisera
que en qualsevol temps revius,
amb l'embat de primavera
o amb la calma dels estius.

Flor que quan l'hivern es cansa
en sa tasca de gelar,
un somriure de bonança
primerenca fa badar

Flor que em dares la tendresa,
enlairant mon pensament,
quan sentia la bonesa
d'estimar calladament.

Flor que creix per tota banda,
amb regor d'aigua o de plor,
jo vull fer-ne la garlanda
pels silencis del meu cor.



CULTURA

Ecologia
Quina por que em fan...

Amb les dones i amb la mar, s'ha de saber navegar

Jordi Granados
A mitjans desembre de 2004,

varen començar (una altra vegada)
a sortir, de manera insistent, notf-
cies als diaris locals, sobre el PLA
DE LA PLATJA DE PALMA, per-
què aquest havia estat aprovat, a la
fi, per totes les instancies nacionals
i locals.

Horn especificava tot el que es
farà per tal de millorar-ne la imatge
ja que és ( i és veritat) la més vella
concentració hotelera que encara
existeix, amb els problemes d'in-
frastructures i de planificació que
això comporta.

"Congestió urbana, edificis
abandonats i deixalles sense reco-
llir". Així titulaven un article refe-
rit especialment a la zona de s'Are-
nal, i deia: "de tota la primera línia
afectada per la reforma, s'Arenal
de Llucmajor, un compendi d'edi-
ficis turístics i residencials, és la
que es troba en pitjor estat". Tam-
bé, i no podia faltar, es varen co-
mençar a sentir (perdó, a llegir) les
opinions dels distints "interessats"
en el pia esmentat.

Quins hotels, quins edificis
abandonats i no acabats s'haurien
d'enderrocar, quins s'haurien de
reformar, i en quins llos s'hauria
de fer una zona verda; millora inte-
gral de l'anomenada "platja taron-
ja, o carabassa" en el subs61 de la
qual s'hauria de construir un apar-
cament. Ja ha sortit qui vol que els
seus hotels obsolets siguin tomats i
tornats a construir en la futura zona
hotelera que se situara a la part
posterior de la Platja de Palma. Se-
gons el president dels hotelers, a la
nostra zona de s'Arenal de Lluc-

major s'haurien d'enderrocar un
maxim de tres mil places per tal de
no perjudicar els comerciants de la
zona.

També es parla del tramvia, tot
i que no estan d'acord per on ha de
circular, primera línia o parallel a
l'autopista...

Importantíssima és la construe-
ció d'un museu, "perquè està bé
això de tenir una icona cultural
d'aquest tipus..." No oblidem tam-
poc els camps de golf!!!

Tot, tot són obres faraòniques,
que com és 16gic han de costar i
costaran cents, per no dir mils de
milions (de les pessetes d'abans), i
ja sabem corn va tot això...

Però encara no s'ha escrit res
sobre les coses senzilles, de les
quals la platja de Palma n'és total-
ment mancada, però en especial la
nostra zona de s'Arenal de Lluc-
major. Coses senzilles com per

exemple: posar en condicions totes
les voravies dels carrers de la zona,
soterrar els cables elèctrics i de
telèfons, eliminar els pals a les vo-
reres, l'enliumenat públic, la revi-
sió del sistema de recollida de ferns
i els contenidors, la recollida selec-
tiva de residus urbans, millorar
l'aspecte del passeig marítim, PO-
SAR EN CONDICIONS LES NOS-
TRES PLATGES AMB TOTES
LES INSTAL•LACIONS NE-
CESSARIES PERQUÈ AQUES-
TES SÓN EL VERTADER MI-
RALL DE LA ZONA.

No cal que ens allarguem més
per ara. Per desgracia crec que ten-
drem moltes més ocasions per trac-
tar aquest tema. Esperem el vere-
dicte dels savis arquitectes que a
principis de l'any 2005 seran con-
vocats per participar en un concurs
d'idees sobre la reforma de la zona.
Després veurem si el que és BELL,
també és FUNCIONAL.

¿ES VOSTÈ UNA PERSONA

EMPRENEDORA?

¿TAL VEGADA INSATISFETA AMB EL SEU SOU?

iLI AgRADAR1A gl4ANYA1 MÉS?

ACTIVITAT INDEPENDENT
temps parcial o complet

Andreu Julià

666 22 62 32



SOCIETAT

Des de fa anys, massa
anys, els Ilucmajorers quan
arriba el dia dels Sants "In-
nocents", es senten preocu-
pats per si els tocarà o no,
haver de fer netes les portes i
els maresos de l'arcada dels
portals, dels ous que any re-
m any mos regalen per fer la
tradicional "gamberrada".

El 2004, també, ha estat
com els anys passats. Les
"bromes" començaren de-
vers les 7 del vespre i es pro-
longaren fins ben entrada la
nit. Una quinzena d'al.lots
pucers, amb motorets, bom-
bardejaven les parets, men-
tre que pels carrers no es
notava, tampoc la presència
de les forces d'ordre públic
en prevenció del que, com
cada any, havia de succeir.

Pareix ésser que els nos-
tres governants només fan
ús dels municipals quan pot
estar en perill la seva inte-
gritat personal, sobretot
quan van en grup: per les fi-
res, les inauguracions, a les
processons....

Però no mos hem de de-
sanimar, el dia que els tirin
ous a les seves portes ho
arreglaran. Bé, pensar això
és de persones optimistes.
També podria ser que en
Hoc "d'arreglar-ho", "s'ho
arreglin ells" posant un mu-
nicipal durant tota la nit da-
vant ca seva.

XXX

Fa més de dos anys que
la Conselleria d'Educació
del Govern Balear, vefent
les dificultats que aleshores
hi havia al poble per a una
adequada escolarització dels
al.lots, demanà a l'ajunta-
ment un espai - preferent-
ment a la zona nord de Lluc-

major- per a la construcció
d'una nova escola. Els res-
ponsables municipals parla-
ren amb propietaris de fin-
ques de la zona del "Mideu-
me". La moguda no passà
d'aquí. Ara, dos anys i mig
més tard, i després de que la
nova Conselleria d'Educa-
ció hagi fet la mateixa sol.li-
citud, l'Ajuntament no mou
fitxa.

Per això és que el dia de
l'arribada dels Reis es varen
veure pares, mares, padrins,
padrines, nines i nins amb
"pegatinas", demanant una
nova escola.

Cert regidor de l'Ajunta-
ment, havent-los vist, co-
mentà que trobava que les
festes no s'havien de politit-
zar. És estrany que diguin
aim) els qui han polititzat tot
el que han pogut: associa-
cions, clubs, el futbol, la fes-
ta de la Mare de Déu de Grà-
cia  i que el dia de la ca-
valcada no dubten en fer Ho-
ar als Reis i —cosa molt més
greu- als infants les
excellències de questions
tant polititzades com és ara
les autopistes i els ports es-
portius.

DECRETS DE BATLIA
Eduardo Vellibre Roca

ha cobrat 2.899,90 euros
(482.502 pta) per implanta-
ció dels Plans d'autoprotec-
ció escolar.

Aquest senyor, que ha fet
diferents plans i estudis per
I 'Ajuntament, ja fa un cert
temps que elabora i implan-
ta plans de protecció i d'au-
toprotecció escolars. Co-
mença a ser hora de tenir-
los acabats i implantats.

L'empresa ZARCO
CONSULTING SL ha co-

brat 4.979,33 euros
(828.490 pta) per consulto-
ria i assistència técnica per a
la coordinació i gestió de
l'Agenda Local 21, pel mes
de novembre.

Aquesta és 1111a empresa
relativament nova en les
contractacions municipals
de consultoria i assistència
tècnica. L'equip de govern
PP-ASI contracta consulto-
ries per qualsevol cosa que
vulguin implantar. Tal vega-
da seria bo que els regidors,
ja que tenen un bon sou,
passessin un poc niés de
temps dins els despatxos de
la casa de la Vila enlloc de
contractar tantes consulto-
ries.

L'empresa ATREYUD
Serveis d'Intervenció So-
cio-Educativa SL ha cobrat
5.966,04 euros (992.665
pta) per la gestió del Centre
d'Extensió Universitària el
mes d'octubre.

PROMOCIONES
ARABESCO 2000 SL ha
cobrat 1.764,36 euros
(293.564 pta) per assistència
técnica per a gestió d'urba-
nitzacions el mes de novem-
bre.

Aquestes dues empreses
són històriques en les con-
tractacions de gestions i as-
sistències tècniques al nos-
tre Ajuntament. Resulta cu-
riós, pen') sembla que només
troben feina a Llucmajor.

L'empresa CEBIAN-
SOF, SL ha cobrat 11.948
euros (1.987.979 pta) per
l'organització del Certamen
de Cases Hispanoamerica-
nes.

L'Ajuntament també ha
pagat 2.939,08 euros
(489.021 pta) a una empresa
d'alimentació per la torrada
de la Festa Hispanoamerica-
na.

Ja fa un parell d'anys
que un regidor s'arenaler
organitza aquest certamen
de cases hispanownericanes
el dia de la Hi.spanirat, pen?)

a la Vila no es fa gaire pro-
paganda d'aquest acte. No
hi deuen voler llucmajo-
rers?

NOVA IMATGE PAL-
MA SL, ha cobrat 5.916 eu-
ros (984.339 pta) per la rea-
lització d'un vídeo corpora-
tiu de l'Ajuntament.

L'Ajuntainerlt ha partici-
pat en alguna fira i ha pa-
trocinat algun Congrés re-
lacionat amb el turisme, per
això s'ha elaborar un vídeo
promocional del ternie. El
niés curiós és que a les fotos
que surten a la pagina web
de l'Ajuntament, el regidor
de turisme no hi surt i es co-
menta que a actes d'aquesta
classe no hi va niai.

L'Ajuntament ha con-
tractat l'empresa FIN MA-
LLORCA SL per la realit-
zació d'estudis tècnics per
fer:

• Inventari de Recursos
turístics (Desenvolupament
de Turisme Rural) per
11.948 euros (1.987.979
pta)

• Pia de Dinamització
Comercial de Llucmajor —
Anàlisi de Situació i pre-
diagnòstic per 11.971,20 eu-
ros (1.991.840 pta)

No és mala idea que
l'Ajuntament dugui a ternie
un inventari de Recursos
Turístics per ajudar el de-
senvolupament del turisme
rural. O que vulgui dur a
terme un Pla per donar un
impuls al comerç de Lluc-
major, que tant ho necessita
i que encara ho necessitara
niés quan l'autopista allunyi
els possibles compradors
del poble. No coneixem
l'empresa contractada, ni si
té cap experiència en
aquests temes, pet-6 és ne-
cessari que aquests estudis
siguin realment seriosos i
que ten gum continuiiat amb
tota una sèrie d'actuacions
realitzades coordinadament
amb els afectats.

Sa penya
d'es falcó



El dia 26 de desem-

bre, dia de Sant Esteve,

es varen reunir pares i
jugadors al Casal de Jo-

ves. La festa va co-

mençar a les 21h pea)

va acabar ben tard. Tot-

horn va menjar i beure

fins que en va tenir ga-

nes, però el plat fort va
ser la música.

"Torrat i bullit", els germ- ans Puigserver, en To-

ni i en Tomeu varen rompre el gel.

Esports
Futból

El C.E. Espanya també va voler
celebrar les festes de Nadal



Després un conjunt improvisat
"Espanyistes"amb l'equipatge per a l'ocasió va

continuar fent sarau.

Tampoc no hi faltà el Pare Noël.

Però ben aviat l'escenari va estar ple de mú-

sics, i "d'acompanyants".

N'hi va haver que s'ho miraren d'enfora mentre
d'altres cantaven i ballaven. La veritat és que va

ser una vetllada molt agradable.

El C.E. Espanya vol donar les gràcies a tots els que hi col.laboreren de manera totalment desinteressada.
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Bàsquet

Club Joventut Llucmajor

Equip mini femeni

G. Oliver
Foto: A. Gareias

Dins de la seva in-
nocència, aquestes nines
són una gran alegria per al
club, són simpàtiques, són
vives i aplicades, i, aquesta
vivor que les és innata ja se
va reflectint en algunes de
les jugades. Hem de tenir
en compte que dins el grup

A, que es el seu, hi ha
equips com el de Sant
Agustí, Cide, Sant Josep,
Inca, que són conjunts amb
molta de força per ser
d'una categoria tan prime-
renca emperò s'ha de com-
prendre que hi ha clubs que
tenen al seu abast moltes
mes jugadores per poder fer
una selecció i formar

l'equip; no obstant això,
l'equip de Llucmajor està
donant la cara i respon molt
be a les directrius del seu
entrenador Miguel Llull.

En Baltasar barros, home
del Club de tota la vida i
pare d'una de les jugado-
res, actua com a delegat;
elles són: Dolors PericAs,
Elisabet Janer, Maria del

Mar Baeza, Cristina Moli-
na, Maria del Mar Mas,
Lourdes Barros, Joana Ma-
ria Rodríguez, Melanie
Sties i per a completar,
s'ajuden de dues jugadores
de l'equip benjamí, Marga-
lida Salvà i Aina Huguet.

Nines, gràcies per l'ale-
gria que ens transmeteu i
per les ganes que hi posau!



Nota de la redacció

El tues passat, per error, va sortir la fotografia de l'equip Infantil Femení en
lloc de la de Cadet Femení. Aquesta és la que pertoca.

Bàsquet

Club Joventut Llucmajor

Equip cadet masculi

Endavant!
Guillem Oliver
Foto: Antoni Gárcias

Esponsoritzat per Fusteria Forte-
za, l'equip Cadet està format per: Da-
ni Cifre, Xiscu Mingorance, Ernest
Vallejo, Marc Estelrich, Marc Cardell,
Roni Joan Oliver, Miguel Angel Vi-
dal, Biel Forteza, Pep Toni Sala, Ma-
cià Porcel, Alex Reolid, Toni Matas i
Jose Medina. L'entrenador és en Gui-
llem Cladera acompanyat de Miguel
Angel Cantallops, tot supervisat per
Xisco Forteza, com no podia ser d'a l-
tra manera.

No hi ha dubte que algun dels ju-
gadors, per la seva potencia i ganes
mereixen un especial relleu, emperò
el conjunt no acaba de tenir la conso-
lidació desitjada i així, molts dels
equips contraris s'han crescut gràcies
als nostres errors. Esperem que
aquests es vagin subsanant i pel que
queda de lliga se faci millor paper.

Dins dels equips cadet, a Mallorca,
n'hi ha de molt bons i no és fàcil tirar
endavant, ja ho sabem, però la forma-

ció de l'equip es bàsica i no mos po-
dem despistar.

Si és ver que la disciplina és la ba-

se de la força, ja ho sabeu vos heu
d'aplicar més.

Endavant, molts d'anys!
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Partit de mares contra mares       

Partit contra pares i alguns jugadors senior

ESPORTS

la magnífica panera de Nadal va ser
guanyada pel jugador infantil Tomeu
Coll, Enhorabona!

El diumenge dia 19 de desembre,
Ia Ferderació Balear de Bàsquet va cri-
dar per la concentració de la selecció
Mini masculí als jugadors: Albert Car-
dell, Joan Reda, i Dani Sanchez a uns
partits de selecció a Pollença. I l'hora-

Bàsquet

Notes del Club

baixa, les jugadores Mini Dolors Pe-
ricas, Maria del Mar Baeza, Cristina
Molina, i Maria del Mar Mas també
varen anar a jugar amb la selecció ba-
lear a Manacor.

El jugador format a la cantera
d'aquest club, Pere Tomas, juga amb la
selecció espanyola de bàsquet cadet, al
Campionat Europeu, ha fet una mitja

de 25 punts per partit. Això està molt
bé!

Necrològiques.- Donam el condo]
a l'entrenador de l'equip 1 Autonòmi-
ca Femení, Joan Pericas, per la pèrdua
de la seva mare, que en pau descans. I
així mateix a en Charly, jugador junior,
per la pèrdua del seu pare, el nostre
condo!.

Promocions Prats-Garcia patrocina la
jornada de bàsquet

G. Oliver

Ho anunciàvem el me passat
i, si qualque cosa diguérem en
relació als fets, evidentment va-
rem quedar molt curts. El Club
Joventut Llucmajor i Prats-Gar-
cia dugueren endavant el que
havien planejat i més. El dia 8
de desembre, des de les 9 del
mati se succeïren tota una sèrie
de partits entre els equips ca-
det, infantil, minis... masculí i
femení, on hi hagué una gran
animació i en un clima de gran
amistat se van jugar uns parti-
dets en gran entusiasme on les
jugadores i els jugadors ho po-
saren tot de part seva. Per alla
les 11 hi va haver berenar per
als participants, que foren ob-
sequiats amb hambuegueses i
refrescs. Se concediren meda-
Iles a cada jugador i copa a
l'equip guanyador de cada par-
tit; tot un esdeveniment social.

Després es començaren a ju-
gar una sèrie de partits dels ma-
jors. Els següents partits: Se-
nior Femení — Senior Masculí,
Mares contra Mares, Pares con-
tra Pares i finalment Directius
contra entrenadors; S'ha de dir
que per completar algun equip
ho feren els jugadors senior,
per() és igual, també és igual se-
bre quins varen guanyar, la ve-
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ritat és que regna una gran ale-
gria i tothom s'hi va passar
d'allò millor. Jugats els partits,
Promocions Prats Garcia va ob-
sequiar els assistents a un di-
nar.

No hi ha dubte que es reco-
manable que continuïn aquestes
diades de companyonia perquè
els resultats són insuperables.
L'empresa s'ha gastat uns di-
ners emperò la satisfacció prò-
pia i la dels que formen el Club
ha compensat prou.

Esperem que l'any que ve la
celebració sigui tan sonada!.

Molts d'anys a tots! 
Partit de directius i entrenadors 

Pere Maintó, a la seva darrera aparició com a
president del CT Llucmajor

Tennis

MAsters 2004
Catalina Font.-

Un poc abans de les vacances de Na-
dal, a finals del passat mes de desembre
d'aquest any 2004 que hem finalitzat, es
va disputar el torneig de Masters a Lluc-
major. Després de les partides correspo-
nents a la final hi hagué un sopar amb els
participants en el decurs del qual es varen
Iliurar els trofeus. En aquest sopar, a mês
dels jugadors i jugadores, del CT Lluc-
major es va comptar amb la presència,
sempre estimada i enyorada dels dos di-
rectors tècnics, Miguel Angel Barrera i
Borja Coll, als quals els demanam una
mica mês de participació en aquests es-
deveniments. Ens faria moita il-lusió que
tant un com l'altre trepitjassin en mês
ocasions les pistes de tennis del Polispor-
tiu II ucmajorer i fessin costat a tothom qui
juga.

Les classificacions varen quedar així:

ABSOLUT MASCULÍ:
lr. Joan Riera
2n. Joan Serra

Masculi B:
Ir. Esteve Amer
2n Rafel Coll

ABSOLUT FEMENÍ:

Ia. Rita Manresa
2a. Francina Capella

Hem d'afegir que el llirament de tro-
feus va anar a càrrec del regidor d'esports,
Jaume Salva, dels directors tècnics del
club i de membres de la Directiva. El que
ha estat president del CT Llucmajor fins
ara, Pere Mai mó, amb una glosa feta seva
i improvisada al moment, va fer saber als
presents que deixava la presidencia.



ESPORTS

Trobada de pescadors de
calamars: molta participació

i poques captures
Miguel Ribot. -

El passat 11 de desembre, la secció
de Pesca del Club Nàutic Arenal va or-
ganitzar, com ja és habitual per aquestes
dates, la trobada de pescadors de cala-
mars. Hi participaren 19 embarcacions
amb 39 pescadors. Les captures d'aques-
ta preuada espècie varen ser escasses.
Les embarcacions que varen aconseguir
més exemplars varen ser el CHENA-
PAN, de Pepín Amengual, amb vuit ca-
lamars. Amb el mateix nombre, per()
amb menys pes, el va seguir CATI PAU-
LA, de Miguel Canyellas i el MAYU, de
Pep Lluís Serna. Finalitzada la pescada
va tenir Hoc la trobada de pescadors al
restaurant del club i els varen ser entre-
gats els obsequis als participans.

Vela
Inès Cabrer al trofeu Ciutat

de Palma d'Optimist

El passat pont de la Constitució es va

Pesca-Vela

disputar sota l'organització del Reial
Club Nàutic de Palma el Trofeu Ciutat de
Palma d'enguany de la classe Optimist
que va reunir 226 vaixells incloent 60 re-
gatistes de tot Europa. La regatista del
CN Arenal, Inès Cabrer, després de la
disputa de les set proves, va acabar en el
8è Hoc de la general, essent la primera
persona de nacionalitat espanyola classi-
ficada i la primera fèmina per davant de
la subcampiona d'Europa, la grega Afro-
dite Kyranakou, i de la cmpiona del món,
l'alemanya Tina Lutz. Un gran exit per a
aquesta excel.lent regatista del club are-
naler.

Trofeu de Nadal de
velalleugera

El cap de setmana del 18 i 19 de de-
sembre havia de ser el darrer de regates
per a la vela de Mallorca de l'any 2004,
la temporada va dir adéu fins al 2005 en
el CN Arenal amb el Trofeu de Nadal de
vela Ileugera. Amb una participació de
226 regatistes de les classes Optimist,
Cadet, l'Equipe, Europa, LIsser, Estàn-

dar, Usser Radial, LAsser 4.7, 420 i
Flyng Fifteen, va ser un espectacle, so-
bretot el diumenge amb un vent amb que
superava els 20 nusos, veure tots els par-
ticipants com s'esforçaven a mantenir els
vaixells estabilitzats, les ruptures varen
ser nombroses produkles sobretot per
bolcades i errades en el material. Els es-
portistes del club amlitrió varen assolir
bons resultats. A la classe 420 la tripula-
ció formada per Aina Jordi i Florence
Van Vianen va aconseguir el segon Hoc.
A la classe Idisser Estàndard va vèncer
Sebastià Amengual. A l'Equip, les tripu-
lacions formades per Bernadí Bibiloni i
Borja Bonet i per Gemma Rocabruna i
Lia López varen aconseguir el primer i el
segon Hoc respectivament.

En la classe Optimist, Grup A, Inès
Cabrer va obtenir un primer Hoc i el ter-
cer va ser per a Miguel Amengual. Al
Grup B, el segon i el tercer llocs foren per
a Marc Paris i Joan Colom. Al grup 0, el
dels més petits, el jove Oscar Lacota es
va imposar de manera clara i va aconse-
guir el triomf.

77 la C aixa
Plaça d'Espanya, 45-46
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Notes Columbõfiles del mes de desembre de 2005

Durant el mes de desembre de 2004 els socis del Club
Columbeifil Llucmajorer han seguit amb els entrenaments.
Els punts d'amollada dintre de l'illa, han variat respecte als
proposats a l'inici d'aquesta temporada. El motiu d'aquest
canvi ha estat el Pla de concursos del Grup Mallorca per a la
Temporada 2005.

En aquesta proposta hi ha el següent paràgraf: " Abans
d'anar a Eivissa, és realitzaran quatre entrenaments dins l'illa
de Mallorca, dels quals, obligatòriament els socis hauran de
participar en dos, tot i que el clubs hauran de participar en els
quatre. Aquests entrenament seran:

Cala Murada 12-01-2005.
Ca' n Picafort 19-01-2005.
Casino 26-01-2005.
Casino 02-02-2005.
L'amollada d'aquests quatre entrenaments, es fara a les

10 hores 30 minuts".
Aquest fet dona floc a una reunió, duta a terme en ello-

cai d'engabiament el dia 14 de desembre. El President, en Gil
Garau, va fer la presentació del Pla de Curses Proposat pel
Grup Mallorca, a tots els socis presents, i a continuació es
passa a discutir la conveniencia o no de voltar amb els co-
loms. La majoria estigueren d'acord en canviar els punts
d' amollada per preparar els coloms per a les quatre amolla-
des propostes pel Grup Mallorca.

I aquestes han estat les amollades que el Club ha fet
aquest mes de desembre.

Dia 1 de desembre "Ciutat Judi', dia trist on es varen
perdre més de 300 coloms llucmajorers

Dia 10 de desembre "S'Arenal", el dia no era gaire bo,
pel temps que feia, i els encarregats van creure convenient
donar als coloms una amollada "fàcil" per donar-los coratge
desprès de la desfeta del passat dimecres

Dia 15 de desembre, Moll de Ponent.
Dia 22 de desembre, Carretera de Campos a Santanyí.
Dia 29 de desembre, Felanitx.
Aquestes dues darreres amollades, juntament amb una a

Vilafranca, són les tres amollades aprovades en la reunió
que tingué Hoc dia 14 de desembre i preparen les amollades
de Cala Murada i Ca' n Picafort.

Alguns dels socis, no estigueren d'acord a dur a terme
aquests entrenaments i no han engabiat a les dues darreres
amollades i, pel que han dit, ho tornaran a fer una vegada
s'hagi tornat a la línia de Ponent, complint amb les dues
amollades obligatòries, de les quatre propostes.

Pla de Curses de la temporada 2005

Sis amollades des de l'illa d'Eivissa.
Deu amollades des de la Península.
Els punts d'amollada són:
Javea
Vilajoiosa
Santa Pola
Calp
Cieza
Yecla

Valdepeñas
Salou
Cabeza de Buey
San Pedro del Pinatar
A més, el dia 21 d'abril, es realitzarà un Gran Fons espe-

cial, de llarga distancia (Lisboa, Evora.....), amb les següents
condicions:

- Es dura a terme sempre i quan hi hagi un minim de 100
coloms inscrits.

- Abans del dia 5 d'abril s'haurà de comunicar el nombre
de coloms que hi participaran.

- La durada del concurs sera del dia de l'amollada i cinc
més.

I, com és ja tradicional, el Club Columbòfil Llucmajorer,
durà a terme el Trofeu Ciutat de Llucmajor, des de la ciutat
d'Almeria.

Concursos Regionals 2005

Es faran tres concursos, dos el mateix dia en dos punts
d'amollada diferents i amollaran les tres elles (Mallorca, Me-
norca i Eivissa) a la mateixa hora. En l'amollada que queda,
s'amollarien les tres illes conjuntament des del mateix punt
d' amollada i a la mateixa hora.

Els dos concursos que es faran el mateix dia s'efectuaran
des d'unes distancies que flies o menys siguin les mateixes
per a cada illa. Així mateix, es farà una amollada des de 270
quilòmetres (velocitat), i una altra des de 400 quilòmetres (
mig fons).

El concurs que es celebrara el mateix dia conjuntament
amb les tres illes i a la mateixa hora es farà a Salou ( 240
qui lômetres).

Les dates dels concurs són les següents:
- 24/11112005 Velocitat i Mig fons.
- 16/11112005 Salou (Velocitat).

Per les amollades de dia 24/111/2005, s'ha hagut de cer-
car uns punts d' amollada que fossin equidistants per les tres
illes. Aquests punts són:

Velocitat
	

Mig Fons

Illa	 Punt d'amollada Illa	 Punt d'amollada
Mallorca Calp Mallorca Cieza
Menorca Eivissa Menorca Vilajoiosa
Eivissa Lorca Eivissa Baza

Condicions d'engabiament:
- Els coloms han d'estar censats i vacunats, i es poden

viatjar lliurament.
- Es podrà engabiar a cada amollada un maxim de cinc

coloms i un minim de 3, puntuant els tres primers coloms
cronometrats.

- Es pagarà 1 euro per cada colom engabiat.
Es demana als Clubs que el Campionat Regional entri al

Campionat Social, per tal de garantir una bona quantitat de
coloms i perquè sigui un campionat de qualitat.



SUCCESSOR DE TOM EU BLANCH "PORTASSA"

SERVEI 24 HORES
Telèfons: 971 620 129 - 606 946 712

Fax: 971 141 008
Agent a Llucmajor: José Miguel Tomàs Bonet

C/ Orient, 102 Tels. 971 66 41 59 - 629 668 707

SERVEIS:
Particulars

Tramitacions trasllats fora del terme de Llucmajor
Incineracions (Palma i Bon Sosec)

COMPANYIES:
Finisterre • Ocaso-Inca (Ag. 197) • Sta. Lucia

Previsora • Lloret • NorteHispania

Domicili: C. Joan Mesquida, 10 (Santa Maria)

SOCIETAT

WA El temps
Antònia Font
No ens n'hem adonat i ja ha co-

mençat un altre any i, així com acostu-
mam a fer balanç del que ha passat fins
ara, també ha arribat l'hora de fer-ne de
la pluviometria del 2004. Aquest mes
passat ha plogut bastant i les pluges
s'han repartit al llarg del mes: a la pri-
mera desena s'enregistraren 56,71/m2;
a la segona, 3,61/m2 i, a la tercera, 16,5
1/m2, és a dir, 76,8 1/m2 durant el de-
sembre; aquests, sumats als de la resta
de l'any, sumen 469 1/m2 en tot el
2004. Si comparam aquest resultat amb
la mitjana dels darrers trenta anys, veu-
rem que estam una miqueta per sobre;
aquesta mitjana s'obté a partir dels va-
lors següents: anys 70-80, 497 1/m2;
anys 80-90, 399I/m2 i anys 80-90, 441
1/m2.

Pel que fa a les temperatures, han
tirat a fredes tot i que la màxima més
alta (dia 1) va arribar als 14°, la mínima

PLUVIOMETRIA COMPARATIVA
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més alta fou dia 10 amb 11,8°. Quant
	

dia 28 (recordem que aquestes darreres
als índexs més baixos, cal remarcar la	 temperatures conincideixen amb els
màxima més baixa, dia 26, amb només

	
dies en que hi hagué neu a la serra)

5,4° i la mínima més baixa amb 2,8°



pastisseria cantor

"--- Servei de begudes
i menjars de qualitat

a bon preu

RESTAURA Ti Avda. Caries V
Tel. 66 11 17 

Naixements
- Ainara Pomar Sena, filla de

Juan Simón i María del Pilar, nas-
qué el 14-11-04.

- Héctor Moitinho Salvadó,
fill de Eduardo i Carolina, nasqué
el 24-11-04.

- Antoni Albert Salvd Pons,
fill de Antoni i Catalina Rosa,
nasqué el 27-11-04.

- Alvaro Brotons Mójer, fill
de Alvaro i Francisca, nasqué el
2-12-04.

- Inés Gutiérrez Sanchez, fi-
lla de Narciso i María del Pilar,
nasqué el 2-12-04.

- Raúl Trujillos Sevilla, fill
de Juan Pedro i María Angeles,
nasqué el 2-12-04.

- Daniel Femando Ledesma
Ossa, fill de José Femando i Olga
Yamel, nasqué el 3-12-04.

- Phoebe Bye Quaterman, fill
de Andrew i Sissel Margrethe,
nasqué el 28-11-04.

- Alvaro Martínez Sánchez,
fill de Nemesio Manuel i Caroli-
na, nasqué el 4-12-04.

- Andrea Abinareta Díaz, fi-
lla de Sebastian i María de los
Reyes, nasqué el 30-11-04.

- Leonardo López Pol, fill de
Angel Fernando i Roxana Mar-
garita, nasqué el 24-11-04.

- Erika Ramos Calafat, filla
de Santiago i Alicia, nasqué el 2-
12-04.

- Adrian Astorga Bibiloni,
fill de Francisco i Maria Teresa,
nasqué el 7-12-04.

- Andrea López Racionero,

filla de Sebastian i Valeriana, nas-
qué el 9-11-04.

- Francisco López Leiva, fill
de Francisco i Aurora, nasqué el
30-11-04.

- Marta Caldés Regajo, fill de
Antonio i Isabel María, nasqué el
9-12-04.

- Valentino Riillo Genovese,
fill de Mauro Antonio i María
Carolina, nasqué el 5-12-04.

- Sergi Cerván Salvá, fill de
Juan José i María Isabel, nasqué
el 12-12-04.

- Elena Olmo Pérez, filla de
Daniel i María de los Angeles,
nasqué el 15-12-04.

- Maties Salvá Requena, fill
de Juiln i Catalina, nasqué el 15-
12-04.

- Tomàs Salvá Requena, fill
de Juan i Catalina, nasqué el 15-
12-04

- Antonio Mendoza Fernan-
dez, fill de Antonio i Purificación,
nasqué el 20-12-04.

- Lucía Ruiz Cobo, filla de
Bernardo i Rosa María, nasqué el
19-12-04.

- Joan Duran Garau, till de
Juán i Catalina Maria, nasqué el
13-12-04.

- Martín Gálvez Oliver, fill
de Alfonso i María Antonia, nas-
qué el 31-12-04.

Matrimonis
- David Dols Crespí i Rosita

Trevisan, es casaren el 10-12-04
al Jutjat de Pau.

- Ramón Jesús Ramos Fuen-

tes i María Ascensión Carballido
Puigserver, es casaren el 17-12-
04 al Jutjat de Pau.

-Mohamed Bouyakhrichan i
Malena Navas Mingallón, es ca-
saren el 17-12-04 al Jutjat de Pau.

- Juan Molinas Julia i Elisa
Francisca Gomila Gomila, es ca-
saren el 18-12-04 a l'església de
Ntra. Sra. de Gracia.

- Antonio Martinez Valver-
de i Fatima El-Biyari es casaren
el 21-12-04 al Jutjat de Pau.

- Francisco Antonio Calata-
yud Gómez i María Elisa Bohór-
quez Castro, es casaren el 2 1-12-
04 al Jutjat de Pau.

- Juan Ramón Amengual
Manzanaro i Micaela Pizá
Amengual, es casaren el 22-10-
04 a la Parròquia de st. Miguel.

- Pedro Valls Duraho i Juana
Ana Martinez Salvá, es casaren
el 20-11-04 al Convent de st. Bo-
naventura.

- Alberto Viver Cerdà i Cata-
lina Trobat Barceló, es casaren el
11-9-04 a l'església de Ntra. Sra.
de Gracia.

- Andrés Grimait Dora i Mi-
rella Osvaldová, es casaren el 30-
12-04 al Jutjat de Pau.

Defuncions
- Rafael Mut Llaneras, mod

el 6-12-04 als 69 anys.
- Juan Mas Salvá, morí el 8-

12-04 als 88 anys.
- Ramón Puertas Andújar,

morí el 6-12-04 als 54 anys.
- Jerónima Fullana Roca,

morí el 18-12-04 als 78 anys.
- Julian Salas Salvá, morí el

19-12-04 als 93 anys.
- Francisca Sal vá Mulet, mo-

rí el 3-1-05 als 95 anys.

- Antonio PAlou ESteva,
morí el 25-12-05 als 63 anys.

Dades facilitades per l'en-
carregat del Cemented Muni-
cipal, Joan Lascolas, refendes
al Registre de Defuncions efec-
tuat entre el 6 de desembre i el
30 de desembre del 2004.

- 6 de desembre. Rafael Mut
Llaneras, moríais 69 anys.

- 6 de desembre. Ramón
Puertas Andújar, morí als 54
anys.

- 8 de desembre. Juan Mas
Salvá, mod als 88 anys.

- 9 de desembre. Juán Torres
Quiros, morí als 79 anys.

- 9 de desembre. María Fu-
llana Fullana, moríais 73 anys.

- 9 de desembre. Francisca
Brunet Martí, morí als 72 anys.

- 10 de desembre. Antonio
Vidal Obrador, moríais 89 anys.

- 13 de desembre. Miguel
Mut Ballester, morí als 87 anys.

- 13 de desembre. Francisca
Serra Frau, moríais 76 anys.

- 18 de desembre. Jerónima
Fullana Roca, moríais 78 anys.

- 19 de desembre. Julian Sa-
las Salvá, moríais 93 anys.

- 20 de desembre. Juán Anto-
nio Martínez Munem, morí als 40
anys.

- 25 de desembre. Rosa
Monserrat Romaguera, morí als
90 anys.

- 26 de desembre. Catalina
Nadal Artigues, moríais 71 anys.

- 26 de desembre. Joaquina
Caba Jiménez, morí als 79 anys.

- 27 de desembre. María Vi-
dal Frontera, moríais 81 anys.

- 30 de desembre. Antonio
Gamundí Tomás, morí als 78
anys.

Entre noltros

toni Maura, 15 • Tel  971 66 03 17
Ronda Migjorn, 2 • Tel  971 12 12 74

07620 Llucmajor (Mallorca)



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

ÀItI Passatemps
12 Classes de Pins

Llorenç Mascaró

B UAI LAZSGOATEVREV
A OB J LDEORR I CAVATS
T MOV I PUS LLEMREVEH
A FREDCU I ESNELAP IA
Y DDOESNPAGGAUEORR
C OMRLATEPQ I CB I AEA
Z PRALFEDUS SRARSLU
A UMI ET TALGNEMS SAT
T I JEI CMOBA I RATELA
Q GOYNNETO I HR FUN ID
Z TI ACULEQSRLR I OAS
E I LYOC I XS ARLLAUYA
O BAIWRS ACCBAOSGUB

Solució del mes passat

Sèrbia — Croacia — Eslovènia — B6snia — Herzegovina —
Macedònia - Montenegro

PERRUQUERIA

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

Industries Semar, s.a

C/. Tornas Moserrai, 6 - 8
Tel. 66 01 57- Fax: 66 29 01 (LLUCMAJOR)

• Pes forat
d'es moix

Primer es dedicaren a robar per fora vila: carretons de ba-

tre, piques, carros, arades.... Ara han començat a robar bau-

les de ferro forjat de les portes del poble. Quina sera la prò-

xima passa? Les cases que ens han avisat que han estat ro-

bades són: C/ Major núm. 91 i 97, C/ Marina núm. 45 i 47,.

Al mateix carrer núm. 12, com que no les pogueren arrabas-

sar intentaren serrar-les. Quan l'amo se'n temé, les lleva

abans que fos massa tard. També foren victimes dels delin-

qüents, dues cases del carrer del Born núm. 26 i 57 i una al

C/ d'Es Vall núm. 42.

Aquests robatoris els feren en diferents dies. No sabem

quines mesures prengueren des de l'ajuntament per aturar-los

i trobar els autors. Si ho arribam a saber ja vos ho contarem.
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)MASSAIN_LLA S.A.

Ctra. de Valldemossa, 44. - Tel 75 03 45 - Palma



S.L. MULTIMARCA MULTISERVICIO

Rubi Automóviles
Llucmajor, S.L.

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

ELEC-I-RIC Red Oficial de Talleres
Bosch Car Service

U BOSCH
Service

Car Service
Todo pi. aulooldol

Bosch Car Service.

Todo para su automóvil.
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Ronda Ponent, 27 - 07620 Llucmajor - Tel. 971 66 01 70 - Fax: 971 66 41 07 - E-mail guibar@teleline.es


